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Száznegyven embert érint
Ideiglenesen kiürítik a szociális otthont és a hajléktalanszállót
• Száznegyven ember
sorsáról kell dönteniük
a héten a Marosvásár-
helyi Polgármesteri
Hivatalban. A város tu-
lajdonában lévő, szo-
ciális otthonként és
hajléktalanszállóként
működő épületben
ugyanis augusztus
1-jétől teljes felújítás
zajlik, a lakókat pedig
máshova kell költöz-
tetni.

SIMON VIRÁG

Marosvásárhelyen a Rozma-
ring utcában, a tömbházak 
szomszédságában műkö-

dik a szociális otthon és hajlékta-
lanszálló. A létesítményben azok 
a többnyire idős vagy sokgyerekes 
személyek, családok kapnak me-
nedéket, akik valamilyen okból az 
utcára kerültek. Vannak közöttük 
olyanok, akiket uzsorások csaptak 
be, és így maradtak lakás nélkül, 
de van, aki gyermekének, rokoná-
nak kezeskedett a bankkölcsönkor, 
és így veszítette el lakását. Vannak 
továbbá olyan nyugdíjasok is, akik-
nek jövedelme nem elég ahhoz, 
hogy albérletben lakjanak, és az 
öregotthonban sincs hely számukra.

A szociális otthon mellett az épü-
let egyik emeletén hajléktalanszálló 
működik, ahova éjszakára engedik 
be azokat, akik az utcán élnek. Itt 
tisztálkodási lehetőséget és ágyat 
biztosítanak nekik, s reggelit is kap-
nak. Nem fogadják be viszont azo-
kat, akik ittasan érkeznek.

Az épületet fel kell újítani
A szociális otthon és hajléktalan-
szálló, illetve az ott lakók helyzete 
azért került újra a fi gyelem közép-
pontjába, mert az épületet fel kell 
újítani, ki kell festeni. Működtetője, 
a marosvásárhelyi városháza már 
megkötötte a szerződést a kivitele-
zővel, és vállalta, hogy augusztus 
1-jére kiüríti az épületet. A lakók
félnek attól, hogy utcára fognak ke-
rülni a felújítás idején, ezért a Pro
Európa Liga emberjogvédő szerve-
zethez fordultak. A szervezet elnöke, 
Smaranda Enache egy beadványt
fogalmazott meg, felkérve a helyi
tanácsosokat, hogy fi gyeljenek oda
a szociális otthon lakóira,  és találja-
nak megoldást a helyzetükre.

Nem fogadják el a felkínált 
lehetőséget

Mint a kérdés kapcsán Sergiu Papuc 
marosvásárhelyi alpolgármester 
kifejtette, a szociális intézmény ve-
zetősége megpróbált megoldást ta-
lálni a lakók helyzetére, ideiglenes 
otthont biztosítani számukra. Sem-
miképp nem akarják, hogy utcára 
kerüljenek. De a lakók mindenképp 
azt szeretnék, hogy egy helyre men-
jenek, közösen, és nem hajlandók 
elfogadni a felkínált lehetőségeket. 
Felmerült az is, hogy egy üresen ál-
ló bentlakásba helyezzék át a szoci-
ális otthon lakóit, de ezt a városháza 
nem szeretné, hiszen, mint Papuc 
fogalmazott: „számolni kell azzal is, 

hogy mi marad utánuk”. A hajlékta-
lanszálló vezetője, Székely István 
kérdésünkre elmondta, mindenki 
számára ideiglenes hajlékot fognak 
találni, hiszen a betervezett mun-
kálatokat el kell végezni. A maros-
vásárhelyi városháza sajtóirodájától 
megpróbáltuk megtudni, hogy mit 
jelent az ideiglenes megoldás, hova 
és mikor fogják elköltöztetni a szo-
ciális otthon lakóit, illetve felfüg-
gesztik-e vagy más helyszínen, de 
továbbra is fogadják-e a hajléktala-
nokat. Kérdéseinkre azonban nem 
kaptunk választ.

