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2007. január 15-én reggel leégett az
erdészeti szakképzés jelentõs bázisát
képviselõ Széchenyi Zsigmond Szak-
közép- és Szakiskola kollégiumának
teteje. Az anyagi kár jelentõs, a diá-
kok közül azonban senki nem sérült
meg. A sajnálatos eseményrõl, an-
nak következményeirõl Kiss Vince,
az iskola igazgatója tájékoztatta az
Erdészeti Lapok olvasóit. 

– Engem hétfõn reggel háromnegyed
hatkor telefonon értesítettek, hogy ég a
kollégium. Háromnegyed ötkor jöttek a
konyhások dolgozni, õk még semmi kü-
lönöset nem tapasztaltak. Háromnegyed
hatkor Horváth Norbert, kollégiumi
nevelõ indult a mosdóba és kinyitva az
ajtót érezte, hogy füst van. Gyorsan – az
idõközben megjelent karbantartókkal,
fûtõkkel – a gyerekek ébresztésébe,
mentésébe kezdett és értesítették a tûzol-
tóságot is. Kint a gyerekeket sorba állítot-
ták, hogy a létszámot ellenõrizzék. 202
tanuló volt akkor a kollégiumban, két ta-
nuló azonban valahol „elkallódott”, ezért
a tanár ismét visszaszaladt, a füstben
megkereste és megtapogatta az elveszett
gyerekek ágyát. Az ágyakat üresen talál-
ta, de akkor már olyan tûz volt, hogy
megégett a keze, és füstmérgezést is
szenvedett. Azonban az eset a fizikai sé-
rülésnél lelkileg jobban megviselte.
Idõközben elõkerültek az elveszett tanu-
lók is, és hála istennek senki nem szen-
vedett sérülést – leszámítva a tanár urat.

A tûz egy nem lakott szobából indult.
Egy tanulónk észrevette, hogy az ajtó alól
szivárog a füst. Kinyitotta az ajtót, és por-
oltóval megkísérelte eloltani a tüzet, de
olyan füst volt, hogy semmit sem látott. A
nyomásváltozás, vagy a hõ hatására kitö-
rött az ablak és az égõ ablakkeretrõl ki-
csapódtak a lángok. A felette levõ széles

párkány pillanatok alatt lángra kapott és
ezután már a tetõszerkezeten villámgyor-
san továbbterjedt a tûz – a száraz fenyõ
és a szigetelõ kátránylemez gyors égésbe
kezdett. 

Tíz perc múlva kint voltak a marcali
tûzoltók, majd késõbb jöttek a nagyatá-
diak, a kaposváriak, a keszthelyiek és a
kanizsaiak is, a tûz gyors terjedését
azonban nem tudták meggátolni. Ha
valamennyien idõben érkeztek volna –
ami a 40-50 kilométeres távolságból ne-
hezen képzelhetõ el – a 30 méteres
épületszárny leég, de a 60 métereset ta-
lán meg lehetett volna menteni. 

A tûz pontos okát még nem tudjuk. A
szakemberek elõzetesen kizárták a szán-
dékosságot és a rövidzárlatot. Elképzel-
hetõ hogy gondatlanság okozta. Elõfor-
dult korábban, hogy ebben a helyiségben
vizet melegítettek, mobil telefont töltöttek
a gyerekek. Sok minden lehetséges. A kár
nagyságáról sokféle mendemonda – ese-
tenként félmilliárd forint – terjed. Én száz-
millió körülire becsülöm. A felsõ szinten,
ahol a tûz keletkezett, minden elégett. A
szekrények, az ajtók, ablakok, a tanulók
személyes holmijai… A nyugati részen már
meg tudták annyira fékezni, hogy az
ágyak, a szekrényben lévõ holmik nem
égtek el. Ott, és az alatta levõ szinteken az
oltás során felhasznált nagy mennyiségû
víz okozott károkat. 

A jövõ
Nagyon sok felajánlás érkezett
magáncégektõl, szülõktõl – többen szak-
ipari-, illetve segédmunkát ajánlottak fel.
Volt vállalkozás, amelyik pénzügyi segítsé-
get ajánlott fel azzal, hogy náluk vásároljuk
a faanyagot. Mõcsényi Miklós a FAGOSZ,
és Ormos Balázs az OEE fõtitkára jelezték,
hogy felkérik a látókörükben lévõ vállal-
kozásokat a segítségnyújtásra. Ennek hatá-

sára többen is felkerestek a segítés szándé-
kával. Segítséget ígért a helyreállításhoz
Lamperth Mónika önkormányzati és terü-
letfejlesztési miniszter, valamint Sütõ Lász-
ló Marcali város polgármestere is. 

A tetõteret teljesen le kell bontani, de
az alsóbb szinteken is komoly felújítás
szükséges. A fenntartó, Marcali Városi Ön-
kormányzat a meghívásos közbeszerzési
eljárás keretében jelöli ki a kivitelezõt. Mi
is szeretnénk az újjáépítésben aktívan
részt venni, a kivitelezõvel úgy kívánunk
együttmûködni, hogy nekik csak a szak-
ipari munkát kelljen végezniük – mire õk
felvonulnak, mi a terepet elõkészítenénk. 

A tûz után a tanulók elhelyezését, és
a tanítás folytatását kellett megszervez-
ni. Háromnapos tanítási szünetet ren-
deltem el, melybõl öt lett. A nagyszaká-
csi nevelõotthon harminc fõre férõhe-
lyet ajánlott fel, a polgármester közben-
járására a marcali gimnázium ajánlott
fel férõhelyeket. A BKV – a fenyvesi
üdülõjébõl – ágynemût, matracokat, a
nagyszakácsi nevelõotthon emeletes
ágyakat ajánlott fel. 

Most kezdtük a második félévet. Hat
szakmából lesz idén szakmunkásvizsga,
a levelezõsökkel és az esti tagozatosok-
kal együtt hét osztályunk készül érettsé-
gire. Ezt az egyhetes kiesést szombati ta-
nításokkal, illetve a húsvéti szünet lerö-
vidítésével tudjuk pótolni – a tûz, illetve
a helyreállítás az oktatási munkánk szín-
vonalát nem fogja gátolni.

Lejegyezte: Detrich Miklós
A fotók a Katasztrófavédelem 

felvételei

Lapzártakor érkezett hír szerint a
kár értéke 177 millió forint, melynek
várhatóan a felét téríti a biztosító. A
rendõrségi vizsgálat gondatlanság mi-
att bekövetkezett tûz ügyében nyomoz.
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