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Holtan találták meg azt a 4 
éves kisgyereket, akit szom-
baton ragadott el a megáradt 
patak a Bihar megyei Felsőfe-
ketevölgy település közelében, 
de Maros megyében is ember-
életeket kellett menteni. 
A hétvégén több erdélyi 
megyében okozott gondot a 
hirtelen lezúdult nagy meny-
nyiségű eső, az ennek nyomán 
megáradt patakok.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL 

H oltan találta meg a mentő-
csapat tegnap reggel azt a 4 
éves gyereket, akit szombat 

este elragadott az ár a gépkocsival 
együtt a Bihar megyei Felsőfeke-
tevölgy (Valea de Sus) település 
közelében – jelentette az Országos 
Katasztrófavédelmi Felügyelőség. 
Az IGSU közleménye értelmében 
a gyermeket már szombat este el-
kezdték keresni a mentőcsapatok, 
azonban éjfél után a kedvezőtlen 
időjárási körülmények miatt abba 
kellett hagyniuk az akciót. A kere-
sést vasárnap hajnalban újraindí-
tották, egy SMURD-helikoptert is 
bevetettek. Végül megtalálták, de 
sajnos már nem élt.

A Bihar megyei Salvamont–Sal-
vaspeo szolgálat szombat este 
jelentette be, hogy a hegyimen-
tők, a katonai tűzoltók, rendőrök, 
csendőrök és helyi hatóságok el-
kezdtek keresni egy gyermeket. A 
4 éves gyermek szüleivel és testvé-
rével együtt autóban ült, amikor a 
felhőszakadás nyomán megáradt 
patak Felsőfeketevölgy közelében 
lemosta az útról a gépkocsit, és le-
sodorta a völgybe. A szülők és az 
egyik gyermek ki tudott menekül-
ni a kocsiból, a 4 éves gyermeket 
azonban elragadta az ár.

Az elmúlt 24 órában a katonai 
tűzoltóknak 17 megye (Fehér, Bihar, 
Beszterce-Naszód, Brassó, Kolozs, 
Călăraşi, Konstanca, Kovászna, 
Giurgiu, Hunyad, Hargita, Ialomiţa, 
Máramaros, Maros, Prahova, Su-
ceava és Teleorman) 56 települé-
sén kellett közbelépniük az eső-
zések és az erős szél okozta károk 
elhárítására.

Embereket mentettek 
Maros megyében
Maros megyében több mint száz 
háztartását árasztott el a víz, több 

TÖBB ERDÉLYI MEGYÉBEN OKOZOTT KÁRT A HÉTVÉGI VIHAROS IDŐJÁRÁS, SOK HELYEN HÁZAKAT ÁRASZTOTTAK EL A PATAKOK

Emberéletet is követelt a pusztító áradás

Háromszéken is gondot okozott az eső, a heves esőzések nyomán lezúduló víz számos udvart öntött el

 » Az ud-
varhelyszéki 
Ábránfalván 
ottjártunkkor a 
helyiek és isme-
rőseik együttes 
erővel dolgoztak 
a károk elhá-
rítása érdeké-
ben. Ők attól is 
tartottak, hogy 
mivel jelentős 
károk kelet-
keztek egy az 
odavezető úton 
lévő hídban, 
az hamarosan 
beomlik, emiatt 
pedig elzáródhat 
a település a 
külvilágtól.

személyt a hatóságoknak kellett ki-
menekíteniük, miután a víz foglyaivá 
váltak. Szombat este öt helyszínre ri-
asztották a tűzoltókat a hirtelen jött, 
nagy mennyiségű esőzés után. A leg-
több kárt Erdőszentgyörgyön okozta 
az áradás, ahol mintegy száz háztar-
tás telt meg vízzel rövid idő alatt.

