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Megviselték őket az álhírek
A csíkkarcfalvi tragédia a megsérült férfi  és felesége szemszögéből

• Noha már több mint egy 
hét telt el az október 20-án 
Csíkkarcfalván történt tra-
gédia óta, a két fiatal életét 
követelő közúti baleset 
körül azóta sem csillapod-
nak a kedélyek. A történ-
tek tisztázása érdekében 
felkerestük a balesetben 
súlyos sérüléseket szenve-
dő 68 éves háztulajdonost, 
akinek korábban halálhírét 
keltették.

ISZLAI KATALIN

H atalmas port kavart a közösségi 
oldalakon az október 20-án az 
E578 jelzésű út csíkkarcfalvi sza-

kaszán történt közúti baleset, amelyben 
egy 19 és egy 20 éves fi atal életét vesztette, 
miután járművük lesodródott az úttestről 
és nekicsapódott egy lakóháznak. A tra-
gédia után megjelenő kíméletlen hozzá-
szólások rengeteg fájdalmat okoztak a 
tragédiában elhunyt két fiatal, illetve 
a súlyos sérüléseket szenvedő 68 éves 
háztulajdonos családjai számára. Utób-
bi esetében a kommentelők odáig men-
tek, hogy halálhírét keltették, később 
azonban kiderült, hogy az idős férfi  
valójában koponyacsonttörést és nya-
ki csigolyatörést szenvedett, az állapota 
viszont stabil. Erről saját szemünkkel is 
meggyőződhettünk, amikor tegnap felke-
restük otthonában, amelynek helyreállí-
tása már folyamatban van. Az is kiderült 
továbbá, hogy a 68 éves Ráduly János nem 
egyedül tartózkodott a házban: felesége, 
Ágnes is mellette aludt.

Azt hitték, földrengés van

Ráduly Ágnes már beszélgetésünk elején 
elárulta, hogy férje korábban is betegeske-
dett, három éve  édesanyja hirtelen elveszí-
tése után sokkot kapott, a jobb oldala pedig 
részlegesen lebénult. Ennek következtében a 
beszéd is nehézséget okoz számára, ezt pe-
dig a mostani baleset tovább fokozta. Ettől 
eltekintve hálásak azért, hogy nem történt 
nagyobb baj, és egyáltalán nem hibáztatják 
a két fi atalt a szerencsétlenségért. Hozzá-
tette: mélyen együtt éreznek családjaikkal 
a fi aik elvesztése miatt, és nem is vártak tő-
lük semmit kárpótlásul, a szülők azonban 
mégis a segítségükre siettek a tragédia után. 
A házuk megrongálódott falának helyre-
állításában is segédkeztek, ottjártunkkor 
már vissza is falazták a hiányzó részt. Az 
asszony a balesettel kapcsolatosan elmond-

ta, az ágy, amelyben aludtak, közvetlenül 
a fal mellett volt elhelyezve, mellette pedig 
egy konyhaszekrény állt. A balesetkor már 
mindketten aludtak, a férfi  kívül, a nő belül. 
A becsapódáskor álmukból felriadva hirte-
len azt sem tudták, mi történik, először azt 
hitték, földrengés van. Amint valamelyest 
összeszedték magukat, a törmelékek között 
átmásztak a szomszéd szobába, itt látták el 
őket a később kiérkező mentősök. Az asz-
szony elmondása szerint karcolásokkal és 
zúzódásokkal megúszta az esetet, és először 
nem is vette észre, hogy a férje milyen súlyos 
sérüléseket szenvedett. „Akkor ijedtem meg, 
amikor megláttam, hogy tiszta vér. Nem az 
autó okozta a sérüléseit, hanem a ráboruló 
konyhaszekrény, csoda, hogy oda nem ütöt-
te” – mondta. Hozzátette: tudomása szerint 
korábban nem történt hasonló eset a telepü-
lésen, nem is gondoltak rá soha, hogy ilyes-

mi megtörténhet. Az eset óta azonban félve 
alszanak el minden este, az autók hangjára 
az asszony gyakran felriad, nyugtatókat 
kell szednie. Ráduly Ágnes beszélgetésünk 
során arra is kitért, mennyire megviselte a 
családot a közösségi térben terjedő pletyka, 
amely szerint a férje is életét vesz-
tette a balesetben. Mint mondta, 
nyárádmenti születésű lévén sok 
rokona él Maros megyében, az 
egyik unokája pedig Hollandiában 
tartózkodik, illetve más távolabb 
élő rokonaik is vannak, akik mind látták az 
álhírt, és komolyan is vették azt. Az asszony 
a könnyeivel küszködve mesélte, hogy egyes 
hozzátartozói kétségbeesetten telefonáltak a 
hír hallatán, mások feketébe öltözve szemé-
lyesen érkeztek részvétet nyilvánítani, miu-
tán az interneten látott hozzászólások miatt 
azt hitték, tényleg meghalt a férje.

Folyamatban van a becsapódáskor 
megsérült ház javítása

▴  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

B efejeződött Csíkszereda legújabb kör-
forgalmának kialakítása, a kopóréte-

get terítették el tegnap a Hunyadi János 
utca felújított részének utolsó szakaszán. 
A hónapok óta tartó útfelújítás és átépítés 

jelentősen megnehezítette az igen 
forgalmas utcán az autók átha-
ladását. Az autós forgalom előtt 
már nincs akadály, a járdákat 
viszont még ezután kell elkészí-

teni, egyelőre a szegélykövek és 
tört kő került a járófelületre. Szintén ez-
után készülnek el a gyalogátjárók, és ke-
rülnek a helyükre a forgalmi táblák is. A 
beavatkozás során részlegesen átalakult 
a Hunyadi János és Venczel József utcák 

kereszteződése is, az úttest kissé leszű-
kült, és egy forgalomlassító, illetve terelő 
szigetet is kialakítottak az úttest közepén, 
ott a Szentlélek utca felől érkező autók az 
üzletközpont parkolójába tudnak bejutni.

Mint korábban Szőke Domokos al-
polgármester elmondta, az útszakasz 
átalakításának tervezője szükségesnek 
tartotta a teljes felújítást ahhoz, hogy 
megfelelő teherbírású legyen az úttest 
a forgalom számára. Az alpolgármester 
kérdésünkre úgy nyilatkozott, a mun-
kálatok során több alkalommal tettek 
észrevételeket, amelyeket a kivitelező 
figyelembe vett, és a hiányosságokat ki-
javította. (Kovács Attila)

Még egy körforgalom készült a felújítás során

EZ AZ OLDAL A MI AJÁNDÉKUNK ÖNNEK!
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Változások a Hunyadi János utcában. Körforgalomban kell közlekedni
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