
„Fútt ám a szél rettenetesen!”
A legidősebb nyíracsá- 
diak sem emlékeznek a 
június eleji tornádóhoz 
hasonló égi jelenségre.
n y ír a c s á d . „Maga is láthassa 
a két szemivei, hogy tépkedi 
a szél a háztetőkön a fekete 
fóliát; hát normális az, hogy 
két héttel a nagy baj után 
még mindig csak itt tart a 
helyreállítás?” - fordult hoz
zánk mintegy bemutatkozás 
gyanánt a testes asszonyság, 
aki egy népes társaság tagja
ként a Vágóhíd utca sarkán 
múlatta az időt. A helyszín 
említésének azért van külö
nös jelentősége, mert június 
elsején, amikor tornádó csa
pott le Nyíracsádra, a Vágóhíd 
utcában ép hajlék bizony alig 
maradt.

Megható pillanatok
Fotós kollégámmal elsőként 
a polgármesterhez kopogta
tunk be. Dr. Nagy Jánostól 
megtudjuk, hogy a természe
ti katasztrófában összesen 
41 házat ért kisebb-nagyobb 
sérülés. Egy lakóépület élet- 
veszélyessé vált, másik né
gyen újra kellett rakni a palát 
vagy a tetőcserepet, a többi 
viszonylag olcsón megúszta 
a forgószelet. „Péntek dél
után történt a baj, a már zár
ra lévő boltok tulajdonosai 
mégis szó nélkül kinyitottak, 
hogy segítsenek, amivel csak 
tudnak. Megható volt az az 
összefogás, ami a híradások 
révén felénk megnyilvánult; 
a hajdúdorogi önkormányzat 
tetőcserepet küldött, a kör
nyező települések polgármes
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A 85. évét taposó Gyuri bácsi az életével látszik

terei munkaerőt ajánlottak 
fel, a helyi vállalkozók is dere
kasan helytállnak, de érkezett 
felajánlás Üllőről, Vecsésről, 
sőt, Dunakilitiről is” - sorolta 
a falu első embere, nem feled
kezve meg a karitatív szerve
zetekről sem. A baptisták, a 
Vöröskereszt, a reformátusok 
és az üdvhadsereg tagjai élel
miszercsomagokat osztottak 
a rászorulóknak, a Máltai 
Szeretetszolgálat pedig há
rom ingatlan rendbetételét is 
vállalta. Elkel minden segít
ség, hiszen a kárt szenvedett 
41 család közül csak minden 
tizediknek volt lakásbiztosí
tása.

Borzasztó lehetett
Magam ugyan még soha nem 
láttam tornádót, a Vágóhíd 
utcába betérve mégis el tud
tam képzelni, hogy milyen 
borzasztó lehet. Az egyébként 
is szerény hajlékok (nagyrészt 
talán szocpolos házak) tetején
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tátongó hatalmas lyukakat 
ideiglenesen fóliával fedték 
be, a fóliát azonban sok helyen 
már feltépte a viharos szél. 
A házak előtt kupacokban áll 
az építési törmelék, a helyiek 
szerint napok óta azt hallgat
ják, hogy hozzá ne nyúljanak, 
majd jönnek és elviszik. De 
mikor? - kérdezik...

„Azt a hatvan hullámpalát, 
amit kapott a falu, az öreg ro
gyadozó viskójára kellett vol
na feltenni, hiszen szegényre 
mindjárt rászakad a plafon” 
- dohog Baranyi István, és 
szavai szinte gyújtóbomba
ként hatnak a többiekre is. Az 
egyik roma asszony például

FO TÓ K: M OLNÁR PÉTER

azon ékelődik, hogy „rasz- 
szista tornádó lehetett biz’ a” , 
hiszen nem csak a tetőt, de a 
romák esetében a segítőszán
dékot is elsöpörte; a többiek 
nem kacagnak rajta, ebből 
sejtem, hogy talán mégis ko
molyan beszél. Egy másik 
férfi (ugyancsak név nélkül) 
azt teszi szóvá, hogy olyanok

Elszállításra váró törmelék min
denütt

kaptak segítséget, akiknek 
amúgy is van pénzük, a csó
róknak meg semmi nem ma
radt; szinte a mondatot se fe
jezi be, amikor kiderül, hogy 
azért nem egészen úgy van 
az, hiszen ő maga is kapott 
az önkormányzattól tetőlécet 
meg hullámpalát. Az utcabe
liek sorolnák a sérelmeiket 
tovább, de közben kiderül, 
hogy akit a legkomolyabb kár 
ért, az nem panaszkodik. Al
kalmi idegenvezetőnk segít
ségével elindulunk hát, hogy 
életveszélyessé vált házában 
felkeressük a 85. évét taposó 
Kelemen Gyuri bácsit...

Gyuri bácsi a rozzant vis
kóban (háznak túlzás lenne 
nevezni) éppen pihen, az 
érkezésünk riasztja fel. Az
zal kezdi, hogy neki ugyan 
könyöröghet a polgármes
ter, hogy költözzön ki, mert 
mindjárt rádől az egész, a kul
túrterembe (nyilván a falusi 
kultúrházra gondol) ő bizony 
el nem hurcolkodik. Pedig ez 
tényleg kész életveszély. A 
falon körbe akkora rés tátong, 
hogy kilátunk rajra az udvar
ra, a plafon meg úgy meg
ereszkedett, hogy alig férünk 
el alatta. Gyuri bácsi azonban 
egyre csak valami lakókonté
nert emleget, amit állítólag a 
falu polgármestere ígért meg 
neki. Kiderül, tényleg meg
ígérték, de szerdáig még nem 
ért oda...
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