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Miután megközelítőleg húsz 
ház a lángok martalékává vált 
a múlt héten a csíksomlyói 
cigánytelepen, továbbra is ott 
élnek azok közül, akik nem 
maradtak fedél nélkül. A visz-
szaköltözés kapcsán megosz-
lanak a vélemények: akit nem 
érintett a tűz, inkább marad-
na, más nem látja értelmét az 
újrakezdésnek.

 » KORPOS ATTILA

A sűrű havazásban egy teher-
autó platójára épp ócskava-
sat dobáltak fel egy tucat-

nyian tegnap dél körül a tűzvész 
pusztította csíkszeredai cigány-
soron. „Ami fém van az udvaron, 
most összetakarítjuk, és leadjuk az 
ócskavasba. Egy kicsi pénz onnan is 
jön” – tudatta egyikük, aki az első 
házak egyikében lakik, így ő és csa-
ládja élete nem forgott veszélyben a 
múlt csütörtöki tűzeset idején. Mint 
mondta, ők a szerencsétlenség óta 
is a saját házukban tartózkodnak, 
és nem áll szándékukban elköltöz-
ni. Gondozzák a megmaradt állato-
kat, ellenben most a patkányokkal 
is meggyűlt a bajuk, hiszen az istál-
lóból a tűz elől menekülő kártevők 
az épületek nyitva maradt ajtóin 
befutottak. Ismerős arcok is feltűn-
tek, ők az Erőss Zsolt Aréna lakói 
ezekben a napokban. Ide több mint 
260 embert szállásolt el a megye-
székhely önkormányzata. 

Pillanatok alatt égtek
a kátránytetők
„Itt lakott az, aki miatt most két-
százakárhányan fedél nélkül ma-
radtunk” – mutatott rá egy idősebb 
férfi  egy koromfekete olajoshordó-
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Egyesek mennének, más maradna a tűz után

A „bűnös” kályha. A tűz okozója elmenekült, hallatán dühösek a károsultak Csíkszeredában

 » „Amikor ész-
revette, hogy az 
ő házától indult 
el a tűz, futásnak 
eredt. Azóta se 
láttuk, bár jobb 
is. Itt sokan nem 
állnának jót ma-
gukért, ha elkap-
nák” – mesélte 
a férfi , akinek 
szintén porig 
égett a háza.

ra, amely házilag volt átalakítva kály-
hának. Kérdésünkre megosztotta sa-
ját emlékeit a tűz keletkezéséről. Úgy 
fogalmazott, a nagyjából 20 év körüli 
fi atal egyedül élt a házban, nem volt 
családja, tüzet rakott műanyag pa-
lackokból, majd kijött a házból. „Az 
volt a baj, hogy néhány éve kátrány-
nyal bevonták a házak többségének 
a tetejét. Pillanatok alatt felcsaptak 
a lángok, másodperceken belül át-
terjedt a szomszédos házakra a tűz. 
Amikor észrevette, hogy az ő házától 
indult el a tűz, futásnak eredt. Azóta 
se láttuk, bár jobb is. Itt sokan nem 
állnának jót magukért, ha elkapnák” 
– mesélte a férfi , akinek szintén po-
rig égett a háza.

Egy másik férfi  felidézte: akkor 
este már elkészült a vacsora, levet-
te a tűzhelyről, és készült asztalhoz 
ülni a gyerekekkel. De hozzá se tud-
tak fogni, mert észrevette a lángokat, 

így azonnal kirohantak a szabadba. 
„Csak a keresztleveleket és a személy-
azonossági igazolványokat tudtam 
kihozni” – számolt be egy másik, a 
többiek által csak Csövesként becé-
zett fi atalember. Megjegyezte, nem 
hibáztatja a tűz okozóját, hiszen ő 
csak ki akarta melegíteni a házat, de 
nagy felelőtlenség volt, ennek a levét 
pedig nem csak ő itta meg. Az egykori 
házak helyét egyébként ma már csak 
a megmaradt kályhák jelzik. 

