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 » Az akcióval a közösség segí-
tésén túl az volt a célunk, hogy 
felhívjuk fi gyelmet: nem fáradha-
tunk bele a felelős magatartás-
ba. Ugyanis a jelenlegi helyzet 
minden eddiginél jobban megkí-
vánja kampányunk jelmondatát: 
„Vigyázzunk egymásra!”

Örömmel tapasztaltuk, hogy nagy 
volt az érdeklődés az Erdély Médiatér 
Csoport pénteki villámakciója iránt, 
amikor is egyszerre hat erdélyi város-
ban nagyjából 15 ezer védőmaszkot 
osztottak szét munkatársaink. A 
járókelők dicsérő szavakkal illették 
kezdeményezésünket, felelősségteljes 
cselekedetnek tartva azt, a maszkokat 
pedig szívesen elfogadták.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

P ontban péntek délben megtelt Kolozs-
váron a Széchenyi téri piac bejárata 
előtti tér: az Erdély Médiatér Csoport 

által meghirdetett villámakció, az ingyen-
maszkosztás hallatára percek alatt össze-
verődtek azok az emberek, akik szerettek 
volna részesülni a munkatársaink által 
felkínált védőfelszerelésből. Több járókelő 
elmondta: a Krónika napilapban olvasott 
az akcióról, és ha már úgyis bevásárlóna-
pot tartott, erre az órára időzítette azt. A 
gyalogosokon kívül ugyanakkor a forgalmi 
dugóban veszteglő autósok, valamint a pi-
aci árusok is felkapták a fejüket az akcióra, 
és dicsérő szavakkal illették a kezdeménye-
zést, amelyet felelősségteljes cselekedetnek 
tartottak. Ha nem is kivétel nélkül, de az 
emberek zöme hálás volt az ingyenmaszko-
kért, munkatársainknak pedig megígérték, 
hogy hordani fogják. Reményeink szerint 
a szavakat tettek is követik, ezzel pedig kö-
zösen hozzá tudunk járulni a koronavírus 
megfékezéséhez. Hiszen az akcióval a kö-

zösség segítésén túl az volt a célunk, hogy 
felhívjuk fi gyelmet: nem fáradhatunk bele 
a felelős magatartásba. Ugyanis a jelenlegi 
helyzet minden eddiginél jobban megkí-
vánja kampányunk jelmondatát: „Vigyáz-
zunk egymásra!”

Az esős, hűvös időjárás ellenére számos 
érdeklődő gyűlt össze Csíkszeredában is a 
Nagyrét utcai Merkúr áruház előtt a villá-
makciónk alkalmával. A négyesével csoma-

golt, egyszerhasználatos orvosi maszkokat 
mindenki szívesen fogadta, többen csak 
ezért látogattak el a helyszínre, másokat 
meglepetésként ért a fi gyelmesség. Az áru-
ház parkolóján kívül a promenádon és a Sza-
badság téren is jelen voltak munkatársaink, 
akik így több ezer maszkot adtak át a hargitai 
megyeszékhelyen. A városban egyébként 
már jó ideje kötelező a maszkviselés minden 
zárt és nyitott nyilvános térben, a védőfel-
szerelés megvásárlása pedig sokak számára 
okoz nehézséget – többen meg is jegyezték, 
hogy nagy segítséget jelentenek számukra 
az ingyenesen szétosztott maszkok.

Székelyudvarhelyi munkaközösségünk 
szintén több száz védőmaszkot osztott ki 
péntek délben a Bethlen-negyedi Merkúr 
áruház előtti parkolóban. Székelyudvarhe-
lyen az elmúlt hetekben aggasztóan megnőtt 
a fertőzöttek száma, a maszkviselés kültéren 
is kötelező a városban. Sokan nem gondol-
nak arra, hogy a kisnyugdíjasoknak milyen 
sokba kerül a maszk: vagy a drágább vá-
szonmaszkot kell megvenni, vagy az egyszer 
használatosból kell nagyon sok. Sok kicsi 
sokra megy – jegyezte meg egyik nyugdíjas 
olvasónk.

Éppen péntektől „vörösödött be” Gyergyó-
szentmiklós, azaz villámakciónk épp aznap 
történt, amikor a városban kültéren is köte-
lezővé vált a maszkviselés. A művelődési ház 
előtti téren sokan megfordultak, és örömmel 
tapasztaltuk, hogy számos gyergyószent-
miklósi éppen azért jött arra, mert értesült a 
villámakciónkról.

Több ezer maszkot Marosvásárhelyen, 
a Dózsa György úti Merkúr parkolójában 
ajándékoztak oda munkatársaink a já-
rókelőknek. A legtöbb marosvásárhelyi 
számára kellemes meglepetés volt az aján-
dékba kapott védőmaszk. Többen meg is 
jegyezték, drágának tartják a boltban meg-
vásárolható védőfelszereléseket, de kény-
telenek pénzt adni értük, vagy többször is 
feltenni az egyszer használatosat. A leg-

többen szívesen elfogadták az ajándékot, 
és meg is lepődtek, mivel nem tapasztaltak 
még hasonló villámakciót, ahol szórólapok 
helyett védőmaszkokkal kívánják felhívni a 
fi gyelmet arra, hogy nem fáradhatunk bele 
a felelős magatartásba, és fontos, hogy ezu-
tán is vigyázzunk egymásra.

Sepsiszentgyörgyön a Sugás áruház előtt 
osztottak maszkokat a cégcsoport munka-
társai. Az arra járók közül többen gratuláltak 
a kezdeményezéshez. Egyébként mindenki 
köszönettel nyugtázta az ajándékot, és még 
olyan is akadt, arra kérte az egyik kollégát, 
hogy húzza le egy kicsit a maszkját, ugyanis 
szeretné látni az arcát is.

Jól fognak. Hamar elfogytak a védőmaszkok a kolozsvári Széchenyi téri piac bejárata előtt is

Munkatársaink összesen 15 ezer védőmaszkot osztottak szét hat erdélyi városban
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Közös erőfeszítéssel vigyázzunk egymásra
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