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Mi történt eddig? 

 A tűzesetet követően beköltözött több, mint 260 ember az Erős Zsolt sportarénába, ahol a 

lakossági szolidaritás és az önkormányzat operativitása révén könnyen létrejött az 

„átmeneti otthon. 

 Megjelent a segítő csapat, amely intézményi és civil önkéntesekből, valamint 

szakemberekből tevődött össze. 

 Felállt egy működési keretrendszer, amely a helyzethez igazodva folyamatosan alakult. 

 Folyamatos egyeztetés vette kezdetét nemzetközileg is elismert szakemberekkel. 

 Elindult a csoport munka, amely révén igyekeztünk minél szélesebb életkori lefödöttséget 

biztosítani. 

 Több hivatalos látogatásra is sor került, amelyek során szakmai egyeztetésekre, adomány 

osztásra és együttműködésről biztosító ígéretekre került sor. 

 Megtörtént a tevékenységek kategorizálása és leosztása (logisztika – önkormányzat, 

szakmai munka – munkacsoport és szakszervezetek) 

 Elindult az egyeztetés a károsultak költöztetését illetően. Több változat is felmerült, 

azonban objektív és szubjektív okok miatt egyik változat sem bizonyult egyelőre 

megvalósíthatónak. 

 A tűzeset kapcsán elkészült a megyei katasztrófavédelmi bizottság jelentése. 

 Sor került egy tárgyalásra, amelyen a károsult közösség által kinevezett képviselő testület 

és a városi önkormányzat képviselői vettek részt. A találkozó végeztével együttműködési 

megállapodás is született, amely értelmében egymás érdekeit, a törvényeket és a 

lehetőségeket figyelembe véve együttes erővel igyekeznek a felek kezelni a kialakult 

helyzetet. 

 A tárgyalást követően a károsult közösség kb. fele ideiglenes jelleggel visszaköltözött 

Csíksomlyóra. A költözést követően 126 személy maradt az Erőss Zsolt arénában, akikkel 

egy új rendszert sikerült felállítani, amely szabályozza a mindennapjaikat 

 A megoldási lehetőségek feltérképezése érdekében folyamatos egyeztetésre került sor 

különböző szervezetek és intézmények között. 



 
 

 
 

 Elindult egy munkaerőpiaci orientációs munka, amely révén sikerült 15 személynek 

elkészíteni az munkavállaláshoz szükséges dossziéját. A tervek szerint ezek az emberek első 

körben a helyi köztisztasági vállalatnál vállalnak munkát, majd egy második fázisban további 

munkahelyeket és szükség esetén képzéseket térképezünk fel. Ehhez a megyei 

önkormányzat kötelékébe tartozó egyik vállalkozás is bekapcsolódik.  

 Több mint 5 személynek lehetősége nyílt egy vezetői jogosítvány megszerzését ösztönző 

programban való részvéltelre, amelyet egy külsős önkéntes kezdeményezett.  

 Sólyom Andrea (Sapientia EMTE) és Kiss Tamás (Kisebbségkutató Intézet), valamint a Máltai 

Szeretetszolgálat közbejárásával elkészül egy teljes közösségre kiterjedő szociológiai 

felmérés. 

 A szociális munka az alábbi szervezetek együttműködése révén valósul meg:  

o Csíkszeredai Iskolaorvosok Szövetsége  

o Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

o Gondviselés Segélyszervezet 

o Gyulafehérvári Caritas Szociális Ágazata 

o Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrásközpont  

o Hargita Megyei Mélyszegénység Munkacsoport 

o Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 

o Romániai Máltai Szeretetszolgálat 

o Xántusz János általános iskola 

 Időközben sor került egy újabb Covid-19 szűrő tesztre, amely következtében a közösségből 

került 1 pozitív eset (tünetmentes), akit azonnal sikerült elkülöníteni a kórházban. Ezt 

követően a megyei közegészségügyi hivatal (DSP) 2 hetes karantént rendelt el az aréna 

lakói számára.  

 

Mi történik most? 

 Folyamatos egyeztetés történik az önkormányzat és a szociális szolgáltatók között a közép 

és hosszú távú munkát illetően. 

 Állandó porta szolgálatot teljesít egy őrző-védő cég. 

 A bentlakók egy jól meghatározott program szerint élik napjaikat, amelyben a gyerekekkel 

való foglalkozás mellett állandó a felnőttek számára szóló orientációs munka is (munka, 

KRESZ, életvitel, stb.). 



 
 

 
 

 Sok a kisgyerekes család, akik számára 2 naponta higiéniai foglalkozást tartanak az 

önkéntesek. 

 Napi program: 

o 07:30 – Ébresztő és gyerekek iskolába indulása 

o 08:00 – Ébresztő: ima, tisztálkodás és fertőtlenítés, reggeli 

o 09:00 – Eligazítás a munkacsapatnak 

o 10:00 – Foglalkozások (tanoda, csoport munka, takarítás, stb.) 

o 14:00 – Ebéd: ima, fertőtlenítés 

o 15:00 – szabadidős foglalkozás és orientációs munka 

o 19:00 – Vacsora: ima, fertőtlenítés 

 Pillanatnyilag az önkormányzat munkatársai váltásban végzik a logisztikai feladatokat (2-4 

fő/váltás), valamint a Caritas és a Málta heti váltásban biztosítja az önkénteseket a szakmai 

munkához (5-7 fő/hét). 

 

Hogyan tovább? 

 A karantént követően a Xántusz János általános iskola minden reggel iskolabuszokkal gyűjti 

össze a gyerekeket és viszi iskolába.  

 A karantént követően a felnőttek közül kb. 15-20 fő munkába kíván állni, ehhez az 

önkormányzat és a civil szervezetek biztosítják a mentorálást. 

 A napi program kiegészítéseként tervben van további rehabilitációs, oktató és orientációs 

tevékenységek kezdeményezése.   

 Folyamatban van több projekt és pályázat kidolgozása, amely révén kezdetét veheti egy 

integrált, közösségi részvételen alapuló, életorientációs, lakhatási és szociális 

felzárkóztatást elősegítő munka.  

 

Mi ebben a munkacsoport szerepe? 

 A krízis intervenciós időszakban a tevékenységek szakmai koordinációja. 

 A szakmai szervezetek, intézmények és önkéntesek „behívása”. 

 A szakmai tervezés és beavatkozás hogyanjaira való javaslattételek megfogalmazása. 

 Szociális vonatkozású felmérések, együttműködések és projektek ösztönzése. 
 

 

 


