
Tiszta ruha várja itt majd 
a rászorulókat
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• Hajléktalanoknak, rászorulóknak nyílt egy új központ az Alpha Tran sil-
vana Alapítványnál, ahol tisztálkodhatnak, hajat vágathatnak és tisztába 
öltözhetnek a polcokról választott ruhák, lábbelik között válogatva.

Új lehetőség rászorulóknak
Marosvásárhelyen szükség van nappali melegedőkre is

A N T A L  E R I K A

A z Alpha Transilvana Ala-
pítvány régi álma valósult 
meg az új projekttel, hi-

szen mától kezdve a rászorulóknak 
nyújtott napi meleg ebéd mellett 
zuhanyozási lehetőséget is tudnak 
biztosítani számukra, illetve ruha-
neművel, cipővel is ellátják, akik-
nek szükségük van rá. 

„Minden ember megérdemel 
egy jobb életet” – mondta Klement 
Orsolya menedzserasszisztens, aki 
bemutatta a központot. Érdeklő-
désünkre kifejtette, aki igényt tart 
erre a szolgáltatásra, az előjegyzés 
alapján, donációs irattal jelent-
kezhet hétköznaponként délelőtt 
9 és 12 óra között.  A jelentkezővel 
ugyanis a városháza szociális osz-
tályán előzőleg ankétot készíte-
nek, felmérik az anyagi helyzetét, 
azt követően fordulhat az alapít-
ványhoz. Arról pontos adat még 
nincsen, hogy Marosvásárhelyen 
hány hajléktalan él, éppen ezért 
a következő projekt egy adatbá-

zis létesítése, amely valamennyi, 
hasonló profi lú civil szervezet 
számára nyitott lesz, hogy feltölt-
hesse, kiket látott el, milyen szol-
gáltatást nyújtott a hozzá fordulók 
számára. „Ha valaki itt járt és ru-
hát kapott, zuhanyozott, holnap 
ebédért jelentkezik a Coming Ho-
me Alapítványnál például, vagy 
a hajléktalanszálláson szeretne 
megszállni, akkor az adatbázisból 
tudni fogják, hogy az előző napok-
ban miben részesült” – magyaráz-
ta az alapítvány munkatársa. Az 
Alpha Transilvana Alapítványhoz 
forduló hajléktalanoknak egy óra 
áll majd a rendelkezésükre, hogy 
tiszta ruhát válasszanak, illetve 
lezuhanyozzanak és adataikat be-
mondják a nyilvántartásba. 

A megnyitón jelen volt többek 
közt a rohammentő-szolgálat, a 
rendőrség, a prefektúra, a megyei 
tanács, a városháza képviselője 
is. Mindannyian egyetértettek ab-
ban, hogy a rászorulókra nagyobb 
fi gyelmet kell fordítani. Az Alpha 
Transilvana Alapítvány tervezi 
egy olyan gépkocsi beszerzését is, 
amely a helyszínre kiszállva, a haj-

léktalan személyeknek lehetőséget 
nyújt, hogy lezuhanyozzanak, tisz-
ta ruhába öltözzenek. Megtörténik 
sokszor, hogy az utcán lakóknak 
orvosi ellátásra van szükségük, 
vagy kórházi kezelésre, előtte pedig 
megtisztálkodhatnak, átöltözhet-
nek. Az autó értéke 160 ezer euró, 
a megvásárlása érdekében már 
kapcsolatba léptek holland partne-
rükkel – hangzott el a keddi meg-
nyitón. 

Az eseményen jelen levő Szé-
kely István, a városháza által mű-
ködtetett éjszakai menedékhely 
igazgatója lapunknak elmondta, 
jelenleg 152 lakójuk van, akik ok-
tóbertől folyamatosan bejárnak. 
Este érkeznek, reggel elhagyják a 
menhelyet, bár a mostani hideg 
idő beálltával nem kényszeríthető 
senki, hogy kint tartózkodjon. Van-
nak beteg emberek is, akiknek az 
orvos sem ajánlja, hogy elhagyják 
a meleg szobát. A marosvásárhelyi 
hajléktalanoknak főleg nappali me-
legedőkre volna szükségük, illetve 
olyan hasonló szolgáltatásokra, 
amelyek némiképp javítanák a rá-
szorulók életminőségét. 

M obiltelefonokat tölthetünk fel 
azoknak a köztéri bútoroknak 

a segítségével, amelyek tárolják és 
hasznosítják a napenergiát. Maros-
vásárhelyen márciusban kerülnek 
ki a belvárosba ezek a padok, búto-
rok, s remélhetőleg sokan használják 
majd őket.

