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A rájuk fi gyelés a legnagyobb ajándék
Székelyföldi öregotthonokban ajándékozott az Erdélyi Médiatér Csoport

K O V Á C S  E S Z T E R ,  
H A J N A L  C S I L L A

A z év első hónapjaiban a köz-
egészségügyi igazgatóság 
engedélyével újraindulhatott 

a látogatás a székelyudvarhelyi, Ró-
zsa utcai Szent Lukács Idősotthon-
ban, az elmúlt hetekben azonban 
ismét szigorúbb szabályokat voltak 
kénytelenek bevezetni a gondozot-
tak és a személyzet védelmére, így 
a húsvé tot magukban, bezárva ün-
neplik. Nem csoda tehát, hogy köny-

nyes szemmel, meghatódva fogadták 
munkatársainkat. A család hiányzik 
a legjobban, mondták többen is, de a 
kis fi gyelmesség feldobta az egész he-
tüket. 24 nőt és 8 férfi t gondoznak az 
otthonban, és mivel kevesen ágyhoz 
kötöttek, igen élénk a közösségi élet 
az intézménynél, tudtuk meg Kovács 
Kingától, az otthon munkatársától. 
„Játékokat szervezünk, közösségi 
tevékenységek vannak, sőt a minap 
még egy kis táncikálás is volt. Igyek-
szünk mindent megtenni, hogy fenn-
tartsuk a lakók jó kedélyét, hiszen az 
elmúlt év nagyon megviselte őket” – 
avatott be az illetékes.

A szintén a Papkertben lévő Jó 
Pásztor Papi Öregotthonban most 27 
bentlakó van. Szívélyesen fogadta 
munkatársainkat Nagy Gergely, az 
intézmény adminisztrátora. Min-
denki átesett már a fertőzésen, sze-
rencsére különösebb komplikációk 
nélkül, illetve a lakók a koronavírus 
elleni oltást is megkapták. „Felszusz-
szantunk, az az igazság” – jegyezte 
meg az illetékes. Az otthon lakói kö-
zül 17-en nyugalmazott papok, a töb-
biek civilek – a hangulat a helyzethez 
képest kiváló. A „fogadóbizottság”, 
Marti Attila és Csintalan László nyu-
galmazott papok jókedvűek voltak, 
körbemutogatták a lakók büszkesé-
gének számító, szobanövényekkel tö-
mött „zöld sarkot”. „Rendkívül fontos 
a bentlakóinknak, hogy kijárhatnak 
szolgálatra, főként vidékre. Így aktí-
vak maradhatnak, hasznosnak érzik 
magukat. Ezt veszélyezteti a járvány” 
– jegyezte meg Nagy Gergely.

A marosvásárhelyi Kálvin János 
Idősek Otthonának lakói számára 

húsvéti hangulatot teremtettek a dol-
gozók, ünnepi díszekkel és tavaszi 
virágokkal. A reggeli áhítat végére 
érkeztünk meg mi az ajándékcsoma-
gokkal és a cserepes ibolyákkal, ame-
lyeket az erdélyi magyar sajtó nagy 
részének – többek között a Székely-
hon és Krónika napilapok – működé-
sét biztosító Erdélyi Médiatér Csoport 
ajánlott fel az otthon lakói számára 
húsvét alkalmából. Bár a csoport jel-
mondata az, hogy „Teret adunk a ma-
gyar szónak”, az ajándékcsomagok 
átadása nem kívánt fölösleges sza-
vakat, hiszen a maszkok fölül kivil-
lanó idős szemekben gyűlt könnyek 
beszéltek helyettük. Nem elsősorban 
az ajándékba kapott tárgyakért vol-
tak hálásak, hiszen valami sokkal 
fontosabbat is kaptak aznap a Kálvin 
otthon lakói: fi gyelmet a külvilág ré-
széről. A lakók egyébként tavaly ta-
vasz óta csak korlátozottan fogadhat-
nak látogatókat, ezért is volt örömteli 
meglepetés számukra a jelenlétünk. 
Az Erdélyi Médiatér Csoport 43 

ajándékcsomagjával és ugyaneny-
nyi cserepes ibolyájával érkeztünk 
hozzájuk. Egyikük Reményik Sándor 
Pilátus című költeményét olvasta fel 
nekünk köszönetképpen.

Bár a világjárvány a csoportun-
kat is sújtotta, ennek ellenére mé-
diavállalkozásként több fronton is 
igyekszünk a jelenlegi helyzetben 
szerepet vállalni és helytállni. El-
sősorban azzal, hogy elkötelezettek 
vagyunk abban, hogy csatornán-
kon csak hiteles és ellenőrzött infor-
mációt közöljünk, hiszen az igaz hír 
értéke a mai információáradatban 
fontosabb, mint valaha.

Csoportunk nevéhez több konk-
rét jótékony akció szervezése 
is fűződik. A legismertebb 
ezekből a Vigyázzunk egy-
másra! villámmegmozdulás, 
amelyek során három kü-
lönböző alkalommal közel 
60 000 darab védőmaszkot 
osztottunk szét hat erdélyi 
nagyvárosban és ötven vi-
déki településen a járókelők 
között. Emellett szeretetcso-
maggal támogattunk több in-
tézményt is: 2020 karácsonya 
előtt három szórványban működő 
gyermekotthont (Nagybánya, Szász-
régen, Magyarfülpös), és ezt a kez-
deményezést folytatva támogattunk 
most húsvét alkalmából néhány 
erdélyi öregotthont. A székelyudvar-
helyi, illetve a marosvásárhelyi idős-
otthonokban nemcsak az Erdélyi 
Médiatér Csoport ajándékozott, de 
mi is kaptunk valamit az ott élőktől: 
bizonyítékot arra, hogy zárt kapuk 
mögött is van remény.

Bár a világjárvány a csoportunkat 
is sújtotta, médiavállalkozásként 
mégis több fronton igyekszünk 
a jelenlegi helyzetben szerepet 
vállalni és helytállni

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

• MINDIG VAN TÁMASZOD!

• A világjárvány csendben és gyakorta magányban 
szenvedő áldozatai az öregotthonok lakói, akik hó-
napokig a külvilágtól és szeretteiktől elzárva voltak 
kénytelenek élni. Az egyre fokozódó járványhely-
zet miatt ismét a négy fal közé szorultak, az Erdélyi 
Média tér Csoport ezért tartotta kiemelten fontosnak, 
hogy az ünnep közeledtével rájuk is figyeljünk.
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