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Kilenc éve működik a Te-
lefonos Szeretetszolgá-
lat Kolozsváron, amely 

pár évre rá Marosvásárhelyen 
is megnyitotta telefonvonalait, 
nemrég pedig a kincsesvárosból 
Marosvásárhelyre tette át szék-
helyét. „Attól közösségi egy 
projekt, hogy egy közösség fel-
karolja, a Szeretetszolgálat 
pedig egy időtálló szolgálat, 
hiszen az a közösség, amely 
igényli a munkáját, fenn is tudja 
tartani” – fogalmazott Sajó Nor-
bert. Mint mondta, Marosvásár-
helynek nem kell vetekednie 
Kolozsvárral, hiszen sok min-
denben túlszárnyalta már azt. 
Itt még megvan a szívélyesség, 
a családias légkör, az emberek 
ismerik egymást, Kolozsváron 
már nem, és ezt semmilyen uni-
ós projekt nem tudja visszahoz-
ni a kincsesvárosba.

Az új székhelyet sem uniós 
támogatásokból, hanem egy ma-
rosvásárhelyi vállalkozó segít-
ségével sikerült megvásárolnia 
a Telefonos Szeretetszolgálat-
nak, és havi részletekben 15 év 
alatt kell visszafizetni neki a 
kölcsönt – mondta Sajó Norbert. 
Havonta 1700 lejes részletekben 
törlesztik az adósságot, ez az 
összeg a havi 10 lejes felaján-
lásokból gyűl össze, amelyet 
főként helyi magánszemélyek-
től, kisnyugdíjasoktól, diákoktól 
kapnak. Novemberben például 
az 1700 lej helyett 4200 lejt tud-
tak törleszteni, annyi adomány 
gyűlt össze.

Nem a szegények vacsorája

A Telefonos Szeretetszolgá-
lat idén harmadik éve szerve-
zi meg Marosvásárhelyen az 
adventi szeretetvendégséget, 

amelyen kétszáz szerényebb 
körülmények között élő sze-
mélynek terítenek ünnepi asz-
talt december 15-én 17 órától 
Marosvásárhelyen a Mobex ét-
teremben. Sajó Norbert hang-
súlyozta, ez nem a szegények 
vacsorája, hanem egy közös-
ségi alkalom a találkozások-
ra. A szerényebb körülmények 
között élőkön kívül egyházi 
vezetőket, orvosokat és üzlet-
embereket is meghívtak. „Volt 
olyan étterem, amely vissza-
utasította a kérésünket, mikor 
meghallotta, hogy hátrányos 
helyzetűeknek, kisnyugdíja-
soknak, fogyatékkal élőknek 
terítenénk asztalt, de a Mobex 
étterem elvállalta” – fogalma-
zott Sajó Norbert. Egy menü 
ára 15 lejbe kerül, és idén elő-
ször magánszemélyek felaján-
lásaiból szeretnék kifizetni az 
étkezés árát. Az előző években 

ugyanis helyi magánvállalko-
zók ajánlották fel az ünnepi va-
csora számlájának törlesztését.

Jótékonysági börze

A Román Kereskedelmi Bank 
idei jótékonysági börzéjére is 
benevezett a Telefonos Szere-
tetszolgálat, a tavaly egyetlen 
erdélyi magyar szervezetként 
vettek részt a kampányban. Ez 
a jótékonysági börze nevű ver-
seny február végéig tart, addig 
egy online adományozási lehe-
tőséget biztosít a bank, és az a 
hatalmas előnye, hogy kezelé-
si költség nélkül, biztonságos 
körülmények között adomá-
nyozhatunk online egy szer-
vezetnek 5 és 1000 lej között. 
Ha az adományok és a felaján-
lók száma elégséges, akkor 
az első három helyezettnek 
az adományait megduplázza 

a bank – magyarázta a kam-
pány lényegét Sajó Norbert. A 
marosvásárhelyi szervezet a 
menedékszoba megnyitásáért 
nevezett be a versenybe, hiszen 
még mintegy tízezer euróra 
lenne szükségük ahhoz, hogy 
megnyithassák ezt az új szék-
helyen. Itt legtöbb három na-
pig ingyenesen szállásolnának 
el a kórházi beavatkozásokról 
kijövő vidéki betegeket és hoz-
zátartozóikat. Ezért szükségük 
van két emeletes ágyra, a köz-
ponti fűtés beszerelésére, nyí-
lászárók korszerűsítésére, egy 
kódolt rendszer beszerelésé-
re, amely biztosítja, hogy bejut-
hassanak a vendégek a szobába 
akkor is, amikor ők nincse-
nek ott. A jótékonysági bör-
ze részleteiről a bursabinelui.
ro oldalon tájékozódhatnak az 
 érdeklődők. 