Dolgozott, most nincstelen
„Ha most itt lenne a házam, a szoba 
közepén állnék” – mutatja egy másik 
fi atalember, csaknem térdig a hóban 
állva. Vele beszélgetve megtudtuk, 
Csíksomlyón nőtt fel, feleségével és 
kisgyerekével laktak ott. „Ha a szí-
vemre hallgatok, én visszaköltöznék, 
de az eszem szerint jobb lenne más-
hol. Így aki tisztességesen akar élni, 

annak lenne lehetősége a normális 
életre, és nem bélyegeznék meg örök-
ké. De azt pletykálják, még azokat is 
elköltöztetik, akiknek épen maradt 
a házuk” – fejtette ki. Szerinte az a 
probléma, hogy a dolgos, becsületes, 
tisztaságot szerető emberek együtt 
laktak a lusta, a napokat lopással 
és koldulással túlélők táborával, így 
egy kalap alá vették őket mindig. 
„Németországban dolgoztam ősszel, 
konyhán sütöttem olajban mindent, 
amit kellett. Örültem, hogy egy kicsi 
pénzt tudtam gyűjteni. Nem volt sok 
mindenünk itthon, de rendes család-
ként éltünk” – tette hozzá. Kifejtette, 
reméli, ha ideiglenesen is, de kapnak 
majd egy helyet, ahol meghúzhatják 
magukat télen, és hátha még valami 
munkahelyet is talál.

Okmánykiállítási nagyüzem
Bors Béla, Csíkszereda alpolgármes-
tere érdeklődésünkre közölte, olyan 
személyek is éltek a Somlyó utca 33. 
szám alatt, akik semmilyen hivatalos 
dokumentummal nem rendelkeztek. 
„A fényképes igazolványok készíté-
sénél ellenőriztük, ki hova tartozik. 
A lakosság-nyilvántartó egyébként 
egész hétvégén dolgozott, próbál-
tunk beazonosítani mindenkit, hogy 
akinek eddig nem volt, ezután le-
gyen okmánya” – fejtette ki. Ennek 
értelmében hétfőig 29 ideiglenes 
személyi igazolványt állítottak ki, 
amelyekben nincs feltüntetve pon-
tos lakcím, csupán a városnév van 
megjelölve. Ezenkívül 22 születési 
bizonyítványt és 3 házasságlevelet 
is kiállítottak. Mint mondta, olyan 
személyek értendők ide, akik más 
okmánnyal igazolni tudták magu-
kat, de a dokumentumaik odavesz-
tek a tűzben. „Ami még megoldásra 
vár, az közel negyven születési vagy 
ideiglenes személyi igazolvány elké-
szítése, erre a következő napokban 
kerül sor” – mutatott rá az elöljáró.
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 » SIMON VIRÁG

A fogyasztóvédelmi hatósághoz, de 
az áramszolgáltatóhoz is be lehet 

nyújtani az esetleges panaszokat, 
kártérítési igényeket, ha háztartási 
gépek, kiskazánok hibásodtak meg a 
múlt heti jelentős áramin gadozás mi-
att. Mint arról beszámoltunk, jelen-
tős feszültségingadozás következett 
be pénteken délután Erdély-szerte. 
Több helyről számoltak be olvasóink 
arról, hogy pár perc erejéig elhalvá-
nyult, majd újra megerősödve égett a 
villanykörte, kikapcsoltak az elektro-
mos háztartási gépek, számítógépek, 
kikapcsolt a biztosíték a tömbházak-
ban, magánházakban, de a kiskazá-
nok is leálltak. Volt, ahol a lift  állt 
meg pár perc erejéig, amíg feszültsé-
gingadozás volt.

