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TÖBB MINT 250 HAJLÉKTALANNÁ VÁLT SZEMÉLYRŐL KELL GONDOSKODNI

Romajövő-tervezés a pusztító 
csíksomlyói tűz után

Lassan az válik a legfőbb kérdéssé a csütörtök este a csíksomlyói romatelepen 
kitört tűzvész után, hogy sikerül-e egyszer és mindenkorra rendezni a csík-
szeredai roma közösségek lakhatási gondjait. Mindenesetre biztató jel, hogy a 
túlhevült kémény okozta, a cigánytelepet részben – húsz házat – elpusztító tűz 
után a helyi közösség azonnal összefogott, és az ország más pontjairól, illetve 
Magyarországról is érkezik segítség. Ideiglenesen az Erőss Zsolt-sportcsarnok-
ba szállítottak 261 személyt. Most a legnagyobb teher az önkormányzatra hárul, 
hiszen lakásokat kell biztosítani számukra.  3.»

Leégett életmód. Egy rosszul szigetelt, túlhevült kéménycső több száz ember életében hozhat gyökeres változásokat Csíkszeredában

Újabb RMDSZ-vád
Apjok Norbert ellen
Hamisítással is vádolja az RMDSZ 
a diplomabotrányba kevere-
dett Apjok Norbert parlamenti 
képviselőt. A mandátumáról 
lemondani nem hajlandó ho-
natya ügyét a héten tárgyalja 
az RMDSZ Nagybánya területi 
szervezetének választmánya. A 
politikus abban az esetben sem 
veszíti el mandátumát, ha kizár-
ják az RMDSZ-ből.  2.»

Kellene a személyes
felzárkóztatás
Az első félév utolsó három heté-
ben marad az online oktatás. A 
ma kezdődő időszak – ugyan-
úgy, mint „békeidőkben” – a 
tanulmányi jegyek lezárásával 
telik. Csakhogy sok gyerek nem 
tudott részt venni a digitális 
tanrend szerinti oktatásban, 
ezért nincsenek osztályzataik. Az 
RMPSZ szerint személyes találko-
zással lehetne tisztázni tanulmá-
nyi helyzetüket, az iskolában, kis 
csoportokban lehetne felzárkóz-
tatni őket. 4.»

Áramingadozás több
erdélyi megyében
Számottevő áramingadozás 
történt pénteken délután Erdély 
számos megyéjében, amelynek 
során háztartási gépek, felvo-
nók, jelzőlámpák mondták fel 
a szolgálatot. A meghibásodás 
oka egyelőre ismeretlen, a román 
energetikai miniszter szerint 
uniós alap létesülhet a kártalaní-
tásra. 7.»

Félidőben 
a dobogón
A szervizcsapat nélkül ver-
senyzők között a harmadik 
helyen állva pihenhetett Gyenes 
Emánuel „Mani” a szaúd-arábiai 
Dakar Rali második versenyhete 
előtt. A szatmárnémeti motoros 
tegnap megőrizte összetettbeli 
pozícióját. 11.»

 » A 261 em-
bernek addig 
kell lakhatást 
biztosítani, amíg 
használatba ve-
hetik a kormány 
által beígért mo-
bilház-rendszert. 
A gond az, hogy 
most ezeket nem 
lehet használni.
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Még távozása előtt 
leválthatják Trumpot  6.»

Karantén nélkül lehet beutazni 
Magyarországról  5.»
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