
Teljesen kiégett az épület, 
csak a falak állnak. 
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• Lángok martalékává vált a nyárádszentimrei református közösség 
gyülekezeti háza. A szintes épületnek teljes egészében leégett a fel-
ső, fából készült része, csak a falak állnak még. A lelkész nem zárja ki, 
hogy gyújtogatás történt, de a tűzoltók cáfolják ezt. A kis református 
közösség a jó szándékú emberek segítségére számít, hogy újraépíthes-
se az otthont.
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SIMON VIRÁG

N ovember 28-án éjfélkor le-
égett a Nyárádszentimrei 
Református Egyházközség 

gyülekezeti háza. A szintes épüle-
tet 2014-ben fejezték be, külföldi és 
belföldi adományokból építették fel 
és a település büszkesége volt.

Egymás után két tűzeset

Érdeklődésünkre Szigeti Árpád re-
formátus lelkész elmondta, hogy az 
épület alsó részén gyülekezeti terem, 
konyha és fürdő volt, az emelten pe-
dig öt vendégszoba. „A gyülekezet 
számára nehéz időszak a jelenlegi, 
hiszen porrá lett a szép gyülekezeti 
ház, amelynek megépítéséhez so-
kan hozzájárultak és szívügyüknek 
tekintettek. A református templom 
Árpád kori, 13. századi műemlék 
épület és nincs fűtés benne, a hideg 
időszakban minden gyülekezeti al-
kalmat a szép és meleg gyülekezeti 
házban tartottunk. Amikor a épület 
meggyulladt azonnal értesítettük a 
tűzoltóságot, akik a helyszínre érve 
próbálták eloltani a tűzet. De a lán-
gok martalékává vált az épület, csak 
a téglafalak maradtak és a tornác 
egy része”- számolt be a lelkész, aki 

érdekesnek tartja, hogy két nappal 
később a református parókia szom-
szédságában egy istálló szintén leé-
gett, sőt a tűz tovább is terjedt, de a 
falubeliek fi gyelmességének és szor-
galmának köszönhetően a lángok 
terjedését idejében meg tudták fékez-
ni. Az épületben nem voltak állatok, 
csak takarmány raktárként használ-
ták, s nem volt villany se bevezetve.

Támogatást várnak

„Sokféle elmélet van, hogy hogyan 
égett le a gyülekezeti ház és két 
napra rá az istálló. Nem tudjuk ki-
zárni azt sem, hogy valaki akarat-
tal okozott kárt. A tűzoltók között 
sincs egyetértés ebben a kérdésben. 
Mi most az adventi alkalmakat, az 
istentiszteleteket a volt kántori la-
kás két egybenyitott szobájába tart-
juk. Oda húzódtunk be, akkor is, ha 
a helyet nem lehet rendesen kifűte-
ni, de egyelőre nincs más megoldá-
sunk”- mondta a lelkész.

Szigeti Árpádtól megtudtuk, 
hogy az egyházi épület be volt biz-
tosítva, s tegnap kiszállt a cég kép-
viselője és felmérte a helyzetet. De 
az ügyintézés Bukarestben zajlik, 
így előre láthatóan nagyon hosszas 
lesz, s nem tudni, hogy mekkora 
lesz a kártérítés. Ők pedig mielőbb 
neki szeretnének fogni az gyüle-

kezeti otthon visszaépítésének. 
„A Nyárádszentimre református 
gyülekezetben és a hozzá tartozó 
seprődi leányegyházközségben ösz-
szesen 184 lélek van, önerőből sem-
miképp nem tudjuk újjáépíteni tele-
pülésünk egyik legszebb épületét. 
A presbitérium határozata alapján 
gyűjtést szervezünk, hogy aki tud, 
támogassa ezt a nagylélegzetű újjá-
építési tervünket”.

A nyárádszentimrei gyülekeze-
tünk bankszámla száma a követ-
kező: RO73RNCB0193157342340001 
(BCR bank, Marosvásárhely).

Nem volt gyújtogatás

A tűzeset kapcsán kikértük a tűzoltó-
ság véleményét is. Mint Cristian Virag  
a Horea tűzoltócsoport sajtószóvivője 
elmondta a nyárádszentimrei gyüle-
kezeti házban keletkezett tűzet min-
den valószínűség szerint az emeleten 
levő kályha, melegítő alkalmatosság 
okozta. A felforrósodott kályha, vagy 
esetleg az abból kipattanó szikra lob-
banthatta lángra az egész felső részt, 
amely fából volt. „Tudni kell, hogy 
egy házat kívülről nem egyszerű 
felgyújtani. Ahhoz valaki bent kell 
legyen és gyúlékony folyadékot kell 
a földre, vagy a bútorokra öntsön, 
hogy azok lángra kapjanak. Ilyesmi-
re utaló jeleket nem találtunk.”

