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• Szerdán lesz fél 
éve annak, hogy tűz 
ütött ki Csíksomlyón 
a Somlyó utca 33. 
szám alatti romate-
lepen, ahol húsz ház 
vált a lángok martalé-
kává. A hajléktalanná 
vált családokat még 
azon az éjszakán az 
Erőss Zsolt Arénában 
helyezte el a csíksze-
redai városvezetés. 
Az ideiglenes lakó-
hely lassan hosszú 
távúvá válik.

KORPOS ATTILA

A szerencsétlenül járt embe-
rek jelentős része – 28 csa-
lád – már a tűzvész után két 

héttel megelégelte az étkeztetéssel, 
ruháztatással és oktatási foglalko-
zásokkal járó vendéglátást és visz-
szaköltözött a csíksomlyói telepre. 
Így jelenleg 109 károsult tartózko-
dik az arénában, összesen 25 család 
– tudtuk meg Sógor Enikő alpolgár-

mestertől. „Jelenleg sikerül 
adományokból és állami 
támogatásból fedezni az 
étkeztetést. Az ebédet a Me-
leg ebéd programon keresz-
tül, a reggelit és a vacsorát 

a felajánlott adományokból 
készíti a Caritas konyhája, egyelő-
re” – közölte. Továbbra is fontosnak 
tartják az ott lakókkal való együtt-
működést és foglalkozást. „Egy elő-
re meghatározott program alapján 
zajlanak foglalkozások, amelyek 
célja az önfenntartó életmódhoz 
szükséges készségek elsajátítása, 
az iskolázottság, szakképzettség, 
munkába állás elérése felnőtteknél, 

az iskolában maradás és a jobb telje-
sítmény elérése a gyermekek eseté-
ben” – sorolta az elöljáró.

Munkába állnak

Mint megtudtuk, 11 ember dolgozik 
jelenleg, további kettőnek folya-
matban van az elhelyezkedése. „38 
ember iratkozott fel németorszá-
gi szezonmunkára, a munkáltató 
képviselőjével való találkozás után 

remélhetőleg sikerül elindítani a ka-
ravánt. A többieket igyekszünk kü-
lönböző alkalmi munkákra elhelyez-
ni a városban” – derült ki. Mint az 
elöljáró megjegyezte, folyamatban 
van 43 felnőtt beíratása az általános 
iskolai oktatás rövidített formáját 
kínáló Második esély programba, 
közülük 23-an a Somlyó 33-ból je-
lentkeztek. Az alpolgármester sze-
rint előrelépésnek könyvelhető el, 
hogy a korábbi években bukdácsoló 
diákok közül legtöbben a 7-es átla-
got is elérték idén, hála a foglalko-

zásoknak és az ellenőrzött iskolába 
járásnak. Ugyanakkor minden olyan 
gyerek, aki eddig nem járt óvodába, 
iskolába és elérte vagy meghaladta a 
korhatárt, ősztől be van íratva vala-
mely tanintézménybe.

A továbblépés 
az Achilles-sarok

Sógor Enikő bevallotta, kihívásokkal 
teli fél év volt ez az arénában lakók-

nak is. „Ahogy telik az idő, egyre 
jobban várják a továbblépést. Rend-
szeresen, kéthetente tájékoztatót tar-
tok az arénában, amikor igyekszem 
megnyugtatni az ott lakókat, hogy 
a városháza alkalmazottai a legjobb 
tudásuk szerint dolgoznak az ideig-
lenes telephely kidolgozásán” – szá-
molt be. Hozzátette, az ideiglenes 
konténertelep kialakításához szük-
séges terület vásárlási procedúrája a 
költségvetés elfogadása óta folyamat-
ban van. „A város továbbra is szokat-
lanul nehéz helyzet előtt áll, amelyre 

nem volt még precedens az ország-
ban. Nagyon sok feltételnek meg 
kell felelni. Folyamatosan fókuszban 
vagyunk a város többségi lakossága, 
a kormány és a pénzügyi, szakmai 
ellenőrző szervek, továbbá a hazai és 
nemzetközi romavédelmi szervezetek 
részéről. A közigazgatási törvények 
nagyon merevek, hiányosak az ilyen 
rendkívüli helyzetek gyors megoldá-

sát tekintve. Az eljárásbeli folyamato-
kat nem tudjuk önkényesen felgyor-
sítani, szabályzatokat nem tudunk 
önhatalmúlag lazítani. A telekvá-
sárlást és a konténerek elhelyezését 
lassítja, hogy a városnak nincsenek 
erre alkalmas területei, de nehezen 
található olyan építkezési zónában 
lévő eladó telek is, ahol legalább pár 
alapfeltétel teljesül a konténertelep 
létrehozásához: közművesítés, meg-
felelő távolság a lakóövezettől stb. Te-
hát jelenleg annak az eljárásrendnek 
a kidolgozása, elfogadtatása van fo-

lyamatban, amely elvezet a megfelelő 
telek megvásárlásához” – közölte. Az 
aréna belső állapotáról érdeklődve 
az elöljáró tisztázta, bármilyen né-
pesebb együttlakás által elkerülhe-
tetlenné válik néhány apró javítást 
eszközölni. „Amikor kiköltöznek, 
akkor majd számba vesszük ezeket” 
– mondta, ugyanakkor jelezve, hogy 
a lakók festéket kértek tőle, mivel jóvá 
akarják tenni, amit elrontottak.

