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Több idősotthon kellene
Nagy az igény az ellátásra, hosszúak a várólisták

A N T A L  E R I K A

I jesztő a népességfogyás Romá-
niában, de még ennél is elkese-
rítőbb adat, hogy az ország la-

kossága egyre gyorsabban öregszik. 
Az Országos Statisztikai Intézet 
felmérései szerint egyre kevesebb 
gyermek születik, miközben még 
többen mennek nyugdíjba. A 65 év 
fölöttiek száma megközelítőleg a 
romániai lakosság tizenöt százalé-
kát teszi ki, a székely megyékben 
is ez az arány, ami becslések sze-
rint 2050-re akár harminc száza-
lékra is felugorhat.

Idősgondozási kérdések

A nagy számok törvénye alapján, 
és a társadalmi szokások megvál-
tozása miatt az öregedési mutatók 
növekedésével azonos arányú prob-
lémát jelent az idősgondozás is, 
amelynek intézményesített kereteit 
Romániában a közigazgatás helyett 
inkább a magánszféra és az egyhá-
zak biztosítják. Hargita megyében 
az idősotthonok csak 471 személy 
ellátására képesek, míg várólistáik 
irgalmatlanul hosszúak, ezért szin-
te elképzelhetetlen, hogy egy várat-
lanul segítségre szoruló idős ember 
belátható időn belül ellátáshoz jus-
son. Maros megyében a szociális és 
gyermekvédelmi igazgatóság adatai 
szerint mintegy 30 öregotthon van, 
ezek közül kilencet egy-egy helyi 
önkormányzat működtet. Például 
Marosvásárhelyen, Dédán, Nyárád-
szeredában, Mezőszokolban, Mező-
bodonban működik öregotthon, és 
hozzávetőlegesen 400 idős személyt 
lát el. Az alsóidecsi otthont, ahol 67 
idős emberről gondoskodnak, a szo-
ciális és gyermekvédelmi igazgató-
ság működteti. A marosvásárhelyi 
önkormányzat alárendeltségébe 
tartozó otthonban 80 időst látnak el. 
A legkevesebb idősotthon Kovász-
na megyében van, ahol mindössze 
négy ilyen intézmény működik. Or-
szágos szinten 347 időskorúakat el-
látó intézmény van.

Különböző árak

Marosvásárhelyen a Jókai utcai Re-
formátus Diakóniai Központban mű-
ködő öregotthonnak 54 lakója van, 
és további családok várják, hogy 
hely üresedjen – tudtuk meg Fülöp 
G. Ilonától, az otthon vezetőjétől, 
aki érdeklődésünkre elmondta, egy 
személy ellátása havonta körülbelül 
3000 lejbe kerül, de az áraik 2400 és 
2800 lej közöttiek, annak függvényé-
ben, hogy kinek milyen szolgálta-

tásra van szüksége. „Vannak olyan 
lakóink is, akik havonta 1000 lejt 
fi zetnek, mert olyan kevés a nyug-
díjuk, hogy ennél többet nincs hon-
nan. De őket is ellátjuk, hiszen azért 
diakónia (szolgálat) a nevünk” – ma-
gyarázta Fülöp G. Ilona. Az otthon 
számára az alkalmazottak és a szám-
lák kifi zetése jelenti a legnagyobb 
nehézséget. Az asszisztensek jöve-
delme kétszer is emelkedett, a gáz is 
nagyon megdrágult. A gáz helyett fá-

val fűtenek egy ideje, illetve napkol-
lektort is használnak. A tűzbiztonsá-
gi berendezésért, amit újítani kellett, 
12 600 eurót fi zettek, ami szintén na-
gyon megterhelte az otthon költség-
vetését. Mindebből természetesen az 
idősek nem éreznek semmit, hiszen 
ellátásuk folyamatosan biztosítva 
van – hangsúlyozta Fülöp G. Ilona. 
Ugyancsak teljes kapacitással műkö-
dik, szintén a Jókai utcában, a Kálvin 
János Idősotthon, ahol 54 személy la-
kik, és még legalább húszan várnak 
üresedésre. Jakab István igazgató el-
mondta, a református egyház nyug-
díjpénztára által működtetett intéz-
ményben 2800–3000 lejbe kerül egy 
havi ellátás. Mindig van várólista, 
amelyre azok kerülnek fel, akik ösz-

szeállítanak egy iratcsomót, amely-
ben kérvényezik az otthonba való 
költözésüket. „Mi azt elemezzük, 
és ha megfelel annak, amit mi vál-
lalunk, elfogadjuk. Nagyon súlyos 
betegségben szenvedőket nem foga-
dunk, például Alzheimer-kóros vagy 
eleve ágyhoz kötött betegeket” – je-
lezte az igazgató. Nyárádszeredában 
a helyi önkormányzat által működte-
tett idősotthon 2020-ban lépett az 5. 
megfi gyelési évébe – tájékoztatta a 

Székelyhont Tóth Sándor polgármes-
ter, hozzátéve, hogy európai uniós 
pályázatból sikerült öt évvel ezelőtt 
bővíteni a már meglévő otthont, 
ahol 27 személyről gondoskodnak. 
Itt egy hónapi ellátás 1800 lejbe 
kerül egy idősnek, amihez még a 
gyógyszerárak is hozzáadódnak. 
Az intézmény többnyire saját ma-
ga biztosítja működési költségeit, 
az önkormányzat csak kipótolja azt, 
ami még hiányzik. Idén 20 ezer lejt 
hagytak jóvá a kisváros költségveté-
séből az öregotthon számára. 

