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RÁSZORULÓKNAK VISZNEK AJÁNDÉKOKAT A MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT MAROSVÁSÁRHELYI ÖNKÉNTESEI

Járványban sem pihen a máltai angyal
Bő egy hónap van még ka-
rácsonyig, a Máltai Szeretet-
szolgálat marosvásárhelyi 
angyalai viszont már elkezd-
tek „röpködni” a városban. 
Az elmúlt napokban számos 
rászorulónak szereztek 
örömet, és amint ígérik, a 
meglepetések itt még nem 
érnek véget.

» SZUCHER ERVIN

A napokban több csomag-
készítő és -osztó prog-
ramot is „felpörgettek” 

a Máltai Szeretetszolgálat ma-
rosvásárhelyi önkéntesei, akik 
legutóbb friss zöldségekből és 
gyümölcsökből összeállított 
pakkokkal leptek meg több tíz 
alacsony jövedelmű családot és 
egyedülálló idős személyt. Egy 
másik projekt keretében a múlt 
hét végén ellátogattak a remete-
szegi roma családok tagjaihoz, 
akiket használt téli ruhákkal 
láttak el. A máltai angyalok no-
vember első napjaiban kezdtek 
„röpködni”, amikor a Fiatalok 
az idősekért program keretében 
félszáz, nagyrészt egyedülálló, 
nehéz anyagi körülmények közt 
élő idős személyhez kopogtak 
be tartós élelmiszercsomagja-
ikkal. A hat autóval elinduló 
tizenöt fi atal nem csupán cso-
magszállítóként dolgozott öt 
napon keresztül, hanem elbe-
szélgetett a felkeresett szemé-
lyekkel, egészségük, hogylétük 
felől érdeklődve.

Lendületet ad a visszajelzés
„A megajándékozottak között 
volt olyan, akinek mosolyt 
csaltunk az arcára, más meg 
egyszerűen sírva fakadt. De 
akadt olyan személy is, aki az 
önkénteseink távozása után te-
lefonon hívott, hogy ő lényegé-
ben most tér magához, és kezdi 
felfogni, mekkora segítséget 
nyújtottunk neki, hiszen épp 
azon gondolkodott, miként vág 

neki a télnek és az ünnepek-
nek” – osztotta meg lapunk-
kal a csapattagok élményeit 
Gyenes Csenge. A máltaiak 
ifj úsági csoportjának a vezető-
je elmondta, az akcióban részt 
vevő fi atalok csodálatos élmé-
nyekkel gazdagodtak, olyanok-
kal, amelyek lendületet adnak 
a további munkájukhoz. „Ha az 
önkénteseink azt mesélik, hogy 
ez az, amiért megéri dolgoz-
ni, önkénteskedni, azt jelenti, 
hogy nagyon nagy örömet sike-
rült szereznünk” – tette hozzá.

Az örömbe némi üröm is ve-
gyül, ezt viszont a világjárvány 
okozza. A pandémia miatt a 
Máltai Szeretetszolgálat munka-
társai nem tudnak úgy készülni 
az ünnepekre, mint az elmúlt 
években. Gyenes Csenge szerint 
nem maradnak el az adventi jó-
tékonykodó akciók, azonban az 
idén valamivel visszafogottab-
bak lesznek.

Reménykednek, 
hogy jövőre jobb lesz
A koszorúkészítésről nem 
mondanak le, az ebből befolyó 

összegeket pedig karácsonyi 
ajándékok vásárlására fordít-
ják. Ezekkel a rászoruló idős 
személyekhez szeretnének 
eljutni. Egy ideig úgy tűnt, a 
rendkívül népszerű cipősdo-
boznyi ajándék elnevezésű 
akció elmarad, azonban az a 
döntés született, hogy az árva, 

illetve rendkívül nehéz sorsú 
gyermekeket a máltai angyal a 
járvány ellenére sem hagyhat-
ja cserben. Arról, hogy mit hoz 
a jövő, nagyon nehéz beszél-
ni, pontosabban tervezni. A 
szervezet országos vezetősége, 
biztonsági okokból, leállította 
a csoportos tevékenységeket, 
a székházban zajló programok 
szünetelnek, az idősek klubja 

