
2021.  JANUÁR 11. ,  HÉTFŐ T Ű Z V É S Z 3#segítség  #adományok  #jegyzet               

Koronavírus-tesztelés. A 261 
személy között mindössze egy 
tünetmentes esetet azonosítottak

▾  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Példás az összefogás, de további segítségre van szükség

Csíkszereda polgármestere szerint példás volt az az 
összefogás, amit a lakosság tanúsított a tűzvész után. 
Nagyon sok adomány érkezett, de további segítségre 
is szükség van. Korodi Attila arra kérte a segíteni akaró 
csíkiakat, hogy ruhaneműt már ne vigyenek, mivel 
abból rengeteg összegyűlt, inkább élelemre, tisztító- 
és tisztálkodási szerekre, illetve gyógyszerekre van 
szükség enyhébb panaszokra, mint például a meg-
fázás, fej- vagy hasfájás. Az adományok az arénába 
vihetők. Amennyiben nagyobb tételről van szó, hívják a 
0266-371165-ö s vagy a 0751-780710-es telefonszámot 
egyeztetés céljából. Ha alapé lelmiszerekkel segí tene 
valaki, forduljon a Szé kely Gazdaszervezetek Egyesü le-
té hez. Adomá nyozá s elő tt egyeztessen a 0756-726301-
es telefonszá mon, itt kö zlik az adomá ny á tvé telé nek 
helyszí né t. Emellett ha valaki anyagi tá mogatá ssal 
segí tené  a bajbajutottakat, bekapcsoló dhat a Gyula-
fehé rvá ri Caritas adomá nygyű jté sé be. Bankszá mla-
szá mok: RO33 RNCB 0152 0163 3253 0001 (RO), RO30 
RNCB 0152 0163 3253 0055 (EUR), swift-kód RNCBROBU, 
Romá n Kereskedelmi Bank (Banca Comercială  Româ -

nă ), kedvezmé nyezett (beneficiar) a Caritas Alba Iulia 
Asistenta Medicala si Sociala, adó szá m (CIF) 15070152, 
megjegyzé s: csikszeredaosszefog.
Szombaton egyébként több mint egymillió forint 
értékű adománnyal érkeztek a csíkszeredai Erőss Zsolt 
Arénához a Magyar Református Szeretetszolgálat 
munkatársai. „Amint értesültünk a sajnálatos tűzeset-
ről, felvettük a kapcsolatot Tóth Lászlóval, Magyaror-
szág Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetőjével és a 
városvezetéssel, egyeztettünk a szükséges dolgokról, 
és amint módunkban állt, eljöttünk a határon túli 
testvéreinkhez” – fogalmazott Juhász Márton, a Magyar 
Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója az 
adomány átadása előtt. Mint részletezte, elsősorban 
tartós élelmiszert hoztak – a több mint kétszázötven 
ember nagyjából tíznapos ellátását biztosítva ezzel –, 
továbbá tisztálkodási szereket, nyolcezer védőmaszkot, 
tanszereket, gyermekruhákat és játékokat is tartal-
maznak a csomagok. A Debrecenből érkezett adomány 
összértéke több mint egymillió forint, hétfőn pedig 
Kőhalomból újabb szállítmány érkezik.

Tűzvész: a szerencsétlenségben rejlő lehetőség

Elképzelhető, hogy nyitott kapukat döngetek, de a csütörtöki 
szerencsétlenség után utcára került roma közösség lakhatási, 
szociális problémáit most van esély megnyugtatóan rendezni. 

Tudjuk, majdnem minden székelyföldi településnek megvan a saját 
roma kolóniája (Székelyudvarhelyen például a Budvár-negyed, 
Marosvásárhelyen a Hidegvölgy, Gyergyószentmiklóson a Téglagyár 
utcai telep, de sorolhatnánk), amelyek esetében már csak az ott lakók 
rendes nyilvántartásba vétele is segít, és ennek eredményeként a 
szociális-oktatási ellátást okosan újjá lehet szervezni. Valahogy úgy, 
hogy emberhez méltó körülményekhez jussanak, hogy a társadalom 
vagy közösség perifériájára szorult romák az elfogadható együttélés 
lehetőségét kapják meg, amely kevésbé lehet egy-egy (önmagára) 
büszke magyar település szégyene. Utóbbinál mellékes, hogy mi veze-
tett ide vagy ki a hibás, ha van egyáltalán olyan. Tények és helyzet 
van, amelyeket most megnyugtatóan, elfogadhatóan lehet rendezni.
Ez nemcsak szerencsétlenség, hanem lehetőség is: akár székelyföl-
di összefogással mintamegoldás is születhet, kellő körültekintés-
sel és szociális szakemberek bevonásával egy olyan problémake-
zelési terv és megvalósítás jöhet létre, amelyet majd alkalmazni 
lehet(ne) más településeken is, hiszen, mint tudjuk, minden 
nagyobb székelyföldi településnek megvan a saját romatelepe.
Mire is utalok? Hogy a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal, illetve a 
megoldásban részt vevő intézmények ne csak egy helyspecifikus prob-
lémaként kezeljék a rendezést, hanem úgy próbálják dokumentálni és 
tervezni, hogy az segítségére lehessen más települések hasonló problé-
májának a megoldásában – természetesen tűzvész és tragédia nélkül.
A többségről ugyanis sokat elárul az, hogy miként kezeli, hogyan 
viszonyul saját kisebbségeihez. Most lehet esély saját önbecsülé-
sünkön is javítani, Csíkszeredában mindenképp.
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 Folytatás a 2. oldalról