Elégedettség, biztonság

Hargita megyében többek közt Gyer-
gyószentmiklóson, Csíksomlyón, 

Lókodban és Székelyudvarhelyen 
működik idősotthon. A lókodi Kiss 
Rozália Ökumenikus Öregotthon 
vezetője, Zakariás Klára érdeklődé-
sünkre elmondta, 45 lakójuk van, és 
még legalább fele ennyien várnak a 
sorukra. Az ápolási igény függvé-
nyében egy hónapra 2000 és 2650 lej 
közötti összeget kell fi zetniük az itt 
lakóknak. Zömében a környező te-
lepülésekről érkeztek hozzájuk idő-
sek, de az ország más megyéiből is – 
tudtuk meg. A gyergyószentmiklósi 
Szent Erzsébet Öregotthon is teljes 
körű ellátást biztosít: lakhatást, na-
pi háromszori étkezést, egészség-
ügyi ellátást, ápolást, gondozást, 
a lakók ruházatának, textíliáinak 

mosását, vasalását, javítását, men-
tális gondozást, a hivatalos ügyek-
ben segítségnyújtást. „Jól érzem itt 
magam, mindent megkapok, amire 
szükségem van, nem magamnak 
kell gondoskodnom az étkezésről, 
fűtésről, számlák törlesztéséről. Nem 
bántam meg, hogy ezt választottam” 
– mondta az egyik idős lakó, aki 
gyermekei támogatásával lakik az 
otthonban. „Egyedül voltam, több-
ször elestem a lakásban, ezért jöttem 
ide. Ennél jobban a hozzátartozóim 
sem tudnának gondoskodni rólam” 
– magyarázta az idős férfi , aki már 
négy éve lakója az otthonnak.

A Kálvin János Idősotthon lakói 
nem csak az alapellátásban 
részesülnek, de különböző 
rendezvényeket is szerveznek 
számukra
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Székelyföld

• Maros és Hargita megyékben a magán- és egyházi kezdeményezések mellett 
több településen az önkormányzatok is igyekeznek megoldani az idős emberek 
intézményesített ellátását. Valamennyi idősotthon teljes kapacitással működik, és 
várólistára írják fel azokat, akik ott szeretnének elhelyezkedni.

Képek könyve 
Zakariás Erzsébet Képek 
könyve – Táj- és kultúrtörténet 
képekben című háromnyelvű 
gyűjteményes kötetét mutatják 
be ma 17 órától a székelyudvar-
helyi Művelődési Ház koncert-
termében. A kiadványt Lőrincz 
Ildikó művészettörténész 
méltatja, az eseményen jelen 
lesz a szerző is.

László Attila 
koncertje
Szombaton 18 órától Csíksze-
redában, a Szakszervezetek 
Művelődési Házában László 
Attila énekes ad koncertet Én 
és a zongorám címmel. Belé-
pőjegyek a művelődési ház 
jegypénztáránál válthatók.

Előadás 
a városházán
A Honfoglalás előttől az Eu-
rópai Unió utánig előadás-so-
rozat keretében pénteken 18 
órától Botár István Középkori 
kápolnák Csíkban címmel tart 
előadást Csíkszeredában, a 
városházán.

Istenszéke-túra
A Csíkszéki Erdélyi Kár-
pát-Egyesület szombaton és 
vasárnap kétnapos túrát szer-
vez az Istenszékére. Indulás 
szombaton reggel 7 órakor a 
Penny áruház parkolójából, 
személyautókkal. Szükséges 
két napra elegendő hideg étel, 
hálózsák, az évszaknak meg-
felelő öltözék, váltóruha. Szál-
lás a Bisztra-patak völgyében, 
a pisztrángtenyészet közelé-
ben. Túraútvonal, első nap: 
Dédabisztra – Bisztra-patak 
völgye – Utas-patak völgye 
– Medvés-tető (1030 m) – Is-
tenszéke (1381 m), majd vissza 
Dédabisztrára.  Második nap: 
Dédabisztra – Bisztra-patak 
völgye – Kofa völgye – Kofa 
vízesés – Dédabisztra. A túrán 
csak előzetes bejelentkezés 
alapján lehet részt venni. 
Túravezető Solti Imre, telefon: 
0748-828541.

Polgármester-
jelöltként indulna 
Független jelöltként mérkőz-
ne meg a székelyudvarhelyi 
polgármesteri címért Csányi 
Attila, a Tegyünk Egymásért 
Egyesület elnöke, akit 2018-
ban neveztek ki az RMDSZ ifjú-
sági szervezeteként működő 
Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyez-
tető Tanács (UIET) alelnökévé 
– jelentette be lapunknak. 

A Gála
A Csíki Játékszín társulata 
ma 17 órától Csíkszeredában 
játssza a Gála című előadását,  
amelyre a Rómeó és Júlia bérle-
tek érvényesek.
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