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A földdel teszik egyenlővé
Eltakarítják a Zsögödfürdőt rondító romos épületet
• Nem sokáig lesz 
már a Csíkszeredához 
tartozó Zsögödfürdő 
szégyenfoltja az évti-
zedek óta üres, egy-
kori szálloda romos 
épülete. Az ingatlant 
hónapokon belül le-
bontják.

KOVÁCS ATTILA

K iadta a bontási engedélyt 
a polgármesteri hivatal, és 
ahogy ezt az időjárás lehe-

tővé teszi, lebontják a zsögödfürdői 
borvízforrás és fürdő környékét 
elrondító romos épületet – közölte 
kérdésünkre Füleki Zoltán. Csík-
szereda alpolgármestere azt is 

elmondta, nem egyszerű 
munkálatról van szó, mivel 
az ingatlan faszerkezetét 
évekkel ezelőtt megtámadó 
gomba esetleges tovább-

terjedését is meg kell aka-
dályozni, így a bontáskor megma-
radó fagerendákat, tetőszerkezeti 
elemeket el kell égetni, a területet 
pedig fertőtleníteni kell. Az épület 
nyomait is eltakarítják, a területet 
pedig rendezik. A munkálatot a 
polgármesteri hivatal végezteti el, 
a szükséges pénzt belefoglalták a 
költségvetésbe – tudtuk meg.

Kizárták a felújítást

A bontás az összedőlést előzi meg, 
a kétszintes ház hiányos tetőszer-
kezete, illetve fából készült emeleti 
része ingatag állapotban van, az 
elkorhadt gerendákat régóta áztatja 
az eső és a hó. De legalább ekkora 
pusztítást végzett az emeleti fa-
szerkezetet megtámadó könnyező 
házigomba is, amely gyakorlati-
lag kizárt egy esetleges felújítást a 
szakértők korábbi véleményezése 
szerint. Az elhagyott ingatlanban 

egy időszakban hajléktalanok is 
húzták meg magukat, tíz évvel ez-
előtt kétszer is tűz ütött ki az elha-
gyott falak között, amelyet tűzoltók 
oltottak el. Mindkét alkalommal az 
emelet padlója gyulladt ki.

Egyesített tulajdonrészek

A bontást évekig azért nem lehetett 
elkezdeni, mert az épület és a kör-
nyező terület több tulajdonosé volt, 
és bármilyen beavatkozáshoz az 
épületet és területet érintő osztat-

lan vagyonközösséggel rendelke-
zők közös megegyezésére lett volna 
szükség. Mivel a tulajdonrészeket 
nem határozták meg, erre nem volt 
lehetőség egészen addig, amíg az 
egyik résztulajdonos bírósági eljá-
rást kezdeményezett ennek érdeké-
ben. Az eljárás lezártával a szintén 
résztulajdonnal rendelkező helyi 
önkormányzat megvásárolta a töb-
biek részét is, így rendelkezhet vele.

Eltűnik az egykor szállodának 
épült, mára teljesen tönkrement 
épület
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ISZLAI KATALIN

H armadik alkalommal emlékez-
tek meg az 1694-es tatárbetörés 

áldozatairól Csíkszentmihályon va-
sárnap. Az ünnepség megemlékező 
szentmisével kezdődött a helyi temp-

lomban, majd az Arany János 
Iskola diákjainak történel-
mi visszatekintőkkel, éne-
kekkel és szavalatokkal tar-
kított műsorát tekinthették 

meg a jelenlévők. Egyebek 
mellett felelevenítették, hogy 1694. 
február 13-án a tatárok felégették a 
községet és a környező falvakat, a 
lakosság egy részét lemészárolták, és 
mintegy ezer személyt rabságba hur-
coltak. A község tizese, a Csíkszent-
mihály és Szépvíz között elterülő 
Cibrefalva ekkor pusztult el teljesen.

A Jóisten segítségét kérni

Az előadást követően a templom mel-
letti kopjafánál ünnepi beszédekkel 
folytatódott az esemény, elsőként 
Izsák-Székely Lóránt csíkszentmi-
hályi polgármester szólt a jelenlé-
vőkhöz. Mint mondta, a tatárbetörés 
legnagyobb vesztese Cibrefalva volt, 
mivel a lerombolt település máig nem 
épült újra. Hogy mégse merüljön fe-
ledésbe, február 13-án ellátogattak 
a helyi gyerekekkel az egykori te-
lepülés helyére, elmesélték nekik a 
legfontosabb tudnivalókat. „A tör-
ténelem során még sokszor húztak 
határokat fölöttünk, akaratunk 
ellenére, és így sok esetben kese-
rűen tudunk emlékezni” – mondta 
a polgármester, hozzátéve, hogy a 
magyarságot ért sérelmek miatti pa-
naszkodás helyett inkább imádkozni 
kellene. „Hívjuk segítségül legerő-

sebb szövetségesünket, a Jóistent, és 
biztos, hogy segítséget fog küldeni, 
ki fog váltani a rabságból, amely-
ben élünk, és Cibrefalva is vissza fog 
épülni előbb vagy utóbb. Csak raj-
tunk múlik, hogy kik fogják benépe-
síteni” – hangsúlyozta Izsák-Székely.

