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Hálókkal szedték ki a halakat
a medencéből, és vitték át
a Marosba a szakemberek

rdély-szerte a római katolikus
templomokban szervez gyűjtést
november 18-án a Gyulafehérvári
Caritas. A Szent Erzsébet-napi adományokat idén betegek megsegítésére, az őket támogató otthoni beteggondozó-szolgálat fennmaradására
fordítják. A Gyulafehérvári Caritas
évtizedek alatt építette ki otthoni
beteggondozó-szolgálatát, amelynek
működését hátráltatja az állami támogatói rendszer és a nem megfelelő jogszabályozás. Ezért minden kis
forrásra szükség van, hogy a szervezet folytatni tudja tevékenységét a
rászoruló idősek és betegek ápolása
érdekében – közölte az egyesület. A
jólelkű adakozók segíthetnek a betegeken, eljuttatva adományaikat a
templomokba kihelyezett perselyekbe vagy a helyi Caritas-képviseletekre. De lehet pénzt utalni a Gyulafehérvári Caritas adománygyűjtő
bankszámlájára is. (Számlaszám:
RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006
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BCR Alba Iulia. Számlatulajdonos:
Caritas Alba Iulia, Adóazonosító
szám: 4562770).
Tavaly 225 ezer 522 lej gyűlt össze.
Ezt az összeget a hátrányos helyzetű
gyermekek oktatására, az őket támogató programokra fordították. A Caritas 19 központot működtet Erdély 5
megyéjében, 700 hátrányos helyzetű
gyermek foglalkoztatásával. Az itt
zajló tevékenységek részfi nanszírozásához használták a 2017-es évi támogatást. A szakemberek meggyőződése, hogy a szegénységből való kiút
egyik reális lehetősége a nevelés és
az oktatás. Csak az írástudó, tanuláshoz, napi rendszeres tevékenységhez
szokott gyermeknek, fiatalnak van lehetősége a mai világban munkát kapni, becsületes megélhetéshez jutni.
Az idős és beteg személyeken is
segítenek, lehetőségeikhez mérten
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Mentőakció a csónakázóban
A sekély vízben hét kilogrammos csukát is találtak a szakemberek

• Több száz, a víkendtelep csónakázójában rekedt halat mentettek

meg a Maros megyei Vadász-Horgász Egyesület tagjai, valamint a Milvus Csoport szakemberei. A halak nem tudtak visszaúszni a Marosba a
zsiliprendszer miatt, így miután a csónakázó vizét leengedték, a sekély
vízben ragadtak. Előző években a lesben álló szemfülesek hálójában
kötöttek ki, idén szerencsére a szakemberek megmentették őket.
SIMON VIRÁG

H

almentő akciót szervezett
Marosvásárhelyen a Víkendtelepen a horgászegyesület, és csatlakozott ehhez
a Milvus Csoport pár biológusa is.
Minden évben a csónakázó medencét a gáton levő zsilipek felnyitásával töltik fel Maros vízzel, s így sok
hajfajta bekerül a víkendtelepet
körülölelő vízbe. Ősszel azonban
már nem a zsilipek megnyitásával,
hanem a szűrökkel ellátott víztárolórendszeren keresztül engedik le
a medence vizét, így a halak bennragadnak a csónakázóban. Előző
években a szemfüles horgászok
kézzel, hálókkal emelték ki a sekély
vízből a halakat, illetve egy részük
az első fagyok után elpusztult.
Mint Cernea Alexandrutól, a
Vadász-Horgász Egyesület képviselőjétől megtudtuk, már előző évek-

