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ISZLAI KATALIN

M ár több mint két hónap telt 
el a csíksomlyói romatele-
pi tűzvész óta, a károsul-

tak jelentős része pedig azóta is az 
Erőss Zsolt Arénában tölti minden-
napjait. Lassan azonban kitava-
szodik, és ezáltal lehetőség nyílik 
majd az elköltöztetésükre azokba 
a lakókonténerekbe, amelyeket az 
országos katasztrófavédelmi alap-
ból a kormány biztosít számukra. 
Azt viszont még mindig nem tud-
ni, hol fogják ezeket elhelyezni, a 
problémát pedig súlyosbítja, hogy 
a városlakók több helyszínen is til-
takoznak az ellen, hogy a környeze-
tükben kapjanak helyet.

Leghamarabb májusban

Miután a tűzesetet követően kide-
rült, hogy Csíkzsögöd is felmerült, 
mint lehetséges helyszín a tűzká-
rosultak egy részének ideiglenes 
elszállásolására, az ott lakók he-
ves tiltakozásba kezdtek. Ennek 
hatására egy lakossági fórumot is 
összehívtak, amelyen Korodi Attila 
polgármester végül biztosította az 
érintetteket arról, hogy – bár va-

lóban szóba jött – mégsem 
fogják Csíkzsögödbe telepí-
teni az érintett családokat. 
Ismertté vált továbbá az is, 
hogy az országos sürgősségi 
bizottság lakókonténereket 

fog a károsultak rendelke-
zésére bocsátani legtöbb egy évre, 
ezek viszont csak beltelken helyez-
hetők el. Ebből indult ki a második 
lakossági felháborodás, mivel a vá-
rosi önkormányzat jelenleg csupán 
egy olyan beltelekkel rendelkezik, 
amelyen el lehetne helyezni a kon-
ténereket, és ez a Tudor lakónegye-
di ANL-s tömbházak közelében 
van. A hír hallatára a környéken 
lakók rögtön aláírásgyűjtésbe kezd-
tek, ellenezve, hogy ott kapjanak 
helyet az ideiglenes lakhelyek. A 
számos elégedetlenséget fi gyelem-
be véve az önkormányzat végül 
úgy döntött, hogy területvásárlást 
vagy -bérlést fog eszközölni, mivel 
meglátásuk szerint ez az egyetlen 
„békés” lehetőség arra, hogy a la-
kókonténereket elhelyezzék. Mint 
Sógor Enikő alpolgármester érdek-
lődésünkre megerősítette: biztosan 
nem fogják a Tudor lakótelepen el-
helyezni a konténereket, azt viszont 
egyelőre nem tudják, hol kapnak 
majd helyet. „Továbbra is keresünk 

potenciális területeket, amelyeket 
bérbe tudunk venni vagy megvásá-
rolunk a városnak. Igyekszünk to-
vábbá, hogy ne lakóterületen belül 
legyen, hanem olyan helyen, ahol 
kevésbé zavaró, de csak a lehető-
ségek mentén tudunk döntést hoz-
ni. Sok szempontnak kell ugyanis 
eleget tenni, szem előtt kell tartsuk 
egyebek mellett, hogy melyik te-
rületet lehet gyorsabban közmű-
vesíteni, és mit adnak el nekünk 
olyan áron, amelyen a törvény meg-

engedi, hogy megvásároljuk. Még 
rejtély, hogy hol lesz a megfelelő 
helyszín, és a legjobb forgatókönyv 
szerint is csak májusban lesz ese-
dékes a költözés” – magyarázta az 
alpolgármester.

Beilleszkedés a társadalomba

Sógor Enikőtől azt is megtudtuk, 
hogy jelenleg 116-an tartózkodnak 
az arénában, közülük 75 gyermek. 
Rámutatott: mivel a roma közös-
ség nagy része azt szeretné, hogy 
ne kerüljenen vissza ismét egy 
tömbbe, szándékuk az, hogy „szét-
válasszák” őket és így biztosítsák 
számukra a felzárkózást. Ezáltal 
később olcsóbban elérhető szoci-
ális lakásokat bérelhetnének. „Az 

a célunk, hogy mire lesznek bérbe 
adható szociális lakófelületek, le-
gyenek képesek ezeket fenntarta-
ni. Nyilván lesznek olyanok is, akik 
erre nem képesek és továbbra is 
támogatásokból szeretnének élni, 
de hogy nekik mit fogunk ajánlani, 
azt nem tudom. Egyelőre viszont 
az látszik, hogy nagy a lendület, 
kaptunk állásajánlatokat, jelenleg 
is tárgyalások vannak folyamat-
ban, hatan már dolgoznak is, és 
úgy néz ki, hogy még mintegy húsz 

személynek lesz munkahelye” – 
sorolta Sógor Enikő. Hozzátette, 
összességében azt szeretnék elérni, 
hogy a roma közösség tagjai ön-
fenntartók legyenek. Ennek érde-
kében különböző foglalkozásokat 
biztosítanak számukra, amelyek 
abban segítik őket, hogy aki példá-
ul nem tud írni, olvasni, az tanul-
jon meg, aki be akarja fejezni abba-
hagyott tanulmányait, a második 
esély programban tehesse meg, aki 
pedig szakmát akar tanulni, arra 
is legyen lehetősége. Ezek megva-
lósításáért szerződést kötöttek két 
civil szervezettel, a Gyulafehérvári 
Caritasszal és a Romániai Máltai 
Szeretetszolgálattal, illetve a szo-
ciális igazgatóság munkatársai is 
besegítenek.

