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• Negyvennyolcan 
maradtak fedél nél-
kül, egy kislány pedig 
enyhe égési sérülése-
ket szenvedett tegnap 
délelőtt a marosvásár-
helyi Hidegvölgyben 
történt tűzeset nyo-
mán. Ideiglenesen az 
éjszakai menhelyen 
biztosítottak lakha-
tást és ellátást az 
érintettek számára.

SIMON VIRÁG

D élelőtt csaptak fel a lán-
gok Marosvásárhelyen 
a Hidegvölgy utca felső 

felében. A romák által rendkívül 
sűrűn lakott utca felső felében 
nagyon sok összetákolt építmény 
van, némelyikben egy-egy vastag 
paplan helyettesíti a falakat, így 

nagyon gyorsan terjedtek 
a lángok. A tűzoltóktól ka-
pott első értesítés szerint 
lakóháznak és melléképü-
letnek használt épületek 
égtek le. Mint a helyszínen 
kiderült, valamennyi épít-

ményben laktak. A tűzoltók 
pár perc alatt a helyszínre értek, 
az erősen lángoló épületeket víz 
mellett habbal  is oltották. Mivel a 
romatelepnek ezen a részén nincs 
vízvezeték, a Hidegvölgy utca el-
ső felére kellett visszamenniük, 
hogy feltölthessék autóikat. A 

gyors beavatkozásnak köszönhe-
tő, hogy csak nyolc épület vált lak-
hatatlanná. A közelben több tucat 
hasonló faépület volt.

Mindenük odaveszett

Máris János, az egyik kárvallott azt 
mesélte, a szomszédok keltették fel, 
hogy ég a ház és meneküljön. Elő-
ször nem értette, mi történik, aztán 
amikor ráébredt, hogy nagy a baj, 
egy vizes pokróccal takarta be a 
fejét, és úgy vitte ki a gyermekeket 
a házból. „Az egyik házban egy 
szikra kiszökött a kéményből, attól 
gyulladhatott meg az épület. Nagy 

volt az ijedelem, mindenünk odave-
szett. Jó, hogy mindenkit ki tudtunk 
szedni (menteni)” – emlékezett visz-
sza a fi atal férfi  , aki családjával 
együtt fedél nélkül maradt. 

Ideiglenes segítség

Összesen 16 felnőtt és 32 gyermek 
lakott az összefércelt épületekben. 
A helyszínre érkező Soós Zoltán ma-
rosvásárhelyi polgármester felmérte 
a helyzetet, és utasította a város szo-
ciális igazgatóságának roma kép-
viselőjét, hogy írja össze azokat, 
akiknek gyors segítséget kell bizto-
sítani. Kiderült, hogy 48 személyt 

kell elszállásolni. A városvezető azt 
mondta, hogy épp fertőtlenítenek az 
éjszakai menhely és szociális szálló 
legfelső emeletén, s ott találhatnak 
ideiglenes otthonra a bajbajutottak. 
„Harminc napra szállást és ételt biz-
tosítunk azoknak, akik fedél nélkül 
maradtak, s addig megkeressük a 
megoldást, amivel törvényes kere-
tek között, hosszú távon segíteni 
tudunk nekik. Azt tudni kell a Hi-
degvölgy felső részéről, hogy ma-
gánterület, minden ház, ami ide fel 
van építve, törvénytelenül készült, 

és a polgármesteri hivatal nem tud 
segíteni  az itt lévő, leégett házak 
újraépítésében. A szociális igaz-
gatóság munkatársai megoldást 
fognak találni a családok számá-
ra, addig is az éjszakai menhelyen 
szállásoljuk el őket.”

Vízre és kukákra van szükség

A helyszíni beszélgetések során az 
ott lakók kérésekkel is előálltak, 
azt sérelmezve, hogy a helyszínen 
nincs egyetlen nagy méretű sze-
meteskuka sem, és így nincs hova 
dobni a hulladékot. Ők azt állítot-
ták, hogy emiatt vannak kisebb-na-
gyobb szeméthalmok körös-körül. 
Azt is elmondták, hogy szükségük 
lenne a városháza segítségére, hogy 
meghosszabbítsák a Fő utcában lé-
vő vízvezetéket és itt is legalább ut-
cai csapok legyenek.