Laurențiu Moldovan, a Hargita 
Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal 
igazgatója érdeklődésünkre útbaiga-
zítást adott, mit kell tenniük azok-
nak, akiknek az áramingadozás mi-
att háztartási gépük hibásodott meg 

vagy valami más kár érte őket. Mint 
kiemelte, az érintettek panaszt nyújt-
hatnak be, kérve az eset kivizsgálá-
sát a fogyasztóvédelmi hivataltól, 
de magához az áramszolgáltatóhoz 
is. Mindkét esetben a szakemberek 
kivizsgálják a jelzett panaszt, és 
amennyiben az jogos, kártérítést ítél-
nek meg. Mint az igazgató elmond-
ta, korábban is voltak ilyen jellegű 
panaszok, és az áramszolgáltató jól 
tudja, hogy mikor milyen áramki-
esés, ingadozás vagy más jellegű 
meghibásodás történt, és az mennyi-
re érinti az érzékeny háztartási gépe-
ket. „Amikor a meghibásodás miat-
tuk következett be, mindig kifi zették 
a kárigényt. Ezért érdemes hozzájuk 
fordulni, de aki minket választ, azo-
kat is szívesen fogadjuk, és rendelke-
zésükre állunk” – közölte Moldovan. 
A panaszokat egyébként a meghibá-
sodást követő tíz napon belül kell 
benyújtani írásban, ugyanakkor el 
lehet küldeni a panaszt elektronikus 
formában is a fogyasztóvédelemhez 
vagy az áramszolgáltatóhoz.

Kártalanítás az áramingadozás után

 » Az érin-
tettek panaszt 
nyújthatnak be, 
kérve az eset 
kivizsgálását a 
fogyasztóvédel-
mi hivataltól, 
de magához 
az áramszol-
gáltatóhoz is. 
Mindkét esetben 
a szakemberek 
kivizsgálják a jel-
zett panaszt, és 
amennyiben az 
jogos, kártérítést 
ítélnek meg. 

 » SZÉCHELY ISTVÁN

O rszágszerte kivonulnak ma dél-
ben a Sanitas szakszervezet 

képviselői a megyei prefektusi hiva-
talok épületei elé, tiltakozásképpen 
a december 31-én megjelent 226-os 
sürgősségi kormányrendelet előírá-
sai ellen, amelyben a döntéshozók a 
közszférában dolgozók bérének a be-
fagyasztását rendelik el. „Még most 
is azoktól veszik el a pénzt, akiket 
megfosztottak mindentől. Az egész-
ségügyben főleg a kis keresetűeket 
érinti hátrányosan a bérek befagyasz-
tása” – fogalmazott lapunknak Nyu-
las Emma. A Sanitas szakszervezet 
Hargita megyei elnöke magyarázat-
képpen elmondta, az egészségügyi 
rendszerben 2018-ban elrendelt bér-
emelést a kisegítő-, illetve irodai sze-
mélyzet számára negyedrészenként 
évekre felosztva hagyta jóvá a kor-
mány, tehát nem kapták meg akkor 
a teljes béremelést, ahogyan az az or-
vosok és asszisztensek esetében meg-
történt. Az egészségügyi rendszerben 

dolgozó kisegítő és irodai személyzet 
bére így idén kellett volna hogy emel-
kedjék, ám ezt a bérek befagyasztását 
előíró sürgősségi kormányrendelet el-
lehetetleníti. A szabályozás ugyanak-
kor a szociális ellátórendszerben dol-
gozókat is érzékenyen érinti, hiszen 
ők még a veszélyességi pótlékokat 
sem kapták meg tavaly.

A szakszervezet vezetőtanácsának 
döntése értelmében az érdekvédel-
mi tömörülés online petíciót indít a 
közpénzből fi zetett alkalmazottak 
javadalmazásáról szóló kerettörvény 
betartását követelve, illetve azt, hogy 
az egészségügyi, valamint a szociális 
ellátórendszerben dolgozók mentesül-
jenek az említett sürgősségi rendelet 
előírásai alól. Az érdekvédelmi tömö-
rülés nyílt levélben kívánja felhívni az 
államelnöki hivatal, a hazai és európai 
parlamenti képviselők fi gyelmét arra, 
hogy Románia az egyetlen európai or-
szág, amely a világjárvány közepette 
csökkenti azoknak az alkalmazottak-
nak a jövedelmét, akik közvetlenül 
küzdenek a járvány megállításáért.

Tiltakozásba kezd a Sanitas




