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> Népművészeti karácsonyvárás. Má-
sodik alkalommal szervezett karácsony-
váró népművészeti kiállítást a Hargita 
Megyei Hagyományőrzési Forrásköz-
pont. December 14-én zsúfolásig megtelt 
érdeklődővel, gyerekekkel és szülőkkel a 
központ székelyudvarhelyi bemutatóter-
me, ahol Bálint Júlia csuhéfonó, Kustán 
Erzsébet makramécsomózó faliszőnye-
geit, valamint Varga Géza és Zsuzsánna 
mézeskalácskészítő házaspár munkáit 
mutatták be a nagyérdeműnek. P. Buzo-
gány Árpád, a forrásközpont munkatársa 
arra buzdította az egybegyűlteket, hogy 
ne árcsökkentett műanyag csecsebecséket 

tegyenek a karácsonyfákra, hanem része-
sítsék előnyben a helyi művészek munkáit. 
A Móra Ferenc Általános Iskola Gerlicék 
furulyacsoportjának zenés műsora tette 
színesebbé az eseményt, közben Szilvesz-
ter Levente Csongor verset is szavalt. A 
megnyitón a forrásközpont munkatársai 
röviden ismertették a szakágak rövid tör-
ténetét, ezt követően pedig az alkotók ki-
állított munkáit mutatták be részletesen. 
„Ezeket a különleges kézi alkotásokat meg 
is lehet vásárolni a székhelyünkön. Tavaly 
is úgy vitték, mint a cukrot, hiszen tetszik 
az embereknek” – tette hozzá humorosan 
P. Buzogány Árpád. (Antalfi József ) 

Hatalmas pusztítást végzett a 
minden bizonnyal rövidzárlat 
által okozott tűzvész, amely 
december 10-én a Zetelaka ha-
tárában lévő asztalosműhely-
ben ütött ki. Az épület szinte 
teljesen leégett, a kárfelmérés 
folyamatban van, s kérdés, 
hogy a sérült falak elbírják-e a 
felépítendő új tetőszerkezetet. 
A héten a helyszínen jártunk, 
az egyik tulajdonossal el is be-
szélgettünk.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A lángok szombaton dél-
után lobbantak fel, szemé-
lyi sérülés nem történt, az 

anyagi kár azonban óriási. Boros 
József társtulajdonos elárulta, van 
biztosításuk az épületre, a tönkre-
ment gépekre és az áru egy részére 
is. Udvarhelyről már jártak ott a 
kárfelmérők, de Bukarestből is 
érkeznek. A vállalkozó gyors kár-
térítést vár, úgy véli, jó pont lehet, 
hogy 2003 óta folyamatosan biz-
tosítottak, a szerződést nem mos-
tanában kötötték meg.

A tűz egy olyan irodában ütött 
ki, amelyet régóta nem használ-
nak, okozója szinte biztosan rö-
vidzárlat volt.

– Több feltételezés létezik, 
hogy mi okozhatta a rövidzárla-
tot, az is lehetséges, hogy egerek 
rágták el a régi, megporosodott 
kábeleket. A szándékosságot ki-
zárták, hisz az épület zárva volt, és 
a tűz bentről indult. Nem voltak 
konfliktusaink senkivel, és tarto-
zásaink sincsenek sem az állam, 
sem más cégek felé – mondja Bo-
ros József.

A mintegy ötven alkalmazot-
tat foglalkoztató, kerti bútorokat 
gyártó cég vezetői most a gyors 
talpraálláson gondolkoznak. A 
festő-, szerelő- és csomagolórész-
legük egy másik épületben műkö-
dik, itt azonban vannak kész áruk 
is, ezeket próbálják minél hama-
rabb elszállítani a megrendelők-
höz, hogy felszabadítsák a helyet 
és a termelést ide költöztessék. 

Hogy aztán az elkészült árut hol 
fogják festeni és csomagolni, az 
még kérdéses, számításaik szerint 
a termelés legalább egy hónapot 
csúszhat.

Gondok vannak a munkagé-
pekkel is. Párat sikerült kimente-
ni, de a legtöbb tönkrement a tűz-
ben. Zetelakáról, Patakfalváról, 
Udvarhelyről ismerősök, társcé-
gek felajánlották, hogy tartalék-
gépeiket átadják használatra, ez 
valamelyest segít. A cég pályáza-
tot nyert új gépek vásárlására, az 
előleg kifizetéséhez azonban ban-
ki hitelt igényeltek, a garanciát 
pedig azzal az ingatlannal fedez-
ték, amely éppen leégett. Továb-
bi problémát jelenthet az épület 
falainak a biztonságossága. Benn 
nagy mennyiségű faárut tároltak, 
így az égési hő igen magas volt, 
nem tudni, hogy ez mennyire 
rongálta meg a falakat, mennyire 
biztonságos ugyanezekre ráépíte-
ni az új tetőszerkezetet? A teljes 
kárfelmérés sem történt meg, így 
egyelőre semmit sem mozdíthat-
nak a romos épületben.

