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Szóvivő: nem felelős a balesetért
a szirénázó rendőrautó
Egy rendőrautó is érintett lehetett a 
múlt héten Csíkszereda Székelyud-
varhely felőli kijáratánál történt 
közúti balesetben, amely során egy 
teherautó fékezést követően lesod-
ródott az úttestről és felborult. A 
kőszállító teherautó balesetét köve-
tően több arra vonatkozó észrevétel 
és panasz is érkezett a Székelyhon 
szerkesztőségéhez, miszerint egy 
rendőrautó lehetett felelős a tör-
téntekért, mivel nagy sebességgel, 
fény- és hangjelzéseket használva 
száguldott el a teherautó mellett, 
amelynek vezetője kénytelen volt 
félrerántani a kormányt, és ez 
okozhatta a szerencsétlenséget. 
Az érintett cég vezetője nem kívánt 
nyilatkozni az esetről. Ugyan-
akkor Gheorghe Filip, a Hargita 
megyei rendőr-főkapitányság szóvi-
vője elmondta, tud a történtekről: 
egy videófelvételt is látott róla, 
amelyen látszik, hogy a kamion 
azt követően hajtott le az úttest-
ről, hogy a rendőrautó elhaladt 
mellette. Ez viszont nem jelenti azt 
a szóvivő szerint, hogy kollégái hi-
báztak, hiszen éppen egy, a 112-es 
egységes segélyhívó számra érkező 
riasztáshoz siettek, illetve használ-
ták a megkülönböztető jelzéseket. 
Így csakis a fi gyelmetlenség miatt 
következhetett be, ha a kamion 
vezetője megijedt, vagy későn vette 
észre őket, és ezért rántotta félre a 
kormányt. Kiemelte: egy járműve-
zetőnek folyamatosan fi gyelnie kell 
minden irányba, és felkészültnek 
kell lennie, hogy reagálni tudjon 
a váratlan helyzetekre, és irányí-
tása alatt kell tartania a járművet. 
„Lehet, hogy megijedt, lehet, hogy 
fi gyelmetlen volt, és csak az utolsó 
pillanatban vette észre a közelgő 
rendőrségi egységet, és elrántotta a 
kormányt. Egyelőre nem tisztázot-
tak a körülmények, de vizsgálato-
kat folytatunk az ügyben” – szögez-
te le a szóvivő.

Erdély-szerte esős, 
viharos idő várható
Szélviharra, jégesőre és zivatarokra 
vonatkozó elsőfokú (sárga jelzésű) 
riasztást bocsátott ki tegnap az 
Országos Meteorológiai Szolgálat 
(ANM), a fi gyelmeztetés ma reg-
gelig lesz érvényben az ország 27 
megyéjében. Ugyanakkor a régiók 
többségében a hétvégéig kitart 
a fokozott légköri instabilitás. A 
tegnap kiadott riadó egész Erdélyre 
érvényes. A meteorológusok 
szerint ma 10 óráig időszakosan 
fokozott lesz a légköri instabilitás: 
gyakori villámlások, szélvihar, 
jégeső, zivatarok, felhőszakadások 
várhatók Erdély a Partium és a 
Bánság valamennyi megyéjében. A 
csapadék mennyisége meghaladja 
a 25-30 litert négyzetméteren-
ként, és elszigetelten a 40 litert is. 
Emellett egy rossz időre, légköri 
instabilitásra vonatkozó fi gyelmez-
tetés is érvényben lesz az ország 
régióinak többségében péntek 
reggel 9 óráig. A meteorológusok 
szerint kedden instabil időjárásra 
kell számítani, főként a Kárpát-me-
dencében és a hegyvidéken, a 
keddről szerdára virradó éjszaka a 
délnyugati országrészben, szerdán 
és csütörtökön pedig csaknem 
országszerte.

