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Nálunk most kezdenek pazarolni
Jótékonykodni is lehet a megmaradt élelemmel
• Amíg a világ egyik 
fele éhezik, a másik 
felén a kukába dobják 
az élelmet. Egy kimu-
tatás szerint évente 
1,3 milliárd tonna 
élelmiszer, a termelés 
egyharmada kerül a 
szemétbe. Romániá-
ban évi 2,5 millió ton-
na élelem semmisül 
meg a pazarlás követ-
keztében, Székely-
földön mostanában 
kezdtek megváltozni a 
szokások.

A N TA L E R I K A

S zékelyföldön eddig nem volt 
jellemző a pazarlás, főleg 
azok, akik megtapasztalták 

a szűkös 80-as éveket, nagyon oda-
fi gyeltek, hogy semmi ne vesszen 
kárba, ami emberi fogyasztásra 
alkalmas. Jánossy Alíz gasztronó-
miai szakíró a Székelyhonnak el-
mondta, mostanra kezdett ez meg-
változni, ugyanis felnőtt egy olyan 
generáció, amely nem bízik már a 
tapasztalatban, és mindent kidob, 
aminek a felirat szerint lejárt a sza-
vatossága. „Mi úgy tanultuk, hogy 
a konzervnek ha pattog a teteje, ki 
sem érdemes nyitni, azonnal me-
het a szemétbe. De ha nem pattog, 
mindegy, mit ír rajta, el lehet fo-

gyasztani. Vagy a tojás minőségét 
egy pohár vízbe téve is meg lehet ál-
lapítani. De a száraztészta, ha októ-
ber 1-jén lejárt a szavatossága, attól 
még novemberben elfogyasztható” 
– magyarázta a gyergyószentmik-
lósi szakember, hozzátéve, hogy a 
fákon maradt, le nem szedett gyü-
mölcs is pazarlás, hiszen sokan 
inkább a bevásárlóközpontokban 
veszik meg a drága és bizonytalan 
eredetű gyümölcsöt, holott ingyen 
terem a kertjükben, csak le kéne 
szedni.

Meglepően figyelnek 
a mennyiségekre

A marosvásárhelyi napipiacon Gál 
Enikő elmondta, este azért adja ol-
csóbban a zöldséget és gyümölcsöt, 
hogy ha lehet, semmit ne vigyen 
haza. „Ami megmarad, azt másnap 
már nem hozzuk vissza, hiszen a 
vásárlók a friss árut keresik. Így mi 
azt otthon feldolgozzuk, lefagyaszt-
juk, és az egész családot ellátjuk 
zöldséggel és gyümölccsel” – ma-
gyarázta a Nyárád menti termelő. 

Az egyik élelmiszerboltban érdek-
lődésünkre az üzletvezető elmond-
ta, úgy előzik meg azt, hogy a lejárt 
szavatosságú élelem a szemétbe 
kerüljön, hogy két-három nappal a 
terméken feltüntetett időpont előtt 
féláron értékesítik, illetve több be-
szállító a szerződés szerint a lejárt 
terméket visszacseréli. Annak elle-
nére, hogy a jóléti társadalmakban 
az éttermek egyre nagyobb adago-
kat kínálnak és így próbálnak több 
fogyasztót magukhoz vonzani, Ma-
rosvásárhelyen érdeklődésünkre el-

mondták, az emberek odafi gyelnek, 
hogy mennyit esznek, és nem hagy-
nak a tányérjukon semmit. „Meg-
lepően fi gyelnek az adagokra, és 
sokszor még a tányért is kimártják, 
így nem dobunk semmit a szemét-
be” – válaszolta érdeklődésünkre 
Kovács Emma, az egyik étterem tu-
lajdonosa, hozzátéve, hogy hetente 
főznek a rászorulóknak, kapcsolat-
ban állnak olyan civil szervezetek-
kel, amelyek elszállítják a főtt ételt 
a rászoruló családoknak. 

A disznónak jó lesz

Míg évtizedekkel ezelőtt Székely-
földön a megmaradt ételt disznók-
kal etették meg, mára ez a szokás 
is kezd visszaszorulni. Jánossy Alíz 
szerint részben azért, mert már egy-
re kevesebben tartanak disz-
nót. Ezt a szokást azonban a 
városszélen élő, szegényebb 
sorsú családok továbbra is 
éltetik, olyannyira, hogy 
nem hagyják veszni a má-
sok által kidobott élelmi-
szert. A városi szemeteskukákba 
főleg zöldség és gyümölcs kerül, 
valamint kenyér és más péktermék. 
Ezeket szokták kiszedni, össze-
gyűjteni és elszállítani. „Disznót 
tartunk, tyúkot, azoknak jól fog a 
zöldség, a kenyér, legalább ennyivel 
is kevesebbet kell költeni” – vála-
szolta érdeklődésünkre az a férfi , 
aki az egyik marosvásárhelyi lakó-
telepi kuka mellett meg-megkérdez-
te a lakóktól, hogy van-e élelmiszer 
a szemeteszsákban.

