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 » Ahogy felmerült a 
fertőzöttség gyanúja a 
marosvásárhelyi me-
nedékhelyen, egyből 
leteszteltek mindenkit. 
A pozitív eredményt 
produkáló alkalmazottak 
otthoni elkülönítésbe vo-
nultak, míg a hajléktala-
nokat a szálláson különí-
tették el, ahol elvállalták 
az önellátást – kintről 
kapnak élelmiszert, tisz-
títószereket, és ők maguk 
megoldják az étkezést, a 
fertőtlenítést. 

A világjárvány miatt több 
mint egy éve életünk nagy 
részét az otthon biztonsá-
gában töltjük: voltak hetek, 
hónapok, amikor nem is volt 
más választásunk, muszáj 
volt otthon maradni. De hol 
húzták meg magukat azok, 
akiknek nem volt, nincs 
otthonuk? Négy erdélyi 
hajléktalanszállót kerestünk 
meg, hogy megtudjuk, mi 
történt lakóikkal ebben az 
időszakban.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

M íg az emberek többsége 
számára természetes, 
hogy van hova „bemene-

küljön”, amikor szükségállapotot 
hirdetnek – amint Romániában 
tavaly márciusban történt –, vagy 
kijárási korlátozásokat vezetnek 
be, a hajléktalanok, otthontala-
nok számára nem ilyen egyértel-
mű a helyzet, hiszen ők rendsze-
rint olyan szállásokon töltik az 
éjszakákat, melyeket reggelente 
kötelező módon el kell hagyniuk. 
Megkerestük a gyergyószentmik-
lósi, marosvásárhelyi, sepsiszent-
györgyi és székelyudvarhelyi haj-
léktalanszállók, illetve éjszakai 
menedékek vezetőit, hogy mond-
ják el, milyen megoldásokat talál-
tak, kényszerültek alkalmazni a 
szokatlan helyzetben.

Bezárkóztak Gyergyóban
Jeszenszky Teréz, az Ora Inter-
national Egyesület által működ-
tetett gyergyószentmiklósi gyer-
mekotthon, hajléktalanszálló és 
anyaotthon vezetője sajátos ta-
pasztalatokról számolt be, hiszen 
hajléktalanszállójuknak állandó 
lakói vannak, akiknek nappal sem 
kell elhagyniuk az épületet. Az 
összesen ötven férőhelyes otthon 
lakóinak száma ennek ellenére is 
folyamatosan változik, főleg az ott 
lakó anyák, gyerekek száma miatt. 
A hajléktalanként nyilvántartot-
tak többsége idős, a vezető szerint 
inkább idősotthonban lenne a 
helyük, de erre nincsen anyagi le-

hetőségük. Az 1996-ban létesített 
otthont eredetileg az alapító egye-
sület tartotta fenn, de ma már álla-
mi támogatást is kapnak, illetve a 
helyi önkormányzat is segíti őket, 
ami különösen jól jött a tavalyi év-
ben, hiszen a világjárvány miatt 
jelentősen megnőttek a kiadásaik. 
Szerencsére külföldről is kaptak 
segítséget, így meg tudták venni a 
szükséges fertőtlenítőszereket, vé-
dőruházatot, maszkokat.

Amikor tavaly márciusban vi-
lágossá vált a helyzet súlyossá-
ga, Jeszenszky Teréz, aki maga is 
egészségügyi alkalmazott – így 

hamar felmérte a járványhelyzet 
komolyságát –, elmondta az inté-
zet lakóinak, hogy a saját és társa-
ik biztonsága érdekében az egyet-
len lehetőség az, hogyha egy időre 
bezárkóznak. Azt kérte, hogy, aki 
ezt nem hajlandó vállalni ezt, az 
hagyja el az otthont. Ketten éltek 
ezzel a lehetőséggel. Jeszenszky 
Teréz szerint minden lakó elfo-
gadta, és méltósággal viselte a 
helyzetet, és véleménye szerint jól 
„megúszták” a tavalyi évet, hisz 
bár volt olyan lakójuk, akit a több-
szöri tesztelések egyik alkalmával 
pozitívnak nyilvánítottak, beteg 
senki nem volt, nem voltak érzé-
kelhető tüneteik.

