Mărturii din infernul de la Euphobia. Şase ani de la exploziile care au zguduit Sighetu Marmaţiei
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Astăzi se împlinesc şase ani de la exploziile care au zguduit Sighetu Marmaţiei. Cele două
deflagraţii s-au produs în 19 februarie 2012. Prima, în clubul Euphobia din municipiu, iar a doua
în cabinetului unui notar, ambele încăperi aparţinând unei clădiri care nu era racordată la gaz.

În urma celor două explozii, 21 de persoane au suferit arsuri grave, 15 dintre răniţii grav fiind
transportaţi de urgenţă la Bucureşti. Silviu Comăneci, directorul Berg Gaz Sighetu Marmaţiei,
aflat printre cei 15 răniţi transferaţi în capitală, a decedat ulterior la Spitalul de Arşi.

“Li se vedea sângele pe piele”
Panica stârnită de deflagraţii va fi uitată cu greu de cei care le-au trăit la faţa locului. Groaza
prin care au trecut martorii poate fi cu greu descrisă în cuvinte. O martoră la eveniment a
relatat, sub protecţia anonimatului, că grozăvia i-a produs un şoc puternic, dar e recunoscătoare
că a scăpat teafără. “Eram la intrarea în club, atunci ajunsesem. Coborând scările, am simţit un
val de căldură. Credeam că sunt efecte speciale… Când am încercat să deschid ochii, nu am
mai putut. Am auzit urlete şi m-am întors instinctiv spre ieşire. Când am simţit frigul, cu greu am
deschis ochii şi am realizat că ceva grav s-a intamplat.

Am început să văd fete care ieşeau din club şi se aruncau în zăpadă. Lumea era agitată, unii
plângeau, alţii ţipau. Începeam să aud fete care strigau după ajutor, li se vedea sângele pe
piele. Unii nu mai aveau nici piele. A fost groaznic!… Am mers repede acasă, dar momentul
adevărului a fost când am stat în faţa oglinzii; a fost unul pe care nu îl voi uita. Îi mulţumesc lui
Dumnezeu că am scăpat atât de uşor”, a relatat tânăra pentru AxaNews.ro.

Sursa - axanews.ro

1/1

