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A rábeszélés többnyire a helyi lel-
készek feladata, akik jóval a tábor 
kezdete előtt próbálják elvégezni a 
meggyőzőmunkát.

Vagyas Attila szerint érthető ez 
a hozzáállás, hiszen falun elítélik 
azt, aki nem tudja elvégezni a ház 
körüli teendőket. „Ezért nehezen 
nyílnak meg és nehezen fogadnak 
be ezer idegent, hogy az felvágja 

a fájukat. Mit szól a falu? – kérde-
zik” – ecseteli az első reakciókat. 
Emlékei szerint az is előfordult, 
hogy az önkénteseket a szerény kö-
rülmények miatt nem engedték be 
a házba, így csak a portán tudtak 
takarítani. Pedig a segítség élet-
mentő is lehet, hiszen az egyedül 
élő idősek helyzetét nehezíti, hogy 
még ha meg is tudnák fi zetni, nem 
találnak embert, aki segíthetne. 
Az akut munkaerőhiány miatt alig 
akad napszámos.

„Amikor elindult a tényleges 
munka, attól kezdve nincs gond. 
Ha látják, hogy a fi atalok milyen 
ügyesen dolgoznak és városiként 
is képesek bizonyos munkákra, el-
terjed a hír, és másnapra-harmad-
napra olyanok is jelentkeznek, 
akik elsőre nem fogadták el a se-
gítséget” – mutat rá az időközben 
változó hozzáállásra Szabó László.

Ragadós példa?
Ahol lehet, a helyieket is meg-
próbálják bekapcsolni a munká-
ba, elsősorban a fi atalokat, de az 
egyházközség tagjai közül is van, 
aki szabad vagy szabaddá tudja 
tenni magát néhány napra. „Nem 
várjuk el, hogy a mi kezdeménye-
zésünk miatt egy hétig haptákban 
álljanak. Azt szeretnénk inkább, 
hogy az önkéntesek lelkes mun-
kája példaként szolgáljon. Hogy 
gondolkodjanak el: ha egy városi 

fi atal képes eljönni 200 kilomé-
terről és feláldozni egy hetet nyári 
szünetéből, ők is segíthetnének 
szomszédsági, rokonsági alapon. 
Mindig az a félig kimondott, félig 
kimondatlan vágyunk, hogy ra-
gadóssá váljon a példa” – vallja 
be a segélyszervezet elnöke. Azt 
azonban, hogy a fi atalok önzetlen 
munkája mennyire hozza meg a 
helyiek segítő szándékát és mun-
kakedvét, nem tudják követni, 
adatolni. „Vannak jó visszajelzé-
sek, de nem tudnám százalékban 
vagy adatokban kifejezni. Inkább 
csak reménykedni tudunk” – te-
szi hozzá.

Feladat bőven akad, a tábor-
szervezők háztáji munkára to-
borozzák az önkénteseket, ez a 
családi háznak a kitakarításától, 
meszelésétől kezdve a kert leka-
szálásig, kerítés megjavításáig, 
lefestéséig, az útszéli árok kitaka-
rításáig terjed, de a favágás is szá-
mottevő része a munkának.

Az önkéntesek a közösségi épü-
letek rendbetételében is segítenek, 
legyen az templom, tanácsterem, 
óvoda, iskola vagy temető. „Nem 
tudunk felújítani egy templomot, 
de kisebb munkálatokat el tudunk 
végezni. Főleg az elerőtlenedett, 

elöregedett, kis létszámú gyüle-
kezetekben van erre példa, ahol 
már nem képesek rendben tartani 
a templomot. Elsősorban egyedül 
élő idős embereket segítünk, de a 
közösséget is, ahol arra van szük-
ség” – magyarázza Szabó László.

Létezik emberség
a fi atalokban
A napi program a korai felkelést 
követően közös reggelivel, szend-
vicskészítéssel kezdődik – meséli 
Vagyas Attila. Majd leosztják a 
csapatokat, ezekbe rutinosabbak, 
visszatérő önkéntes és kezdő is 
kerül, és a munka mennyiségének 
függvényében 2–10 fősek lehet-
nek. „Megpróbáljuk úgy beoszta-
ni, hogy ne legyenek se sokan, se 
kevesen. Ne dolgozzák agyon ma-
gukat, hogy kellemetlen élmény 
maradjon, de egy helyen igyek-
szünk egy nap alatt befejezni a 
munkát” – részletezi a munkafo-
lyamatot a szervező.