Csak magunkra számíthatunk

Ezt követően Lukács Bence Ákos, Ma-
gyarország Csíkszeredai Főkonzulá-

tusának vezető konzulja arról beszélt, 
hogy az 1694-es tatárbetörés szinte ki-
kopott már a kollektív emlékezetünk-
ből, mégis fontos, hogy emlékezzünk 
erre a 326 évvel ezelőtt történt pusz-
tításra, mert számtalan tanulsággal 
szolgál számunkra. Az első és legfon-
tosabb az, hogy ha nincs, aki emlékez-
zen ezekre a korszakokra, az akkori 
hősies kiállás és harc értelmét veszíti. 
Másodsorban tudatosítani kell ma-
gunkban, hogy ha nincs meg már ak-

kor is a székely emberekben az az ön-
védelmi reakció, az az önszerveződési 
készség, amivel aztán az első pusztí-
tást követően mégis meg tudták a saját 
életük, javaik és jövőjük védelmét szer-
vezni, akkor ma nagy valószínűséggel 
nem volna ilyen népes Felcsík. „A har-
madik tanulság pedig az első kettőből 
következik. Ahogy a költő mondta, 
ilyen baráttalan, testvértelen népként 
meg kell tanulnunk, hogy senki másra 
nem, csak saját magunkra számítha-
tunk. Ha mi nem teszünk meg mindent 
a saját boldogulásunkért, életünk, jö-
vőnk védelméért, más nem fogja meg-
tenni. És akkor elpusztulunk” – hívta 
fel a fi gyelmet a konzul. A továbbiak-
ban Tánczos Barna szenátor, Borboly 
Csaba Hargita megyei tanácselnök és 
Solymoskövi Péter, a magyarországi 
Rákosszentmihályért Kulturális Egye-
sület vezetője is lerótták kegyeletüket 
a tatárbetörés áldozatai előtt, majd ko-
szorúzással és himnuszénekléssel ért 
véget az ünnepség.

Az 1694-es tatárbetörés áldozataira emlékeztek 
• „Ha mi nem teszünk meg mindent a saját boldogu-
lásunkért, életünk, jövőnk védelméért, más nem fogja 
megtenni. És akkor elpusztulunk” – hangzott el az 
1694-es tatárbetörés áldozatainak emlékére szervezett 
vasárnapi ünnepségen Csíkszentmihályon.

Koszorúzás a templom melletti kopjafánál
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Örmények nyomában
Livornoi örmények: kis nemzet 
– kiterjedt kapcsolatok. Kor-
zika: kis sziget - nagy nemzet  
címmel tart képes útibeszá-
molót Puskás Attila és Kálmán 
Attila szerdán, 17 órai kezdettel 
a marosvásárhelyi Bolyai téri 
unitárius egyházközség Dersi 
János termében, a Marosvásár-
helyi Örmény-Magyar Kulturá-
lis Egyesület szervezésében.

Sípszó után
Hétfőn 17.10 órától a Marosvá-
sárhelyi TVR Sípszó után című 
műsorában a Sirius Mureşul női 
kosárlabdacsapatának jó szerep-
léséről lesz szó. Szucher Ervin 
meghívottja Kiss István, a Sirius 
elnöke és Szabó Imola Csilla, a 
csapat sportpszichológusa.

Chopin est
Frédéric Chopin est, két szál 
gyertya fényénél: ez a címe 
annak a koncertnek, amelyet 
Magyar Kultúra-díjas Thurzó 
Zoltán zongoraművész ad elő. A 
koncertre kedden 19 órától kerül 
sor Gyergyószentmiklóson a mű-
velődési ház színháztermében.

A cukorbetegségről
Az Arbor szövetség és a gyer-
gyószentmiklósi Szent István 
plébánia által szervezett Védd 
amíg van című előadássorozat 
következő vendége Bartalis 
Hajnal diabetológus főorvos. A 
cukorbetegség, a 21. század leg-
nagyobb egészségügyi kihívása 
című előadásra a Szent István 
plébánia nagytermében kerül 
sor kedden 19 órától.
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