HAJNAL CSILLA

Az Országos Gépjármű-nyil-
vántartási Hivatal (RAR) ellen-
őrzéseket végzett országszerte 
az autószervizeknél, hogy meg-
állapítsák, mennyire tartják be 
a működésre vonatkozó műsza-
ki előírásokat. Összesen 655 
ilyen jellegű vállalkozást láto-
gattak meg országos szinten ok-
tóber 15. és november 3. között. 
Két és félszáz egység működé-
sét állították le időlegesen.

A RAR-ellenőrök több mint 
200 olyan szerviz bezárását 
rendelték el, amelyeknek nem 
volt meg a működési engedé-
lye. Más 49 autószerviz műkö-
dését azért függesztették fel, 
mert tevékenységük nem felelt 
meg az eredeti működési enge-
délyben rögzítettnek. Ezek har-
minc napot kaptak arra, hogy a 
hiányosságokat kiküszöböljék, 

utána, ha az ellenőrök azt ta-
pasztalják, hogy elvégezték az 
előírt módosításokat, újrakezd-
hetik a működést – tájékoztatott 
Roxana Dima, az országos hiva-

tal sajtófőnöke. A tevékenység 
leállítása mellett bírságokat is 
kiszabtak azon gépjármű-javí-
tó műhelyek működtetőire, ahol 
kisebb kihágásokat tapasztal-

tak. Ezek összértéke eléri az 
596 000 lejt.

A sajtófőnök elmondta: négy 
erdélyi megyében – Maros, 
Hargita, Kovászna és Brassó – 
összesen ötven szerviz ellen-
őrzése történt meg, öt esetben 
állították le a működést, három-
ban időlegesen függesztették fel 
a tevékenységet, a négy megyé-
ben összesen nyolc bírságot rót-
tak ki 20 500 lej értékben.

Országos viszonylatban a leg-
több kihágást a gördülőrendszer 
javítása terén észlelték, s ez ab-
ban nyilvánult meg, hogy olyan 
szervizek végeztek ilyen jellegű 
javítást, amelyek nem voltak erre 
műszakilag engedélyezve. Előfor-
dult még a szavatosság hiánya, a 
végső ellenőrzés el nem végzése. 

A hivatal felhívja a járműtu-
lajdonosok figyelmét, hogy a 

szerviz megválasztásakor ta-
núsítson fokozott figyelmet. Ál-
talában az történik, hogy egyes 
autójavítók gyors és olcsó szol-
gáltatást ígérnek, közben pedig 
nem rendelkeznek olyan mű-
szaki felszereltséggel, amely a 
minőségi munkát szavatolná. 
Ennek ismeretében szervezik 
meg időszakosan a mostanihoz 
hasonló ellenőrzéseket, hogy 
kiszűrjék a hálózatból azokat 
a szolgáltatókat, amelyek vagy 
megfelelő engedéllyel nem ren-
delkeznek, vagy az eredeti en-
gedélyben levő feltételeket nem 
teljesítik, ezzel jelentős kárt 
okozva a hozzájuk forduló gép-
jármű-tulajdonosoknak, s ami 
még ennél is súlyosabb – ve-
szélynek teszik ki a járművek 
használóit. 

BAKÓ ZOLTÁN

Időtálló szolgálat, mert az a közösség tartja fenn, amely igényli is a munkájukat

Szeretetszolgálat a közösség vállán

Kényelmes, funkcionális az új székhely

FOTÓ: HAÁZ VINCE
Marosvásárhely köz-

ponti részében egy 

újonnan vásárolt 

ingatlanba költözött 

a Telefonos Szeretet-

szolgálat, és közösségi 

szervezetként mun-

kálkodnak azért, hogy 

krízishelyzetben lévő 

személyeken azonnal 

tudjanak segíteni. Sajó 

Norbert, a Telefonos 

Szeretetszolgálat 

alapítója és vezetője 

szerdán sajtótájékoz-

tatón mutatta be az új 

székhelyet, és mesélt 

a nem is olyan távoli 

tervekről.

Bezártak kétszázötven gépjárműjavítót

Korábban is végeztek ilyen ellenőrzéseket

ARCHÍV FELVÉTEL: RAR




