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F Ü L ÖP -S Z É K E LY B O T ON D

S zékelyudvarhely minden 
pontjáról látni lehetett pén-
tek délben a hatalmas füst-

felhőt, amely egy lángra kapott 
fenyédi asztalosműhelytől szárma-
zott. A helyzet súlyosságára való 

tekintettel mintegy 80 önkéntes és 
hivatásos tűzoltót vezényeltek a 
helyszínre, akik tizennégy jármű-
vel érkeztek meg. A székelyudvar-
helyi hivatásos tűzoltók járművei 
mellett Csíkszeredából is vezényel-
tek át egységeket, az önkéntescsa-
patok pedig Fenyédről, Máréfalvá-
ról, Szentegyházáról, Zetelakáról, 
Oroszhegyből és Bögözből érkeztek 

– tudtuk meg Alina-Maria Ciobota-
riutól, a Hargita megyei tűzoltóság 
szóvivőjétől.

Munkagépek, autók

Több órán át küzdöttek a tűzoltók, 
mire sikerült megállítani a lán-
gok terjedését, fennállt ugyanis a 
veszélye annak, hogy a közelben 
lévő más termelőegységek is meg-
gyulladnak. Alina-Maria Ciobota-
riu lapunknak elmondta, hogy a 
munkát jelentősen nehezítette a 
vízforrások hiánya, akárcsak az, 
hogy nagy mennyiségű éghető 
anyag volt a lángra kapott épület-
ben. A Hargita megyei tűzoltóság 
későbbi közleménye szerint 700 

négyzetméteren pusztítottak a 
lángok, az épületben pedig mun-
kagépek, alapanyagok, kész- és 
félkész termékek égtek bent. 
Mindemellett négy jármű is a lán-
gok martalékává vált. A kommüni-
ké szerint 1,25 millió lej értékben 
keletkezett kár, ugyanakkor a tűz-
oltók fáradozásainak köszönhe-
tően további 2 millió lej értékben 
mentettek meg javakat.

Mi okozta a tüzet?

A helyszínen sikerült beszélnünk 
a károsultakkal, akik elmondták, 
hogy egy tárgy megmunkálása 
közben keletkezett fűrészpor, ami 
vélhetően egy szikrától kapott 

lángra. Ezután már másodpercek 
alatt kigyulladt a teljes épület. Az 
ott dolgozók poroltókkal próbálták 
megfékezni a tüzet, de nem jártak 
sikerrel, kisvártatva menekülniük 
kellett. Az alkalmazottak iratai-
kat és személyes tárgyaikat 
hátrahagyva rohantak ki 
a lángokban álló épület-
ből, szerencsére személyi 
sérülés nem történt. A tűz 
okát a Hargita megyei tűz-
oltóság is a leírtak szerint ha-
tározta meg. A károsultak örültek, 
hogy senki sem sérült meg az eset 
során, ugyanakkor köszönetüket 
fejezik ki a hivatásos és önkéntes 
tűzoltóknak a gyors és áldozatos 
munkájukért.

Pillanatok alatt terjedő lángok
Asztalosműhely égett le Fenyéden pénteken, a kár eléri az 1,25 millió lejt

KOR P O S AT T I L A

Idős házaspár kereste fel szerkesz-
tőségünket azzal az észrevétellel, 

hogy a zsögödfürdői kezelő-
bázison nem minden szol-
gáltatás vehető igénybe 
november eleje óta. „Idősek 
vagyunk a feleségemmel, 
egészségügyi okokból gyak-
ran látogatunk le a központ-
ba. Elégedettek vagyunk a 

kezelőbázissal, de nem értjük, 
miért nem érhető el minden szolgál-

tatás a hónap eleje óta. Nagy szüksé-
günk lenne rá, ráadásul mindketten 
be is vagyunk oltva, tehát ez nem le-
het akadálya a szolgáltatásoknak” – 
osztotta meg panaszát az idős férfi , aki 
legfőképp a medence hiányát emelte 
ki. A pontos válaszok érdekében meg-
kerestük a zsögödfürdői kezelőbázis 
működtetőjét. Mihály András lapunk-
nak elmondta, az október második 
felétől érvényben lévő előírásoknak 
kénytelenek eleget tenni azzal, hogy 
bizonyos szolgáltatásokat befagyasz-
tanak. „A szolgáltatások harminc szá-
zalékát tudjuk jelenleg biztosítani az 
idelátogatóknak. Sajnáljuk mi is, de 

ekkora kapacitással működhet most a 
központ” – tudatta, hozzátéve, ennek 
megfelelően jóval kevesebb alkalma-
zottnak tudnak munkát biztosítani 
jelenleg a kezelőbázison. 

Ami igénybe vehető

Jelenleg a mofetta és a kádas fürdő ve-
hető igénybe a kezelőbázison, a többi 
szolgáltatás szünetel. Mihály András 

hozzátette, az érkező vendégekkel 
is tudatják a csökkentett működést, 
amelynek egyelőre nem látja a végét. 
„Kevés vendégünk van, tönkretesz 
minket is a helyzet. Kínlódunk már 
két éve, hiszen a számlákat és az al-
kalmazottakat is fi zetni kell” – fogal-
mazott a működtető. A kezelőbázisra 
a belépés zöldigazolványhoz vagy 
negatív teszthez kötött. Az épületet és 
a hozzá tartozó területet a működtető 
2005-ben haszonbérbe vette 49 évre a 
csíkszeredai önkormányzattól. A ke-
zelőbázist egyebek közt ízületi beteg-
ségekben szenvedőknek, magas vér-
nyomásúaknak, illetve mozgásszervi 
betegségekre ajánlják.

Szűkülő kínálat Zsögödfürdőn

A kezelőbázisra a belépés zöldigazol-

ványhoz vagy negatív teszthez kötött

◂  F OT Ó : P I N T I  AT T I L A

• A koronavírus-járvány visszaszorításáért 
hozott szabályozások és korlátozások miatt nem 
érhető el minden szolgáltatás a zsögödfürdői 
kezelőbázison.

• Összesen 1,25 millió lejes kár keletkezett a pén-
teken Fenyéden kigyulladt asztalosműhelynél, ahol 
nemcsak az épület égett le, de munkagépek, autók és 
a termelésben használt alapanyagok, termékek is a tűz 
martalékává váltak. Legkevesebb nyolcvan önkéntes 
és hivatásos tűzoltó vett részt az oltásban.

Hétszáz négyzetméteren pusztítottak a lángok. Szerencsére senki sem sérült meg a tűzeset során ▴  F OT Ó K : E R D É LY B Á L I N T E LŐ D




