
Másodszorra történt meg 

Mint ismert, ez már a második szerencsétlenség idén a romatelepen. Első 
alkalommal január 7-én ütött ki tűz a Somlyó utca 33. szám alatt, akkor 
mintegy húsz faházat érintett a tűz, a lángok mintegy ezer négyzetméte-
ren pusztítottak. A tragédia után hajléktalanná vált 261 személyt az Erőss 
Zsolt Arénába szállásolták el, időközben egyesek úgy döntöttek, vissza-
térnek a romatelepre, sokan viszont jelenleg is a sportcsarnokban élnek.
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H árom hónappal a januári 
szerencsétlenség után is-
mét tűz ütött ki a csíksze-

redai Somlyó utca 33. szám alatt 
élő roma közösségnél tegnap. Alina 
Maria Ciobotariu, a Hargita megyei 
tűzoltóság szóvivőjének tájékoz-

tatása szerint ezúttal három ház 
gyulladt ki, a lángok mintegy száz 
négyzetméteren csaptak fel. A tűz-
oltók kiérkezésekor az egyik ház 
tetőzete teljes egészében lángokban 
állt, a tűz pedig a szomszédos épület-
re is átterjedt, és több másik házat is 
veszélyeztetett. A lángokat fél óra le-
forgása alatt, délelőtt 11 órára sikerült 
megfékezni. A tűzeset következtében 
leégett két ház tetőszerkezete, és egy 
harmadik épület tetejének egy része. 
Az eset során senki nem sérült meg, a 
tűzoltók vizsgálatai szerint improvi-
zált elektromos hálózatban bekövet-
kezett rövidzárlat okozta az újabb 

szerencsétlenséget a csíksomlyói 
romatelepen, amely három csalá-
dot, összesen huszonnégy személyt 
érintett.

A maradás mellett döntöttek

A helyszínre érkezésünkkor éppen 
az elszenesedett tetőkön a tűzfész-
keket oltották a hivatásos tűzoltók, 
a lakók pedig az utcán várták, hogy 
visszamehessenek a házaikba, 
ruhákat hozhassanak ki a gyere-
keknek. Egy másik, a tűz által nem 
érintett házban épp temetésre ké-
szültek, a halottaskocsi érkezésére 
vártak. A telepen az oltás ideje alatt 
fokozott volt a hatósági jelenlét, a 
helyszínt a rendőrök és csendőrök 
különleges bevetési egységei bizto-
sították. A helyzet és a károk felmé-
résére a csíkszeredai városvezetők 
is a helyszínre siettek. A jelenlegi 

tűzkárosultak azok, akik a korábbi 
tűzvész következtében már el vol-
tak szállásolva a csíkszeredai Erőss 
Zsolt Arénában, de úgy döntöttek, 
hogy visszaköltöznek a telepre. A 
helyszínen többen is jelezték, hogy 
az újabb tűzeset ellenére sem áll 
szándékukban visszaköltöz-
ni a sportcsarnokba. Ezt 
Korodi Attila, Csíkszereda 
polgármestere is megerősí-
tette érdeklődésünkre. Mint 
mondta, az önkormányzat 
szociális munkásai azonnal 
a helyszínre siettek, és felaján-
lották a károsultaknak, hogy köl-
tözzenek be ideiglenesen az Erőss 
Zsolt Arénába, de nem tartottak 
erre igényt. A tűz csak a tetőszerke-
zeteket érintette, a lakások belseje 
tehát továbbra is lakható, így nincs 
akadálya a maradásuknak. Ettől 
függetlenül követik a helyzet ala-
kulását, és szükség esetén segítsé-
get nyújtanak.

Újabb tűz a romatelepen
Kevéssel több mint három hónap alatt két szerencsétlenség is történt

Irodalmi karaván 
Székelyföldön
Székelyföldi felolvasó karaván-
ra indul az Erdélyi Magyar Írók 
Ligája és az Erdélyi Híradó Kiadó 
április 15-17. között. Első körben 
Hargita megyei állomásokon, 
pontosabban Csíkszeredá-
ban, Székelyudvarhelyen és 
Székelykeresztúron mutatja 
be legújabb kötetét három 
erdélyi szerző: Karácsonyi Zsolt 
József Attila-díjas költő, Papp 
Attila Zsolt Csiki László-díjas 
költő és Szántai János Kemény 
Zsigmond-díjas költő, író. A 
meghívottakkal Zsidó Ferenc 
író, kritikus, a Székelyföld folyó-
irat főszerkesztője beszélget. 
A székelyudvarhelyi esemény 
szervezője a Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközpont, 
a kezdeményezés része Széke-
lyudvarhely Polgármesteri Hiva-
tala által műsorra tűzött 2021 a 
Könyv Éve Székelyudvarhelyen 
programsorozatnak. Az Irodalmi 
Karaván helyszínei: Csíkszere-
da: április 15., csütörtök, 17 óra, 
Kájoni János Megyei Könyvtár 
(Stadion u. 1.); Székelyudvar-
hely: április 16., péntek, 18 óra, 
Városháza, Szent István terem 
(Városháza tér 5.); Székelyke-
resztúr: április 17., szombat, 
17 óra, Molnár István Múzeum 
(Szabadság tér 45.).

Boldogasszony 
igézetében
Boldogasszony igézetében 
címmel Bara Barnabás szob-
rászművész munkáiból április 
15-én 18 órától nyílik kiállítás 
Csíkszeredában, a Megyeháza 
Galériában. Az eseményen 
közreműködik a csíkszeredai 
Lux Aurumque Kamarakórus, 
Ványolós András vezetésével.

Színházi közvetítés 
magyar felirattal
Szombaton 19 órától, élő köz-
vetítésben látható a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház Liviu 
Rebreanu Társulatának Yasmina 
Reza Az öldöklés istene című 
színműve nyomán készült Fogat 
fogért előadása Cristi Juncu 
rendezésében. Yasmina Reza da-
rabjának története egyszerű: két 
fiú verekszik az iskola udvarán; 
egyik egy bottal kiüti a másik-
nak két fogát. A cselekmény 
hamarosan egy lakásajtó elé 
költözik, ahol a „bántalmazó” 
szülei csengetnek, és a „bán-
talmazott” szülei válaszolnak, 
sőt be is hívják a látogatókat. 
Ami ez után következik, kiderül 
az előadásból. Az előadás élő 
közvetítésére jegyeket 29 le-
jért a www.teatrunational.bilet-

master.ro oldalon vásárolhatnak 
az érdeklődők. A néző a sikeres 
vásárlást követően az előadás 
linkjét e-mail-üzenet formájában 
kapja meg a szolgáltatótól. Az 
előadást Romániából illetve 
külföldről, magyar felirattal 
követhetik az érdeklődők.

• RÖVIDEN 

• Ismét tűz ütött ki Csíkszeredában a Somlyó utcai romatelepen tegnap: ezúttal három 
lakóház gyulladt ki. A januári tűzvészhez képest ezúttal mérsékelt volt a veszteség, 
csak a tetőszerkezetekben keletkezett kár, így a belső terek lakhatóak maradtak. Az 
érintettek úgy döntöttek, nem költöznek ideiglenesen az Erőss Zsolt Arénába.

Korodi Attila, Csíkszereda 
polgármestere: az érintettek nem 
akarták elhagyni otthonaikat

A helyszínt a rendőrök és 
csendőrök különleges bevetési 
egységei biztosították
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