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A várostól várják a segítséget
Két héttel a hidegvölgyi romatelepen keletkezett tűz után
• Még mindig hamu 
és törmelék fogad a 
marosvásárhelyi Hi-
degvölgyben két hete 
történt tűzeset hely-
színén. A károsultak a 
várostól várják, hogy 
eltakaríttassa a hely-
színt és építőanyagot 
biztosítson. A város-
vezetés azonban, a 
törvényt betartva, ezt 
nem teheti meg. Hosz-
szú távú tervekben 
gondolkozik.

SIMON VIRÁG

Egy improvizált kéményből 
kipattant szikra okozta a tü-
zet két héttel ezelőtt a maros-

vásárhelyi Hidegvölgyben, ahol 
nyolc család maradt fedél nélkül. 
A tűzeset nyomán 48 személy ma-
radt otthon nélkül. Nekik felaján-
lotta a marosvásárhelyi városháza, 
hogy elszállásolja őket az éjjeli 
menedékhelyen és harminc napig 
napi háromszori étkezést biztosít 
számukra. Az élelmet elfogadták, 
a szállást azonban nem. Kis gyűj-
tést is kezdeményeztek számukra, 

gyermekruhákat, élelmiszert ad-
tak át nekik a napokban.

Várják a beígért segítséget

A helyszínen Márián Jánossal talál-
kozunk, akinek leégett a háza, és 
most egy szomszédos – őt idézve – 
viskóban húzza meg magát. Mint el-
mondta, azért nem akartak bemen-
ni az éjjeli menedékhelyre, mert úgy 

tudták, hogy ott vannak fertőzöttek 
is, és féltek, nehogy ők is megbete-
gedjenek. Neki van egy szívbeteg 
kislánya, ezért kerüli az idegenek 
társaságát. Jánosék azt az ígéretet 
kapták a városházától, hogy biz-
tosítanak nekik egy munkagépet, 
hogy a területet egyengessék el; 
szükségük lenne építőanyagra is, 
hogy tudják újra lakhatóvá tenni a 
házakat. „Két hete nem történt sem-
mi, nem küldtek se gépet, se épí-

tőanyagot. Csütörtökön megyünk 
meghallgatásra a polgármesteri 
hivatalba, hátha akkor kiderül, 
hogy tudnak-e, akarnak-e segíteni. 
Nekünk nincs szerszámunk, hogy 
ezt a helyet megtakarítsuk, sem 
pénzünk, hogy befedjük a csupa-
szon álló falakat” – mondta János. 
Beszélt arról is, hogy a városvezetés 
részéről elhangzott, a bajbajutot-
taknak családonként 2000 lejt tud-
nak juttatni segélyként, de azt nem 

pénzben kapnák meg, hanem épí-
tőanyagot adnának, és akkor azzal 
ő már pótolni tudná az ablakokat és 
be tudná fedni a kis házát. 

Tisztázni kell 
a telekviszonyokat

Marosvásárhely polgármestere, 
Soós Zoltán már a tűzesetet követő 
helyszínelésen elmondta, hogy mi-
vel a Hidegvölgy felső részén ille-
gálisan felépített házak magánterü-
leten vannak, ők nem tudnak helyi 
költségvetésből pénzt nyújtani ezek 
visszaépítésére. Akkor ígéretet tett, 
hogy megkeresik a törvényes megol-
dást, hogy segíthessenek és rendez-
zék a több mint 30 éves problémát. 
A Székelyhon megkeresésé-
re a városháza illetékese, 
Marius Libeg most arról 
beszélt, hogy elindították 
a telekkérdés megoldását, 
jelenleg a kataszteri hivatal 
adatai alapján azonosítják 
a tulajdonosokat. A város sze-
retné megvásárolni ezeket a telke-
ket és rendezni a területviszonyo-
kat. Már megkereste a városházát a 
Dove Alapítvány, amely felajánlot-
ta, hogy a telekviszony tisztázása 
után egy nappali foglalkoztatási 
központot épít a Hidegvölgyben; 
az egyesület amúgy 20 éve szervez 
programokat roma közösségek szá-
mára. Azt is megtudtuk, hogy ha a 
városé lesz a terület, akkor modulá-
ris házakat fognak építeni rá, hogy 
megfelelő körülmények között lak-
hassanak az ott élő családok. 

