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Kóros gyújtogató  okozta a tüzet
Őrizetbe vették a Héderfája református templomának haranglábját is felgyújtó helyi fi atalt
• Magyar nemze-
tiségű az a 18 éves
fiatal, akit a Maros
megyei Héderfája
református harangláb-
jának a felgyújtásával
gyanúsítanak. A helyi
lelkész szerint ez volt
a hetedik gyújtogatá-
sos eset a faluban.

A N T A L  E R I K A

E gy 18 éves fi atalt gyanúsít a 
rendőrség a Maros megyei 
Héderfája református harang-

lábjának a felgyújtásával, amely 
szombatra virradóra égett le – közöl-
te tegnap honlapján a Maros megyei 
rendőrkapitányság. A 96 százalékban 
magyarok lakta Héderfáján élő fi atalt 
szombaton őrizetbe vették, és kezde-
ményezték előzetes letartóztatását. 
A gyanúsítottat gyújtogatás útján el-
követett rongálás bűntette miatt vizs-
gálják. A tűzoltóság 50 ezer euróra 
becsülte a keletkezett kárt.

Gyújtogatások egész sora

Nagy Csaba héderfáji református lel-
kész tegnap az MTI-nek elmondta: a 
község polgármesterétől értesült a gya-
núsított őrizetbe vételéről. Hozzátette: 
a 18 éves fi ú egy dicsőszentmártoni 
szakiskola diákja, magyar nemzeti-
ségű, és egy neoprotestáns gyülekezet 
tagja. Hat éve költözött a faluba, ahon-
nan az édesapja származik. A lelkész 
úgy tudja, hogy a fi atalember beis-
merte tettét. Az indítéka nem ismert, 
de a lelkész szerint a fi ú gyermekkora 
óta vonzódott a tűzhöz, és az utóbbi 
időben előszeretettel játszott tüzes vi-
deójátékokat. Nagy Csaba elmondta: a 
fi ú őrizetbe vétele remélhetőleg lecsil-
lapítja a faluközösséget, amely hetek 
óta retteg a tűztől. Héderfáján ugyanis 
november óta sikeres vagy sikertelen 
gyújtogatások egész sora történt. Ezen 
a héten a harangláb mellett a reformá-

tus egyház gondnokának a fóliasátra 
és a gyanúsított családjának a csűrje 
esett a lángok martalékául. A lelkész 
hozzátette: korábban egy műanyag 
ökovécé égett le a faluban, és kétszer 
próbálták felgyújtani a haranglábat, 
mindeddig sikertelenül.

Jó, hogy nem egy lakóházat 
lobbantott lángra

A helyi református lelkipásztor már a 
tragédia bekövetkezte után meggyő-
ződéssel állította, hogy szándékosan 
gyújtották fel a héderfáji haranglá-
bat. Nagy Csaba lelkész szombati 
ottjártunkkor a temető bejáratánál, 
a székely kapu előtt várt ránk, és 
vezetett fel oda, ahol egy nappal ko-
rábban még állt a harangláb. A kapu 
előtt az utcát, illetve a haranglábhoz 
vezető járdát és lépcsőfokokat is jég 
borította – az éjszakai tűzoltásnak 
nyoma. Lent a főutcán rendőrautók 
parkoltak, négy-öt gépkocsi, számos 

egyenruhás rendőrrel. A helyiek 
szombatra virradóra, éjjel háromkor 
riasztották a tűzoltóságot, mert láng-
ba borult a héderfáji harangláb. A 
dicsőszentmártoni tűzoltók érkeztek 
ki. „Emberfeletti munkát végeztek, 
még a harangláb belsejébe is bemen-
tek, onnan is oltották a tüzet, óriási 
volt az erőfeszítés” – magyarázta a 
lelkipásztor. Két szomszéd még rosz-
szul is lett a sokktól, mentő vitte el 
őket – mesélte könnyes szemmel 
egy közelben lakó férfi . Az a tény, 
hogy már két alkalommal próbálták 
felgyújtani a haranglábat, megerő-
síti, hogy nem véletlenül keletkezett 
a tűz. Csakhogy ez már a hetedik 
gyújtogatásos eset volt a faluban az 
utóbbi időszakban – hívta fel fi gyel-
münket a lelkész, aki azért hálás, 
hogy nem történt személyi sérülés: 
hogy a gyújtogató nem egy lakóhá-
zat lobbantott lángra. Kérdésünkre, 
hogy mit tesznek, új haranglábat épí-
tenek-e, azt válaszolta: „Minek, hogy 

újból felgyújtsa?!” Majd Pál apostol 
példáját hozta fel, aki a tengeren há-
borgó hajón lévőket biztatta, hogy ne 
csüggedjenek. „Egyelőre padlón va-
gyok, de nem futamodhatunk meg. 
Volt itt már török is, tatár is, mindig 
újrakezdtük” – tette hozzá, ahogy azt 
is, hogy beszélt már a püspökkel, aki 
támogatásáról biztosította. Egyelőre 
tervet kell készíteni és költségvetést – 
magyarázta a lelkész, aki tizenkilenc 
éve szolgál a faluban, és szívügyének 
tekintette mindig a templomot, an-
nak környékét, pályázatokat írt és 
nyert meg, templomfelújításba kez-
dett, tataroztatta az istenháza alatti 
kriptát, ravatalozót építtetett. „Nagy 
a félelem, hogy ha ez egy pirománi-
ás ember, nehogy egy családi ház 
legyen a következő, amit megpróbál 
felgyújtani” – adott hangot aggodal-
mának a lelkész szombaton, még az 
őrizetbe vétel előtt. Héderfájának a 
2011-es népszámláláson 677 lakosa 
volt, 96 százalékuk magyarnak val-
lotta magát.