Mindig a friss termékeket keresik a vásárlók. 

A régi gyakran a kukában landol

◂  F OT Ó : E R D É LY B Á L I N T E LŐ D

Telefonos szeretetszolgálat, adventi 
szeretetvendégség, menedékszo-

ba, gyerektábor, jótékonysági lerakat, 
hajléktalanokat mentő program, Er-
délyi Népfőiskola – felsorolni is nehéz 
a Solidaris Egyesület által folytatott 
megannyi programot és tevékenysé-
get, amely egytől egyig az erdélyi rá-

szorulók, elesettek, idősek, be-
tegek felkarolását szolgálja.

Sajó Norbert református 
teológus 12 évvel ezelőtt 
egyetlen fehér lappal és ce-
ruzával indította útjára az 
ingyenesen igénybe vehető 

erdélyi krízisvonalként mű-
ködő Telefonos szeretetszolgálatot, 
amely úgy nyújt kézzelfogható segít-
séget a rászorulóknak, hogy közben 
igyekszik összekötni a kéréseket a 
felajánlásokkal. „Olyan elementá-
ris igények betöltésére van szükség, 
még 2021-ben is arról kell beszélni, 
hogy nincs mit enni” – állapította 

meg a Székelyhon TV-ben a Solida-
ris Egyesület alapítója. A református 
teológus a Nézőpont című műsorban 
leírja, mit jelent a hátrányos helyze-
tű kisiskolások számára az évente 
megrendezett táboruk, mi a legcélra-
vezetőbb módszer az otthont, csalá-
dot, munkahelyet elveszítő emberek 
megsegítésére, kik vehetnek igénybe 
menedékszobát Kolozsváron és Ma-
rosvásárhelyen, milyen céllal hoz-
ták létre a Maros megyei Bedében 
az egyesület oktatási és nevelési 
központját, miként működik majd 
az Erdélyi Népfőiskola. „A közösségi 
ügy próbája maga a közösség, hogy 
képes-e fenntartani azt” – foglalja 
össze a diakóniai, jótékonysági tevé-
kenység mögötti kihívást Sajó Nor-

bert. A vele folytatott beszélgetésből 
az is kiderül, miként lehetséges segí-
teni alázattal, mintha kérnénk.

A Telefonos szeretetszolgálatot 
és számos más karitatív programot 
működtető Solidaris Egyesület ala-
pítójával készült interjút pénteken 12 
órától tekinthetik meg a Székelyhon 
TV YouTube-csatornáján.

Alázattal segíteni, mintha kérnénk

GE RGE LY I M R E

Személyesen konzultálhatnak 
pályázatírással foglalkozó 

szakemberekkel vállalkozók vagy 
olyan magánszemélyek, akik úgy 

gondolják, hogy van egy jó 
ötletük, amire vállalko-
zást lehetne építeni, és eh-
hez forrásokat keresnek. 
Az Arbor gyergyószent-
miklósi székhelyén ezú-
tán kéthetente ingyenesen 

tart pályázati tanácsadást 
az EuroTop Consult és a Goodwill 
Consulting – erről írtak alá meg-
állapodást csütörtökön. Az Arbor 

vezetője, Barabás Csaba, illetve a 
két említett iroda vezetője, Parajdi 
Borbála és Péterfi  Attila is elmond-
ta, nagy igény van az ilyen szolgál-
tatásra Gyergyó térségében is, és ez 
a személyes beszélgetéseken törté-
nő tanácsadás hatékonyabbnak lát-
szik, mint amilyennek a nagyobb 
közönség előtt zajló tájékoztató fó-
rumok bizonyulnak. Hangsúlyoz-
ták, rövidesen számos újabb pá-
lyázati kiírás válik hozzáférhetővé, 
amire érdemes időben felkészülni. 

A tanácsadási szolgáltatásra az 
Arbor telefonszámán (0740-224002) 
lehet jelentkezni. A pontos időpon-
tokat majd időben jelzik az érdek-
lődőknek, de várhatóan kéthetente 
csütörtökönként kerül ezekre sor.

Sajó Norbert református teológus

▸  F O R R Á S: M É D I AT É R

Ingyenes pályázati tanácsadás
• Újabb szolgáltatást biztosít az Arbor Vállalkozók 
Szövetsége: ingyenes pályázati tanácsadást nyújtanak 
cégvezetők vagy akár magánszemélyek számára is.