Szászrégenben egy lakóház udvarát 
árasztotta el a víz, Felsőköhérben két 
lakóház és két bolt pincéjéből kellett ki-
szivattyúzni a befolyt vizet. A Gyulaku-
ta községhez tartozó Rava településen 
az áradások miatt egy állatmenhely 
tetején ragadt kamaszfi ú megmenté-
sére hívták ki a marosvásárhelyi tűz-
oltókat, de mire kiértek, a helybéliek 
már lehozták őt. A kiérkezett tűzoltók 
ugyanebben a faluban egy másik hely-
színen mentettek életet: két személy 
ragadt a patak partján, ahol a meg-
áradt víz majdnem elsodorta őket, a 
tűzoltóknak kellett megmentenie őket 
az ár sodrásától. Dicsőszentmárton-
ban a Gyümölcsöskert negyedben lévő 
egyik lakóházba is befolyt a víz, ahol a 
helyi tűzoltó alakulat teljesített szolgá-
latot szombat éjjel. A legnagyobb kárt 
Erdőszentgyörgyön okozta a hirtelen 
nagy mennyiségben lezúdult eső, 
itt összesen mintegy száz lakóház-
ba, udvarba, pincébe folyt be a nagy 
mennyiségben felgyűlt víz. A hely-
színre érkezett húsz marosvásárhelyi 
tűzoltó munkáját a nyárádszeredai, 
az erdőszentgyörgyi, a balavásári, az 
ákosfalvi önkéntes tűzoltók, illetve 
a helyi önkormányzat csapata is se-
gítette, tájékoztatott a Maros megyei 
tűzoltóság sajtóosztálya.

Megáradt patakok 
Udvarhelyszéken
Rövid idő alatt nagy mennyiségű eső 
esett pénteken és szombaton Hargita 

megyében, Udvarhelyszék több tele-
pülésén is, ahol a megáradt patakok 
utakat és hidakat rongáltak meg, 
valamint háztartásokat és kerteket 
öntöttek el. Több utánfutónyi követ 
hordott be a főútra péntek este a sza-
pora eső a karácsonyfalvi templom 
mellett lévő utcából – számolt be 
lapcsaládunknak Cseke Miklós ok-
lándi polgármester. Mint mondta: a 
hordalékkal érkező víz eldugaszolta 
a sáncokat, ugyanakkor az udvarok-
ra és néhány pincébe is behatolt. Óc-
falván, Telekfalván és Sándortelkén 
is problémákat okozott a hirtelen 
jött esőzés, ahol pincéket és háza-
kat is elárasztott a víz – tudtuk meg 
Sándor József polgármestertől, aki 
szerint az utakban is kár keletkezett. 
Telekfalván sártengerré változtak 
az utcák, ezeket igyekeztek rendbe 
tenni a helyiek. Az utak járhatóvá 
tétele érdekében munkagépeket is 
be kellett vetni, és az emberi erőre is 
szükség volt. Helyszíni szemlénken 
megtudtuk, hogy 15-16 háztartásba 
hatolt be a víz a településen, ahová 
megannyi iszapot és egyéb horda-
lékot vitt magával. Lókodban Jakab 
Attila homoródszentmártoni polgár-
mester épp a károk felmérésével volt 
elfoglalva. Mint mondta, a község-
központban egy háztartásba hatolt 
be a víz, Bágyban egy 500 méteres 
utca rongálódott meg, a legnagyobb 
kár viszont Lókodban keletkezett, 
ahol egy út járhatatlanná vált, egy 
kisebb híd megrongálódott, vala-
mint két házba is beömlött a víz.

György Sándor kányádi polgár-
mester arról számolt be, hogy náluk 
is jelentős károkat okoztak a meg-
áradt patakok. Ábránfalván a telepü-
lés központját öntötte el a víz – be-
hatolva egy háztartásba, és elmosva 

kerteket, illetve a templom udvarán 
lévő járdát –, amely az újonnan 
leaszfaltozott útban is kárt tett. Ott-
jártunkkor a helyiek és ismerőseik 
együttes erővel dolgoztak a károk 
elhárítása érdekében. Ők attól is 
tartottak, hogy mivel jelentős károk 
keletkeztek egy az odavezető úton 
lévő hídban, az hamarosan beomlik, 
emiatt pedig elzáródhat a település a 
külvilágtól. A polgármester arra is ki-
tért, hogy Miklósfalván több háztar-
tásba is behatolt a víz, és udvarokat 
öntött el, valamint egy híd korlátja-
it is elvitte, illetve a tartóelemeket 
megrongálta a hatalmasra duzzadt 
patak a művelődési  ház közelében. 
Ezenkívül a heves esőzés miatt a Ká-
nyád és Székelydálya közötti megyei 
út is megrongálódott.

