
A „bűnös” kályha. A tűz okozójának 
hallatán dühösek a károsultak
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• Miután megközelí-
tőleg húsz ház vált a 
lángok martalékává 
múlt csütörtök este a 
csíksomlyói cigány-
telepen, azok, akik 
nem maradtak fedél 
nélkül, továbbra is ott 
élnek. A visszaköltö-
zésről megoszlanak a 
vélemények, akit nem 
érintett a tűz, inkább 
maradna, más nem 
látja értelmét az újra-
kezdésnek.

KORPOS ATTILA

Hétfő délelőtti érkezésünkkor 
a sűrű havazásban egy teher-
autó platójára épp ócskavasat 

dobált fel egy tucatnyi ember. „Ami 
fém van az udvaron, most összeta-
karítjuk, és leadjuk az ócskavasba. 
Egy kicsi pénz onnan is jön” – tudat-
ta egyikük, aki az első házak egyi-
kében lakik, így ő és családja élete 
nem forgott veszélyben. Mint mond-
ta, ők a szerencsétlenség óta is saját 
házukban tartózkodnak, és nem áll 
szándékukban elköltözni. Gondoz-
zák a megmaradt állatokat, ellenben 
most a patkányokkal is meggyűlt a 
bajuk, mivel az istállóból a tűz elől 
menekülő kártevők a nyitva maradt 
házajtókon befutottak. Ismerős arcok 
is feltűntek, ők az Erőss Zsolt Aréna 
lakói ezekben a napokban. 

Így látták ők

„Itt lakott az, aki miatt most két-
százakárhányan fedél nélkül ma-
radtunk” – mutatott rá egy idősebb 
férfi  egy koromfekete olajoshordóra, 
amely házilag volt átalakítva kály-
hának. Kérdésünkre megosztotta sa-
ját emlékeit a tűz keletkezéséről. Úgy 
fogalmazott, a nagyjából 20 év körü-
li fi atal egyedül élt a házban, nem 
volt családja, tüzet rakott műanyag 
palackokból, és 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 elkap-
nák” – mesélte a férfi , akinek szin-
tén porig égett a háza. „Emlékszem, 
elkészült a vacsora, levettem a tűz-
helyről, készültünk asztalhoz ülni 
a kicsikkel. Hozzá se tudtunk fogni, 
már láttam a lángokat, így azonnal 
kirohantunk. Csak a keresztlevele-
ket és a személyazonossági igazol-
ványokat tudtam kihozni” – számolt 
be egy másik, a többiek által csak 
Csövesként becézett fi atalember. Ő 
megjegyezte, nem hibáztatja a tűz 
okozóját, hiszen ő csak ki akarta 
melegíteni a házat, de nagy felelőt-
lenség volt, ennek a levét pedig nem 
csak ő itta meg. Az egykori putrik 
helyeit egyébként tulajdonosaik 
megmutatták, mindenki a sajátját, 
amelynek helyét ma csak a megma-
radt kályhák jelzik. 

Dolgozott, most nincstelen

„Ha most itt lenne a házam, a szoba 
közepén állnék” – jelezte egy másik 
fi atalember, csaknem térdig a hóban 
állva. Vele beszélgetve megtudtuk, ő 
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. „Én Né-

metországban dolgoztam ősszel, egy 
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, hogy ha ideiglenesen is, de 
kapnak majd egy helyet, ahol meg-
húzhatják 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 készítésé-
nél ellenőriztük, hogy ki hova 
tartozik. A lakosságnyilván-
tartó egyébként egész hét-
végén dolgozott, próbáltunk 
beazonosítani mindenkit, 
hogy akinek eddig nem volt, 
ezután legyen okmánya” – fej-
tette ki. Ennek értelmében hétfőig 29 
ideiglenes személyi igazolványt állí-
tottak ki, amelyekben nincs feltüntet-
ve pontos lakcím, csupán a városnév 
van megjelölve. Ezenkívül 22 születé-
si bizonyítványt és 3 házasságlevelet 
is kiállítottak. Mint mondta, olyan 
személyek értendők ide, akik más 
okmánnyal igazolni tudták magu-
kat, de dokumentumaik odavesztek 
a tűzben. „Ami még megoldásra vár, 
az közel negyven születési vagy ideig-
lenes személyi igazolvány elkészítése, 
erre a következő napokban kerül sor” 
– mutatott rá az elöljáró.