– Nem könnyű, de szeretnénk 
minél hamarabb talpra állni. Ren-
geteg felajánlást, segítséget kap-
tunk, amelyekért ezúton is sze-

retnénk köszönetet mondani. De 
ugyanúgy hálával tartozunk azok-
nak is, akik az oltásban segítettek. 
A tűzoltók is hamar kijöttek, az 
önkéntesek is kivették részüket a 
munkából, tudom jól, hogy ekko-
ra tűzvésznél egyáltalán nem volt 
könnyű dolguk – zárja a beszélge-
tést Boros József.

Meghaladta 
az önkéntesek erejét
Szombaton délután a zetelaki 

önkéntes tűzoltók elsőként értek 
a helyszínre, a 26 tagot számláló 
alakulatból 25 kivette részét az 
oltásból, amit meg lehetett tenni, 
azt meg is tették.

– Az utóbbi két tűzeset mesz-
sze meghaladta az erőnket, most 
is külön szóltam, hogy négy autót 
küldjenek, olyannyira nagy a tűz. 
Sajnos, a kocsinkban alig három-
ezer liter víz van, ha ez kifogy, 
menni kell tölteni. Önkéntesek 
vagyunk, elég szegényes a felsze-
relésünk, de a fiúk aktívak, amit 
tudunk, azt megtesszük. Csak 
egyvalaki hiányzott közülünk, 
de az illető tudtommal nincs is az 
országban – tájékoztatott Sándor 
Dénes, a zetelaki önkéntes tűzol-
tók parancsnoka.
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RövidZáRlAt okoZHAttA A tüZet

A gyors talpraállásban 
reménykednek Zetelakán tegnap kezdték kiosztani az ud-

var helyszéki falvakban a Caritas 
szé kelyudvarhelyi munkatársai 
azokat a süteményeket, amelye-
ket a verestóy Alapítvány által 
szervezett jótékonysági akció ke-
retében gyűjtöttek a nehéz anyagi 
körülmények között élő és egye-
dülálló időseknek.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Tavalyi sikerén felbuzdulva 
idén újra megszervezte a 
Verestóy Alapítvány az Egy 

boldogabb karácsonyt! elnevezésű 
akcióját, amelynek lebonyolításában 
ismét az udvarhelyi Caritas család-
segítő osztálya is részt vállal. Az ala-
pítvány munkatársai által szervezett 
akció célja, hogy az általuk felkért 
önkéntesek házi készítésű sütemé-
nyei minél több idős és egyedülálló 
ember arcára mosolyt varázsoljanak 
a közelgő ünnepek alkalmával. 

– Az alapítványunk mottója, mi-
szerint: Segíteni jó, segíteni érdemes 
– az ünnepek közeledtével nagyon 
is aktuálissá válik, ezért szerveztük 
meg az akciót – fogalmazott Nemes 
Melinda, a Verestóy Alapítvány ügy-
vezető igazgatója.

Elmondása szerint a különféle 
süteményeket az alapítvány volt és 
jelenlegi ösztöndíjasainak szülei ké-
szítették, akik az első telefonhívásra 

vállalták az áldozatos munkát. A 
huszonhét önkéntes által készített, 
finom és tartós süteményekből közel 
kilencven csomagot sikerült összeál-
lítani, amelyeket a tavalyi akcióban is 
együttműködő Caritas fog eljuttatni 
a kedvezményezetteknek.

– Azért esett a Caritasra a válasz-
tás, mert a szervezet napi kapcsolat-
ban van ezekkel az emberekkel, és így 
biztosak lehetünk abban, valóban jó 
helyre kerülnek a csomagok – nyilat-
kozta Nemes Melinda, aki egyben a 
kezdeményezés ötletgazdája is.

Az alapítvány munkatársai által 
becsomagolt süteményeket már teg-
nap elkezdték kiszállítani, elsők közt 
a nyikómenti Székelyszentmihályon 
élő egyedülállók kaptak a finom 
süteményekből, de néhány napon 
belül több udvarhelyszéki faluba is 
ellátogatnak majd a Caritas munka-
társai, és természetesen Udvarhely 
sem marad ki a sorból. 

– A tavalyi tapasztalatok alapján 
mondhatom, hogy a megajándé-
kozott emberek örülnek az aján-
dékoknak, és nagyon jólesik nekik, 
hogy nem halt ki az emberekből a 
segítségnyújtás – összegzett Sándor 
István, a Caritas családsegítő szolgá-
latának munkatársa.

Nemes Melinda szerint ez az 
akció alapítványuk legszebb kezde-
ményezése, mert pénz nélkül is szép 
dolgot tudnak megvalósítani.

A kárfelmérésig semmihez nem nyúlhatnak fotó: szász csaba
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Süteményeket oSztAnAk A ráSzoruló időSeknek

Pénz nélkül is lehet


