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Magyar nemzetiségű az a 18 éves 
fi atal, akit a Maros megyei Héderfája 
református temploma haranglábjá-
nak a felgyújtásával gyanúsítanak. 
A helyi lelkész szerint ez volt a hete-
dik gyújtogatásos eset a faluban.

 » ANTAL ERIKA

E gy 18 éves fi atalt gyanúsít a rendőrség 
a Maros megyei Héderfája református 
temploma haranglábjának a felgyúj-

tásával, amely szombatra virradóra égett 
le – közölte tegnap honlapján a Maros me-
gyei rendőr-főkapitányság. A 96 százalék-
ban magyarok lakta településen élő fi atalt 
szombaton őrizetbe vették, és kezdemé-
nyezték előzetes letartóztatását. A gyanúsí-
tottat gyújtogatás útján elkövetett rongálás 
bűntette miatt vizsgálják. A tűzoltóság 50 
ezer euróra becsülte a keletkezett kárt.

Gyújtogatások egész sora
Nagy Csaba héderfáji református lelkész 
tegnap az MTI-nek elmondta: a község pol-
gármesterétől értesült a gyanúsított őrizetbe 
vételéről. Hozzátette: a 18 éves fi ú egy di-
csőszentmártoni szakiskola diákja, magyar 
nemzetiségű, és egy neoprotestáns gyüleke-
zet tagja. Hat éve költözött a faluba, ahon-
nan az édesapja származik. A lelkész úgy 
tudja, hogy a fi atalember beismerte tettét. 
Az indítéka ismeretlen, de a lelkész szerint a 
fi ú gyermekkora óta vonzódott a tűzhöz, és 
az utóbbi időben előszeretettel játszott tüzes 
videójátékokat. Nagy Csaba elmondta: a fi ú 
őrizetbe vétele remélhetőleg lecsillapítja a 
faluközösséget, amely hetek óta retteg a tűz-
től. Héderfáján ugyanis november óta sike-
res vagy sikertelen gyújtogatások egész sora 
történt. Ezen a héten a harangláb mellett a 
református egyház gondnokának a fóliasát-

ra 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 tra-
gédia bekövetkezte után meggyőződéssel 
állította, hogy szándékosan gyújtották fel 
a héderfáji haranglábat. Nagy Csaba lel-
kész szombati ottjártunkkor a temető bejá-
ratánál, a székely kapu előtt várt ránk, és 
vezetett fel oda, ahol egy nappal korábban 
még állt a harangláb. A kapu előtt az ut-
cát, illetve a haranglábhoz vezető járdát és 
lépcsőfokokat is jég borította – az éjszakai 
tűzoltás nyoma. Lent a főutcán rendőrau-
tók parkoltak, négy-öt gépkocsi, számos 
egyenruhás rendőrrel. A helyiek szombatra 
virradóra, éjjel háromkor riasztották a tűz-

oltóságot, mert lángba borult a héderfáji 
harangláb. A dicsőszentmártoni tűzoltók 
érkeztek ki. „Emberfeletti munkát végez-
tek, még a harangláb belsejébe is bemen-
tek, onnan is oltották a tüzet, óriási volt az 
erőfeszítés” – magyarázta a lelkipásztor. 
Két szomszéd még rosszul is lett a sokk-
tól, mentő vitte el őket – mesélte könnyes 
szemmel egy közelben lakó férfi .

Az a tény, hogy már két alkalommal pró-
bálták 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 gyelmünket a lelkész, aki azért há-
lás, hogy nem történt személyi sérülés: hogy 
a gyújtogató nem egy lakóházat lobbantott 
lángra. Kérdésünkre, hogy mit tesznek, 
új haranglábat építenek-e, azt válaszolta: 
„Minek, hogy újból felgyújtsa?!” Majd Pál 
apostol példáját hozta fel, aki a tengeren há-
borgó hajón lévőket biztatta, hogy ne csüg-

gedjenek. „Egyelőre padlón vagyok, 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 ter-
vet kell készíteni és költségvetést – magya-
rázta a lelkész, aki tizenkilenc éve szolgál a 
faluban, és szívügyének tekintette mindig a 
templomot, annak környékét, pályázatokat 
írt és nyert meg, templomfelújításba kez-
dett, tataroztatta az istenháza alatti kriptát, 
ravatalozót építtetett. „Nagy a félelem, ha ez 
egy piromániás ember, nehogy egy családi 
ház legyen a következő, amit megpróbál fel-
gyújtani” – adott hangot aggodalmának a 
lelkész szombaton, még az elkövető őrizetbe 
vétele előtt.

