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Felértékelődő telefonbeszélgetések
Járványidőben átalakulnak a társas kapcsolatok
• Az Unitárius Nők
Országos Szövetsége
(UNOSZ) a marosvá-
sárhelyi Bolyai téri
unitárius egyház-
községgel közösen
elindított egy új kez-
deményezést, a tele-
fonos lelkisegélynyúj-
tást, amelyhez bárki
csatlakozhat.

A N T A L  E R I K A

N agy Gizella, a Bolyai téri 
unitárius egyházközség 
irodavezetője, mentálhigi-

énés szakember, a kezdeményezés 
egyik elindítója fontosnak tartja, 
hogy azok az otthontartózkodó 
idős vagy nem feltétlenül idős, de 
beteg személyek is kapcsolatban 

maradjanak a világgal, akik-
nek nincsenek a közelükben 
hozzátartozóik. Ugyanakkor 
azokra a fi atal, munkába 
járó emberekre is gondolt, 
akik túlterheltek, nagy fele-

lősség nyomja a vállukat, már 
embertársaik egészségéért, ellátá-
sáért tevékenykednek, miközben 
saját és közvetlen hozzátartozóik 
egészségét kockáztatják.

Nem elég a tévé

„Vannak időseink, vagy a négy fal 
közé zárt betegjeink, akiknek so-
kat jelent, ha naponta, kétnaponta 
valaki felhívja őket és elbeszélget 
velük, vagy csak egyszerűen ér-
deklődik a hogylétük felől” – ma-
gyarázta Nagy Gizella, aki arra 

kéri azokat, akiknek van erre lehe-
tőségük és energiájuk, csatlakoz-
zanak a kezdeményezéshez. „Fel-
hívtam egy nyugdíjas pedagógus 
ismerősömet, akinek a gyermekei 
a szomszédos megyében élnek, és 
elmondta, mindene megvan, de a 
személyes beszélgetések nagyon 
hiányoznak. Nem elég a tévé, az 
internet, emberi szóra van a leg-
nagyobb szüksége” – magyarázta 
a kezdeményezés ötletgazdája.

Az idős emberek mellett érin-
tettek azok a fi atalok, akik nem 
hagyhatnak fel a munkával, így fer-
tőzésveszélynek téve ki magukat: 
a bolti eladók, árufeltöltők, áru-
kiszállítók, gyógyszerészek és az 
orvosok, az egészségügyi asszisz-
tensek. „Vannak családok, ahol 

mindkét szülő az egészségügyben 
dolgozik, otthon két gyerek várja 
őket, mindkettőnek idős szüleik 
vannak. Mikor hazaérnek, azt sem 
tudják, hogyan vetkőzzenek, mosa-
kodjanak, fertőtlenítsék magukat, 
hogy nehogy megfertőzzék szeret-
teiket is. Ez óriási terhet jelent” – 
ecsetelte az ötletgazda, hozzátéve, 
hogy számukra is lélekmelengető 
egy telefonbeszélgetés, segíti őket a 
túlélésben, abban, hogy erőt gyűjt-
senek a továbbiakhoz.

A rendszeres telefonbeszélgeté-
sek mellett más formája is elkép-
zelhető a segítségnyújtásnak: aki 
kijárhat a házból, főzhet ebédet és 
elviheti annak, aki a legközelebb 
lakik hozzá, akár idős személy, 
akár túlterhelt dolgozó legyen 

az illető. A kezdeményezéshez 
csatlakozhat bárki, az UNOSZ Fa-
cebook-oldalán jelezheti ebbéli 
szándékát, de az ötletgazdák sze-
rint akár úgy is lehet segíteni, ha 
„leltárt” készítünk idős, magá-
nyos ismerőseinkről és időről idő-
re felhívjuk őket telefonon.

A mentálhigiéné egyébként min-
den olyan tevékenység, melynek 
célja az egészséges lelki élet kiala-
kítása és megtartása. 

Töltsük el minél hasznosabban 
a ránk erőszakolt szabad órákat, 
napokat

▴ K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó
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Az elmúlt két hétben sokat gon-
dolkodtam, hogy miért is jött ez a 
vírus. Talán valamiféle fi gyelmez-
tetés. Figyelmeztetés, hogy rossz 
irányba haladunk, hogy önzően 
viselkedünk, hogy nem élünk elég 
tudatosan. Pazarolunk, őrült mó-
don vásárolunk. Sőt, a vásárlás 
teljes hétvégi programmá nőtte 
ki magát. Nem töltünk elég időt a 
családunkkal. Nem szeretetből és 
segítséggel fordulunk egymás fe-
lé, hanem kritizálva és kioktatva 
emelünk falakat. 

Óriási szomorúság, hogy ezért milyen 
nagy árat fi zetünk. De ezzel szemben 
a legnagyobb baj is hoz jót: ahogy né-
zegetem nap mint nap a Facebookon, 

az apukák esti mesét olvasnak a gye-
rekeknek, a folyton rohanó anyukák 
most maszkot varrnak. A gyerekek 
segítenek házimunkában, és sokuk-
nak most van alkalmuk először ezt 
megtanulni a szülőktől. Eddig, ha 
anyuka takarított, főzött, örült, ha 
nem voltak a gyerekei láb alatt. Ők 
most azt is láthatják, hogy miként 
lett tisztaság, mennyi energiába ke-
rül rendben tartani a lakást, hogyan 
kerül az asztalra az étel. És így érté-
kelni is tudják, azt hiszem.

