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• Csaknem hat éve 
helyezte el Csíksze-
redában az első ruha-
gyűjtő-konténereket 
a Gyulafehérvári Cari-
tas. A megunt, de még 
használható ruhane-
műk adományozására 
szolgáló tárolók azon-
ban a kezdetek óta 
nem rendeltetésszerű-
en vannak használva.

KORPOS ATTILA

„Kérjük, hogy a feleslegessé vált 
ruhaneműit és cipőit tegye ebbe 
a konténerbe” – olvasható a kon-
ténerek oldalán. Megkeresésünk-

re Borbáth Zsolt, a Caritas 
logisztikai igazgatója el-
mondta, az évek óta fenn-
álló probléma gyakorlati-
lag semmit sem változott. 
„Folyamatosan előfordul, 

hogy a guberálók itt-ott ki-
pakolják a konténerek tartalmát, 
kiválogatják a számukra szimpa-
tikusabb darabokat, a többit pe-
dig szétszórva hagyják” – közölte. 
Mint mondta, néha az is probléma, 

hogy az adakozók nem tudják meg-
felelően a tároló belsejébe juttatni 
a ruhaneműket, a kilógó darabok 
pedig odacsábítanak egyeseket. 
Kiemelte, a hargitai megyeszékhe-
lyen idén kicserélték a régi konté-
nereket újabb típusúakra, de a ta-

pasztalat szerint a guberálók már 
kitanulták, hogyan férkőzzenek 
az új tárolók belső részéhez. Bor-
báth rámutatott, a visszajelzések 
alapján Romániában nincs olyan 
település, ahol rendeltetésszerűen 
tudnák használni ezeket a konté-

nereket. „Nincs jogszabály, amely 
megakadályozná a konténerek 
kifosztását. Olyan tároló pedig 
nem létezik, amit az adományo-
zók használni tudnak, a guberálók 
azonban nem képesek valamilyen 
módon kinyitni” – fogalmazott.

Mégis van értelme
Megjegyezte ugyanakkor, hogy a 
probléma ellenére is van létjogo-
sultságuk a konténereknek, hiszen 
a használt ruhák folyamatosan 
gyűlnek. „Mi csak a hozzánk beér-
kező adományokból segélyezünk, a 
konténerekben lévő ruhákból nem. 
Erdély-szerte nem lenne kapacitá-
sunk a több száz tároló tartalmát 
feldolgozni. Ezért is áll a Caritas 
szerződésben egy céggel, amely 
hetente összegyűjti, szelektálja és 
feldolgozza az adomány ruhákat” 
– pontosított az igazgató. A begyűj-
tő cég pénzt fi zet a ruhaneműkért, 
amelyekből a Caritas szociális prog-
ramjait fi nanszírozzák. Csíkszere-
dában jelenleg tizenhárom ilyen 
konténer van: a Kalász lakótelepen, 
a Lidl és Merkúr nagyáruházaknál, 
a Penge tömbház mögött, a Zsögöd 
utcában, a Mérleg utcai temető mel-
lett, a Lendület sétányon, a taplocai 
Forrás utcában, a pénzügyi hiva-
tallal szemben, a központi – volt 
– zöldségpiac szomszédságában, 
a Pacsirta sétányon, valamint a 
Szív és Fűzfa utcákban. Ugyanak-
kor a csíki térség falvaiban nincse-
nek ilyen tárolók.

Jottányit sem változott a helyzet
A használtruha-konténereket továbbra is napi rendszerességgel kifosztják

A z 1951-es bánsági kommunista 
deportálás áldozatainak állít 

emléket Skovrán Tünde legújabb 
fi lmje, az Akkor mi a szabadság? A 
Los Angelesben élő színművész a 
Kolozsváron zajló TIFF Transilvania 

Nemzetközi Filmfesztivál vendége, 
amelynek Román Filmnapjait nyi-
totta az Andrei Zinca rendezte pro-
dukció. 1951 nyarán a román kom-
munista rezsim tömeges kitelepítést 
bonyolított le a Jugoszláviával ha-

táros területeken. Több mint 44 
ezer embert deportáltak az akkori-
ban román Szibériának is nevezett 
Bărăgani-ba, ingatlanvagyonukat az 
állam elkobozta. A kitelepítettek kö-
zül több ezer soha nem tért 
haza élve. A fi lm alapjául 
Ana Blandiana, az idei No-
bel-díjra jelölt román írónő 
műve szolgált. „A kitelepí-
tett emberek között nyil-
ván magyarok is voltak, 
ugyanúgy, mint szászok, 
románok. Ebben a fi lmben a 
rendező meg szerette volna mutatni 
ezt a sokszínűséget, így esett rám a 
választása” – mesélte Skovrán Tün-
de a Székelyhon TV Nézőpont című 
műsorában. A teljes beszélgetés 
megtekinthető a Székelyhon TV 
YouTube-csatornáján.

Skovrán Tünde: Hollywood kemény hely
• A Los Angelesben élő sepsiszentgyörgyi színésznő a hollywoodi realitásról, 600 
színésznek szinkronmunkát nyújtó cégéről és legújabb, Afrikában forgatott filmjéről, 
rendezői debütjéről is mesél Székely Blanka meghívottjaként a Nézőpontban.

A Székelyhon TV legújabb vendége 
Skovrán Tünde színésznő

◂  F O T Ó :  M O L N Á R  F E R E N C

Rákóczi-emlékkiállítás a múzeumban

A kényszerbezárást követő első kiállítás megnyitóját tartották szerda 
délután a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban: a II. Rákóczi Ferenc-
nek és szabadságküzdelmének emléket állító kamaratárlat még másfél 
hónapig várja a látogatókat. A magyar Országgyűlés a 2019-es esztendőt 
II. Rákóczi Ferenc emlékévének nyilvánította. Ennek apropóján állította 
össze a Hadtörténeti Intézet és Múzeum azt a tárlatot, amelyet Budapes-
ten, majd Kassán mutattak be. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusá-
nak irányításával ez a tárlat elérkezett Székelyföldre is: Marosvásárhely, 
Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy után most a székelyudvarhelyi közönség 
számára is elérhető. „A kezdeményezők célja volt, hogy visszahelyezzék 
a Rákóczi-szabadságharcot a magyar történelmi emlékezet méltó helyére, 
ahonnan a II. világháborút követően lekerült, a rendszerváltás után pedig 
nem volt kellő cselekvő akarat ennek orvoslására, holott történelmünk 
kiemelkedő eseményéről, három szabadságharcunk egyikéről, a leghosz-
szabbról van szó” – magyarázta a megnyitón Tóth László, Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusának főko nzulja. A Haberstumpf-villában 
berendezett emlékkiállítás másfél hónapon át látogatható az érvényben 
lévő járványügyi szabályozások betartásával. (Kovács Eszter)

A konténereket esetenként nem is 
használják rendeltetésszerűen 

◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GECSE NOÉMI