Áradások Háromszéken is
Gondot okozott az esős idő Három-
széken is, a heves esőzések nyo-
mán lezúduló víz miatt szombatra 
virradóra éjszaka megnövekedett a 
Kovászna megyei folyóvizek szintje, 
túllépve az árvíz és a veszélyességi 
határt. Több településen a víz gazda-
ságokat árasztott el – tájékoztatott a 
Kovászna megyei tűzoltóság. Kisbo-
rosnyón mintegy 80 háztartást, míg 
Szacsván közel 40 érintett az áradás. 
Nagypatakon és Dobollón szintén 
betört a víz a gazdaságokba. A Ko-
vászna megyei tűzoltóság tájékoz-
tatása szerint szombatra virradóra 
két lakóházból, három melléképü-
letből, egy alagsorból, több udvarról 
és kertből szivattyúzták ki a vizet, 
emellett két állatot mentettek ki az 
áradásból. Szombaton reggel az érin-
tett településeken folytatták a károk 
felmérését, és beavatkoznak, ahol 
erre szükség van.

A Kovászna Megyei Vízügyi Igazga-
tóság tájékoztatása szerint szombat 
reggelre a vizek szintje visszahúzó-
dott, már nincs árvízveszély. A he-
gyekben volt többórás felhőszakadás, 
és a lezúduló víz okozott áradásokat. 
Továbbra is sárga színű árvízriasztás 
van érvényben a térségben.

Eközben Gyulafehérváron az erős 
szél által kísért vihar okozott kárt, 
több tömbház tetőzetét is letépte, és 
fákat döntött ki, Szászsebesen házak 
pincéjét öntötte el a hirtelen lezú-
dult nagy mennyiségű víz. Szomba-
ton több erdélyi megyére vonatkozó 
másodfokú (narancssárga jelzésű), 
felhőszakadásra és viharos szélre vo-
natkozó riasztást adott ki az Országos 
Meteotológiai Szolgálat (ANM), me-
lyet hétfő hajnalig az ország 36 me-
gyéjére kiterjesztett.
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Az úzvölgyi temető ügyére is kitér az 
amerikai külügyminisztérium Ro-

mániára fókuszáló, vallásszabadságról 
szóló éves jelentése. A korábbi években 
kibocsátott jelentésekhez hasonlóan 
a dokumentum ezúttal is kifogásolja 
a romániai restitúció késlekedését. Az 
amerikai diplomácia jelentése emlékez-

tet, hogy a Bákó megyei Dormánfalva 
(Dărmănești) polgármestere tavaly ro-
mán katonák tiszteletére állított emlék-
műveket a magyar katonák sírjai fölé. 
Mindemellett a dokumentum sérelmezi 
az egyházi javak, ingatlanok visszaszol-
gáltatásának lassú ütemét is. A jelentés 
tételesen említi a gyulafehérvári Bat-
thyáneum könyvtár visszaigénylésének 
bírósági úton való ellehetetlenítését, 

valamint a római katolikus, református 
és evangélikus-lutheránus egyházak 
restitúciós kérelmeinek – különböző 
ürügyekre hivatkozva történő – eluta-
sítását. Az amerikai külügyi jelentés 
kapcsán pénteken kibocsátott közle-
ményében az RMDSZ üdvözli, hogy az 
Egyesült Államok kiemelten foglalko-
zik az úzvölgyi temető ügyével, és ne-
gatív példaként említi a dormánfalvi 

polgármester temetőgyalázását, a legi-
onárius megnyilvánulásokat a temető-
ben. „A szövetség aggódva fi gyeli, hogy 
Romániában nem történt előrelépés a 
gyűlöletbeszéd visszaszorításában és 
az intolerancia leküzdésében, amely 
a többség és kisebbség, valamint a kü-
lönböző felekezetek viszonyát illeti” – 
hangsúlyozta Kelemen Hunor a doku-
mentum megjelenését követően.

Az úzvölgyi temetőgyalázásra is kitér az amerikai külügy jelentése

 » A dokumen-
tum sérelmezi az 
egyházi javak, 
ingatlanok vissza-
szolgáltatásának 
lassú ütemét is




