
Szívesen fogadták a járókelők 
a felajánlott védőfelszereléseket. 
Villámakciónk során mintegy 
15 ezer maszkot osztottunk szét

▴  FOTÓ: JAKAB MÓNIKA
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• Örömmel tapasztal-
tuk, hogy nagy volt az 
érdeklődés az Erdélyi 
Médiatér Egyesület 
péntek déli villámak-
ciója iránt, amikor 
egyszerre hat erdélyi 
városban nagyjából 
15 ezer védőmaszkot 
osztottak szét munka-
társaink. A járókelők 
felelősségteljes gesz-
tusként értékelték a 
kezdeményezést.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

A z esős, hűvös időjárás el-
lenére számos érdeklődő 
gyűlt össze a Nagyrét utcai 

Merkúr áruház előtt Csíkszeredá-
ban a pénteken 12 órára meghirde-
tett villámakciónkra. A négyesével 
csomagolt, egyszer használatos 
orvosi maszkokat mindenki szíve-
sen fogadta, többen csak ezért lá-
togattak el a helyszínre, másokat 

pedig meglepetésként ért 
a fi gyelmesség. Az áruház 
parkolója mellett a promen-
ádon és a Szabadság téren is 
jelen voltunk, így több ezer 
maszkot adtunk át a hargitai 
megyeszékhelyen. A város-
ban egyébként már hosszú 
idő óta kötelező a maszkvi-
selés minden zárt és nyitott 
nyilvános térben, a védőfel-

szerelés megvásárlása sokak 
számára okoz nehézséget, többen 
meg is jegyezték, hogy segítséget 
jelentenek számukra az ingyenesen 
szétosztott maszkok. Az akcióval a 
közösség segítése mellett az volt a 
célunk, hogy felhívjuk a fi gyelmet: 
nem fáradhatunk bele a felelős ma-
gatartásba, a jelenlegi helyzet min-
den eddiginél jobban hangsúlyozza: 
Vigyázzunk egymásra!

Időzíteni sem lehetett volna 
jobban

Éppen péntektől „vörösödött be” 
Gyergyószentmiklós, azaz villám-

akciónk épp aznap történt, amikor 
a városban kültéren is kötelezővé 
vállt a maszkviselés. Ebben a hely-
zetben nem illik ilyent mondani, de 
időzíteni sem lehetett volna jobban. 
A művelődési ház előtti téren sokan 
megfordultak, és örömmel tapasz-
taltuk, hogy számos gyergyószent-
miklósi éppen azért jött arra, mert 
értesült a villámakciónkról. Mun-
katársaink így rövid idő alatt átad-
hatták az ajándékcsomagokat az 
embereknek. Voltak, akik már tud-
tak róla, hogy kötelező az utcákon 
is a maszkviselés, mások épp ott, a 
helyszínen, tőlünk szereztek erről 
tudomást. Köszönték a védőmasz-
kokat és a felvilágosítást is. A mű-
velődési házban épp véget ért az új 
önkormányzati képviselők és az új 
polgármester beiktatása, az onnan 
távozók közül is sokan részesültek 
az ajándékunkban.

Szívesen elfogadták

Több ezer maszkot ajándékoztak el 
Marosvásárhelyen, a Dózsa György 
úti Merkúr parkolójában a munka-
társaink a járókelőknek. A legtöbb 
marosvásárhelyi örömmel fogadta 
az ajándékba kapott, négyesével 
összecsomagolt, egyszer használa-
tos védőmaszkokat. Többen meg is 
jegyezték, drágának tartják a bolt-
ban megvásárolható védőfelszere-

léseket, de kénytelenek pénzt adni 
értük, vagy többször is használni 
az egyszer használatost. Volt, aki 
nemcsak az ajándéknak örült, de a 
Székelyhon munkatársainak is, hi-
szen mint elmondta, éppen elő akart 
fi zetni a lapra. A legtöbben szívesen 
fogadták, sőt, meg is lepődtek az 
ajándéktól, mivel nem tapasztal-
tak 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.

