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Felemás hidegvölgyi helyzet
Hat hónapja történt a tűzeset a marosvásárhelyi romatelepen
• Fél évvel ezelőtt
ütött ki tűz a marosvásárhelyi Hidegvölgyben, akkor nyolc család
maradt fedél nélkül.
Most megnéztük, hogyan készülnek a télre.

Hidegvölgy
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prilis 21-én gomolygó füst
jelezte, hogy nagy baj van
a több ezer lelket számláló
marosvásárhelyi romatelepen, a Hidegvölgyben. Egy rosszul szigetelt,
improvizált kályha miatt nyolc létesítmény égett le. Akkor Soós Zoltán
marosvásárhelyi polgármester jelezte, hogy amiben tud, segít nekik
a hivatal, de azt is elmondta, hogy
mivel a kunyhók magánterületre
vannak felhúzva, a törvény köti a
városháza kezét.
A kárvallottak várták is a városháza segítségét, a szomszédaik
pedig abban reménykedtek, hogy

Házak habtéglából a leégettek
helyén. Nem mindenki volt
ennyire szerencsés

▴ FOTÓ: HAÁZ VINCE
legalább a dombtetőn összegyűlt
szemetet elhordatja a hivatal. Pár
héttel a tűzeset után kilátogattunk
oda; akkor Márián János, akinek
családja földönfutóvá vált, elpanaszolta, hogy semmi segítséget nem
kaptak, várják, hogy legalább a

megígért gyorssegélyt biztosítsák
számukra. Akkor a polgármesteri
hivataltól azt a választ kaptuk, hogy
folyamatban van a telektulajdonosok azonosítása, és hamarosan
konkrét lépéseket is tesznek a telekviszonyok rendezésére.

A kommunizmusban sem kellett megalkudnia

M

domnak a kenyeret meg tudtam teremteni. Azt mondtam: tovább nem
érdekeltek, azt festek, amit akarok.
Ha tetszik, jó, ha nem, oda be van
fordítva a falnak, el van intézve,
nem érdekel” – mesélte Márton Árpád. Elmondta azt is, hogy akiket ki-

Nézőpont

árton Árpád generációkat tanított és nevelt esztétikumra,
vizuális kultúrára, művészi ízlésre
és tisztességre. Ő az utóbbi fél évszázad erdélyi képzőművészetének
egyik megkerülhetetlen, meghatározó személyisége. A festőművész több mint kétszáz
műből álló, a csíkszeredai
Mikó-várban 80+1 címmel
nyitott kiállításán járt a
Nézőpont stábja. A Márton
Árpáddal készített beszélgetésen nem csak a több mint
60 éves pályáról esett szó.
A kiváló festő a kommunizmus
éveiben sem engedett a cenzúrának,
képzőművész-generációkat
nevelt és juttatott el az egyetemig.
„A katedrám megvolt, tehát a csalá-

téglából. Bent egy-egy szoba, kis
konyha, az emeleteken ugyancsak
egy-egy szoba. Vakolatlanok még,
lehet, hogy úgy is maradnak, de ha
az ajtót becsukják, máris melegben vannak. Jó ismerősünk, Márián János Bukarestben dolgozik,
hogy családját el tudja tartani, így
sikerült a házat is felhúzni. Mint
a körénk gyűlő asszonyoktól megtudtuk, négy családnak sikerült
egyforma habtéglaházat
építeni, négynek azonban nem. Grittó Tündééké
az egyik kis ház, tőle tudjuk meg, hogy a marosvásárhelyi polgármesteri
hivatal 2000 lejes gyorssegélyt adott családonként.
Mint Tünde mondta, ez csak az
alapra volt elég, a többit önerőből
építették fel.
Ötvös Annamária és nyolc gyermek azonban már nem volt olyan
szerencsés, ők nem tudták újjáépíteni a házukat. De van olyan fedél
nélkül maradt család is, amelynek
tagjai saját maguk eszkábáltak egy
kunyhót, abban élnek. A marosvásárhelyi városháza sajtószóvivője,
Rigmányi Eszter érdeklődésünkre
jelezte, továbbra is zajlik a telektulajdonosok azonosítása.
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neveltek, azoknak majdnem 90%-a
bejutott a főiskolákra, és visszatérve
a térségbe most ők nevelik tovább a
fiatal alkotókat.
A Nézőpont következő adását
pénteken 12 órától láthatják a Médiatér Youtube-csatornáján.

Ahol az asszonyok
mindig otthon vannak
Csütörtökön, fél évvel a tűzeset
után ismét kilátogattunk a Hidegvölgybe, ahol a leégett romhalmazok helyén már négy ház állt, hab-

Négy székelyföldi halálos áldozat
• Három Hargita és két Maros megyei személy, illetve egy

lengyel állampolgár utazott abban a kisbuszban, amely
kedden belerohant egy teherautóba az M1-es autópályán.

A

tragikus baleset az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán,
a 94-es kilométerszelvénynél történt
kedd délután. Mint kiderült, egy
Hargita megyei rendszámú kisbusz
hátulról belerohant egy teherautóba,
előbbi hat utasa közül öten életüket
vesztették. Megkeresésünkre Gányai
Balázs, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője
elmondta, a baleset áldozatai közül
három udvarhelyszéki: egy 43 éves
székelyudvarhelyi és egy 38 éves bögözi férfi , illetve egy 41 éves oroszhegyi nő vesztette életét, valamint egy 50
éves szovátai nő és egy 41 éves lengyel
állampolgárságú férfi is az áldozatok
között van. A kisbusz hatodik utasát,

egy 42 éves Maros megyei, gyulakutai
férfi t súlyos sérülésekkel szállítottak
kórházba. A baleset pontos okát egyelőre nem tudják, az eset körülményeit
szakértők vizsgálják.
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