Hová mehetnének? Egy időre el 
kell hagyniuk a hajléktalanszállót
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Marosszentgyörgyön 23 óra 17
perckor, míg Marosvásárhelyen 

negyedórával később érkezett a Ro-
Alert medvére fi gyelmeztető üzenete. 
A riasztás szerint a marosi megye-
székhelyen a Szabadi úton, illetve a 
Marosszentgyörgyhöz tartozó Csejden 
jelezték medve jelenlétét, ezért min-
denkit fokozott elővigyázatosságra 
intettek. A két helyszín között egyéb-
ként több mint tíz kilométer van. Mint 
Cristian Virag, a Maros megyei tűzol-
tóság sajtószóvivője elmondta, nem 

tesztüzeneteket küldtek, hanem valós 
veszélyre fi gyelmeztették a lakókat. A 
szóvivő hozzátette, hogy egyik esetben 
sem volt szükség beavatkozásra.

Marosvásárhely környékén szinte 
napi szinten jelzik a medve jelen-
létét, a vadállatok méhkaptárokat, 
gyümölcsösöket tesznek tönkre. A 
Marosszentgyörgyhöz tartozó csej-
diek és tófalviak az elmúlt napok-
ban többször jelezték, hogy medve 
jár a települések közelében, egy 
gazdaságból egy disznót is elvitt a 

nagyvad. Július 17-én a nagyközség 
polgármestere felhívásban arra kér-
te a lakókat, hogy ha vadállatot lát-
nak, jelezzék a helyi rendőrségnek 
vagy értesítsék a 112-es sürgősségi 
hívószámot. Medve miatt szintén 
a Ro-Alert rendszert vette igénybe 

a lakosság fi gyelmeztetésére a ka-
tasztrófavédelem péntekre virradóan 
Csíkpálfalván is. (Simon Virág)

Már Marosvásárhelyt is nagyon környékezik a medvék

Az ember mint 
„exportcikk”
A román diaszpóra a világon az 
ötödik legnagyobb az ország la-
kosságához viszonyítva – derül 
ki a Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet (OECD) 
jelentéséből, amelyet a román 
külügyminisztérium megrende-
lésére készített. A jelentés két 
adathalmazt hasonlít össze: 
egy, a 2001/2002-es, illetve egy 
másik, a 2015/2016-os időszak-
ból származót. A két adatfelvé-
tel közötti időszakban 2,3 millió 
fővel, 1,1 millióról 3,4 millió 
főre nőtt a külföldre kivándorolt 
román állampolgárok száma. 
A 2015-2016-os időszakban 
a Romániában születettek 
legkevesebb 17 százaléka élt az 
OECD valamely tagállamában. 
A kivándorlás legfőbb oka a vi-
szonylag jól fizető munkahelyek 
hiánya. 2000 és 2018 között 
legkevesebb 630 000 olyan gye-
rek született külföldön, akinek 
az anyja vagy az apja román 
állampolgár. Az ugyanebben az 
időszakban tapasztalt romániai 
népességcsökkenés – 22,4 
millióról 19,5 millióra – így a ki-
vándorlással magyarázható.  Az 
elsődleges célország a román 
emigránsok számára Olaszor-
szág, minden 3, diaszpórában 
élő román közül egy itt él. Ez 
több mint egymillió főt jelent. A 
második helyen Németország 
áll 680 000, a harmadikon 
pedig Spanyolország 573 000 
nyilvántartott román bevándor-
lóval. Ebben a három országban 
él a külföldre költözött románok 
93 százaléka. Egyébként az 
országból eltávozott polgárok 
mintegy 90 százaléka valamely 
európai országban telepedett 
meg. A legtöbb, külföldön élő 
román állampolgár szakké-
pesítést nem igénylő munka-
körben dolgozik, az egyetemi 
végzettséggel rendelkezők fele 
is ilyen helyzetben van. És a 
kivándorlásnak van még után-
pótlása: az elmúlt években 
a Romániában élő polgárok 
mintegy 25 százaléka mondta 
azt, hogy hosszabb időtartam-
ra külföldre akar költözni. Ez 
az arány az egyik legnagyobb 
a térségben – a 15 és 24 év 
közötti fiatalok fele mondta 
azt, hogy el akarja hagyni 
Romániát. (Balogh Levente)

• RÖVIDEN

• Medvék jelenléte miatt Marosvásárhelyen és Ma-
rosszentgyörgyön több százan kaptak figyelmeztető
telefonos üzenetet a Ro-Alert rendszeren keresztül csü-
törtökön kevéssel éjfél előtt. Szombatra virradó éjszaka
pedig a marosszentannaiakat riasztották ugyanezért.
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