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Előírás a negatív teszt
Próbálják elkerülni a koronavírus behurcolását az éjjeli menhelyekre
• Bár még nem for-
dult igazán csípősre a 
novemberi időjárás, és 
a ködből néha felsejlik 
a napsugár is, egy-
re többen húzódnak 
be Hargita és Maros 
megyében az éjszakai 
menhelyekre. A jelen-
legi előírásoknak meg-
felelően az újonnan 
érkezőket csak negatív 
koronavírusteszttel 
fogadják be.

SIMON VIRÁG

A járványügyi előírások megne-
hezítik az éjszakai menhelyek-
ben dolgozók, az ott mene-

déket találók mindennapjait is. Míg 
eddig csak a lakhely szerinti odatar-
tozás és a józan állapot volt a feltétele 
annak, hogy valaki bekerüljön a csík-
szeredai, székelyudvarhelyi vagy ma-
rosvásárhelyi hajléktalanszállókba, 
ma már negatív koronavírustesztre is 
szükségük van az újonnan érkezők-
nek. A legtöbb helyen a helyi rendőr-
ség vagy a mentőszolgálatosok, de a 
városháza szociális igazgatósága is 
segít ennek elvégzésében, hogy az, 
aki valóban rászoruló, meleg fedél 
alá kerülhessen.

Vannak még helyek

A csíkszeredai hajléktalanszállón 
jelenleg 15 személy tartózkodik, leg-
többjük már évek óta itt él. Az éjjeli 
menhely egy épületben van a szo-
ciális szállóval, ahol idős emberek, 
kisgyerekes családok is meghúzzák 
magukat, így különösen odafi gyel-
nek az egészségügyi előírások betar-

tására, a koronavírus terjedésének 
megfékezését célzó intézkedésekre. 
Mint Antal Teréz, az otthon mun-
katársa a Székelyhonnak elmondta, 
még 17 hely van üresen az éjszakai 
menhelynek fenntartott emeleten. 
Nagy hidegben, kemény teleken 
ezt is be szokták tölteni azok, akik 
otthon, lakás nélkül maradtak. „Je-
lenleg csak úgy tudjuk befogadni az 
újonnan érkezőket, ha negatív ko-
ronavírustesztet tudnak felmutatni. 
Ennek elvégzésében általában segít 
a mentőszolgálat, de az egészség-
ügyi igazgatóság is, vagy a város-
háza illetékes szakosztálya, hiszen 
mindenkinek érdeke, hogy egy-egy 
nehéz szociális esetre megoldást 

találjanak. Végül mindenkinek ta-
lálunk helyet. Amikor megtelnek 
a helyek, de még mindig jönnek az 
éjszakai fagy elől melegbe menekü-
lők, helyet szorítunk nekik a mele-
gedőben, senkit nem hagyunk az ut-
cán. De vannak, akik mégis az utcát 
választják, mert nem tudnak és nem 
akarnak lemondani az italról.”

Biztonságban lehessen 
mindenki

Székelyudvarhelyen egy 11 férő-
helyes éjjeli menedék működik, 

amelyben jelenleg minden hely 
foglalt. Mint Farkas Réka szociá-
lis munkástól megtudtuk, a bajba 
jutott udvarhelyiek meleg ételt 
kapnak, tisztálkodhatnak, ruhát 
moshatnak. Korábban csak vér- és 
tüdővizsgálatra volt szükségük az 
újonnan érkezőknek, most negatív 
koronavírustesztet is fel kell mutat-
ni. Erre azért van szükség, hogy az 
éjszakai menhelyen meghúzódók, 
de az alkalmazottak is biztonság-
ban lehessenek. A teszt elvégzé-
sében segítenek a mentőszolgála-
tosok vagy a helyi rendőrség, akik 
jól ismerik a segítségre szorulókat. 
Farkas Réka azt is elmondta, hogy 
tudnak még olyan személyekről, 

akik fedél nélkül élnek, itt-ott 
meghúzódva töltik az éjszakáikat, 
életüket, és nem akarnak bemenni 
a menhelyre, mert nem tudják és 
akarják elfogadni a szabályokat. 