Esténként kártyapartiktól és csa-
ládi énekelgetéstől hangosak a la-
kások itt Olaszországban, de gondo-
lom, már otthon, Gyergyóban is. A 
konyhákból áradnak a fi nom illatok, 
olyanok is megsütötték életük első 

kenyerét, akik eddig csak telefonon 
vagy interneten rendelt ebédet fo-
gyasztottak. 

A boltok fejlesztették a szolgálta-
tásaikat, egyre többen vállalnak ház-
hozszállítást, hogy megéljenek.

A kihalt városokban újfajta élet 
jelent meg: látom a hírekben, hogy 
a turisták helyett vaddisznók sétafi -
kálnak Róma utcáin, Velencében 
pedig újra hattyúk, kacsák, halak és 
delfi nek úsznak a vízen a motorcsó-
nakok helyett.

Olyan helyeken is kék lett az ég, 
ahol a szmogtól eddig azt sem tud-
ták, milyenek az igazi színek.

Segítségnyújtó üzenetek áraszt-
ják el az internetet. Aggódunk a 
rég nem látott, távoli ismerősökért 

is, érzékenyebbek és érzelmeseb-
bek lettünk. A szülők egyre jobban 
tisztelik és elismerik a pedagóguso-
kat, mert most ők tanulnak otthon 
a gyerekkel. Elkészülünk a hóna-
pok óta halogatott feladatokkal. 
Szépülnek a kertek, tisztulnak a 
padlók és a függönyök.

És ülünk a tiszta lakásban, és 
egyre csak várunk, várunk... Ott 
van a bizonytalanság. Lehet eddig 
még igazán nem is éreztem. Néha el-
játszom a gondolattal, hogy milyen 
lesz, amikor vége lesz a karanténnak. 
Azt remélem, hogy nem onnan foly-
tatjuk, ahol abbahagytuk. Értékelni 
fogjuk az élet apró örömeit, amiről 
már tudjuk, hogy nem is aprók, ha-
nem talán azok a legnagyobbak. 

És közben mennek a mindenféle 
egymásnak ellentmondó informáci-
ók. A szomszédom szólt át a keríté-
sen, hogy a miniszterelnök bejelen-
tette: július 31-ig érvényben marad az 
otthoni karantén egész Olaszország-
ban. Elkeserítő: főként, ha tényleg 
így lenne. Ugyanis utánanéztem, és 
Giuseppe Conte éppen azt az elterjedt 
híresztelést cáfolta, miszerint július 
végéig fenntartják a szigorításokat. 
Ő annyit mondott: addig marad a 
karantén, ameddig szükséges lesz. 
Az biztos, hogy a mostani kijárási 
tilalom hivatalosan április 3-ig tart, 
és abban is biztos vagyok, hogy ezt 
hosszabbítani fogják.

Folytatjuk...
Katona Era (Olaszország)

Az igazi kérdés: vajon miért is jött ez a vírus?

Lehetőség adakozásra
Az Erdély Mentőcsoport csík-
széki fiókja a jelen helyzetben 
támogatja a Hargita Megyei 
Mentőszolgálat tevékenységét, 
hiszen ők a frontvonalban, tere-
pen harcolnak a COVID-19 ellen, 
és nap mint nap ki vannak téve 
a fertőzés veszélyeinek – jelezte 
közleményben a fiókszervezet. 
„Az egészségügyi rendszer 
leterhelése ellen küzdünk 
azáltal, hogy megfelelő meny-
nyiségű és minőségű felszerelés 
biztosításában segítünk az 
egészségügyben dolgozóknak. 
Rajtunk keresztül adománya-
iddal te is segítheted munkáju-
kat, hogy ők is segíthessenek 
nekünk” – áll a felhívásban. 
Elérhetőségeik: 0737-420020, 
transylvaniarescue@yahoo.
com. Bankszámlaszámuk: 
RO51BTRLRONCRT0246014601 
Transilvania Bank.

Utal az APIA
Utalja szerdától a Mezőgazda-
sági Kifizetési és Intervenciós 
Ügynökség (APIA) a 2019-es 
állatjóléti támogatásokat – derül 
ki az intézmény közleményéből. 
Az Agerpres hírügynökség tájé-
koztatása szerint a teljes jóvá-

hagyott  összeg 8,28 millió euró, 
azaz 38,63 millió lej. 

Rendkívüli pápai ima
„Egyesítsük az Úrhoz intézett 
esdeklő könyörgéseinket 
ezekben a napokban, amikor a 
világjárvány súlyos megpróbál-
tatásától szenved a világ!” – kéri 
Ferenc pápa. A médián keresztül 
lélekben kapcsolódjunk be abba 
az imába, amelyet pénteken 18 
órakor vezet majd a Szent Pé-
ter-bazilika előtt. Isten igéjének 
meghallgatása és a szent-
ségimádás után Urbi et Orbi 
áldást ad, melyhez teljes búcsú 
kapcsolódik. A pápai áldást a 
Duna Televízió élőben közvetíti 
– tájékoztat a Magyar Kurír.

• RÖVIDEN