Van, aki menne, van, aki maradna
A Somlyó utca 33. szám alatt hétfőn is nagy volt a mozgolódás

Marosvásárhelyiek is segítettek
Marosvásárhelyi civil szervezetek is siettek, hogy segítsenek a csík-
szeredai tűzvész bajbajutottainak különböző adományokkal, élelmi-
szerrel, ruhaneművel, takarókkal. 
A Divers Egyesület tíz nagy doboz, körülbelül 2500–3000 darab pelenkát 
vitt a kisgyerekes családoknak, illetve egy svájci támogatójuk 1000 svájci 
frank értékben vásárolt tartós élelmiszert és küldte el a hétvégén Csíksze-
redába – tudtuk meg Koreck Máriától, a Divers Egyesület elnökétől. 
A Telefonos Szeretetszolgálatot működtető Solidaris Egyesület, 
illetve annak egyik munkatársa is tartós élelmiszerrel és meleg 
ruhákkal sietett, hogy segítséget nyújtson a bajba jutott csalá-
doknak – tudtuk meg Sajó Enikőtől, a Solidaris munkatársától, 
aki elmondta, a marosvásárhelyi hajléktalanokról gondoskod-
nak, hogy átvészeljék a telet, de amit lehetett, összegyűjtöttek 
és elvitték Csíkszeredába. Gyorssegélyt juttatott a tűzvészben 
mindenüket elveszítő családoknak az RMDSZ marosvá sá rhelyi 
szervezete is. A kö rzetek ö sszefogtak, é s összegyűjtöttek 1100 pelen-
ká t, 50 csomag nedves tö rlő kendő t, tisztá lkodó szereket é s ruhanemű -
ket, hogy ezzel is segítsenek. 
A csíksomlyói tűzvész károsultjainak megsegítésére a Gyulafehérvári 
Caritas katolikus segélyszervezet a pénzadomány mellett tartós és 
alapélelmiszereket is gyűjt, mondta el a Székelyhonnak Péter György, 
akitől megtudtuk, hasonló gyűjtést Marosvásárhelyen is szervez a 
Caritas. (Antal Erika)

• RÖVIDEN 

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Egy lakóházból magasra csapó 
lángokhoz riasztották a korondi 

önkéntes tűzoltó-alakulatot hétfőn, 
a tűz pedig átterjedt egy közeli üzlet-
re is. A székelyudvarhelyi hivatásos 
alakulat két egysége is a helyszínre 
sietett, valamint riasztották a far-
kaslaki és parajdi önkénteseket. A 
székelyudvarhelyi hivatásos tűzol-
tóság parancsnoka, Dănuț Urzică a 
Székelyhonnak elmondta, a tüzet va-
lószínűsíthetően rövidzárlat okozta a 
lakóház és a leégett üzlet között lévő 
karbantartó műhelyben, a lángok on-
nan terjedtek szét. A tűz mintegy 270 

négyzetméternyi felületet érintett, a 
keletkezett kár pedig a vizsgálatok 
szerint jelentős, mintegy háromszáz-
ezer lej, rengeteg kézműves termék 

is megsemmisült. Személyi 
sérülés nem történt. Ko-
rond polgármestere, Katona 
Mihály az eset kapcsán el-
mondta, az önkormányzat 
elsősorban a romok eltaka-
rításában tud segíteni – esz-
közökkel, gépekkel, bármi-
vel, amire szükség van.

Lakóház és üzlet lángolt Korondon
• Kigyulladt egy lakóház hétfőn kevéssel dél után Korond 
központjában, a tűz átterjedt egy közeli üzletre is. A sze-
rencsétlenséget valószínűsíthetően rövidzárlat okozta.

Egy üzletre is átterjedtek 
a lakóházból felcsapó lángok
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