
Felgyújtották a Körös-torok büféit 

Csongrád - Felgyújtották a csongrádi Körös-torok büféudvarát a tegnapra virradó 
éjszakán, négy pavilon porig égett. Az elkövetık az összes bódét feltörték, 
lelocsolták gázolajjal és hígítóval. A vállalkozóknak nincs biztosításuk, a kár 
meghaladja a 10 millió forintot. Senki sem sérült meg, a rendırség nyomoz. A 
vendéglátók hétvégén egyszerre, bulival nyitottak volna. 

Tegnap hajnalban, pontosan 4 óra 41 perckor érkezett 
a telefonos riasztás a csongrádi tőzoltóságra, hogy 
égnek a Körös-toroki vállalkozói udvar büféi. A 
lánglovagokat egy távolabbi üdülıházban bankettezı 
fiatalok értesítették, ık a fura zajra figyeltek fel. A 
tőzoltók csak a tőz terjedését tudták megakadályozni, 
a kemping felıli három pavilon porig égett, míg a 
Tiszához közelebbi hamburgeres bódénak a belseje vált 
a lángok martalékává. Kora reggelre a rendırök is 
megszállták az üdülıterületet, minden érkezınek 
felírták az adatait. 
 
A helyszínen annyit sikerült megtudnunk, hogy az összes büfépavilont feltörték, és 
mindegyikre gyúlékony folyadékot, gázolajat és hígítót locsoltak. A tettesek profik 
lehettek, mert gondoskodtak a megfelelı szellızésrıl, hogy a fabódék minél 
hamarabb elégjenek. Sietısen távozhattak, mert a hígítós kannát is a helyszínen 
hagyták. Információink szerint a bőncselekménynek nem volt szemtanúja. 
 
– Arra ébredtem, hogy recsep-ropog minden – mesélte Szigeti Szabolcs, a szomszédos 
Happy Day Hotel tulajdonosa. Mire kirohant az épületbıl, már dolgoztak a tőzoltók a 
vállalkozóudvarban. Szerinte érthetetlen, ami történt, hiszen a korábbi rivalizálás 
már a múlté a Torokban, mindenki várta, hogy kezdıdjön a szezon. 
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A gyújtogatók alapos munkát végeztek: a négy pavilonból minden a lángok martalékává vált.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– Egyelıre nem tudjuk, mi legyen a hétvégére beharangozott nyitóbulival, de annyit 
ígérhetünk, hogy nem futamodunk meg, csak azért is szervezünk zenés-táncos 
estéket a Körös-torokba – mondta lapunknak Pusztai Zsolt. A büfések közös 
képviselıje szerint hosszú évek után végre úgy indulhattak volna a szezonnak, hogy 
nem volt harc és békétlenség az üdülıterület vendéglátói között. Ennek eredménye 
volt az is, hogy az önkormányzat megszüntette a csendes hétvégéket, és 
engedélyezte a szombati bulikat. Pusztai Zsolt büféje épen maradt, de egyik 
kollégája épp az elmúlt hetekben több százezer forintot költött felújításra, pavilonja 
pedig most a berendezéssel együtt megsemmisült. Az összes kár meghaladja a 10 
millió forintot, ráadásul a leégett büfék tulajdonosainak biztosítása sem volt. 
 
– Nagy reményekkel indultunk az idei évnek. Jó az idı, az alacsony vízállásnak 
köszönhetıen a homokpart is egyre szebb, erre mindent tönkretesznek a 
rosszakaróink – mondta elkeseredetten Nagy Csaba. Az árpádhalmi vállalkozó 4 éve 
vásárolt két bódét a vállalkozóudvarban, az egyikben lángosos, a másikban 
hamburgeres mőködött, tavaly például veszteséggel. Tegnap mindkettı leégett, de a 
hamburgeres talán még helyrehozható. Nagy Csaba néhány hete majdnem eladta 
büféit, de végül nem jött össze a darabonkénti 2 milliós üzlet. Szerencse a 
szerencsétlenségben, hogy csak két hőtıje veszett oda, csütörtökön pakolták volna ki 
a teljes berendezést. İ is azt mondta lapunknak, nem tud arról, hogy ellensége 
lenne, nem fenyegették meg korábban. 
 

 
A rendırség várja a bejelentést 
 
Rongálás miatt, szakértık segítségével nyomoz a Csongrádi Rendırkapitányság a 
Körös-torokban történt gyújtogatás ügyében – közölte a megyei fıkapitányság 
sajtószolgálata nap közben. A közlemény szerint a rendırjárırök is észlelték a tüzet, 
és értesítették a tőzoltókat. A nyomozók azt kérik, hogy aki az elkövetıkrıl tud 
valamit, hívja a rendırség 107-es vagy 112-es segélyhívó számát.  
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