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• Csütörtök este óta
a csíkszeredai Erőss
Zsolt Arénában tartóz-
kodnak a csíksomlyói
romatelepen kiütött
tűz áldozatai, akiknek
mindenük odaveszett
a szerencsétlenség-
ben. A héten azonban
elkezdik az érintett
családok ideiglenes
elszállásolását olyan
lakásokban, amelye-
ket intézmények aján-
lottak fel számukra a
téli hónapokra. A gond
az, hogy egyelőre
nincs elegendő lakó-
felület, ezért további
felajánlásokat vár az
önkormányzat.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

Összesen 261 személyt szál-
lásoltak el az Erőss Zsolt 
Arénában csütörtök este, 

közülük 143-an kiskorúak. Ez 
azonban csak egy ideiglenes meg-
oldás, a hogyan továbbról Korodi 
Attila csíkszeredai polgármestert 
kérdeztük.

Költözés a héten

Mint a városvezető kifejtette, céljuk 
beazonosítani a megyeszékhelyen 
és annak vonzáskörzetében olyan 
intézményes, lakható felületeket, 
amelyek a városi önkormányzat, a 
megyei tanács, a védelmi, egész-
ségügyi vagy belügyminisztérium 
tulajdonában vannak. Noha már 
érkeztek felajánlások, továbbra is 
keresik azokat a felületeket, ahol a 
következő két hónapban felügyelet 
mellett, de megfelelő körülmények 

között el tudják szállásolni a csalá-
dokat. A felügyeletre azért van szük-
ség, mert segíteni kell a romáknak 
abban, hogy élni tudjanak azokkal 
az eszközökkel, amelyek egy ci-
vilizált rendszerben vannak. A 
polgármester szerint az arénában 
hosszú távon nem lehet és nem 
is szabad fenntartani a lakhatá-
sukat, ezért a hét folyamán el is 
kezdik átcsoportosítani őket az új 
helyszínekre. Az erdészeti hiva-
tal, a sportigazgatóság, a városi és 
megyei önkormányzatok, illetve 
a hegyimentők eddig 186 személy 
részére ajánlottak fel lakhatási 
felületet a környéken, Tusnádfür-
dőtől egészen Marosfőig. Korodi 

meglátása szerint azonban sokkal 
többre lenne szükség, főleg a város 
közelében. Az eddig felajánlottak 
között vannak egy családra elég-

séges lakások, de nagyobbak is, 
amelyekben 3–6 család is elfér.

Folytatás a 3. oldalon 

Hogyan tovább, romatelep?
Mi lesz a cigánytelep leégését követően hajléktalanná vált több száz személlyel?

Mi okozhatta a tüzet?
Egy kályha nem megfelelően szigetelt, így túlhevült csöve okozhatta a 
csíksomlyói nyomornegyedet részben elpusztító csütörtök esti tűzvészt 
– közölte pénteken a Hargita megyei tűzoltóság. Tájékoztatása szerint a 
lángok gyors terjedését az erős szél is elősegítette. A tűzvész nem köve-
telt emberéletet, és senki sem sérült meg. Több mint hetven hivatásos 
és önkéntes tűzoltó nyolc tűzoltóautóval több mint öt órán át küzdött a 
lángokkal. A többnyire romák által lakott nyomornegyedben húsz ház 
vált a lángok martalékává. Az anyagi kár százezer lejre tehető, de mint 
Alina Maria Ciobotariu tűzoltósági sajtószóvivőtől megtudtuk, egyelőre 
nem tudni, pontosan milyen javak égtek el a tűzben, azt viszont összesí-
tették már, hogy hét juhot, három tehenet, tíz lovat és tizenöt szárnyast 
sikerült megmenteni. 

Több mint hetven hivatásos 
és önkéntes tűzoltó nyolc 
tűzoltóautóval több mint öt órán 
át küzdött a lángokkal
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A romatelep egy része porig égett. 
Ma felmérik a helyszínt, de valószínűleg 
máshol épülnek majd újra a házak
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