Bár a kezdeti szükségállapotot 
májusban és júniusban lazítások 
követték, Jeszenszky Teréz arról 
számolt be, hogy mindvégig igye-
keztek, igyekeznek nagyon elő-
vigyázatosak lenni, lakóik a má-
sodik hullám alatt, ősszel, illetve 
télen sem hagyták el az épületet 
és annak udvarát. Elmondása sze-
rint nem voltak konfl iktusok vagy 
zúgolódás, a lakók néztek, néz-
nek tévét, hallanak híreket, sokan 
értesülnek ismerőseik, rokonaik 
haláláról, így értik a helyzet ko-
molyságát. „Olyan lakó is van, aki 
tavaly tavasz óta nem járt ki az 

udvarról. Elfogadják a helyzetet, 
hálásak azért, hogy ott lehetnek” 
– vélekedett Jeszenszky Teréz.

Ha új lakó érkezik, akkor őt csak 
negatív teszteredménnyel fogad-
ják, amit – a helyi önkormányzat-
tal történő együttműködés értel-
mében – eddig úgy végeztek el, 
hogy felhívták a 112-es segélyhí-
vót, és a kiérkező mentősök tesz-
telték le az illetőt egy gyorsteszt 
segítségével, ám most már vásá-
roltak is gyorsteszteket, így ezek 
után külső segítség nélkül le tud-
ják bonyolítani a mintavételt. A 
hajléktalanszálló egyébként min-
dig nyitva áll bárki előtt: még ha 
telt ház is van, van pótágyuk arra 

az esetre, ha valaki betoppanna, 
hogy melegedjen, meghúzza ma-
gát egy éjszakra.

A lakók és az alkalmazottak is 
kaptak oltást, senki részéről nem 
volt tiltakozás ellene. Jeszenszky 
Teréz szerint ez annak köszönhe-
tő, hogy igyekeztek a járvánnyal 
és az oltással kapcsolatban is 
mindent érthetően elmagyarázni. 
Arra a kérdésre, hogy érzelmileg 
hogyan élték meg az időszakot, az 
otthon vezetője elmondta, hogy 
féltek, de azt tudták, hogy bent 
biztonságban vannak, és ez volt 
számukra a legfontosabb.

Fertőzéses esetek Vásárhelyen
Megkerestük Andreia Morarut, a 
marosvásárhelyi éjjeli menedék-
hely vezetőjét is, akit nemcsak az 
elmúlt év történéseiről kérdez-
tünk, hanem annak kapcsán is, 
hogy az intézményben nemrég 
tizenegy koronavírus fertőzöttet 
diagnosztizáltak. A marosvásár-
helyi intézmény viszonylag nagy 
kapacitással működik: tavaly 
több mint százhúsz lakójuk volt, 
akik közül hatvanheten visszajá-
rók – mondhatni állandó lakók, 
harmincnyolc esetben pedig első 
alkalommal fordultak meg az éj-
jeli szálláson. A marosvásárhelyi 
helyi tanács tartja fenn az össze-
sen 100 férőhelyes intézményt, 
melyet nemrég újítottak fel, és 
amely a tavalyi megnövekedett 
költségeket fi gyelembe véve, az 
év második felében költségkiegé-
szítést is kapott. Mivel a megye 
egyetlen ilyen jellegű intézménye, 
tervezik, hogy a jövőben bővítik, 
növelik a férőhelyek számát.

