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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

A TELEFONOS SZERETETSZOLGÁLAT KOLOZSVÁRRA ÉS BUDAPESTRE IS KITERJESZTENÉ A KEZDEMÉNYEZÉST

Menedék és ingyenes vendégszeretet

Pozitív tapasztalatok. Sajó Norbert még nem csalódott azokban, akik a menedékszobában megszálltak

A Székelyföldről orvosi ki-
vizsgálásra érkezőket látják 
vendégül díjmentesen három 
éjszakára Marosvásárhelyen, 
a Telefonos Szeretetszolgálat 
által működtetett menedékszo-
bában.

 » ANTAL ERIKA

Több mint ötven alkalommal 
vették igénybe eddig Marosvá-
sárhelyen a Telefonos Szeretet-

szolgálat által 2018 tavasza óta mű-
ködtetett menedékszobát. Többnyire 
a Székelyföldről orvosi kivizsgálásra 

érkezők jelentkeztek be, akik nem 
tudtak aznap hazamenni, és kor-
látozott anyagi lehetőségeik miatt 
szállodába sem mehettek. Annyira 
jól működik, hogy még szabályza-
tot sem kellett írni a menedékszo-
ba használói számára – mondta el 
lapcsoportunknak Sajó Norbert. A 
Telefonos Szeretetszolgálat vezetője, 
a menedékszoba ötletgazdája a köl-

csönösségre is felhívta a fi gyelmet: 
amikor valaki kijelentkezik, kitölt 
egy formanyomtatványt, amelyen 
megjelöli, mennyire volt megeléged-
ve, illetve hogy esetleg mivel tudná 
viszonozni a vendéglátást. „Voltak, 
akik adományt, mások szálláslehe-
tőséget ajánlottak fel saját telepü-
lésükön, saját otthonukban. Soha 
semmi nem rongálódott meg és nem 
tűnt el, a menedékszobában megfor-
dultak valamennyien becsületes, lel-
kiismeretes emberek voltak” – rész-
letezte az ötletgazda.

A menedékszoba négy személy-
nek nyújt szálláslehetőséget. Jól 
felszerelt konyhával és fürdőszobá-
val rendelkezik, mosógéppel, hű-

tőszekrénnyel, főzési lehetőséggel. 
Ha valaki igénybe veszi, három na-
pig ingyen használhatja, azon túl 
egy jelképes összeget, napi 20 lejt 
kell fi zetnie. Ha egy személy beje-
lentkezett egy adott napra, máso-
kat már nem fogadnak, kivéve ha 
az éppen ott lakóval egyeztetnek, 
hogy amennyiben nem zavarja, egy 
ugyanolyan nemű személyt még el-

szállásolhassanak. De erre eddig 
egy alkalommal volt példa.

Van egy visszatérő vendég, aki 
rendszeres fogászati kezelésre jár, 
ő már huszonegy napot töltött a 
menedékszobában, mások ötöt, 
hármat vagy hetet, legtöbben 
viszont csak egyet. Megtörtént, 
hogy telefonáltak a kórházból, 
hogy egy távoli településről orvosi 
kivizsgálásra érkezett férfi t más-
napra visszahívtak és nem tudta 
volna megoldani a szállást, ezért 
fél óra múlva már meleg szobával, 
frissen vetett ággyal várták. Arra 
is volt példa, hogy szemészeti be-
avatkozás után nem tudott volna 
hazautazni a beteg, ezért egy éj-
szakát a szálláson töltött. Bár nem 
erre a célra hozták létre, egy alka-
lommal egy orvosira felvételiző 
székelyföldi diáklányt is befogad-
tak, aki nehéz anyagi körülményei 
miatt nem mehetett szállodába.

A Telefonos Szeretetszolgálat 
állandó támogatást kap, ezért 
tudnak térítésmentesen elszállá-
solni embereket. „Vannak olyan 
nyugdíjasok, akik minden hónap-
ban 10-10 lejjel járulnak hozzá a 
kiadásainkhoz, és ezekből a tíz le-
jekből fi zetjük az ingatlanadót, a 
gáz-, víz-, szemétdíjat” – mondta 
Sajó Norbert. Arról is beszámolt, 
hogy jelentkezett egy üzletem-
ber, aki hosszabb távon szeretne 
segítséget nyújtani a Kolozsváron 
tervezett menedékszoba létreho-
zásában és működtetésében. Azt 
is vállalta, hogy meggyőz még 
négy hozzá hasonló vállalkozót, 
hogy 2019-ben és 2020-ban fejen-
ként 3000 euróval járuljanak hoz-
zá e nemes cél megvalósításához. 
Rajtuk kívül még hat ilyen nagy-
vonalú üzletemberre volna szük-
ség, és akkor megvásárolhatnák 
azt a kórház melletti ingatlant, 
amelyben a Telefonos Szeretet-
szolgálat kolozsvári irodája és a 
menedékszoba is működhetne. 
Ott az orvosi kezelésre és ellenőr-
zésre, vizsgálatra érkezőkön kívül 
az egyetemi felvételire jelentkező 
diákokat is vendégül látnák.

