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Letarolta a Homoród mentét
A károk felmérésén és rendbetételén dolgoznak az árvíz sújtotta településeken

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Iszonyú pusztítást végzett a med-
réből kilépett Vargyas-pataka, 
elsősorban a szentegyházi Strand 

utcában, ahol több háztartásba is 
betört a víz és a veteményeseket 
is elmosta. Ottjártunkkor a lakók 
portáikat takarították, mentették a 
menthetőt, ahogyan más települé-
seken is. A kisvárosban mindenki le 

volt döbbenve az árvíz miatt, 
amelyre szerintük a nyolcva-
nas évek óta nem volt példa. 
Meglepte őket a lezúduló víz 
iszonyatos ereje is, amely ha-

talmas farönköket, kerítésda-
rabokat és egyéb hordalékot is sodort 
magával. Egyeseknek a szerszámgé-
peit is elvitte a víz, mások pedig há-
ziszárnyasaikat sajnálhatták. Volt, 
aki szerint a rossz vízelvezetési rend-
szer miatt történtek a problémák, 
mások nem találtak magyarázatot 
a történtekre. A helyi vízszolgáltató 
munkatársai éppen a csatornaháló-
zat kitakarításán dolgoztak, amely 
iszappal telt fel. Ők mutatták meg 
nekünk, hogy mekkora kárt okozott 

a megáradt Rákos-patak is, amely 
szintén több portára tört be. Néhány 
udvart mi magunk is víz alatt talál-
tunk még szerdán délelőtt. A telepü-
lés alsóbb részén egyébként a Harvíz 
Rt. vízszolgáltató derítőállomásához 
vezető hidat teljesen járhatatlanná 
tette a megáradt patak.

Tömbházlakásokba tört be a víz

Sándor Lajos, Szentegyháza meg-
bízott polgármestere lapunknak el-

mondta, hihetetlen mennyiségű eső 
esett – 82 liter/négyzetméter – csu-
pán egy-másfél óra alatt, ezért árad-
tak meg a patakok. Mindemellett 
sem a szennyvíz-, sem az esővízel-
vezető csatornák nem tudták befo-
gadni a kaszálókról lezúduló vizet, 
így az az utakon hömpölygött. Több 
vezeték el is dugult a hordalék mi-
att. Közölte, több utcában is gondok 
voltak: 5 tömbházban 16 földszinti 
lakásba tört be a víz, amely további 
93 családi házba, illetve pincébe, 
valamint 4 gazdasági egységhez is 
behatolt. Károk keletkeztek például 
egy homoródfürdői villánál is, és 
több utca is megrongálódott. Sándor 
hozzátette, tegnap még zajlottak a 
kárfelmérések.

Hatalmas kár Kápolnásfaluban

Benedek László, Kápolnásfalu pol-
gármestere rámutatott, náluk több 
mint hetven háztartásba és portára 
tört be a víz, amely 150 udvart töltött 
meg hordalékkal. Ezenkívül mint-
egy 12 kilométernyi erdei utat ron-
gált meg az ár, valamint öt kilomé-
ternyi utcában is kárt tett, amelyből 
két kilométernyi használhatatlanná 

vált. Szintén a károkhoz tartozik ti-
zennégy kisebb híd megrongálása. 
A helyi önkormányzat egyébként 
már tegnap segítséget kért Hargita 
Megye Tanácsától a károk helyreál-
lítása érdekében.

Átcsapott a hídon az ár

„A faluközponthoz közeli Ágoston 
hídnál úgy kiöntött a Kis-Homoród, 
hogy utána mindent elárasztott” 
– fogalmazott Mihály Dénes lövé-
tei polgármester, hozzátéve, hogy 
Pósfaluban is nagy gondok voltak. 

