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Igen az élelemre, nem a szállásra
Egyik segítséget elfogadták, a másikat elutasították a marosvásárhelyi tűzkárosultak
• Rokonoknál, ba-
rátoknál húzták meg 
magukat, és nem 
költöztek be a maros-
vásárhelyi városháza 
által felkínált szállá-
sokra azok a családok, 
amelyeknek múlt szer-
dán leégett az ottho-
nuk a Hidegvölgyben. 
A polgármesteri hivatal 
szociális igazgatósága 
napi háromszori étke-
zést biztosít számukra, 
és keresi a valós támo-
gatási lehetőségeket.

SIMON VIRÁG

H arminchat kiskorú és tizen-
két felnőtt maradt fedél nél-
kül, miután múlt héten porrá 

égett a lakásuk a többnyire romák 
által lakott marosvásárhelyi Hideg-
völgyben. A tüzet egy improvizált 
kályhából kippattant szikra okozta. 
Egy kislány kisebb égési sérüléseket 
szenvedett az egyik kezén, de nem 
volt indokolt a kórházba szállítása. 
A károsultaknak a marosvásárhelyi 
városháza felajánlotta, hogy szállást 
biztosít számukra a többszintes éjsza-
kai menhelyen, és bár kezdetben úgy 
tűnt, hogy az érintettek elfogadják 

ezt a lehetőséget, végül egy család 
sem költözött be.

Több lehetőséget kínáltak

Mint Andreia Moraru, a marosvá-
sárhelyi városháza szociális igaz-
gatóságának ideiglenes vezetője 
a Székelyhonnak elmondta, több 
lehetőséget kínáltak a bajbajutott 
családoknak, de ők csak az étkez-
tetést fogadták el. Az igazgatótól 
megtudtuk, hogy az egyik család-
ban kétszeres tragédia történt, mert 
a tűzesetet megelőző nap egy fi atal 

felakasztotta magát. „Több szállás-
lehetőséget kínáltunk nekik, első-
sorban az éjszakai menhelyet, ahol 
egy üres emeleten csak ők lehettek 
volna, ahol tisztaság van és meg-
felelő körülmények között tudtak 
volna ideiglenesen élni, de nem fo-
gadták el. A csecsemőket és kisgyer-
mekeket nevelő anyáknak és annak, 
aki gyermeket vár, felajánlottuk, 
hogy költözzenek be a gyermekjog-
védelmi igazgatóság által fenntar-
tott Materna leányanyaotthonba. 
Ezt sem fogadták el, mert oda csak 
nők és gyerekek mehetnek, és nem 

szerették volna, hogy családjaik 
szétszakadjanak. Jelenleg roko-
noknál és barátoknál húzták meg 
magukat, de mi nyitottak vagyunk, 
hogy továbbra is befogadjuk őket a 
menhelyre” – részletezte Andreia 
Moraru. A polgármesteri hivatal je-
lenleg napi háromszori étkezést biz-
tosít számukra, napi 43 lej értékben. 
A reggelit, ebédet és vacsorát egy 
alapítvány konyhája szállítja ki ne-
kik. Tizennyolc óvodás és kisiskolás 
gyermek szüleit továbbá meggyőz-
ték, hogy engedjék a kicsiket nap-
pali foglalkozásra a városháza által 

fenntartott Rozmaring központba, 
ahol az étkezést is biztosítják nekik.

Várják az adományokat

Soós Zoltán marosvásárhelyi polgár-
mester már a tűzesetkor elmondta, 
hogy mivel a Hidegvölgy érintett 
részén a területek magánkézben 
vannak, a város nem tud támoga-
tást adni a házak újraépítésére, de 
keresik a megoldást, hogy lehetőség 
szerint máshol biztosítsanak otthont 
nekik, esetleg szociális lakásokat 
utaljanak ki számukra. A csütörtöki 
tanácsülésen Venczi János RMDSZ-es 
önkormányzati képviselő azt 
javasolta, hogy a városháza 
vásároljon pár lakókonté-
nert, amelyet ilyen sürgőssé-
gi esetekben a bajbajutottak 
számára fel tud ajánlani. 
Véleménye szerint a hordoz-
ható konténereket mindig oda 
helyeznék el, ahol szükség van rájuk, 
és ideiglenesen adnák oda azoknak, 
akik tűz vagy más természeti csapás 
miatt otthon nélkül maradtak. Köz-
ben a Maros Megyei Ifj úsági Egyeztető 
Tanács (MIET) és a Marosvásárhelyi 
RMDSZ gyűjtést szervezett a tűzká-
rosultak számára. Száraz és tartós 
élelmiszert, felnőtt- és gyermekruhá-
zatot, tisztálkodási szereket, tansze-
reket fogadnak a volt Kossuth utca 22. 
szám alatt működő Közegben május 
7-éig, naponta 9–17 óra között.

Rokonoknál, barátoknál húzták meg magukat 
a tűzkárosultak, nem fogadták el a városháza ajánlatát
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ISZLAI KATALIN

A tűzkárosultak egy része, ponto-
sabban 122 személy a január 7-ei 

csíksomlyói tűzeset óta az Erőss Zsolt 
Arénában él, ez idő alatt pedig jelentős 
fejlődésen mentek keresztül. Egyesek 
munkába álltak, mások megtanultak 
írni, olvasni, a fejlesztő tevékenységek 
pedig továbbra is folytatódnak.

