
A gyergyócsomafalvi önkéntes tűzoltóság története 

 

 

A Gyergyócsomafalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásának pontos időpontja nem 

ismert, azonban a zászlójukon az 1886-os évszám szerepel, mely 1950-ben fel volt újítva. 

Ambrus Albert Árpád helybéli lakostól megtudtam, hogy 1886-ban Csíkszéken működött egy 

tűzoltó egyesület, amely 59 éjjeliőrt, éjjeli tűzőrt, 51 szivattyúkocsit, 134 kézi szivattyút 

számlált. Ezeket az adatokat a Magyarországi Statisztikai Hivatal kiadványa tartalmazza. 

Ezeknek az őröknek és szivattyúknak egy része valószínűleg Gyergyócsomafalván volt, mert 

akkoriban községünk a nagyobb települések közé tartozott az 584 házzal. 

Orbán János nevezetű gyergyócsomafalvi lakos 1887-ben a következőket jegyezte le: „Idén 

június 30-án Gyergyócsomafalván akkora tűz ütött ki, hogy 100 lakos épülete leégett. A tűz 

Czirják Mártonnál kezdődött, a Csatáktól a Farkasokig négy napig égett." Ebből az iratból 

kitűnik, hogy Csomafalván, már 1887-ben is vezettek nyilvántartást a tűzvészekről. 

Ugyanerről a tűzvészről ír a Hargita Népe, 2001. április 25-i számának 5. oldalán is: Nagy tűz 

égette fel Csomafalvát 1887-ben. Leégett a falu kétharmad része, a mai Huszár utcától az 

Újfalu felé eső rész. Abban az évben nagy szárazság volt. Nem lehet tudni, honnan 

keletkezett a tűz... A tűzben egy ember is elégett... Az égés Szent Péter utáni nap (június 30-

án) történt.  

A Gyergyó című körzeti újság 1902. április 27-én megjelent 17. számában a tűzoltók 

beavatkozásairól ír gyergyói, ditrói, szárhegyi és csomafalvi tűzeseteknél.  

 1902-től 1945-ig nem találtam adatokat a község tűzoltóiról. 

Megtaláltam az önkéntes tűzoltó egyesület 1945-ben, a második világháború után készült 

leltárát, melyben 5 db. szivattyúról ír, melyek közül az egyik hosszú, több méteres slaggal 

volt felszerelve. Ezalatt pedig önkéntes tűzoltók járták be a háztartásokat megelőzés 

céljából. Ez az önkéntes tűzoltók névsorából derül ki, ahol azok a házszámok vannak 

bekarikázva, amelyeket le kellett ellenőrizni. A táblázaton a Gyergyócsomafalvi Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület magyar nyelvű bélyegzője van.  

Ekkor Molnár József volt a tűzoltóparancsnok, és az egyesület 56 tagot számlált. 

1951 után Csata László a tűzoltóparancsnok. Ez a talált delegációkból derül ki. 

Abban az időben a csomafalvi tűzoltók 100 kiló kendert vittek Szászrégenbe tűzoltó slagért 

cserébe. 

 Az 1960-ban összeállított tűzoltói névjegyzékből az derül ki, hogy akkor az alakulat 50 tagú 

volt. 



1965-ben a tűzoltóknak részt kellett venniük egy ismeretfelmérésen, ami egy magyar nyelvű 

„Kérdezz-felelek” kérdőív kitöltéséből állt. 

Ugyancsak ebben az időszakban intézkedési terveket készítettek a Csomafalván keletkezett 

tüzek megelőzésére és oltására. Ezeket a terveket negyedévente készítették el és a tűzoltók 

negyedévente találkoztak. 

1966-ban a község Néptanácsának Végrehajtó Bizottsága 1966/63 október 12-i határozatával 

átszervezték a tűzoltóságot, amely 25 fővel csökkent. 

 Így egy 1970-ben talált táblázat szerint a tűzoltóság létszáma 27 főre esett vissza. 

Az előkerült dokumentumokból kiderül, hogy 1951. és 1975. között Csata Lászlót mindvégig 

visszaválasztották az önkéntes tűzoltóság parancsnokának. Ebben az időszakban a 

tűzeseteket felvezették egy úgynevezett Tűzoltólapon. 9 ilyen lapot találtam. 