Hálásan fogadták 
a figyelmességet

Székelyudvarhelyi munkaközös-
ségünk is több száz védőmaszkot 
osztott ki péntek délben a Bethlen 
negyedi Merkúr áruház előtti par-
kolóban. Székelyudvarhelyen az el-
múlt hetekben aggasztóan megnőtt 
a fertőzöttek száma, a maszkviselés 
kültéren is kötelező a városban. 
„Sokan nem gondolnak arra, hogy a 
kisnyugdíjasoknak milyen sokba ke-
rül a maszk: vagy a drágább vászon-
maszkot kell megvenni vagy az egy-
szer használatosból kell nagyon sok. 
Sok kicsi sokra megy” – jegyezte meg 
egyik nyugdíjas olvasónk. A több do-
boznyi becsomagolt maszk rövid idő 
alatt elfogyott: a legtöbben nagyon 

hálásan fogadták a fi gyelmességet. 
Cégcsoportunk üzenetét közvetítet-
ték a helyszínen a kollégák, hogy 
a jelenlegi helyzetben elengedhe-
tetlen, hogy fi gyeljünk egymásra. 
Ennek pedig egyik legegyszerűbb 
módja, ha betartjuk a járványügyi 
szabályokat: a távolságtartás és a 
gyakori kézmosás mellett viseljük a 
védőmaszkot. Tegyük meg ezt máso-
kért, de önmagunkért is!

Felelősségteljes cselekedetnek 
tartották

Kolozsváron a Széchenyi téri piac be-
járata előtti tér is megtelt, a maszk-
osztogatás hallatára percek alatt 
összeverődtek az emberek, akik 
szerettek volna részesülni a mun-
katársaink által osztogatott védő-
felszerelésből. A gyalogosok mellett 
ugyanakkor a forgalmi dugóban 
veszteglő autósok, valamint a piaci 
árusok is felkapták a fejüket az ak-
cióra, akik dicsérő szavakkal illet-
ték a kezdeményezést, amit egyben 
felelősségteljes cselekedetnek is 
tartottak. Ha nem is kivétel nélkül, 
de az emberek zöme hálás volt az in-
gyen kapott maszkokért.

Sepsiszentgyörgyön a Sugás áru-
ház előtt osztottak maszkokat a cég-
csoport munkatársai. Az arra járók 
közül többen is gratuláltak a kezde-
ményezéshez. 

Örömmel fogadott segítség
Hat erdélyi városban nagyjából 15 ezer védőmaszkot osztottunk szét

Történelmi érdekességek 
1920-tól napjainkig!

facebook.com/ezer100.ro
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Nemzeti régiók: még 
néhány nap van hátra
November 7-én lejár a nemzeti 
régiók európai uniós védelmé-
ért zajló aláírásgyűjtési akció 
– hangzott el az M1 aktuális 
csatorna szombat esti műso-
rában. Pesty László, a Székely 
Nemzeti Tanács által indított 
európai polgári kezdeménye-
zés kampányfőnöke elmond-
ta: négy országban további 
aláírásokra van szükség, de 
szerinte november 7-ig össze-
jöhet ezekben is a szükséges 
mennyiség. Hozzátette: két 
héttel ezelőtt Spanyolország-
ban nőtt a támogatók száma, 
és még egy „biztos befutó” 
van: Horvátország.  Ugyanak-
kor Észtországban, Lettország-
ban, Litvániában, Szlovéniában 
és Belgiumban is meglehet a 
szükséges aláírás. Elmond-

ta azt is, hogy az egymillió 
aláírás Erdélyben és Magyar-
országon már összejött, de 
nem egyszerű feladat a további 
országokban is támogatókat 
szerezni. Az aláírásgyűjtés 
tavaly május 7-én indult; a 
koronavírus-járványra tekin-
tettel hat hónappal, november 
7-ig meghosszabbították az 
aláírásgyűjtési időszakot. A 
polgári kezdeményezést a 27 
uniós tagország közül legalább 
hétből származó, legkevesebb 
1 millió uniós polgárnak kell 
aláírásával támogatnia. A hét 
tagállam mindegyikében össze 
kell gyűjteni az adott országra 
vonatkozó minimálisan szüksé-
ges számú aláírást. (MTI)

Brüsszeli ultimátum
Az Európai Bizottság (EB) 
felszólította Romániát, hogy 
zárja be és ökologizálja 15 ille-
gális hulladéklerakóját – derül 
ki az intézmény közleményé-
ből. Az uniós végrehajtó testü-
let pénteken felszólító levelet 
bocsátott ki, amelyben két 
hónap haladékot ad Romániá-
nak arra, hogy a 15 hulladék-
lerakót felszámolja, ellenkező 
esetben az EB úgy határozhat, 
hogy indoklással ellátott 
véleményt küld a bukaresti ha-
tóságoknak. A felszólító levél 
a kötelezettségszegési eljárás 
első lépését jelenti. Az uniós 
hulladékkezelési irányelv 
értelmében a tagországoknak 
oly módon kell a hulladékokat 
tárolni és újrahasznosítani, 
hogy az ne veszélyeztesse 
az emberek egészségét és a 
környezetet. 

• RÖVIDEN 