Andreia Moraru elmesélte, hogy 
amikor márciusban a kormány 
kihirdette a szükségállapotot, 
épp több „vendégük” is volt, aki-
ket nem lehetett kitenni az éjjeli 
szálláshelyről, megoldást kellett 
találni, így tulajdonképpen ugyan-
úgy jártak el, mint öregotthonok, 
szociális otthonok esetében, azaz 
karantént hirdettek, elzárkóztak 
a külvilágtól. Azt is megtudtuk, 
hogy ez nem volt egy könnyű idő-
szak az intézmény életében, mivel 

nagyon vegyes, változatos volt a 
karanténba kényszerültek közös-
sége, voltak köztük volt elítéltek, a 
társadalomba integrálódni képte-
len személyek, rendszeres alkohol-
fogyasztók. Az igazgatónő szerint 
voltak kisebb konfl iktusok, de az 
alkalmazottak végig kontroll alatt 
tartották a helyzetet, igyekeztek 
olyan foglalkozásokat, tevékeny-
ségeket szervezni, amelyek lekötik 
az ott lévőket, oldják a hangulatot.

A karantén nagy kiadásokat je-
lentett, hiszen az éjjeli szálláson 
normál esetben nem biztosítanak 
ételt, de tavaly hosszú ideig min-
den bentlakónak biztosították a 
napi három étkezést – amit a már 
fentebb említett költségkiegészí-
tés révén lehetett megvalósítani. 
Az intézmény nyáron visszatért a 
szokásos működéséhez, de alkal-
mazkodtak az új helyzethez, pél-
dául kialakítottak egy elkülönített 
helyiséget az újonnan érkezők 
számára, hogy ott tartózkodhas-
sanak, amíg megérkezik a negatív 
teszteredményük. A tesztelésben 
a marosvásárhelyi sürgősségi 
mentőszolgálat (SMURD) segít, 
illetve vannak gyorstesztjeik is, 
amelyeket az intézményben dol-
gozó egészségügyi személyzet is 
használni tud szükség esetén.

A szállás „vendégei”, illetve az 
ott dolgozók számára is fel volt 
ajánlva az oltás, ám nem minden-
ki élt a lehetőséggel. Mivel orszá-
gos szinten kezdettől fogva az volt 
az elv, az elgondolás, hogy az oltás 
nem kötelező, illetve hogy senkit 
nem lehet oltásra kötelezni, így a 
hajléktalanszálló sem kötelezheti, 
várhatja el ez az ott megszállóktól.

A jelenlegi helyzet kapcsán 
Andreia Moraru elmondta, ahogy 
felmerült a fertőzöttség gyanúja, 
egyből leteszteltek mindenkit. A 
pozitív eredményt produkáló al-
kalmazottak otthoni elkülönítésbe 
vonultak, míg a hajléktalanokat 
a szálláson különítették el, ahol 
elvállalták az önellátást – kintről 
kapnak élelmiszert, tisztítószere-
ket, és ők maguk megoldják az ét-
kezést, a fertőtlenítést. Külön egy-
ségben vannak elkülönítve azok 
a személyek, akik a pozitív esetek 
közvetlen kontaktjai, és azok, akik-
nek érvénytelen lett a teszteredmé-
nye. A szállás többi egysége a meg-
szokott rendben működik, azaz 
nappalra elhagyják a lakók.

A kényszerotthon is otthon. A hajléktalanok hosszú időre beköltöztek a menedékhelyekre a szükségállapot idején

Valahogy elütötték az időt. Az erdélyi hajléktalanszállók többféle programot kínáltak a „bezárt” lakóknak 

NEHÉZ A „BEZÁRT” LAKÓKKAL, DE AZ ERDÉLYI MENEDÉKHELYEK MEGBIRKÓZTAK A KARANTÉNNAL, AZ ÁLLANDÓ ELLÁTÁSSAL

Járványidőben is helytálltak a hajléktalanszállók

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
M

ÁL
TA

IS
EP

SI

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

TÓ
: P

ÁL
 Á

RP
ÁD

/A
RC

HÍ
V