Ezekben az években a Petőfi Sándor elnevezésű művelődési otthon működött. A megtalált 

aktából kiderül, hogy a tűzoltóság szervezte és vezette a község kulturális életét. Egy 

fúvószenekar is működött. Erről találtam bérjegyzéket, ugyanis néhány „zenész" fizetést 

kapott. 

1975. után nyilvántartásban vezetik az önkéntes tűzoltók névsorát. Szintén ebben a 

nyilvántartásban található a község FCP alapítványától származó anyagok és az ülések 

jegyzőkönyvei. Ekkor az önkéntes tűzoltóság élére Szilagyi Sándor urat nevezték ki, aki 1987-

ig tölti be ezt a tisztséget. 

Az 1989-es események után az önkéntes tűzoltóság nem igazán működött. 1987-1990 között 

a csomafalvi önkéntes tűzoltók parancsnoka Madarász József volt. 1990-1994 között Borsos 

Zsigmond úr, az akkori polgármester vette át a parancsnokságot. 1994-1996 között András 

Sándor, 1996-2002 között pedig Orbán Vencel volt a tűzoltóparancsnok. A teljes időszak alatt 

semmilyen tevékenységet nem regisztráltak. 

2002-ben Vaszi Miklós úr lett az önkéntes tűzoltók parancsnoka. Ekkor kezd életre kelni az 

önkéntes tűzoltóság. Részt vesznek képzéseken, felkészítőkön. Egyenruhát és felszereléseket 

kapnak. 2007-ben pedig tűzoltóautót. 

2005-ben Gyergyócsomafalva Helyi Tanácsa a 2005/40-es számú tanácshatározatával 

jóváhagyta és megalakult a Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Közszolgálata. 

A szervezeti felépítés és a működési szabályzat 2009-ben módosult a 2009/38-as 

tanácshatározattal. 

Ezzel a döntéssel az önkéntes tűzoltók Gyergyócsomafalva község polgárvédelméhez 

csatlakoztak. 

Az önkéntes tűzoltók 2006-ban emlékeztek meg magalapításuk 100. évéről. 



2007. március 5-én Csata Béla tűzoltó megalapította a gyergyócsomafalvi önkéntes tűzoltók 

ifjúsági csapatát. A csapat kezdetben 6 fővel alakult, többségében tűzoltók gyermekei. 

Később a csapat bővült. Jelenleg 20 tagja van: Ambrus Renáta, Ambrus Balázs, Borsos Jenő, 

Csata Szilveszter, Madarász Erik, Király Szabolcs, Görbe Tihamér, Bartalis Nándor, Köllő 

Dávid, Csiki Izabella, Csiki Szabolcs, Csata Szilvia, Borsos István, Szilágyi Tibor, Csata Arnold, 

Szabó Tímea, Nagy Imre, Csiki Eszter, Csata Csaba és Csata Miklós. Az ifjúsági csapat 

edzéseken, felkészítőkön, versenyeken vett részt. 2013-ban a Hargita megyei Fiatal Tűzoltók 

Versenyén II. helyezést ért el. 

Jelenleg 23 aktív, önkéntes tűzoltója van a községnek: Kovács György, Kovács János, Köllő 

Csaba, Vaszi Miklós, Csiki Jenő, Székely István, Szakáli Zsolt, Ambrus István, Köllő Levente, 

Köllő Pongrác, Köllő Lehel, Köllő Zoltán, Borsos Venczel-Károly,  Ambrus László, Csata Béla, 

Páll Lajos, Baróti Szilárd, Csiki Csaba, Borsos István, András Sándor, Gyulai Csongor-Alpár, 

Biró Szilárd és Polgár István. 

A csomafalvi önkéntes tűzoltók 2007-ben indultak versenyeken. A legelismertebb díj a 2012-

ben Székelyudvarhelyen megrendezett Beavatkozási eszközök versenyen elért második 

helyezés volt. Ezen a díjon kívül számos részvételi oklevelet kaptak. 

2013-ban megalakult a „Lánglovagok” Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 

 

Gyergyócsomafalva, 2014. március 6. 

 

Balogh Zita, jegyző 