C sejden egy tizenhárom gyere-
kes, illetve további hátrányos 

helyzetű többgyerekes családoknak, 
valamint a marosvásárhelyi Hegy 
utcában, szintén nehéz körülmények 
között élőknek gyűjt adományt, le-
hetőleg tartós élelmiszert és tisztál-
kodószereket és -eszközöket a Maros-
vásárhelyi Női Akadémia és a Divers 
Egyesület.  A december 8-án, szom-
baton délelőtt 10 és este 6 óra között 
a Várban a gömb alakú információs 
központban szervezett Mosolygó 
Mikulás jótékonysági akciónak is ez 
az egyik célja. Ahogy Koreck Mária 
szervező és ötletgazda lapunknak 
elmondta, várják azoknak a jelentke-
zését, akik házi süteménnyel járul-
nának hozzá az eseményhez, illetve 
keresik még a Mikulást is, vagyis azt 
a személyt, aki beöltözik a piros ru-
hás, fehérszakállas jelmezbe, hogy 
elbűvölje az óvodásokat és kisisko-
lásokat, akik az idén is ellátogatnak 
a rendezvényre.  Lesz mesemondás 
és Mikulás-készítés almából és más 
természetes anyagokból, ahogy a 
mézeskalács-sütéssel, a fafaragás-
sal is megismerkedhetnek a kicsik, 
valamint ünnepi díszeket készíthet-
nek papírból, gyapjúból, textilből a 
jelenlévő kézművesek irányításával. 
Koreck Máriától azt is megtudtuk, 

hogy gimnazista önkéntesek segítik 
a nagy szakállút és a kézműveseket, 
teával, süteménnyel kínálnak min-
denkit, aki ott lesz. 

Ez alkalommal sem marad el a kéz-
műves vásár, ahol egyedi ajándékokat 
vásárolhatnak azok, akik nem az üz-
letben kapható, személytelen tárgyak-
ra vágynak. A szervezők belépőként 
köszönettel fogadnak személyenként 
egy-egy 5 lejes adományt, amit a te-
vékenységek anyagszükségletére for-
dítanak. Ezen kívül szívesen várják 
az adományokat: iskolafelszerelést 
– füzetek, munkafüzetek, ceruzák, 
vízfesték, ragasztó, kisolló, golyóstoll 
stb. – tisztálkodószereket – fogpaszta, 
fogkefe, szappan, sampon, törölkö-
ző, – , játékokat és tartós élelmiszert 
– cukor, liszt, olaj, száraztészta, kon-
zervek, – amellyel a csejdi és a Hegy 
utcai hátrányos helyzetű családokat 
segítenék az ünnepek előtt. 

Az eseményre jó, ha a gyerekcsopor-
tok, osztályközösségek előre bejelent-
keznek, a 0740-598563-as telefonszá-
mon, de jelentkezés nélkül is mindenkit 
szívesen fogadnak. (Antal Erika)

A várba várják a kicsiket

A z előző évek hagyományait foly-
tatva idén is megszervezi a Maros-

vásárhelyi Nemzeti Színház az Osszuk 
meg az ünnep örömét című kampá-
nyát, amelynek keretében a művészek 
a nézőkkel összefogva próbálják szeb-
bé tenni a rászorulók karácsonyát.

Idén a Krisztusért és Egyházért CE 
Szövetséget kívánják segíteni, amely 
több mint száz éve, megalakulása óta 
országszerte segíti a rászorulókat. 
A szövetség marosvásárhelyi fi ók-
szervezetének két tevékenységéhez 
járulnak hozzá adományainkkal: a 
Fogadj örökbe egy nagyit! program 
idős, segítségre szoruló személyek 
testi-lelki támogatása (látogatás, se-
gélycsomag); a Dorcas család típusú 
gyermekotthonban 13 árva, szétesett 
családból származó vagy szociáli-
san nehéz helyzetben levő családok 
gyerekeinek biztosítanak lakhatást, 

ellátást, támogatást és tanulási kö-
rülményeket, hogy folytathassák ta-
nulmányaikat középiskolában vagy 
akár egyetemen, főiskolán.

Leginkább tartós élelmiszert 
(lisztet, cukrot, olajat, rizset, száraz-
tésztát, konzervet, édességet), tisz-
tító- és tisztálkodószereket, tanfel-
szerelést (füzetek, írószerek, táskák, 
tolltartók stb.) gyűjtenek, amelyek-
nek a gyermekközösségek hosszabb 
távon is hasznukat vehetik.

Az adományokat december 30-ig 
lehet elhelyezni a színház nagytermi 
és kistermi bejáratainál, valamint a 
Tudor negyedbeli és a Dózsa György 
utcai Merkúr üzletekben található 
gyűjtőládákba. Az ajándékokat ja-
nuár első felében egy közös színházi 
program keretében adják át az idő-
seknek, valamint a Dorcas gyerme-
kotthon lakóinak.

Megosztják az ünnep örömét

A kisgyerekeket várja a Mikulás 
szombaton a várban
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