A falu feletti dombon álló református 
templom 1758-ra épült fel, hosszas huzavo-
na után, engedély nélkül, mivel Mária Teré-
zia nem értett egyet a katolikus egyházból 
kiszakadó, a reformáció útjára lépő kö-
zösségekkel. Az építkezés gróf iktári Beth-
len Sámuel és Várhegyi Keresztes Borbála 
nagylelkű patrónusok áldozatából, illetve 
az egyház saját költségéből valósult meg a 
régi templom kőanyagának felhasználásá-
val. Néhány év múlva átépítették, és szinte 
kétszeres méretűre bővítették. A Bethlen 
család a továbbiakban is többször adomá-
nyozott a saját birtokán, a kastély közvetlen 
szomszédságában álló új templom beren-
dezésére, felszerelésére. 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 múl-
va megrepedt. Annak anyagából öntötték 
a mostanig használt harangot, amely a 
tűzben a kicsivel együtt elolvadt, megsem-
misült. A Maros megyei Héderfájának a 
2011-es népszámláláson 677 lakosa volt, 96 
százalékuk magyarnak vallotta magát.

Pusztító lángok. A héderfáji harangláb szombatra virradóra égett le

ŐRIZETBE VETTÉK AZT A HELYI FIATALT, AKI FELGYÚJTOTTA A MAROS MEGYEI TELEPÜLÉS REFORMÁTUS TEMPLOMÁNAK HARANGLÁBJÁT

Piromán tartotta rettegésben Héderfáját
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Renate Weber ombudsman szerint a ditrói 
pékségben alkalmazott Srí Lanka-i ven-

dégmunkások érkezése a vállalkozás tulaj-
donosai és egyes volt alkalmazottai között 
régóta meglévő gazdasági jellegű konfl ik-
tust élesztette fel, és ez a kiéleződött ellen-
tét vezetett egyes személyek szélsőséges és 
intoleráns megnyilvánulásaihoz. Renate 
Weber pénteken tette közzé az intézmény 
honlapján annak a helyszíni vizsgálatnak 
a következtetéseit, amelyet hivatalból in-
dított és végzett a székelyföldi községben 

az ázsiai vendégmunkások ügye kapcsán. 
A nép ügyvédje az MTI szerint úgy vélte, a 
konfl iktusban annak is fontos szerepe volt, 
hogy a ditrói lakosok tájékozatlanok voltak 
a vendégmunkások helyi státusa tekinte-
tében, és alaptalan félelmeket tápláltak 
velük szemben. E helyzet kialakulásához 
a médián keresztül érkező téves és meg-
alapozatlan információk is hozzájárultak. 
Az ombudsman megállapította, hogy a 
közösségi oldalakon keresztül, az interne-
tes térben csúcsosodtak ki az indulatok. A 
helyszíni vizsgálat azonban azt mutatja, 
hogy a feszültséget sikerült levezetni, a két 

vendégmunkás biztonságban érzi magát, 
és folyamatosan dolgozik a pékségben, a 
ditrói közösség pedig sajnálja a történteket.

Az ombudsman megemlítette, hogy a he-
lyi római katolikus segédlelkész nem meg-
felelő viszonyulása mélyítette a konfl ik-
tust. A polgármester azonban megfelelően 
kezelte a helyzetet, és mindent megtett 
azért, hogy megelőzze az indulatok el-
szabadulását. Az elöljáró azt is kezdemé-
nyezte, hogy a Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem (BBTE) tanárainak a bevonásával 
tartsanak helyi tájékoztató kampányt a 
további hasonló helyzetek elkerülése cél-

jával. Az ombudsman közölte: továbbra 
is fi gyeli a ditrói ügy fejleményeit. Arra 
is emlékeztetett, hogy jelentést készít a 
gyűlöletbeszédről, amelyben arra is kitér, 
hogy az online térben mennyire hiányzik a 
gyűlöletkeltő megnyilvánulások szabályo-
zása. Ditróban január közepén állt munká-
ba két Srí Lanka-i pékmester, miután a he-
lyi vállalkozó megelégelte, hogy nem talál 
helyben megfelelő munkaerőt. A község 
lakóinak egy része ellenségesen viszonyult 
hozzájuk, ám a konfl iktus fő okaként végül 
a munkaadót nevezték meg, aki szerintük 
nem becsüli meg a helyi munkaerőt.

Ombudsman: sikeres volt a feszültség „levezetése” Ditróban