A marosvásárhelyi Kulturális 
és Tudományegyetemnek már több 
rendhagyó kezdeményezése volt, 
ezekhez hasonlóan rukkoltak elő a 
legutóbbi megvalósításukkal. Mint 
Csegzi Sándortól, az intézmény ve-
zetőjétől megtudtuk, fi atal szakem-
berekkel létrehoztak egy telefonos 
applikációt, amellyel elsősorban az 
egyetemet népszerűsítik, de elérhető-
vé teszik az egyetem előtti oktatási in-
tézmények és a kulturális szervezetek 
ajánlatait is, mindent, ami a várossal 
kapcsolatban fontos és érdekes. Ezzel 
együtt, a Bolyai Alkotótáborral közö-
sen olyan köztéri bútorokat terveztek, 
amelyek a napenergiát hasznosítva 
fel tudják tölteni a mobiltelefonokat. 
„Fontosnak tartom, hogy támogassuk 
a fi atalok kreativitását, fejlődési lehe-
tőségét, provokáljuk őket, hogy kihoz-
zák magukból a legjobbat. Ez a kez-
deményezés is egy ilyen kreativitást 
igénylő provokáció nyomán jött létre. 
Egy New Yorkban dolgozó műépítész, 
egy Kolozsváron élő informatikus és 
egy marosvásárhelyi elektromecha-

nikus álmodta és valósította meg a 
telefonokat feltöltő köztéri bútorokat. 
Mindhárman marosvásárhelyiek, így 
jelképesen mondva Marosvásárhely 
felé néznek, és tudásukkal a várost 
segítik” – mondta Csegzi Sándor, aki 
azt is kihangsúlyozta, fontosnak tart-
ja, hogy a fi atalokat ne eltiltsuk az 
okostelefonok és más okos eszközök 
használatától, hanem bátorítsuk őket, 
minél többet megtudjanak, és hasz-
nálják ki a bennük rejlő lehetőségeket.

A mobiltelefonos applikáció ja-
nuár 4-től érhető el, neve: targumu-
resapp, s folyamatosan naprakész 
információkat fog tartalmazni a 
városi eseményekről, hírekről, de a 
tudományegyetem által szervezett 
képzésekről is. A bútorokat előrelát-
hatóan márciusban helyezik ki a bel-
városban, de hasonlókat szeretnének 
játszóterek, parkok közelében is. A te-
lefonos applikációt és az úgynevezett 
okosbútorokat a tudományegyetem 
saját anyagi forrásából és támoga-
tásokból valósította meg, ilyképpen 
szeretné a fejlesztések anyagi részét 
is fedezni majd. (Simon Virág)

Amikor már a bútor is okos

Karácsonyra hangoló vásár
M egszokhattuk, hogy minden 

hónap harmadik péntekén je-
lentkezik a Local Farmers’ Market 
nevű hagyományos kézműves- és ter-
mékvásár a Rákóczi-lépcső aljában, 
de a karácsony előtti rendezvény 
mindig valamivel másabb, külön-
legesebb. „Nagyobb már nem tud 
lenni a vásár, ezúttal is 35 vásáros 
kínálja a portékáit, mint az utóbbi 
két hónapban. Ez többet jelent, mint 
a tavalyi karácsonyi vásár, de már a 
felső plafon, hely híján nem tudunk 
több vásárost befogadni” – mondja 
a rendezvény főszervezője, Pápay 
Kamilla. Megjegyzi, minden kéz-
műves, termelő karácsonyra készül, 
meglepetésekkel, újdonságokkal je-
lentkezik, mindegyiknek az a célja, 

hogy a vásárló megtalálja majd ott 
a különleges karácsonyi ajándéko-
kat vagy az ünnepi asztal kellékeit. 
„Több újdonsággal is jelentkezünk, 
vagyis olyan termékekkel, ami még 
nem volt ez idáig: ilyen a sült fa-
gyi például vagy az alkoholmentes 
puncs, de sajtos szalámit is lehet kós-
tolni, vásárolni” – jegyezte meg a vá-
sár felelőse. A vásáron a karácsonyi 
zene és termékek mellett az ünnep 
jegyében a jótékonyság is fókuszba 
kerül: az adományozni vágyóknak 
lehetőségük lesz reggelizve támogat-
ni a beteg gyerekeket segítő Yuppi 
Tábort. A Local Farmers’ Market ka-
rácsonyi vására december 21-én, pén-
teken reggel 8 órakor nyit és 19 óráig 
várja a látogatókat. (Szász Cs. Emese)

A napenergiát tárolják 
és hasznosítják a modern 
és színes bútorok
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