Közölte, hogy összesen hatvanegy 
pincét és házat öntött el a patak, 
amely a község szociális konyháját 
is elárasztotta. Utóbbiban számta-
lan háztartási gép semmisült meg, 
és az ételszállító autóba is behatolt 
a víz. Csak itt mintegy hetvenezer 
lejes kár keletkezett. „Ekkora árvi-
zet én sohasem láttam, s az furcsa, 
hogy egy csepp eső sem esett ná-
lunk, száraz volt az út” – magya-
rázta az elöljáró, hozzátéve, hogy 
a járda és a főút is megrongálódott. 
Ahogy más településeken, náluk is 
késő estig és tegnap is dolgoztak az 
önkéntes tűzoltók, hogy kiszivaty-
tyúzhassák a vizet a pincékből. Kü-
lön köszöni, hogy a homoródszent-
mártoni önkéntesektől is segítséget 
kaptak.

Több ezer pulyka pusztult el

Tikosi László homoródalmási pol-
gármester hangsúlyozta, ők vi-
szonylag szerencsések voltak, hi-
szen eléggé szétterült az ár, mire 
hozzájuk elért. Csupán egy család 
pincéjébe tört be a víz, ugyanakkor 
a helyi pulykafarmot is elérte az ár, 
ahol jelentős kárt okozott.

Köbölkúti Lóránt, a pulykatelep 
igazgatója a helyszínen elmondta 
lapunknak, hogy miután értesültek 
a Szentegyházáról és Kápolnásfa-
luból érkező árhullámról, azonnal 

megkezdték a farm elbarikádozását  
homokzsákokkal, a helyi emberek 
is segítségükre siettek. Erőfeszíté-
seik azonban nem jártak sikerrel, 
hiszen a víz így is betört az épü-
letbe, ellepve az ól kétharmadát 
30–40 centiméteres magasságban. 
A farmon 13 300 háromnapos puly-
kát neveltek, melyek közül 6500 a 
helyszínen elpusztult, és nagyjából 
4000 maradhatott életben, ám azok 
is megáztak, így nem tudni, hány 
éri meg a mai napot. A különböze-
tet a víz sodorta el – tudtuk meg az 
érthetően megviselt igazgatótól. Ő, 
munkatársai és több falubeli ottlé-
tünkkor is a helyszín megtisztítá-
sán és a nevelde rendbetételén fára-
doztak, amiért hálás mindenkinek 
a telep vezetője, aki szerint nehéz 
lesz újra talpra állni. 

A jelenlévők mindemellett egy 
esetleges újabb árhullámtól tar-
tottak a meteorológiai szolgálat 
előrejelzései miatt, így igyekeztek 

megvédeni az épületet. Köbölkúti 
arra is kitért, hogy az árvíz szám-
talan gumiabroncsot, ágybetétet és 
egyéb hulladékot hozott magával, 
ami még veszélyesebbé tette a hely-
zetet. Éppen ezért reményét fejezte 
ki, hogy a későbbiekben nem hasz-
nálják szemétlerakóként egyesek a 
patakpartot.

Kisebb gondok

Noha Abásfalván a helyi templomig 
kiöntött a Nagy-Homoród, szeren-
csére nem okozott különösebb kárt 
az épületekben, csupán a kaszálók-
ban nyomta le a füvet néhol – tudtuk 
meg Jakab Attila homoródszentmár-
toni polgármestertől. Éppen ezért 
a helyi önkéntes tűzoltó-alakulat a 
közeli falvak megsegítésére igyeke-
zett. Szerencsére Oklánd községet 
sem érintette az árvíz, így ott nem 
voltak gondok – tudtuk meg Cseke 
Miklós polgármestertől.

Az árhullám szállította hulladék 
Lövétén. A községben eső sem esett
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• Házakat, udvarokat, pincéket, kaszálókat öntöttek el a 
kedd esti esőzések nyomán a medrükből kilépett patakok 
Kápolnásfaluban, Szentegyházán, Lövétén, Homoródalmá-
son és Homoródszentmártonban. Az árvíz ráadásul több 
szerszámgépet is elsodort, valamint háziszárnyasokat 
pusztított el. Egy farmon közel tízezer pulyka veszett oda.

Az elárasztott pulykanevelde. 
Több ezer kis pulyka veszett oda

Több száz lakóházat és udvart 
árasztott el a víz a Homoród mentén