ben is tervezték, hogy átmentik a
halakat a Marosba, de erre csak
idén került sor. Tulajdonképpen
csapatostól odamentek a csónakázóba, s az abban maradt sekély
vízből kiemelték a halakat, majd
vízzel teli vedrekbe, edényekbe tették, utána pedig szabadon engedték őket a Marosban. Megtudtuk,
hogy legalább félezer kilogrammnyi halat mentettek meg, különböző fajtából. Cernea Alexandru azt
is elmondta, hogy volt legalább
kéttucatnyi 2-3 kilogrammos ponty,
de egy legalább hét kilogrammos
csukát is találtak, s azonkívül sok
olyan példányt, ami egy horgásznak nagy örömet szerzett volna, ha
horogra akad. „Azért volt szükség
erre a mentésre, mert az orvhalászok úgymond lesben álltak, s
várták, hogy hálókkal vagy akár az
elektromos áram vízbevezetésével
minél több halat begyűjtsenek. Úgy
értékelem, ez egy sikeres halmentő
akció volt, s mindenképpen jövőre
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is meg kell ismételjük” – összegzett
az egyesület vezetője.
A Milvus csoport biológusa,
Nagy András Attila kérdésünkre elmondta, hogy nagyon sok halfajtát
sikerült megmenteni, volt köztük
védett faj is, mint például a balin,
de volt nagyon sok szélhajtó küsz is.
A biológus elmondta, hogy találtak
invazív halfajtákat is, amelyek a többi hal ikráját eszik meg, ezeket nem
engedték vissza a Marosba, hanem
csalihalként használják majd a horgászok. Nagy András Attila szerint
nagyon fontos lenne, hogy a Víkendtelep vezetősége a következőkben a
csónakázó kiürítésekor egyeztessen
a vízügyi igazgatósággal, s a zsilipek megnyitásával engedjék le a
medencében levő vizet is, így elkerülve, hogy a halak a csónakázóban
ragadjanak. Amennyiben ezt nem
tudják vagy nem akarják megtenni,
a Milvus szakemberei a horgászegyesület tagjaival közösen jövőre is
mentőakciót kezdeményeznek.
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• RÖVIDEN
A segítőknek is szüksége lehet segítségre
A gyermek kerül a középpontba a Segítők X. Konferenciáján, de amellett,
hogy több olyan téma kerül terítékre, amely akutális a gyerekkel való
foglalkozásban, a segítő szakembereknek is igyekeznek segíteni ezen a
november 16-17-én zajló rendezvényen. „Azt vettük észre, hogy sokszor
a segítőknek is szüksége van segítségre, így az ő problémáikkal is
szeretnénk foglalkozni ezúttal” – mondta a konferencia szervezője,
Kovács Emese iskolai tanácsadó. Hozzátette: sokan naponta találkoznak
gyermekekkel a munkájuk során, érzik a velük való munka felelősségét,
a család, az iskola és más közösségek, a velük foglalkozó felnőttek hatását, amely egy életre rányomja bélyegét a gyermek életére. A konferencián arra keresik a választ, hogyan segítsék a gyermeket, hogy önmaga
lehessen, hogyan hozhatók helyre a gyerekkori traumák. „A gyermekekkel való ténykedés során számos területtel szembesülünk, melyek
gyerekcipőben járnak, ilyen például az ADHD vagy másképpen figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, erről egy csíkszeredai gyermekpszichiáter
fog beszélni, de kiemelt helyen foglalkoztat bennünket a segítő szakember gyermekkora, a gyermekkorban gyökerező segítő motiváció építő
és hátrányt jelentő elemei is” – fogalmazott Kovács Emese. Az előadók,
műhelyvezetők közt lesznek budapesti és helyi szakemberek is. A teljes
program megtekinthető a Segítők Baráti Köre Facebook-oldalán, ahol
jelentkezni is lehet a konferenciára. (Szász Cs. Emese)

Vérre van szükség
0 RH+ vércsoporttal rendelkező donorokat keresnek a súlyos betegséggel küszködő 9 éves gyergyószentmiklósi kisfiú, Puskás Emil Dániel
számára. Mivel speciális eljárásra van szükség (trombocitákat kell
kivonni a vérből), ez csak Marosvásárhelyen lehetséges. Vásárhelyi
donorok a helyi vérközpontnál jelentkezhetnek. A kapcsolattartó személy telefonszáma 0759-430013.
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