Új helyszínre lenne szükség
Fontos azonban, hogy ez is csak egy 
ideiglenes megoldás lesz a téli hó-
napokra. A 261 embernek addig kell 
lakhatási felületet biztosítani, amíg a 
kormány küldi a mobilház-rendszert 
és lehetővé válik ezek használata.
A gond az, hogy a téli időszakban 
ezeket nem lehet használni, mivel 
nem tudnák rákapcsolni a külön-
böző közszolgáltatásokra. 

Korodi szerint azt egyelőre nem 
tudni, hogy hol fog felépülni ez a 
mobilház-rendszer, mivel fontos, 
hogy önkormányzati vagy álla-
mi tulajdonú belterület legyen, 
mert csak utóbbi közművesíthető, 
ezáltal viszont korlátozottak a le-
hetőségek a városban. A mai nap 
folyamán egyébként egy prefektusi 
hivatal által koordinált bizottság 
vizsgálódik a tűzvész helyszínén, 
hogy megállapítsák a lakhatási 
feltételek problémáját, mert Korodi 
szerint ott egy hatalmas gócpont 
van, amit kezelni kell. A polgár-
mester ugyanakkor nem tartja va-
lószínűnek, hogy a tűzvész hely-
színén újból fel lehetne építeni a 
házakat, mivel olyan szűk helyen 
ennyi embernek nem lehet és nem 
is szabad együtt élnie. „A város-
nak az a dolga, hogy a tavasz fo-
lyamán létrehozza azt a felületet, 
ahol mobil házakban, normális 
körülmények között tudnak lakni 
ezek a személyek. Komoly prog-
ramokat dolgozunk ki, amelyek a 
szociális lakások teljes kérdéskörét 
felölelik, és nemcsak konkrétan a 
lakhatás szempontjából, hanem a 
felzárkóztatáséból is, hiszen olyan 
problémákkal szembesülünk, hogy 

a felnőttek elmesélik, mikor estek 
ki az iskolából. Segíteni kell ne-
kik abban, hogy kitanuljanak egy 
szakmát, munkát vállaljanak, na-
gyobb szolidáris összefogásra van 
szükség annak érdekében, hogy 
ezt a problémát ne a szőnyeg alá sö-
pörjük, hanem életképessé tegyük 
ezeket a családokat, és bevonzzuk 
őket a munkaerőpiacra” – hangsú-
lyozta Csíkszereda polgármestere. 
A polgármestert az eset után Klaus 
Iohannis államfő is felhívta tele-
fonon, és azt ígérte, hogy minden 
segítséget megad a bajbajutottak 
helyzetének rendezéséhez. A sport-
csarnokban elhelyezettek körében 
tömeges koronavírus-tesztelést is 
végeztek, és a 261 személy között 
mindössze egy tünetmentes ese-
tet azonosítottak, őt a családjával 
együtt elkülönítették. 

Napi háromszori étkezés

Csütörtök óta mindennap elláto-
gattunk az Erőss Zsolt Arénába. 
Tapasztalataink szerint jól érzik 
magukat, hálásak és – unszolásra 
ugyan, de – takarítanak is maguk 
után a sportcsarnokba bezsúfolt 
hajléktalanok. Noha a tisztaság 
csak rövid ideig marad fenn, a ko-
rábbi napokhoz képest tegnap már 
rendezettebb környezet fogadott. 
A sportlétesítmény alsó szintjén a 
napi háromszori étkezésre alakí-
tottak ki egy teret, ott egyébként 
napközben különböző programok-
kal szórakoztatják a romákat, fő-
leg a gyerekeket az önkormányzat 
dolgozói, illetve a különböző kul-
turális intézmények munkatársai. 
Klasszikus magyar rajzfi lmeket is 
vetítettek nekik. A matracokat a 
létesítmény emeletén helyezték el. 

Látványos az összefogás. A Debre cenből 
érkezett adomány össz értéke több mint 
egymillió forint
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