Vannak szabad helyek

Marosvásárhelyen tavaly felszá-
molták a hajléktalanszálló szo-
ciális részlegét, átköltöztetve, 
kirakva azokat, akik addig nehéz 
helyzetükre való tekintettel jel-
képes bérért ott laktak. Jelenleg 
a Rozmaring utcai háromszintes 
épület teljességében csak éjszakai 
menedékként működik. A város-
háza által fenntartott épületben 
száz hely áll a nehéz helyzetbe 
jutottak rendelkezésére. Mint Soós 
Zoltán polgármester kommuniká-
ciós tanácsadójától, Borsos Csa-
bától megtudtuk, jelenleg negyve-
nen laknak bent, vannak közöttük 
egyedülálló személyek, de három 
nagycsalád is. A menhelyre befo-
gadottak között 14 sérült személy 
is van. Az éjjeli menedékhelyre a 
hajléktalanok este 8 órakor me-
hetnek be, és reggel nyolcig hú-
zódhatnak ott meg, utána el kell 
hagyniuk az épületet. A 20 négy-
zetméteres, négyágyas szobákban 
nappal is bent maradhatnak azok, 
akik sérültek, idősek – hideg ese-
tén azonban mindenki. Reggelit 
és vacsorát csak azok kapnak, 
akik semmi jövedelemmel nem 
rendelkeznek. A nehéz helyzetben 
lévőknek jövő hét folyamán fogják 
eljuttatni azt a kártyát, amellyel 
majd élelmiszert vásárolhatnak. 
A 180 lejes támogatást a kormány 
biztosítja a nehéz helyzetbe került 
személyeknek. Az előző évek ta-
pasztalatai szerint a hajléktalanok 
csak a tartós éjszakai fagyok be-
állta után kezdenek bejárni a ma-
rosvásárhelyi éjszakai menhelyre, 
és szintén akkor érkeznek majd a 
melegedőbe a helyi rendőrök és a 
mentőszolgálatok ügyeletesei ál-
tal az utcáról, a Maros partjáról 
összeszedett bajbajutottak is.

A marosvásárhelyi hajléktalan-
szállóban megszüntették 
a szociális otthont, sok nehéz 
helyzetben levő utcára került
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Margitot új hazájában, a kora kö-
zépkori Skóciában nemcsak 

szentként tisztelték, de ott hosszú 
ideig a Margit volt a legnépszerűbb 
keresztnév. Hitéleti és szociális-kari-
tatív tevékenységével nagy befolyást 
gyakorolt arra az országra, amelynek 
1669 óta patrónája is. Édesanyja, Ágo-
ta, Szent István leánya, más források 
szerint a húga volt. 1047. június 10-én 
született Magyarországon, Réka várá-
ban, Mecseknádasd mellett. Apja, Ed-
várd herceg, a meggyilkolt Vasbordá-
jú Edmund egyik ikerfi a, aki az angol 

trónt bitorló Kanut elől menekült Ma-
gyarországra. Margit tízéves lehetett, 
amikor a család visszatért Angliába. 
Később királyviszályok miatt Skóci-
ába kellett menekülniük. Környezete 
sürgetésére a fi atal királylány felesé-
gül ment a nála jóval idősebb uralko-
dóhoz, Véreskezű Malcolmhoz. Há-
zasságukból nyolc gyermek született. 
Feljegyezték: „A király elhagyta vad 
szokásait. Egész környezete megválto-
zott Margit körül.” Zsinat összehívása, 
egyházi reformok fűződnek a királyné 
nevéhez; a nép jótevőjét, a szegények 

pártfogójukat tisztelték benne. Temp-
lomokat, kolostorokat építte-
tett, iskolákat nyitott, köny-
veket másoltatott. Lánya, 
Matild Hódító Vilmos leg-
kisebb fi ának, I. Henriknek 
lett a felesége, így Margit 
minden angol királynő any-
ja is lett. 1093. november 16-án 
halt meg, négy nappal azután, hogy 
férje és idősebb fi a az angolok elleni 
csatában elestek. Egyetlen személyes 
tárgy maradt fenn tőle, latin nyelvű 
imakönyve. (Molnár Melinda)

Honfi társunk, a skót királyné
• Skóciai Szent Margit emléknapján az Árpád-házi származású skót királynéra, 
III. Malcolm király hitvesére emlékezünk. 