HALAD A TŰZVÉSZT KÖVETŐ ÚJJÁÉPÍTÉS, ÁM A HARANGLÁBRA MÉG VÁRNI KELL A MAROS MEGYEI FALUBAN

Elkészültek a héderfáji harangok

 Fájó pusztítás. A harangok is odavesztek a februári héderfáji tűzvészben

Pénteken kezdődik a héderfáji 
toronygyújtogatással gyanúsí-
tott fi atalember bírósági pere. 
Időközben elkészültek a febru-
ári tűzvészben megsemmisült 
harangok utódai, a harangláb 
alapanyagának azonban még 
sokat kell száradnia.

 » ANTAL ERIKA

K ét új harangot öntöttek Széke-
lyudvarhelyen a februárban 
tűzvész martalékává vált hé-

derfáji harangok helyébe a magyar 
állam segítségével. Nagy Csaba re-
formátus lelkipásztor tájékoztatása 
szerint hamarosan hazaszállítják az 
új harangokat a Maros megyei falu-
ba, de a harangtorony megépítésére 
még egy évet várni kell.

Amint arról beszámoltunk, február 
8-án hajnalban leégett a héderfáji re-
formátus templom különálló harang-
tornya, a tűzben pedig odaveszett 
a két harang is. Az elkövetőt rövid 
időn belül azonosította a rendőrség: 
egy 18 éves héderfáji fi atalt, aki ellen 
gyújtogatás útján elkövetett rongá-
lás bűntette miatt indítottak vizsgá-
latot. Az anyagi kárt 50 ezer euróra 
becsülték. A magyar állam azonnal 
felkarolta az ügyet, és 4 millió forin-
tos adománnyal segítette a harangok 
újraöntését. A harangláb újjáépí-
tése azonban hosszasabb időt vesz 
igénybe, mivel 8 darab 10 méteres 
gerendára van szükség, amit körül-
belül egy-egy 60 centiméter átmérőjű 
rönkből kell kifaragni – magyarázta 
lapcsaládunknak a lelkipásztor. Hoz-
zátette, hogy Bálint Ferenc székely-
varsági építőmester vállalta csapa-
tával az újjáépítést, a tervezést pedig 
Keresztes Géza és Csákány Dezső 
végzi, a tervek költségét a Maros me-
gyei önkormányzat állja. A faanyag-
nak teljesen száraznak kell lennie, 
ezért, miután megtalálták a méretei-
ben megfelelő rönköket, egy évet kell 
várni, hogy azok kiszáradjanak. „Ezt 
azt jelentené, hogy körülbelül jövő 
ilyenkor folytathatnánk az alapozás-
sal az újjáépítést” – fogalmazott a 
lelkipásztor.

Egyébként a gyújtogatás gyanú-
sítottja ellen indított bírósági per 
első tárgyalását június 12-én, pén-
teken tartják a dicsőszentmártoni 
bíróságon – tudtuk meg Nagy Csa-
bától, aki még februárban elmond-
ta, hogy a 18 éves fi ú egy dicső-
szentmártoni szakiskola diákja, 
magyar nemzetiségű, és egy neo-
protestáns gyülekezet tagja. Hat 
éve költözött a faluba, ahonnan az 
édesapja származik. A lelkész úgy 
tudja, hogy a fi atalember beismer-
te tettét. Az indítéka nem ismert, 
de a lelkész szerint a fi ú gyermek-
kora óta vonzódott a tűzhöz, és az 
utóbbi időben előszeretettel ját-
szott „tüzes” videójátékokat. Még 
a harangláb leégése előtt hetekkel 
a faluközösség már rettegett a tűz-
től, hiszen novembertől februárig 
kisebb gyújtogatások egész sora 
történt a településen.

