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Százezer ajtón nyitottak be
A Máltai Szeretetszolgálat élvonalban látja el a rászorulókat

H A J N A L  C S I L L A

Puskás Bálint, a Romániai Máltai 
Szeretetszolgálat tiszteletbeli 
elnöke, a Máltai lovagrend tagja 

kedden délelőtt sajtótájékoztató kere-
tében ismertette a szervezet 900 éves 

történelmét, amely kezdetben 
a Jeruzsálembe látogató ke-
resztényeket védő szervezet-
ként működött, majd katonai 
renddé alakult a keresztény-
ség védelmében. A hit védel-
me és a rászorulók szolgálata 

– azóta is jelmondatként szolgál 
a szervezet számára. A lovagrendnek 
ma 12 ezer ún. lovagja van világszer-
te, 92 országban van képviselete. A 

romániai szeretetszolgálat 1991-ben 
alakult meg Kolozsváron, és tevé-
kenységük fő célja, hogy segítsenek a 
rászorulókon. Az ország egyik legerő-
sebb humanitárius szervezetévé nőtte 
ki magát, és Románia Érdemrend Ki-
tüntetését is megkapta humanitárius 
tevékenységéért – magyarázta a szer-
vezet tiszteletbeli elnöke.

Eddig ők keresték a támogatókat, 
most fordult a kocka

Tischler Ferenc, a Máltai Szeretet-
szolgálat romániai szervezetének 
főtitkára számolt be a sajtónak a 
szervezet koronavírus-járvány alatt 
végzett munkájáról. Mint elmondta, 
soha nem tapasztalt szolidaritás-
nak voltak tanúi: míg eddig évente 

mintegy 25 ezer rászorulón segített 
a szervezet, idén március közepétől 
június elejéig százezer családhoz 
nyitottak be hideg vagy meleg étel-
lel, fertőtlenítőszerekkel, vagy akár 
tanácsadási céllal. „Meglepetés volt 
számomra az a szolidaritás, amelyet 
tapasztaltunk, hisz eddig mi kerestük 
a cégeket, hogy támogassanak, most 
ők jöttek és ajánlották fel támogatá-
sukat. Öröm volt látni, hogy olyan 
személyek, akik eddig nem segítet-
tek, most szóltak, hogy nem dolgoz-
nak, ezért felajánlották segítségüket, 
munkát kértek tőlünk egyetemisták, 
IT-szakmában dolgozók. Többnyire 
időseken, mozgássérülteken, de sok 
esetben szegényebb családokon is 
segítettünk, akikről a szomszédok, 
lelki vezetők értesítettek bennünket” 

– osztotta meg a járvány alatti tapasz-
talatait a szervezet főtitkára. 

Félezer élelmiszercsomag 
indult útnak

Támogatóiknak köszönhetően újabb 
programokat tudtak útnak indítani, 
ezen a héten például Marosvásár-
helyen és a környező falvakban 500 
élelmiszercsomagot osztanak szét 250 
rászoruló családnak. A Covid-rászo-
rulókat célzó országos támogatásban 
részesült a szervezet projektje, így 
tartós élelmiszerek – liszt, cukor, olaj, 
konzervek – kerülhettek a csomagok-
ba. Főként idősekhez, mozgássérül-
tekhez, illetve néhány sokgyerekes, 
szerényebb körülmények között élő 
családhoz viszik ki a csomagokat, 
amelyekkel már a keddi sajtótájékoz-
tató után el is indultak az önkéntesek. 
A Máltai Szeretetszolgálatnak még 
nem volt ilyen méretű projektje Ma-
rosvásárhelyen, ezért a Székelyhon is 
elkísérte a csapatot a rászorulókhoz.

Ott segítenek, ahol tudnak. 
Tevékenységük 95 százaléka 
önkéntes munkára alapoz

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

• MINDIG VAN TÁMASZOD!

• Soha nem tapasztalt szolidaritásnak voltak tanúi a Romániai Máltai Szeretetszolgálat 
munkatársai, hiszen márciustól júniusig százezer családhoz nyitottak be meleg, hideg 
élelmiszerrel, fertőtlenítőszerekkel vagy tanácsadás céljából. Ez azért is meglepő, mert 
eddig évente mintegy 25 ezer rászorulón segített a szeretetszolgálat országszerte. 

Megnyitották az új szabadidőparkot
Elkészült és szeptember 1-jétől látogatni lehet az új gyergyószent-
miklósi szabadidőparkot. Nem történt ünnepélyes átadás, de mos-
tantól bárki bejárhatja a teret, használatba veheti a játszótéri 
és a fitneszeszközöket. Kéri is erre a közösséget a városháza. 
Mivel az Építő utcában munkálatok zajlanak, ezek befejezéséig 
hétköznaponként a Caritas Vidékfejlesztés Varga Katalin utcai 
székhelyének udvarán át közelíthető meg a park, hétvégen-
ként pedig az Építők utcán. Kedden alapos fertőtlenítés után 
megnyitották a többi játszóteret is, de a járványveszélyre 
való tekintettel több szabályt be kell tartani: a szabadidőpark-

ba és a játszóterekre nem léphetnek be beteg gyerekek, illetve 

olyan személyek, akik az elmúlt 14 napban kapcsolatba kerülhettek 
Covid-19-cel fertőzött személlyel. A játszóteret egyszerre tíz gyerek 
használhatja. (Hegyi Zsuzsánna)

• RÖVIDEN 

Elhunyt Benedek 
István orvosprofesszor

Kedden hajnalban 72 éves ko-
rában elhunyt Benedek István 
marosvásárhelyi orvosprofesz-
szor, akit a szakma az erdélyi 
hematológiai iskola megte-
remtőjeként tart számon. Az 

egyetem elvégzése óta közel 
fél évszázadon keresztül állt a 
gyógyítás szolgálatában. Az ő 
nevéhez fűződik a mára európai 
szinten működő marosvásár-
helyi hematológiai és csontve-
lő-átültetési klinika, valamint 
a Carit-San, a város első és 
mindmáig egyetlen magyar 
járóbeteg-rendelője. 2011-ben 

az első gerincvelő-átültetést 
végezte Romániában egy 
felnőtt páciensen, és számos 
országos orvosi premier köthe-
tő nevéhez. Egyetemi tanárként 
számos hematológust formált 
az erdélyi kórházak számára. 
Az ismert szakember, többed-
magával, hetekkel ezelőtt az 
általa létrehozott Szentgyörgy 
utcai klinikán fertőződött meg 
koronavírussal. Ennek szövőd-
ményeként kétoldali tüdőgyul-
ladás végzett a sürgősségi 
kórház intenzív osztályán fekvő 
orvossal. Benedek Istvánt 
nem csak iskolateremtőként, 
klinikaalapítóként és számos 
tudományos dolgozat szerzője-
ként ismerték; szinte nem telt 
el olyan nap, amikor legalább 
huszonöt, Székelyföld minden 
szegletéből érkező beteget 
meg ne vizsgált volna. A 

páciensek és a hozzátartozók 
elmondása szerint az a doktor 
volt, akihez a beteg jajgatva 
vánszorgott be, netán hordá-
gyon hozták, és kis idő múlva 
lábán távozott. Benedek 
Istvánt csütörtökön délután 2 
órakor, a református teme-
tőben kísérik utolsó útjára. 
(Szucher Ervin)
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