A tűz martalékává vált a település 
református templomának 
haranglábja

▴ F OTÓ: GÁLNA ZOLTÁN

SIMON VIRÁG

M int korábban beszámoltunk
róla, közel két hete új helység-

névtáblákat helyeztek ki a marosszé-
ki Gyulakuta község minden telepü-
lésére, a községközpont nevét pedig 
Gyalakutaként tüntették fel. Igaz 
ugyan, hogy az 1912-ig a Gyalakuta 
megnevezést használták és az idő-
sek egy része most is gyalakutiaknak 
mondja magát, de a hivatalos iratok-

ban már rég Gyulakuta a település 
neve. A brassói útügyi igazgatóság 
egy 2001-es sz. kormányhatározatra 
hivatkozva tette ki a Gyalakuta elne-
vezést.

Varga József polgármester a Szé-
kelyhon érdeklődésére másodszor is 
megerősítette, hogy azt szeretnék, 
hogy ezután is a Gyulakuta név sze-
repeljen a helységnévtáblákon. A 
polgármester felháborodását fejezte 
ki amiatt, hogy az országos útügy 
erdőszentgyörgyi kirendeltsége nem 
értesítette őket arról, hogy új táblá-

kat helyeznek ki, és senkinek nem 
tűnt fel az elírás. „Jó lenne kideríte-
ni, de egyelőre nem sikerült, hogy az 
említett kormányhatározatban ho-
gyan került a Gyalakuta elnevezés, 

az akkori vezetőségből ki mondta, 
illetve írta, hogy a községünk ne-
ve ez?  Most, első körben, a község 
jegyzőjével való egyeztetés után egy 
helyi tanácsi határozatot fogadunk 
el, amelyben leszögezzük, alapos 
indoklással, hogy a község neve 
Gyulakuta. Majd ez alapján 
kérjük, hogy módosítsák az 
említett kormányhatározat-
ban a Gyalakutát Gyulaku-
tára. Ha ezt az eljárást elin-
dítottuk, akkor kérni fogjuk 
az útügytől is, hogy cserél-
jék ki a táblákat” – mondta a köz-
ségvezető, aki szerint bár az útügy 
sajtószóvivője azt nyilatkozta, hogy 
a helyi önkormányzatok felelőssé-
ge kicserélni a helységnévtáblákat, 
Gyulakutára erről soha egyetlen hi-
vatalos átirat sem érkezett. 

Gyulakutát választják, de messze van még a táblacsere
• Helyi tanácsi határozat és pontos indoklás alapján
szeretnék kérni a gyulakutiak, hogy a  2001-éből szárma-
zó 1415-ös sz. kormányhatározatban változtassák meg
Gyalakuta nevét Gyulakutára, majd a nemrég kihelyezett
helységnévtáblán is javítsák ki a település nevét.

Tűz Zsögödben
Néhány perccel hajnali 3 óra 
után riasztották a tűzoltókat 
a Csíkszereda zsögödi vá-
rosrészében kiütött tűzhöz, 
amely egy kazánházból indult 
ki – tájékoztatott Alina Maria 
Ciobotariu, a Hargita megyei 
tűzoltóság sajtószóvivője. Mire a 
három egység a helyszínre ért, a 
lángok két szomszédos csűrre is 
átterjedtek. A kazánház teljesen 
kiégett, benne a hőközponttal 
és egy fagyasztóládával, amely 
a tüzet eredményező rövidzár-
latot okozta. A szomszédos 
épületek egyikének teljesen 
megsemmisült a tetőszerkezete, 
a másiknak csak részben. A 
keletkezett anyagi kár 130 ezer 
lejre tehető. (Iszlai Katalin)

• RÖVIDEN

Egy kis történelem
A Maros megyei Héderfája feletti 
dombon álló református temp-
lom 1758-ra épült fel, hosszas 
huzavona után, engedély nélkül, 
mivel Mária Terézia nem értett 
egyet a katolikus egyházból 
kiszakadó, a reformáció útjára 
lépő közösségekkel. Néhány 
év múlva átépítették, és szinte 
kétszeres méretűre bővítették. A 
templomhegy falu felőli ormára 
haranglábat is építettek a korábbi 
helyett. Az első világháború 
idején elvitt nagy harang helyére 
került, 1921-ben közadakozásból 
öntött harang tíz év múlva megre-
pedt. Annak anyagából öntötték 
a mostanig használt harangot, 
amely a tűzben a kicsivel együtt 
elolvadt, megsemmisült. 




