Aknaszlatina – Karitász tábor

A csömöri Szent Rita Karitász Közösség – amelyet a Csömöri Római Katolikus
Egyházközségért Alapítvány is támogat - már 2015 óta keresi a lehetőségét annak, hogy a
kárpátaljai hasonló közösségeket támogassa, velük közvetlen kapcsolatot alakítson ki. Elsőként
egy, a záhonyi határhoz közelebbi településre vittek csomagokat, majd felmerült, hogy olyan
helyszínt kell keresni, amelyik nincs annyira a középpontban, mint Ungvár, Munkács,
Beregszász és környéke. Így esett a választás – a Munkácsi Rk. Püspökség ajánlatára
Aknaszlatinára.
A kapcsolat első jele volt, hogy 2016 karácsonya előtt mikrobusszal csomagokat szállítottak (a
jármű a helyi önkormányzat támogatása volt), és 2017 év elején körvonalazódott a mostani
nyári program lehetősége – elsősorban fiatalok helybéli tánc- és játékoktatása, amely
lehetőséget ad arra, hogy a helybéliek, a határon túli magyarság problémáit is közelről
megismerjék, illetve a Kárpát-medence ezen részének természeti és kulturális örökségével
ismerkedjenek. A kései kezdés miatt vált szükségessé a korábban kiírt pályázatokon túli egyéni
pályázat – a program létrehozásakor már a pályázati határidőkön túl voltunk.
A program második eleme volt, amikor a helyi karitász képviselői, a plébános vezetésével
március 15-én pár napot Csömörön töltöttek, családoknál.
A harmadik, 2017. július 17-22. közötti program – amelyet a magyar Kormány a Bethlen
Gábor Alapon keresztül támogatott (a Csömöri Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány
pályázata révén) - a következő elemekre építkezett:
- kapcsolaterősítés,
- ajándékcsomagok eljuttatása,
- a fiatalok számára néptánc-oktatás és –bemutatók
- közösségi játékok a kisebbeknek és mesék
- a helyi természeti környezet megismerése
A program röviden:
07.17, hétfő

utazás, autóbusszal, érkezés, elhelyezkedés családoknál, önköltségi alapon
07.18-19, kedd-szerda
foglalkozások, egész nap, amelyet a táncosok és a kísérők biztosítottak a
helyieknek
szerdán fürdés az aknaszlatinai sóbányából visszamaradt sós vizű medencékben
(a volt bánya műveléséből visszamaradt kisebb tavak)
07.20, csütörtök
kirándulás a Fekete-Tisza forrásához
07.21. péntek
záró szentmise, foglalkozások, majd a csömöriek és helyiek közös bemutatói –
néptánc és ének
07.22, szombat
hazautazás
Résztvevők:
Csömör részéről a szervezésben a Szent Rita Karitász Közösség mellett a helyi Petőfi Sándor
Művelődési Ház keretében működő Csicsörke Néptánccsoportok jelentették a magot.
Összesen 44 fő utazott ki, az oktatókkal és a program szervezőivel együtt, közöttük 26 fiatal.
A helybéliek részvételét a vendégfogadók biztosították, alkalmanként 15-40 fő közötti
részvétellel, közöttük külön programok voltak a helyi katolikus óvodának, a kisiskolásoknak, és
a fiataloknak. Munkácsról is érkezett egy néhány fős, fiatalokból álló csoport.
A kapcsolat a fentiek alapján tehát már 2016 ősze óta tart és feltett szándékunk ennek folytatása,
mert alapvetően sikeresnek könyvelhető el. A programokon a részvétel nem volt
zökkenőmentes, ami a jövőre nézve tanulság, erősebb helyi hírverést igényel. Ugyanakkor a
kitűzött célok jobbára megvalósultak, a csömöriek számára maradéktalanul, mert olyan
élményeket kaptak, ami a magyarság szempontjából meghatározó. Hasonló program
megvalósítását jövőre is tervezzük, amikoris a megfelelő pályázati időben kívánunk a Bethlen
Gábor Alapítványnál pályázni.
A programról a Kárpátalja hetilap a mellékelt cikket tette közzé. A tábor alatt folyamatos hírek
jelentek
meg
a
Csömöri
Plébánia
Barátai
facebook
oldalon
(https://www.facebook.com/groups/1420923801542280/?fref=ts), illetve a tábor fotói elérhetők
a Csömöri Plébánia honlapján (http://www.csomorlebania.andocsi.hu/galeria/2017/2017.html Aknaszlatinai testvértábor címen)

