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 » A csíksomlyói cigánytelepen 
kiütött tűz nem követelt emberé-
letet, és senki sem sebesült meg. 
A nyomornegyedben húsz ház 
vált a lángok martalékává.

Csak az idő a megmondhatója annak, 
hogy a csütörtök esti tűzvész után 
sikerül-e egyszer és mindenkorra ren-
dezni a csíkszeredai roma közösségek 
lakhatási gondjait. Az azonban biztató 
jel, hogy a túlhevült kémény okozta, 
a csíksomlyói cigánytelepet részben 
elpusztító tűz után a helyi közösség 
azonnal összefogott. Ideiglenesen az 
Erőss Zsolt-sportcsarnokba szállítottak 
261 személyt. A legnagyobb teher az 
önkormányzatra hárul.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

C sütörtök este óta a csíkszeredai Erőss 
Zsolt Arénában tartózkodnak a csík-
somlyói romatelepen egy túlhevült 

kémény miatt kiütött tűzvész áldozatai, 
akiknek mindenük odaveszett a szerencsét-
lenségben. A héten azonban elkezdik az 
érintett családok ideiglenes elszállásolását 
olyan lakásokban, amelyeket intézmények 
ajánlottak fel számukra a téli hónapokra. A 
gond az, hogy egyelőre nincs elegendő la-
kófelület, ezért további felajánlásokat vár az 

önkormányzat. 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 polgár-
mestert kérdeztük.

Költözés a héten
Mint a városvezető kifejtette, céljuk beazo-
nosítani a megyeszékhelyen és annak 
vonzáskörzetében olyan intézményes, lak-
ható felületeket, amelyek akár a városi ön-
kormányzat, a megyei tanács, a védelmi, 
az egészségügyi vagy a belüg yminisztérium 
tulajdonában vannak. Noha már érkeztek 
felajánlások, továbbra is keresik azokat a fe-
lületeket, ahol a következő két hónapban fel-
ügyelet mellett, de megfelelő körülmények 
között el tudják szállásolni a családokat. A 
felügyeletre azért van szükség, mert segíteni 
kell a romáknak abban, hogy élni tudjanak 
azokkal az eszközökkel, amelyek egy civili-
zált rendszert jellemeznek. A polgármester 
szerint az arénában hosszú távon nem lehet 
és nem is szabad fenntartani a lakhatásukat, 
ezért a hét folyamán el is kezdik átcsoporto-
sítani őket az új helyszínekre. Az erdészeti 
hivatal, a sportigazgatóság, a városi és me-
gyei önkormányzatok, illetve a hegyimentők 
eddig 186 személy részére ajánlottak fel lak-
hatási felületet a környéken, Tusnádfürdőtől 
egészen Marosfőig. Korodi meglátása szerint 
viszont sokkal többre lenne szükség, főként 
a város közelében. Az eddig felajánlottak 
között egyébként vannak egy családnak 
otthont biztosító lakások, de nagyobbak is, 
amelyekben 3-6 család is elfér.

Új helyszínre lenne szükség
Fontos azonban, hogy ez is csak egy ide-
iglenes megoldás lesz a téli hónapokra. A 
261 embernek addig kell lakhatási felületet 
biztosítani, amíg használatba vehetik a kor-
mány által beígért mobilház-rendszert. A 
gond az, hogy a téli időszakban ezeket nem 
lehet használni, mivel nem tudnák rákap-
csolni a különböző közszolgáltatásokra. Ko-
rodi szerint azt nem tudni egyelőre, hogy hol 
fog felépülni ez a mobilház-rendszer; fontos, 
hogy önkormányzati vagy állami tulajdonú 
belterület legyen, mert csak utóbbi közmű-
vesíthető, ezáltal viszont korlátozottak a le-
hetőségek a városban.

A mai nap folyamán egyébként egy pre-
fektusi hivatal által koordinált bizottság 

vizsgálódik a tűzvész helyszínén, hogy 
megállapítsák a lakhatási feltételek problé-
máját, mert Korodi szerint ott egy hatalmas 
gócpont van, amit kezelni kell. A polgár-
mester ugyanakkor nem tartja valószínű-
nek, hogy a tűzvész helyszínén újból fel 
lehetne építeni a házakat, mivel olyan szűk 
helyen ennyi embernek nem lehet és nem is 
szabad együtt élnie. „A városnak az a dol-
ga, hogy a tavasz folyamán létrehozza azt 
a felületet, ahol mobil házakban, normá-
lis körülmények között tudnak lakni ezek 
a személyek. Komoly programokat dolgo-
zunk ki, amelyek a szociális lakások teljes 

kérdéskörét felölelik, és nemcsak konk-
rétan a lakhatás szempontjából, hanem a 
felzárkóztatáséból is, hiszen olyan prob-
lémákkal szembesülünk, hogy a felnőttek 
elmesélik, mikor estek ki az iskolából. Se-
gíteni kell nekik abban, hogy kitanuljanak 
egy szakmát, munkát vállaljanak, nagyobb 
szolidáris összefogásra van szükség an-
nak érdekében, hogy ezt a problémát ne a 
szőnyeg alá söpörjük, hanem életképessé 

tegyük ezeket a családokat, és bevonzzuk 
őket a munkaerőpiacra” – hangsúlyozta 
Csíkszereda polgármestere. Az elöljárót az 
eset után Klaus Iohannis államfő is felhívta 
telefonon, és azt ígérte, hogy minden segít-
séget megad a bajbajutottak helyzetének 
rendezésében. Egyébként a sportcsarnok-
ban elhelyezettek körében tömeges korona-
vírus-tesztelést is végeztek, és a 261 személy 
között mindössze egy tünetmentes esetet 
azonosítottak, őt a családjával együtt elkü-
lönítették. 

