
Tornaterem és kápolna
I dőso ttho n Tetnesv dr o n

A Bánáti Németek Napján tévés for-
gatócsoporttal iártam Temesváron

(Timisoaía). A kulturális központ-
ban, az Adam-Müller-Cuttenbrunn,
Házban aztán megtudtam, hogy a
szép, parkra nyíló és néző épület-
szárnyban ta]álható apartmanokban
és szobákban ldősek otthona mű-
ködik, A németországi pénzügyi tá-
mogatással felépült intézmény bár
mintegy száztíz férőhelyes, évekig
várnak az idős emberek, amíg ide
bejutnak, Elsőbbséget é]veztek s
kapnak ezután is azok az idős romá-
niai németek, akiket a hábot"i után a

Bán átb ól szov 1 et hó ntls ze r m u nka t ób o ro hb a

hurcoltak el, s öregségükre betegek
lettek és egyedül maradtak, il}etve
az ó özvegyeik Sajnos a romániai
németek körében igen sok az idős
ember és az egyedülálló is, hjszen
zömében fiatalok s középkorúak
vollak, akik e|hagyák az ollhonai
kat, hazájukat, és Németországba
települtek. fu idősebbek sokkal job-
ban ragaszkodtak szü lőlö'diü khöz
és maradtak, Sokan úgy részesülnek
ellátásban, hogy az itteni konyhán
főznek rájuk, és kiviszik a meleg
éte]t a lakásukra.

Aki benl el, az európai szintű, btz
tonságos e]látásban részesüi, Mit is
je]ent ez? Nem e]őször 1ártam idő-
sek otthonában, körülbelül Seitet-
tem, mj Vár rám, ám a látottak le-
nyügözrek Az ellelnen kívü] -
aneIy a lö|dszinlen taIjlhdló -
minden emeleten teljesen berende-

zett melegítő konyha és étkező mű-
ködik, azok számára, akik már nem
tudnak vagy ne"n akarnak lemenni
a lifttel, Többeket a szobájukban
etetnek. A második emeleten kápol-
na működik, ide a nap minden órá-

iában be lehet jönni. Ottiártunkkor
is ültek néhányan a padokban és
imádkoztak, Szintén minden emele-
ten vannak kölösség' le"mek, Ami-
kor végigsétáltam a tágas folyosón,
arra gondoltam, ebből még tellett
voIra jc! nehány szobára, ha ennyi a
rászoruló. Kísérőm, a ház gondnoka
mondIa e|, hogy nemel szabvány
szerint épült minden, a 7uóqutornate-
rerrl es a lolyos<i, a bizlonságos íüt-
dőszobák, mindenféle kapaszkodók-
kal, korlátokkal, lépcsőkkel felsze-
relve, amelyek az európai normák-
nak is megfelelnek. A folyosók azért
ilyen tágasak, mert a fol11osó az idős

eTb ulmia. arrelyen naponla Végig-
sétál ha úg) leIszik egé<zségügyi
sétát teSZ, EZért a folyosók tágasak,
tiszták, a padok kényelmesek, hadd
.étá ianak es pihenjenek szép kör-
nyezetben az itt é]ők,

A név- es 5lületés,,]apokdl, aZ ün-
nepeket közösen tartják, a konyhá-
ban lehet akár sütni-főzn] is, a kö,
Zö.<egi lelmekben S7épen megleri
teni, tá]alni, Mindenütt szólhat a

zene, a könMárban rengeteg aZ o]-
vasnivaló, itt is kötnek, hímeznek,
akik ezt szeretik, Az apartmanokban
mindenki a Saját bútorai között él-
het, ha azt választja, Ülőgarnitúrá-

vai berendezett pihenő talá]ható
minden emeleten, A legféltettebb,
legszebb, otthonról hozott bútorok-
ból, használati tárgyakból, visele-
tekből, jmakönyvekből, fényképek-
ből , amelyek már nem fértek el a
szobákban .- kis helytörténeti múzeumat

hoztak létre, lde szintén bármikor
szabad a bejárás, nem csupán a
verdégeknek, de az ill |"koknak is,

akik úira és újla szívesen töltenek
időt a fiatalSágukat feiidéZő gyűite-
ményben,

Az ellátásért azok fizetnek - a

lvugdli mertékének megle|elóen -,
a\iknek nylgdíia ezl lehetóre le:zi,
vannak, akik semmi térítést sem
tudnak fizetni, mégis itt élnek
Mindez természetesen csak a német
állam támogatáSávaJ Jehetséges,

A veJük egy fedél alatt működő
kuItu rális kölpont rendelvén\ ei-e
gyakran járnak,.át" az idős emberek,
sőt a legaktívabbak nem csupán az
épületet körülvevő szép parkba, de
a városba is gyakran kisétáLnak, Ha-
zatér,le aztán körülveszik őket az
otthonmaradottak, és ők e]mesé]ik,
mit láttak a Német Színház e]őadá-
sán. kive] találkoztak az utcán, hol,
mi épüI, változik éppen, ,,

Amikor e]köszöntünk, többen
megszólítottak minket magyaru1
hiszen tudvalévő, ho€y az idősebb
generáció még háromnyelvű volt
Romániában -, örülnének, ha ma-
gyar nyelvű újságokat, olvasnivalót
is kapnának. Remélem azóta meg-
kapták, és szívesen oJvassák az új-
ságokat, amelyeket kü]dtem,

M. E.
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