Székházat vásárolnának

Tudomásunkra jutott továbbá az is, 
hogy a Romániai Máltai Szeretet-
szolgálat székházvásárlásra készül 
Csíkszeredában, a kiszemelt épület 
pedig a Somlyó utca 33. szám szom-
szédságában található. Ezt Sogór 
Enikő kérdésünkre meg is erősítette, 
elmondása szerint az említett ház 
kertszomszédos a Somlyó 33-mal, 
ami igencsak kézenfekvő abból a 
szempontból, hogy fokozottan jelen 
tudnak lenni a roma közösségben. 
„Most, hogy megnyertük a bizal-
mukat, be tudtunk menni közéjük, 
partnerként dolgozunk együtt azon, 
hogy kiemelkedjenek, és ehhez fo-
lyamatos jelenlét kell” – húzta alá 
Sógor Enikő. A Romániai Máltai 
Szeretetszolgálat főtitkára, Tisch-
ler Ferenc a témával kapcsolatos 

megkeresésünkre úgy nyilatkozott: 
átszervezés alatt van a csíkszeredai 
fi ókjuk, és meg szeretnék erősíteni a 
szervezetüket, ezért egy új székház 
helyszínéül vásárolnák meg a csík-
somlyói ingatlant. Azt is elismerte 
ugyanakkor, hogy szükség esetén 
szerepet vállalnának a roma kö-
zösség segítésében, de nem ez a fő 
céljuk. Elmondása szerint Csíksze-
redában eddig is a mozgássérültek 
segítésére helyezték a hangsúlyt a 
tevékenységükben, az átszervezés 
során viszont azt beszélték meg, 
hogy a továbbiakban kezdemé-
nyeznének gyermekprogramokat, 
kórházakban elhagyatott időseket 
látogatnának, segítenének, illetve 
az időseket támogatnák.

Rejtély fedi a helyszínt
Tűz után két hónappal: továbbra sem tudni, hol helyezik el a konténereket

Meghatározott szabályok alapján. 
Január óta élnek az arénában 
a tűzkárosultak

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

A fekete márciusról 
a Nézőpontban
Bár a Marosvásárhely fekete 
márciusaként elhíresült véres 
események nem 19-én kezdőd-
tek, a kanócot tulajdonképpen 
ezen a napon gyújtották meg, 
ekkor került sor a soviniszta 
tüntetésre, a magyarellenes 
atrocitásokra, Sütő Andrá-
sék súlyos bántalmazására. 
Kinizsi Gyöngyit alig három 
hónappal azelőtt, a ’89-es 
forradalom során lőtték meg 
Marosvásárhelyen, sebesülé-
séből felépülve már rádiós-
ként került a márciusi esemé-
nyek sűrűjébe. Miként jutottak 
el a pogromig magyarok és 
románok a nacionálkommunis-
ta diktatúra megdöntése, az 
egyenjogúság reményét hirde-
tő rendszerváltás után három 
hónappal, mi a tanulsága a 
fekete márciusnak mindany-
nyiunk számára, frontváros-e 
még Marosvásárhely, puska-
poros hordó-e vajon Erdély? 
Ezekre a kérdésekre Kinizsi 
Gyöngyi nyugalmazott maros-
vásárhelyi rádiós újságíróval 
keresi a választ a Székely-
hon TV. A három évtizeddel 
ezelőtti véres események 
szemtanúja a Nézőpontban 
kifejti, mi hajtotta az utcára, 
és mit érzett a magyar közös-
ség elleni támadások idején. 
„Millió lépés mutatott abba 
az irányba, hogy itt nagy baj 
lesz” – idézi fel a fekete már-
ciust megelőző eseményeket 
Kinizsi Gyöngyi. A volt rádiós 
újságíró kifejti véleményét 
arról, hogy az igazságszol-
gáltatás a pogrom egyetlen 
román felbujtóját, szervezőjét 
vagy résztvevőjét sem ítélte 
el, kizárólag magyarokat és 
cigányokat vetettek börtönbe, 
elmondja, begyógyulhatnak-e 
az akkor ejtett sebek. És arról 
is beszél, mennyiben tekin-
tenek ma másként egymásra 
a marosvásárhelyi románok 
és magyarok, van-e átjárás 
közöttük, vagy továbbra is 
párhuzamosan él egymás mel-
lett a két közösség. És rámutat 
arra is, mi mutat esélyt a nor-
malitásra. A Kinizsi Gyöngyi-
vel készült Nézőpont-interjút 
pénteken 12 órától tekinthetik 
meg a Székelyhon TV YouTube- 
csatornáján.

Beporzók napja
Március 20-án 16.30-tól rendezik 
meg a beporzók napját a csobot-
falvi kultúrotthonban. Gyer-
mekprogramok: mesemondás, 
tavaszváró kézműves foglalko-
zások, különböző játékok.

Vándorkiállítás
Etti szövőműhely címen nyílik 
vándorkiállítás a csobotfal-
vi kultúrotthonban március 
20-án délután négy órakor. 
A kiállítást Páll Etelka szövő 
nyitja meg.

• RÖVIDEN 

• Továbbra sincs konkrét terv arra vonatkozóan, hogy mi lesz a január 7-ei csík-
somlyói tűzeset károsultjainak hosszú távú sorsa, vagy ha vannak is elképzelé-
sek, egyelőre nem nyilvánosak. A város lakóit viszont erőteljesen foglalkoztatja 
a kérdés, több helyszínen is tiltakoztak már az ellen, hogy lakóhelyük közelében 
helyezzék el azokat a konténereket, amelyekbe ideiglenesen költözhetnek majd be 
az Erőss Zsolt Aréna lakói. A végső helyszínről még nem döntöttek.




