
dés drágult, majd 16,61 százalékkal 
a földgáz és 9,92 százalékkal a citrus-
félék és más déligyümölcsök követ-
keznek. A tízes toplistára felkerültek 
még 6,76 százalékkal a zöldségek és 
zöldségkonzervek, 5,66 százalékkal a 
villanyáram, 5,61 százalékkal az üzem-
anyagok, 3,98 százalékkal a marhahús, 
3,68 százalékkal a cigaretta és más 
dohányipari termékek, valamint 3,49 
százalékkal a kozmetikumok és tisztál-
kodási termékek.

Amint arról korábban írtunk, idén 
a legmagasabb éves infl ációs rátát má-
jusban jegyezték, akkor elérte az 5,41 
százalékot.

Közben a Román Nemzeti Bank (BNR) 
augusztus elején csökkentette infl ációs 
előrejelzését, amely szerint az idén év 

végén 0,1 százalékponttal alacsonyabb, 
3,5 százalékos éves infl ációs rátára szá-
mít, 2019 végén pedig 2,7 százalékosra, 
ami 0,3 százalékponttal alacsonyabb az 
előző becslésénél. A múlt hónap elején 

közzétett elemzése szerint a jegybank 
arra számít, hogy az év második felében 
a fogyasztói árak növekedése mérsék-
lődni fog, és év végére eléri a központi 
bank által előrevetített 3,5 százalékot.
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Több kell legyen a zsebben, hogy 
megtelhessen a bevásárlókocsi

▸ FOTÓ: PIXABAY.COM

A gyergyói 
fi atalok is nagy-
lelkűek, minden 
évben az Ifi na-
pok alkalmával 
gyűjtött tartósé-
lelmiszer-adomá-
nyukból szinte 
egy hónapig 
gazdálkodunk, 
most is számí-
tunk rájuk. 

BARICZ-TAMÁS IMOLA

A Szeretetkonyhát 1997-ben hozta 
létre a néhai Hajdó István főes-
peres-plébános. A kezdeménye-

zést nemcsak erkölcsileg támogatta, de 
fel is karolta több helyi civil szervezet 
és magánszemély. A Gyergyószent-
miklóson élő rászorulók étkeztetése az 
indulástól a Korona épületében törté-
nik. Időközben az uniós szabályoknak 
megfelelően felújították a konyhát, a 
korszerűsítési munkálatokat a Szent 
Miklós plébánia vállalta Portik-Hegyi 
Kelemen főesperes-plébános irányí-
tásával. A Szeretetkonyhát a Szent 
Márton Alapítvány működteti, immár 
alkalmazottak segítségével, akik ön-
kéntes elődeik mintájára próbálnak 
naponta eleget tenni feladatuknak. A 
legfontosabb a konyha létében a lelket 
gazdagító másokra való gondolás, gon-
doskodás. Szegényebb lenne a város a 
Szeretetkonyha nélkül – mondják töb-
ben is.

Kénytelenek voltak csökkenteni

A napi egyszeri egy tál meleg ételből 
sem tudnak biztosítani minden rászo-
rulónak, nehezebben indulnak a tél-
nek, tudtuk meg Székely Leventétől, a 
konyhát működtető alapítvány képvi-

B Á L I N T  E S Z T E R

Mint a statisztikai intézet közle-
ményéből megtudhatjuk, idén 
augusztusban 6,8 százalékkal 

nőtt a nem élelmiszerek fogyasztói ára, 
az élelmiszereké 4,15 százalékkal emel-
kedett, a szolgáltatások ára 2,61 száza-
lékkal nőtt. 

Lebontva, a 2017. decemberi árak-
hoz viszonyítva a legnagyobb mérték-
ben, 18,66 százalékkal a légi közleke-

selőjétől. „Már második éve, hogy nem 
kapunk állami támogatást, a működé-
si engedély hiánya miatt. A támogatás 
megvonása miatt két lehetőség közül 
választhattunk: megszüntetjük a kony-
ha működését vagy lecsökkentjük az itt 
étkezők számát. Csökkentenünk kellett, 
korábban 140 személy napi étkezését 
biztosítottuk, jelenleg 94 azok száma, 
akik heti öt alkalommal meleg ebédet 
kapnak. A családok jövedelmének függ-

vényében döntöttünk, leginkább olyan 
esetekben függesztettük fel a támogatá-
sunkat, ahol a családban fi atal, munka-
képes személyek vannak. Az évek folya-
mán senkinek a kérését nem utasítottuk 
el, egy tál ételről van szó, de ezt a lépést 
most kénytelenek voltunk megtenni” – 
ismertette Székely Levente. Hozzátette: 
„Jelenleg hárman képezik a kiszolgáló-
személyzetet, az engedélyhez szükséges 
tűzoltósági bizonylat jóváhagyásához a 

dokumentációt már leadtuk. Reméljük 
hamarosan zöld utat kapunk, és számít-
hatunk az önkormányzat támogatására 
is.”

Gondoskodnak a város lakói

A gyergyóiak is segítik a Szeretetkonyhát 
abban, hogy a közel száz rászorulónak 
naponta meleg ebédet biztosítsanak. „A 
konyha az alapítvány saját tevékenysé-
géből és a gyergyóiak nagylelkűségéből 
működik. Sok olyan magánszemély is 
van, akik több éve rendszeresen egy bi-
zonyos összeggel hozzájárulnak a fenn-
tartásához, közülük legtöbben névtele-
nül adakoznak. Rendszeres támogatóink 
a gyergyói pékségek, helyi civil szerve-
zetek. A gyergyói fi atalok is nagylelkűek, 
minden évben az Ifi napok alkalmával 
gyűjtött tartós élelmiszer -adományuk-
ból szinte egy hónapig gazdálkodunk, 
most is számítunk rájuk. Önkéntesek is 
segítik a konyha működését, egy fi atal 
lány napi rendszerességgel segédkezik a 
konyhán. Molnár Margit, Manyi néni ön-
kéntesként heti egy alkalommal fogadja 
az étkezőket, segít az egytálétel kiosztá-
sában” – számolt be Székely Levente.

Több mint 20 éve a rászorulókért
Kevesebben étkeznek a Szeretetkonyhán
• Kezdetben hatvan, majd közel száz-
ötven, jelenleg pedig kilencvennégy 
rászorulónak nyújt segítséget, heti öt 
nap meleg ebédet a gyergyószentmik-
lósi Szeretetkonyha. A Szent Márton 
Alapítvány által működtetett konyha 
fenntartását, működtetését gondoskodó 
lelkület segíti.

A Szeretetkonyhán jelenleg 
94 személynek főznek

▸  ARCHÍV FELVÉTEL:  BALÁZS 
KATALIN

Újra emelkedésnek indultak az árak
• Augusztusban 5,1 százalékkal nőttek a fo-
gyasztói árak az előző év nyolcadik hónapjához 
mérten, miután júliusban több hónap után elő-
ször 4,6 százalékra mérséklődött a június 5,41 
százalékról – derül ki az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) által tegnap nyilvánosságra hozott 
adatsorokból. A harmonizált fogyasztóiár-in-
dexszel számolva az éves szintű inflációs ráta 
4,7 százalékos volt augusztusban.

Köszönet 
a támogatóknak
A közösségi összefogásból indult 
konyhának ma is vannak támogatói, 
a cégek, magánszemélyek mellett 
civil szervezetek is fontosnak tartják 
a gyergyói rászorulók segítését. A 
Jan Post Egyesület hat ezer lejjel tá-
mogatta a Szent Márton Alapítványt, 
a Szeretetkonyha számára tűzifa 
vásárlásában segített.
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