Az önkénteseket a szálláshely-
ről kisbuszok viszik a különböző 
településekre, helyszínekre a szük-
séges szerszámokkal, védőkesz-
tyűvel, tisztítószerekkel együtt. 
Ha a család szeretné és megteheti, 
maga is beszerezhet hozzávalókat, 

de ezeket 80–90 százalékban a 
szervezők állják. A fi atalok délutá-
nig, estig dolgoznak, majd vissza-
hozzák őket a szálláshelyre, ahol a 
közös estebéd után kiértékelik az 

aznapi munkát. Utána szocializá-
lódásra is van lehetőség.

„Népszerű a terv. Sok fi atalt 
otthon nem tesznek oda, hogy se-
gítsen, így itt tanul meg sepreget-
ni, fát vágni stb. És a munka során 

megismerik egymást, a családo-
kat. Lelkesek lesznek, megható-
an mesélnek arról, hogy az idős 
nénik hogyan köszönték meg a 
segítséget” – vázolja a hangulatot 
Vagyas Attila.

Aki szerint a tábor rácáfol 
azokra az előítéletekre, amelyeket 
a társadalom aggat néha jogtala-
nul a fi atalokra. „Van emberség, 
segítőkészség, nyitottság, őszin-
teség bennük” – osztja meg saját 
tapasztalatát a szervező. Ennek 
illusztrálásaként elmondja, bár az 
utolsó nap általában kirándulás-
ra van szánva, előfordul, hogy a 
később bekapcsolódó rászorulók 
miatt hét közben annyira felgyűl a 
munka, hogy ezt is feláldozzák.

Igaz, idén az Erdővidéken dol-
gozók eljutottak a Vargyas-szo-
rosba, az Aranyosszéken ön-
kénteskedők pedig utolsó nap a 
Tordai-hasadékban tartott unitá-
rius találkozón segítettek, kapcso-
lódtak ki.

Mindkét félnek jó
A visszajelzések minden tábor ese-
tében pozitívak – mondja Vagyas 
Attila. „Napról napra látszik, hogy 
ez hasznos dolog, mindkét félnek 
jó. Sokan kérdezik, mikor me-
gyünk vissza”.

A számok is beszédesek: a Se-
gédKezek kalákatábor idei kiadá-
sán összesen 42 erdélyi települé-

sen segítettek, 110 családnál és 
több középületnél dolgoztak fi atal 
önkéntesek. Akiknek szállítását, 
szállását, ellátását a szervezők áll-
ják pályázati forrásokból. Idén a fő 
támogató a bukaresti Etnikumközi 
Kapcsolatok Hivatala (DRI) volt, 
de a Bethlen Gábor Alapon, az 
Egyházi és Nemzetiségi Kapcsola-
tokért Felelős Államtitkárságon és 
a Nemzeti Együttműködési Ala-
pon keresztül a magyar kormány 
is hozzájárult. Magyarzsákodon a 
Romániai Falugondnokság Szövet-
sége állta a költségek egy részét.

Vagyas Attila derűlátó. „Idén 
nagyot léptünk előre, mindenik tá-
bor jól sikerült és láttuk, hogy nagy 
szükség van rájuk, így ezt a szin-
tet tartani szeretnénk” – sorolja a 
további terveket. Jövőre is három 
nagyobb tábort szerveznének, sőt, 
ha lesz rá anyagi fedezet, a marosz-
székit is egyhetesre növelnék, és 
40–50 főre bővítenék az önkénte-
sek számát. A szervező szerint a 
rászorulók segítése mellett az sem 
elhanyagolandó szempont, hogy a 
kalákatáborok hozzájárulnak egy 
rendezettebb erdélyi faluképhez.A falun élő idősek számára az egyik legnagyobb segítség a tűzifa felvágása

Az önkéntesek nem egy esetben a lakásban is takarítanak
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→ Az önkéntesek a kö-
zösségi épületek rendbe-
tételében is segítenek, 
legyen az templom, ta-
nácsterem, óvoda, iskola 
vagy temető.