Napi háromszori étkezés
Csütörtök óta mindenna p ellá togattunk az 
Erőss Zsolt Arénába. Tapasztalataink sze-
rint jól érzik magukat, hálásak és – unszo-
lásra ugyan, de – takarítanak is maguk után 
a sportcsarnokba bezsúfolt hajléktalanok. 
Noha a tisztaság csak rövid ideig marad 
fenn, a korábbi napokhoz képest tegnap már 
rendezettebb környezet fogadott. A sportlé-
tesítmény alsó szintjén a napi háromszori 
étkezésre alakítottak ki egy teret, ott egyéb-
ként napközben különböző programokkal 
szórakoztatják a romákat, főleg a gyerekeket 
az önkormányzat dolgozói, illetve a külön-
böző kulturális intézmények munkatársai. 
Klasszikus magyar rajzfi lmeket is vetítettek 
nekik. A matracokat a létesítmény emeletén 
helyezték el.

Pusztítás. Több mint 70 tűzoltó küzdött a lángokkal

Új élet. Összesen 261 személyt szállásoltak el ideiglenesen a sportcsarnokban

TÖBB MINT 250 HAJLÉKTALANNÁ VÁLT SZEMÉLYRŐL KELL GONDOSKODNI A CSÍKSZEREDAI CIGÁNYTELEP MEGSEMMISÜLÉSÉT KÖVETŐEN

Romajövő-tervezés a pusztító tűz után
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Húsz ház égett le

Egy kályha nem megfelelően szigetelt, 
így túlhevült csöve okozhatta a csíksom-
lyói nyomornegyedet részben elpusz-
tító csütörtök esti tűzvészt – közölte 
pénteken a Hargita megyei tűzoltóság. A 

lángok gyors terjedését az erős szél is 
elősegítette. A tűzvész nem követelt em-
beréletet, és senki sem sebesült meg. 
Több mint hetven hivatásos és önkéntes 
tűzoltó nyolc tűzoltóautóval több mint 
öt órán át küzdött a lángokkal. A több-
nyire romák által lakott nyomornegyed-
ben 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 összesítették 
már, hogy hét juhot, három tehenet, 
tíz lovat és tizenöt szárnyast sikerült 
megmenteni. 

További segítségre van szükségük az otthon nélkül maradottaknak

Csíkszereda polgármestere szerint példás volt az az összefogás, amelyet a lakosság ta-
núsított a tűzvész után. Nagyon sok adomány érkezett, de további segítségre is szükség 
van. Korodi Attila arra kérte a segíteni szerető csíkiakat, hogy ruhaneműt már ne vigye-
nek, mivel abból rengeteg összegyűlt, inkább élelemre, tisztító- és tisztálkodási szerekre, 
illetve gyógyszerekre van szükség enyhébb panaszokra, mint például a megfázás, fej- 
vagy hasfájás. Az adományokat az arénába vihetik az érdeklődők. Ha nagyobb tételről 
van szó, hívják a 0266-371165-ö s vagy a 0751-780710-es telefonszámokat egyeztetés 
céljából. Ha alapé lelmiszerekkel segí tene valaki, forduljon a Szé kely Gazdaszervezetek 
Egyesü leté hez. Adomá nyozá s elő tt egyeztessen a 0756-726301-es telefonszá mon. Emel-
lett ha valaki anyagi tá mogatá ssal segí tené  a bajbajutottakat, bekapcsoló dhat a Gyula-
fehé rvá ri Caritas adomá nygyű jté sé be. Bankszá mlaszá mok: RO33 RNCB 0152 0163 3253 
0001 (RO), RO30 RNCB 0152 0163 3253 0055 (EUR), swift-kód RNCBROBU, Romá n Keres-
kedelmi Bank (Banca Comercială  Româ nă ), kedvezmé nyezett (benefi ciar) a Caritas Alba 
Iulia Asistenta Medicala si Sociala, adó szá m (CIF) 15070152, megjegyzé s: csikszeredaosz-
szefog. Szombaton egyébként több mint egymillió forint értékű adománnyal érkeztek a 
csíkszeredai Erőss Zsolt Arénához a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai. 
„Amint értesültünk a sajnálatos tűzesetről, felvettük a kapcsolatot Tóth Lászóval, Magyar-
ország 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 250 ember nagyjából tíznapos ellátását biztosítva ezzel –, továbbá tisztálkodási 
szereket, nyolcezer védőmaszkot, tanszereket, gyermekruhákat és játékokat is tartalmaz-
nak a csomagok. A Debrecenből érkezett adomány összértéke több mint egymillió forint, 
hétfőn pedig Kőhalomból újabb szállítmány érkezik.
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