A Héderfája feletti dombon 
álló református templom 1758-ra 
épült fel, hosszas huzavona után, 
engedély nélkül, mivel Mária Te-
rézia nem értett egyet a katolikus 
egyházból kiszakadó, a reformá-
ció útjára lépő közösségekkel. 
Néhány év múlva átépítették, és 
szinte kétszeres méretűre bőví-
tették. A templomhegy falu felőli 
ormára haranglábat is építettek 
a korábbi helyett. Az első világ-
háború idején elvitt nagy harang 
helyére került, 1921-ben a köz-
adakozásból öntött harang tíz év 
múlva megrepedt. Annak anya-
gából öntötték a mostanig hasz-
nált harangot, amely a tűzben a 
kicsivel együtt elolvadt, megsem-
misült. Héderfájának a 2011-es 
népszámláláson 677 lakosa volt, 
96 százalékuk magyarnak vallot-
ta magát.

 » A magyar 
állam azonnal 
felkarolta az 
ügyet, és 4 millió 
forintos ado-
mánnyal segí-
tette a harangok 
újraöntését. A 
harangláb újjá-
építése azonban 
hosszasabb időt 
vesz igénybe.
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 » BÍRÓ BLANKA

A rendfenntartók nem tévedtek, 
nem vádolhatók szolgálati kö-

telezettségek megszegésével – vála-
szolta a Kovászna megyei prefektúra, 
miután Bokor Tibor kézdivásárhelyi 
polgármester átiratban fordult a Ko-
vászna megyei rendőrséghez és a pre-
fektusi hivatalhoz, kérve, hogy vizs-
gálják ki azt az esetet, amikor április 
20-án hivatalos gépkocsikonvojban 
kísért két személy nyolc órát töltött 
Kézdivásárhelyen. Állításuk szerint 
„pihentek”. Ez a két személy poten-
ciális koronavírus-hordozó lehetett, 
ezért a székelyföldi elöljáró az önkor-
mányzat nevében kérte, ne engedjék 
megállni a városban az áthaladó kon-

vojokat. Ugyanakkor követelte, hogy 
vonják felelősségre azokat, akik jóvá-
hagyták, hogy a két átutazó órákon át 
időzzön a városban.

„A gépkocsit kísérő rendőrök és 
csendőrök betartották a szabályokat, 
a helyi közösség nem volt kitéve a fer-
tőzés veszélyének. Ezt az is bizonyítja, 
hogy Kézdivásárhelyen eddig egyet-
len koronavírussal fertőzött személyt 
sem diagnosztizáltak” – válaszolta a 
prefektusi hivatal. Az Observatorul 
de Covasna napilapnak küldött állás-
foglalásában a prefektúra kiemelte, a 
rendfenntartók egy, több gépkocsiból 
álló konvojt kísértek át a megyén, az 
egyik gépkocsi menet közben többször 
áttért a másik sávra, ezért jelezték, 
hogy húzzon le az út szélére. Miután 

a gépkocsivezető közölte, hogy több 
napja vezet, elfáradt és pihenésre van 
szüksége, megálltak Kézdivásárhelyen 
egy töltőállomás parkolójában, majd 
a sofőrt a város karanténövezetébe kí-
sérték, hogy kipihenje magát.

A prefektúra szerint megalapozat-
lan volt a kézdivásárhelyi elöljárók 
aggodalma, hogy miután az átutazók 
az előírásos két óra helyett nyolc órát 
töltöttek a városban, megfertőzhették 
volna a helyieket. Arra hivatkoztak, 
hogy az Országos Katasztrófavédelmi 
Bizottság (CNSSU) rendelete értel-
mében valamennyi közintézmény és 
magánvállalkozás köteles volt kéz-
fertőtlenítőt biztosítani, és rendsze-
resen fertőtleníteni a kilincseket és 
más felületeket.

Prefektúra: nem voltak veszélyben a kézdivásárhelyiek

 » Április 20-án  
két,  hivatalos 
gépkocsikon-
vojban kísért 
személy nyolc 
órát töltött Kéz-
divásárhelyen, 
állításuk szerint 
„pihentek”.




