Felújítják a gyermektábor
termeit a temesvár-

erzsébetvárosi plébánián

A temesvár-erzsébetvárosi római katolikus hívek pasztorációját
és a plébánia vezetését kezdettől fogva a szalvatoriánus rend
képviselői látták el, és teszik ezt ma is. A templom mögötti
szalvatoriánus rendház termeiben jelenleg három ifjúsági csoport
működik: a magyar egyetemistákat tömörítő TEKMEK (Temesvári
Keresztény Magyar Egyetemisták Közössége), a román nyelvű
Juventus Salvator és a P. Jordan csoport. Ugyanakkor a
szalvatoriánus atyák számos egyéb ifjúsági tevékenységet is
szerveznek. Ilyen például a nyári napközi gyermektábor a
plébánia termeiben és udvarán, amelynek évről évre több
résztvevője van. A tábor szervezéséről, valamint a jelenlegi
felújítási munkálatokról Barazsuly István szalvatoriánus atyát, a
templom plébánosát kérdeztük.

- Mikor született meg a gyermektábor gondolata, mikor szervezték
meg az első ilyen tábort és milyen céllal?

- A tábor megszervezésének a gondolata onnan indult, hogy sok
gyermeknek a nagyszülei is Temesváron vagy más városban laknak,
így a gyerekeknek nincs lehetőségük arra, hogy falun töltsék a
vakációt vagy a természetben szabadon játszanak. Nekem
megadatott ez a szerencsés lehetőség, mivel mindkét nagyszülőm
falun lakott. Szükségesnek láttam tehát, hogy a plébániai
közösségünkhöz tartozó gyermekeknek tartalmas programokkal
teli nyári tábort szervezzünk sok játékkal és vidámsággal,
ugyanakkor imádságos töltettel. A szalvatoriánus rend,
Lengyelországból fiatal szalvatoriánus önkénteseket (WMS:

Woluntariat Mysni Salvator) küldött Temesvárra, akik segítettek a
tábor lebonyolításában, viszont sem magyarul, sem románul nem
tudtak. Úgy látszik azonban, hogy a gyermekeknek, ez nem volt
akadály, hiszen aki jókedvű és nyílt szívű, minden különösebb gond
nélkül szót ért a többiekkel. Elsősorban tartalmas időtöltést
szeretnénk nyújtani a plébániai közösségünk gyermekeinek és
barátaiknak. A tábort első alkalommal hat évvel ezelőtt szerveztük
meg, és kezdetben mintegy harmincan vettek részt benne. Tavaly
már több mint százan érkeztek több plébániáról, és más vallású
gyermekek is csatlakozhattak.

Új barátságok kialakítása, idegennyelv gyakorlása, egymás
elfogadása és a szülők megsegítése a cél. Ugyanis napközi táborról
van szó, a program tíz órától délután négy óráig tart, így a szülők is
nyugodtabban végezhetik teendőiket, mivel biztonságban tudhatják
a gyermeküket. Az ebédet mi biztosítjuk, a plébánián minden nap
főzünk, az élelmiszer beszerzéséhez szükséges összeget a közösség
adományaiból gazdálkodjuk ki. Ebből a pénzből évente néhány új
játékra is telik.

- Milyen programokkal várják a gyermekeket?
- Minden napnak megvan a saját témája: sportnap,
tehetségnap, barkácsolás, ima, énektanulás és sok-sok
vidámság.

- A felújítás hány termet érint, milyen munkálatokat
végeznek?
- Különösen azokat az ifjúsági termeket és
mellékhelyiségeket újítottuk fel, amelyeket a tábor ideje alatt
is használunk. Egy kisebb és egy nagyobb teremben,
valamint a mosdókban teljesen felújítottunk mindent: új
padlólap került a régi helyébe, kicseréltük az ajtókat, és
hangszigetelő festékkel kifestettük a termeket. A raktárban
glettel bevontuk a falakat és kifestettük. A felújításra nagyon
nagy szükség volt, és ez most Magyarország Kormányának a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott támogatásával

vált lehetővé. Már majdnem teljesen elkészültünk, amikor a
koronavírus-járvány miatt be kellett, hogy szüntessük a
munkálatokat. Amint azonban lehetséges lesz, a
szakemberek újra nekilátnak munkának, hogy minél
hamarabb birtokba vehessék a termeket a gyerekek. Az idei
terv szerint a tábort július 13-17. között szerveznénk,
azonban minden attól függ, hogy mikor kezdődik a nyári
vakáció.
- Köszönjük a beszélgetést.
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