A menedékszoba kapcsán kör-
vonalazódik egy hasonló, buda-
pesti terv is. Mindez azt jelentené, 
hogy Marosvásárhelyen főleg a 
székelyföldieket látnák vendégül, 
Kolozsváron a székelyföldieket és 
a partiumiakat, Budapesten pedig 
az erdélyieket.

 » A tervek 
szerint Marosvá-
sárhelyen főleg a 
székelyföldieket 
látnák vendégül, 
Kolozsváron a 
székelyföldieket 
és a partiumiakat, 
Budapesten pedig 
az erdélyieket.

 » A kolozsvári 
menedékszobá-
ban az egyetemi 
felvételire jelent-
kező diákokat is 
vendégül látnák.
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 » RÖVIDEN

RMDSZ: Kelemen Hunor
az egyedüli elnökjelölt
Újabb négyéves szövetségi elnöki 
mandátumra pályázik Kelemen 
Hunor az RMDSZ élén; a megha-
tározott határidőig, január 8-ig 
más nem iktatta jelöltségét rajta 
kívül – közölte tegnap az alaku-
lat. Kelemen Hunor elmondta: 
az elmúlt nyolc esztendő, amit a 
szövetségben dolgozó kollégáival 
közösen végigvitt, tapasztalatban 
és tudásban lehetővé teszi, hogy 
emelt fővel álljon egy újabb meg-
mérettetés elé. „Most sem pozícióra 
jelentkezem: nekem a megfontolt, 
erős és bátor RMDSZ építése a 
feladatom” – tette hozzá a szövet-
séget 2011 óta irányító politikus. Az 
RMDSZ soron következő tisztújító 
kongresszusát közel ezer küldöttel, 
több száz hazai és külföldi meghí-
vottal február 22-23-án rendezik a 
Kolozsvár Arénában.

A nagyváradi zászlórongáló
azonosítását sürgetik
Létezik törvényes alapja annak, 
hogy az RMDSZ Bihar megyei 
szervezete szabadon használja – 
akár a székháza bejáratához tűzve 
– a magyar lobogót – hangsú-
lyozta tegnapi sajtótájékoztatóján 
Cseke Attila szenátor. Az RMDSZ 
Bihar megyei szervezetét irányító 
politikus azokra a híresztelésekre 
reagált, melyek szerint a szövetség 
törvénytelen módon helyezte ki 
a magyar nemzeti színű lobogót, 
amelyet december 30-ára virradóra 
egy lány igyekezett meggyújtani az 
alakulat nagyváradi, a Fekete Sas 
Palotában található székházának 
bejáratánál. Cseke felidézte, a 
Fekete Sas Palota átjárója modern 
kamerarendszerrel van felszerelve, 
a rendőrség pedig hozzáfér ezek-
hez a felvételekhez. „De emellett 
rendelkezésre áll a december 30-ai 
videó is, az elkövető felismerhe-
tő, reméljük, hogy a rendőrség 
könnyedén azonosítja őt. Eddig 
azonban semmilyen választ nem 
kaptunk a nyomozó hatóságtól” 
– fogalmazott a szenátor. Közölte, 
a 2001/1157-es számú kormányha-
tározat a zászlóhasználat ügyében 
leszögezi: a szervezett formában 
tömörülő nemzeti kisebbségek 
önazonosságuk kifejezéseképpen 
használhatják sajátos, nemzeti jel-
képeiket. Cseke számos nemzetközi 
példával illusztrálta, hogy másutt 
biztosított a nemzeti kisebbségek 
számára a jelképeik használatának 
joga, és ezzel élhetnek is. Így hasz-
nálhatja például az Élesd melletti, 
sólyomkővári szlovák kisebbség 
saját zászlaját a községházán.