Máshová mennének?

Az elmúlt napokban felröppentek a 
pletykák, miszerint Csíksomlyóra, 
a régi községháza épületébe költöz-
tetnék az aréna lakóit. Ezzel kapcso-
latban elmondta, alaptalan a felté-
telezés. „Februárban varrótanodát 
szándékoztunk ott kialakítani, de a 
partnerek komolytalansága miatt ab-
bamaradt a kezdeményezés. A város 
tervezi az épület hasznossá tételét, 
ha a lehetőségek engedik, akkor több 
mint valószínű, hogy oktatási intéz-
ményként szolgál majd a csobotfalvi, 
somlyói közösség számára” – tette 
hozzá. A Somlyó utca 33. szám alatt 
építkezési tilalmat rendeltek el, mivel 
magánterületről van szó, amely visz-
szaszolgáltatásra vár. „Próbálkozás 
volt, de valójában csak tetőtérbőví-
tési szándék. Megértették, hogy bár-
milyen létesítmény építése illegális 
és azonnali bontással jár. Csupán a 
három, áprilisban megrongálódott te-
tőzetet állították helyre” – válaszolta. 
Hozzátette, jelenleg a patakmeder és 
a környező terület kitakarítását szer-
vezik meg a lakókkal, mert az évek 
során áldatlan állapotok alakultak 
ki a helyszínen, ami nem maradhat 
úgy. „Minden lépésünkkel arra törek-
szünk, hogy ennek a közösségnek a 
tagjai a társadalom hasznos tagjaivá 
váljanak, ami viszont sok időt, alapos 
tervezést és erőforrás-ráfordítást igé-
nyel. Minden jó szándékú ember szó-
beli biztatását és bármilyen jellegű 
segítségét szívesen fogadjuk. Semmi 
más nem kell ehhez sem, csak jó szán-
dék, hit, összefogás és kitartó munka. 
A többi megy magától” – zárta az al-
polgármester.

Fél éve a romák szálláshelye 
a csíkszeredai Erőss Zsolt Aréna 

▾  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Szalagkorláttal kerítették el, 
valamint tábla is fi gyelmeztet 

a Csereháton kihelyezett 
medvecsapda és környéke 
veszélyességére, ennek el-
lenére vasárnap este több 
kíváncsiskodó fi atal is fel-
kereste a helyszínt – tud-
tuk meg Mărmureanu-Bíró 
Leonárdtól, a Nagy-Kükül-
lő Vadász és Sporthorgász 

Egyesület vezetőjétől, aki a 
kihelyezett vadkamera felvételeiből 

értesült az illetéktelen személyek 
megjelenéséről. Mint mondta, a 
csapda megközelítés nagyon veszé-
lyes, hiszen bár az utóbbi időszak-
ban nem hatoltak be a lakott terü-
letre, összesen hat medvét láttak 
a környéken. A nagyvadak pedig 
támadni fognak, ha meglepik őket. 
Jelenleg egy legalább 450 pontos 
medve befogásán dolgoznak, de 
van bocsos anya is, amely szintén a 
helyszín közelében ólálkodik. Az is 
gond, hogy a kíváncsiskodók miatt 

nehezebbé válik a problémás vad 
befogása, hiszen az állat 5–6 órán 
át érzi a csapdához merészkedők 
szagát. Ez idő alatt pedig biztosan 
elkerüli a helyszínt.

Fülöp-Székely Botond

Nem jó ötlet kilátogatni a medvecsapdához
• Több fiatal közelítette meg vasárnap a székelyudvarhelyi Csereháton elhelyezett med-
vecsapdát, veszélyeztetve ezáltal saját testi épségüket, valamint az akció sikerességét.

Testi épségüket, illetve a medve befogását is 
kockáztatják a kíváncsiskodók

▸  F O R R Á S :  N A G Y - K Ü K Ü L L Ő  V A D Á S Z  
     ÉS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET

Fél éve tartó bizonytalanság
A januári csíksomlyói tűzeset károsultjainak helyzete még mindig megoldatlan