Többen munkába álltak

Mint Sógor Enikő csíkszeredai al-
polgármestertől megtudtuk, a sport-
csarnokban egy előre meghatározott 

program szerint folynak a tevékenysé-
gek, ezeket általában az étkezésekhez 
igazítják. Az ebédet az önkormányzat 
biztosítja az ún. szegénykonyha prog-
ramon keresztül, a reggelit és a vacso-
rát pedig adományokból oldják meg. 
Két segélyszervezet, a Gyulafehérvári 
Caritas és a Máltai Szeretetszolgálat 
számos tevékenységet szervez a ká-
rosultak számára, vannak állandó 
programok és olyanok is, amelyeket 
hetente egy-két alkalommal tarta-
nak. Hozzátette, lassan elindítják azt 
a folyamatot is, amely a költözés utá-
ni időkre készíti fel őket, az új lakhe-
lyeiken ugyanis majd elvárják tőlük, 
hogy rendezettebben éljenek, mint 
korábban. Az alpolgármester szerint 

folyamatosan dolgoznak azon is, hogy 
felkészítsék őket a munkavállalásra. 
Négy személyt alkalmaztak már a 
megyei útügynél, hatan pedig az Eco-
Csík Kft . hulladékgazdálkodási cégnél 
helyezkedtek el, ahová további négy 
személy alkalmazása is folyamatban 
van. Emellett több mint negyvenen 
Németországban vállalnának mun-
kát. A második esély programban 
továbbá ősztől 19-en szeretnének to-
vábbtanulni, és szintén 19-en tanul-
nak jelenleg írni és olvasni.

Állandó tevékenységek

Hompoth Hanna, a Caritas csíki te-
rületi koordinátora megkeresésünkre 
bővebben is ismertette a sportcsar-
nokban lakók programját és azokat 
a tevékenységeket, amelyeket szer-
veznek számukra. Mint részletezte, 
reggel nyolc órakor van jelenleg a 
reggeli a vakáció miatt, de egyébként 
ebben az időpontban már az aréna 
előterében vannak útra készen a ki-
sebb gyerekek, várják az iskolabuszt, 
a nagyobbak pedig fél nyolckor gya-

logosan indulnak el a tanintézetek 
felé. Minden hétköznap 10 és 13 óra 
között tanodát tartanak azoknak a 
gyerekeknek, akik nem járnak is-
kolába, ezek során olyan fejlesztő 
tevékenységeken vesznek részt, ame-
lyek felkészítik őket az iskolás évek-
re. Kettő és három óra között van az 
ebéd, ilyenkor a nagyobb gyerekek is 
visszatérnek a tan intézetekből, nekik 
17 óráig segítséget nyújtanak a házi 
feladatok megoldásában.

Naponta változó programok

Az állandó programok mellett ugyan-
akkor a hét minden napján különbö-
ző egyéb tevékenységeket is tartanak. 
Hétfő délelőttönként például a felnőtt 
nők számára egy kézműves, varrodai 
programot tartanak. Keddenként nap-
közben a Caritas Sepsiszentgyörgy-
ről érkező kollégái az úgynevezett 
Superar tevékenységet hozzák el az 
arénába, amely egy különleges, zene-
pedagógiai módszert takar. Délután 
aztán ismét egy kézműves programot 
tartanak. Szerdán délelőtt az édes-

anyák és a kisgyerekek mondókázós 
tevékenységen vesznek részt, szerdán 
és pénteken délután pedig a román 
nyelv elsajátításában segítenek a la-
kóknak. Csütörtökön egy korai nevelő 
tevékenység szerepel a programban 
a kisgyerekek és anyukák számára, 
délután pedig egy nőklubban külön-
böző, nőket érintő témákat beszél 
át az asszonyokkal egy családsegítő 
szakember. Ezzel párhuza-
mosan folyik az alfabeti-
zációs program, amelyen 
írni és olvasni tanítják az 
érdeklődőket. Pénteken-
ként pályaorientációs prog-
ramokat tartanak számukra. 
Emellett a takarítás is rájuk hárul, 
egy előre elkészített beosztás alapján 
biztosítják a károsultak a tisztasá-
got a sportcsarnokban. A Caritasnak 
egyébként három állandó kollégája 
van folyamatosan jelen az arénában, 
az ő munkájukat számos önkéntes se-
gíti. Emellett a Máltai Szeretetszolgá-
lat is szerepet vállal a programokban, 
minden második héten ők biztosítják 
a tanodai tevékenységet.

Arénás mindennapok meghatározott program szerint
• A kezdeti 252 helyett már csak 122 tűzkárosult 
tartózkodik az Erőss Zsolt Arénában, akik egy előre 
meghatározott program szerint élik mindennapjaikat. 
A Gyulafehérvári Caritas és a Máltai Szeretetszolgálat 
számos olyan tevékenységet szervez számukra, amely 
segítségükre válik az iskolában, a munkaerőpiacon és a 
családon belül egyaránt.