nem működik, ifjúsági talál-
kozókat nem lehet szervezni. 
„Teljesen leszűkült körben 
próbálunk mozogni, és ugyan-
akkor reménykedni, hogy ta-
lán a jövő év jobb, élhetőbb 
lesz” – fogalmazott az ifjúsági 
csoport vezetője. Ami viszont 
a pandémia megjelenése óta 
szüntelenül működik, az a Se-
gítő Háló. A szeretetszolgálat 
munkatársai mindent meg-
próbálnak megtenni azért, 
hogy az idősek ne érezzék ma-
gányosnak és elhagyatottnak 
magukat. Ezért, ha az olvasó 
ismer egy család nélküli idős 
embert Szatmárnémetiben, 
Sepsiszentgyörgyön, Márama-
rosszigeten vagy Marosvásár-
helyen, arra kérik, adja meg 
neki a 0772 034410-es telefon-
számot, ahol támogató bará-
tokat találhat. Az önkéntesek 
továbbra is várják azon idős, 
beteg vagy fogyatékkal élő 
személyek hívásait, akik segít-
ségre szorulnak a bevásárlás-
ban, a számlák kifizetésében, 
gyógyszereik kiváltásában és 
egyéb szolgáltatásokban.

H I R D E T É S

A szeretetszolgálat önkéntesei zöldségekből és gyümölcsökből álló csomagokkal lepték meg rászorulókat

» Ami a pandémia meg-
jelenése óta szüntelenül 
működik, az a Segítő 
Háló. A szeretetszolgálat 
munkatársai mindent 
megpróbálnak megtenni 
azért, hogy az idősek ne 
érezzék magányosnak és 
elhagyatottnak magukat.
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A tolvaj maszkban 
is felismerhető 

A járványügyi intézkedések 
egyike a kötelező maszkvi-

selés bel- és kültéren is. Felte-
vődik azonban egy jogi kérdés: 
amennyiben egy lopást elkövető 
személy a szabályoknak meg-
felelően szájmaszkot hord, az 
súlyosbítja-e a tettét. Erről tett 
észrevételt a Bukaresti Ítélőtábla 
a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítő-
széknél. A legfelsőbb bíróságnak 
tisztáznia kell, hogy ilyen kö-
rülmények között a bűncselek-
mény lopásnak, vagy minősített 
lopásnak számít-e. A különbség 
jelentős: míg előbbi esetben a 
tettes legtöbb 3 év szabadság-
vesztésre ítélhető, utóbbi esetén 
akár 10 éves börtönbüntetés 
is kiszabható. A kérdés egy 
tárgyalás során merült fel, amely 
egy bolti lopással vádolt férfi  
ügyében zajlik. A téma kapcsán 
megkerestük Vâga Sonia bírót, 
aki elmondta, a Hargita Megyei 
Törvényszéken nem találkoztak 
még ilyen esettel. Kérdésünkre,-
Hargita megyében okoz-e gondot 
bűnözők kézre kerítésében az, 
hogy a szájmaszk miatt esetleg 
nehezebben állapítható meg 
utólag a személyazonosság, 
Gheorghe Filip, a Hargita megyei 
rendőr-főkapitányság sajtószó-
vivője elmondta, ez a körül-
mény esetenként okozhat némi 
nehézséget a nyomozás során. 
Hozzátette: az arcfelismerés nem 
az egyetlen, és nem is az első 
lehetőség egy bűnöző személy-
azonosságának megállapítására. 
„Bármilyen módszert és eszközt 
is találnának tettük elkövetésé-
re, nekünk az a dolgunk, hogy 
végigkövessük a szálakat, és 
kézre kerítsük a törvénysze-
gőket, és ezt meg is tesszük” 
– tette hozzá Gheorghe Filip. A 
magyar rendőrség honlapján, a 
Police.hu-n az olvasható, hogy 
az egészségünket óvó, ugyan-
akkor anonimitást kölcsönző 
maszk alkalmat nyújt a bűnözők 
számára, hogy ezt kihasználva 
kövessenek el bűncselekménye-
ket, például bolti rablásokat. 
Leginkább a kereskedelmi egy-
ségek közül a kisebb, egy-két főt 
foglalkoztató üzletek (például 
gyógyszertárak, lottózók stb.) 
vannak kitéve ilyen veszélynek.
(Kudelász Nóbel)