Soós Zoltán polgármester vá-
laszában arról beszélt, hogy el-
kezdték a méréseket, és keresik 
a Hidegvölgy felső részében lévő 
területek tulajdonosait, hogy a vá-
ros megvásárolhassa a területet és 
rendet tudjanak tenni. Amíg nincs 
a város nevén a terület, addig nem 
tudnak oda ivóvizet vezetni. Ami 
a kukák kérését illeti, Soós Zoltán 
azt mondta, hogy a Hidegvölgy 
elején vannak kukák, és azokat 
rendszeresen ürítik. A Hidegvölgy 
utca felső felére többen illegálisan 
is odahordják a szemetet, de az 
ott lakók sem tartják be a rendet, 
annak ellenére, hogy a városháza 
ott évente legalább egyszer nagy-
takarítást végeztet és eltünteti a 
hulladékkupacokat. A városveze-
tő kilátásba helyezte, hogy kame-
rákat szerelnek a helyszínre, hogy 
lássák, ki szemetel, és azt felelős-
ségre fogják vonni.

Fedél nélkül maradt családok
Tűz ütött ki a marosvásárhelyi Hidegvölgyben, ötven személy lakása égett le

Sár és szemét, ilyen körülmények 
között nőnek fel a gyermekek
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ISZLAI KATALIN

A nemzetközi Homes of Hope (a 
remény otthonai) lakhatási se-

gítő szolgálat világszerte épített már 
lakásokat hátrányos helyzetben lévő 

családok számára. A romá-
niai, kolozsvári székhellyel 
működő kirendeltségük fi -
gyelmébe a januárban Csík-
somlyón történt tűzvészt 
követően került Csíkszere-

da. Februárban vették fel a 
kapcsolatot a helyi önkormányzattal, 
és felajánlották, hogy lakhatási le-
hetőség biztosításával támogatnák a 

várost. A partnerségi megállapodás 
eredményeként öt lakóházat építe-
nek fel a hargitai megyeszékhelyen 
– hangzott el a témában tartott szer-
dai sajtótájékoztatón, amelyen Sógor 
Enikő alpolgármester, illetve Florin 
Mihaly, a Homes of Hope képviselője 
ismertették a részleteket.

Még nem ismert a helyszín

Mint elhangzott, a házak a város tu-
lajdonát fogják képezni, az önkor-
mányzat pedig azt vállalja, hogy telket 
vásárol az épületek számára, biztosítja 
a házak fenntartását, illetve kidolgoz-
za azt a kritériumrendszert, melynek 
alapján kiosztják ezeket. Szociális 

lakásrendszerben fogják működtet-
ni, azaz támogatott bér formájában 
tudják majd fenntartani a házakat a 
családok, amelyeket nemzetiségtől 
függetlenül választanak majd ki, azaz 
nemcsak roma, hanem magyar vagy 
román családok is megkaphatják. Az 
még nem dőlt el, hol fognak felépülni 
ezek a házak, de Sógor Enikő elmon-
dása szerint több ajánlatot is kaptak, 
folyamatban van a megfelelő helyszín 
kiválasztása. Júliusban fognának hoz-
zá az öt, 54 négyzetméteres, kétszobás 
lakás megépítéséhez önkéntesek bevo-
násával. Florin Mihaly becslése szerint 
hat nap szükséges az egyenként 8500 
eurós értékkel rendelkező, részben be-
bútorozott házak megépítéséhez.

Adománygyűjtést hirdettek

A Homes of Hope egy nemzetközi 
adománygyűjtést is meghirdetett, 
amely a gyaloglás köré épül. A világ 
számos országában gyűjtenek így a 
csíkszeredai célra, helyben pedig 
a kezdeményezők szintén gyalo-
gosan térnek haza Kolozsvárra a 
hargitai megyeszékhelyről. Terveik 
szerint kedden érkeznek majd meg, 
addig számos településen tartanak 
megállót, amelyek alkalmával kész-
pénzes támogatásokkal segíthetik 
az érdeklődők a kezdeményezést, 
de banki átutalásra is lehetőség 
van. Számlatulajdonos (benefi ci-
ar): Asociația Creștină Caritabilă 
Tineri Pentru Misiune, Transilvania 
Bank, bankszámlaszámok: BTPay 
– RO34BTRLRONVBSG090312902, 
banki átutalással – RO14BTRL-
RONCRT0090312904. Ha valaki 
külföldről utalna, Revoluttal teheti 

meg a 0740-780284-es telefonszámra 
(megjegyzés: CASE).

Hátrányos helyzetben lévő személyek lakhatását segítik Csíkszeredában
• Öt lakóházat épít hátrányos helyzetben lévő családok számára Csíkszeredában a 
kolozsvári Homes of Hope lakhatási segítő szolgálat. A beruházás megvalósításához 
adománygyűjtést szerveznek, amelynek részeként a kezdeményezők a következő 
napokban gyalogosan térnek vissza Kolozsvárra Csíkszeredából.

A kezdeményezők gyalog teszik 
meg a Csíkszereda és Kolozsvár 
közötti 240 km-es utat
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