Egy helyen mindaz, ami meg-
maradt. Időbe fog telni, amíg 
rendeződik a romatelep kérdése
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GERGELY IMRE

S zentegyházán áprilist a nagyta-
karítás hónapjának nevezték, ez 

azonban két hónaposra nyúlik, má-
jus folyamán tehát még bőven van 
tennivalójuk a helybélieknek, ami-
re megtisztul a kisváros és annak 
környéke. Egy hónap alatt lehetet-
len volt összeszedni azt a hatalmas 
mennyiségű szemetet, amit a pa-
takmederbe dobáltak vagy máshol 
hagytak a helyiek. „Nincs mit tagad-
ni, ez a mi szemetünk, nem átutazók 
hagyták maguk után, és nem is lövé-
teiek jöttek fel, hogy itt dobják a pa-
takba” – tisztázta megkeresésünkre 
Lőrincz Csaba polgármester. 

Most, hogy az iskolai oktatás is 
újraindulhatott, a takarításba be-

vonják a tanulókat is: hétvégén ők is 
bekapcsolódnak ebbe. A polgármes-
ter elmondta, számukra fontos, hogy 
megtisztuljon a természeti környe-
zetük, de a több év alatt összegyűlt 
szemétmennyiséget nem lehet egy 
hónap alatt felszámolni. A munka 
elkezdődött, és ezt folytatni is fogják 
a továbbiakban is.

Önkormányzati akció

Az elmúlt egy hónapban 3 nagy, 
20 tonnás járművel szállította el az 
összegyűjtött hulladékot az RDE 
szolgáltató. A legdurvább helyzet a 

Vargyas-patak településen áthaladó 
medrében volt. A nagytakarítás kez-
deményezője az önkormányzat, volt 
egy nap, amikor a városházán dolgo-
zók is takarítottak. Eddig körülbelül 
300 szentegyházi lakos kapcsolódott 
be az akcióba, például egy tízfős, 18 
év körüli társaság is „kivállalt” egy 
területet, amit ők tisztítottak meg. 
Az akció kezdete óta a közel 50 szo-
ciális segélyre jogosult személy is 
csak ezzel foglalkozik. Végleges ösz-
szesítés még nem történt, de egyelő-

re nincs is miért, hiszen a takarítás 
folytatódik, van is mit tenni még – 
jelezte Lőrincz Csaba.

Önkéntes erőből 
már nem lehet győzni

A gyergyószentmiklósi Gyilkostó 
Adventure szervezet tagjai évek óta 
ősszel és tavasszal is végigtakarítják 
a Heveder völgyét, és ez idén sem 
volt másként. Rendszeres odafi gye-
lésüknek köszönhetően a megszo-

kott útvonalukon nem volt nagyobb 
gond, de mivel szép számban össze-
gyűltek, egy másik területet is meg-
takarítottak: Tekerőpatak végétől 
az erdőig vezető út mentén például 
használt pelenkákat zsákszámra, 
autógumikat, mindenféle elromlott 
háztartási cikkeket kellett össze-
szedniük, amelyeket a helyiek hord-
tak ide. „Fel kell tegyem a kérdést: 
ennyire hülyék vagyunk? Amikor 
hetente vagy kéthetente a kapuból 
elviszik a szemetet, miért 
kell kihordani a patakba 
vagy az út mellé?” – tért a 
lényegre felháborodottan 
Simon László, a civil szer-
vezet vezetője. Hozzátette, 
biciklizés, túrázás közben 
is mindenfelé hasonló lát-
vánnyal találkozik. Sok az 
eldobált autógumi is. Ennek sem érti 
az okát, hiszen ezeket a gumijavító 
műhelyek bárkitől átveszik, és az er-
re szakosodott cégek a műhelyektől 
elszállítják újrahasznosításra. Le-
szögezte, a kihordott szemétmennyi-
ség már most akkora, hogy önkéntes 
munkában nem lehet felszámolni, 
ehhez szervezett munka kellene. 

Sok munkát ad az illegálisan kihordott szemét begyűjtése
• Rengeteg a szemét a patakok medrében, mezei utak 
mentén és erdőkben is. Szentegyházán az önkormány-
zat szervezésében egy hónapon át takarítottak, de még 
nincs vége, Gyergyószentmiklós környékén önkéntesek 
dolgoznak, de ez kevés ahhoz, amit el kellene végezni.

Összegyűjtött háztartási hulladék 
az egyik határban
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