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Erdély-szerte számos települé-
sen okoztak gondot a heves eső-
zések: folyóvizek áradtak meg, 
háztartásokba tört be a víz, me-
zőgazdasági területeket öntött el 
az ár. Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat fi gyelmeztetése szerint 
a továbbiakban is záporokra, 
felhőszakadásra, viharokra és 
jégesőre lehet számítani.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

A z ország számos megyéjében 
keletkeztek károk a heves eső-
zések okozta áradások miatt 

tegnap is: háztartásokba tört be a 
víz, folyók, patakok áradtak meg, 
háztetőket szaggatott le, fákat csa-
vart ki, gépkocsikat rongált meg a 
vihar, többtucatnyi lakásból, udvar-
ból és pincéből kellett kiszivattyúzni 
a vizet. Sok helyen mezőgazdasági 
területeket is elöntött az ár.

Sárga riasztás
az egész országban
Románia egész területére érvényes 
sárga riasztást bocsátottak ki tegnap a 
várható rossz időjárás miatt, az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat ma déle-
lőtt 10 óráig érvényes fi gyelmeztetése 
szerint a fokozott légköri instabilitás 
miatt záporokra, felhőszakadásra, vi-
harokra és jégesőre is számítani lehet. 
A kedvezőtlen időjárás egyébként ti-
zenhét megye 37 településén okozott 
károkat, az országos katasztrófavé-
delem összesítése szerint Fehér, Ar-
geş, Brassó, Beszterce-Naszód, Bihar, 
Krassó-Szörény, Călăraşi, Giurgiu, 
Hunyad, Hargita, Ialomiţa, Ilfov, Ma-
ros, Neamţ, Szeben, Temes és Vâlcea 

megyében vált szükségessé a tűzoltók 
közbelépése az erős szél, felhőszaka-
dások, jégeső, áradások okozta ká-
rok elhárítására. Temes megyében is 
súlyos gondokat okozott az időjárás, 
a Temesvártól negyven kilométerre 
található (Rakovica) Racovița község-
ben több ház tetejét rongálta meg a 
szélvihar, Krassó-Szörény megyében 
mintegy 70 háztartást öntött el az ár. 
Kolozs megyét sem kímélték a viha-
rok: többek közt Tordán, Kolozson és 
Szászfenesen is kárt okoztak, a víz el-
öntötte az utakat, udvarokra áradt be. 
A szakemberek szerint a fokozott lég-
köri instabilitás az ország nagy részén 
egész héten kitart, a lehulló csapadék 
mennyisége meghaladhatja a 25–30, 
helyenként a 40–60 litert négyzetmé-
terenként.

Árhullámok az utcákon
A Székelyföldön hasonló a hely-
zet: Háromszéken, Marosszéken és 
Hargita megyében is károkat oko-
zott a vihar. Udvarhelyszéken több 
háztartásba betört a víz a vasárnap 
esti heves esőzések miatt, ez történt 
Oroszhegyen, Fenyéden, Máréfal-
ván, Homoródszentmártonban és 
Farkaslakán.

Hirtelen nagy mennyiségű eső 
esett vasárnap este és a talaj már 
nem tudta elnyelni azt, így mintegy 
15 centiméter magas ár zúdult le a 
dombokról, több utcát is elmosva 
Fenyéden és Küküllőkeményfalván 
– fejtette ki Bokor Botond fenyédi 
polgármester. Mint mondta, az em-
lített tizenöt utcát újra kell kövezni. 
Egyelőre azt nem tudni, hogy az 

SZÁMOS MEGYÉBEN ZAJLIK AZ ELHÁRÍTÁS AZ ÁRADÁSOK MIATT – EGÉSZ HÉTEN KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁSRA LEHET SZÁMÍTANI

Erdély-szerte jelentős károkat okoztak a viharok

Ahol a víz az úr. A megáradt Küküllő a Hargita megyei Décsfalvánál
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erdei és mezei utakban mekkora 
kár keletkezett. Bokor arra is ki-
tért, hogy ezenkívül 10–15 házban 
tegnap a helyi önkéntes tűzoltók 
segédkeztek a lakóknak, hogy ki-
szivattyúzzák a vizet a pincékből.

Bálint Elemér Imre oroszhegyi 
polgármester rámutatott, náluk is 
hatalmas gondot okozott a vasár-
napi esőzés, amely utakat, utcákat 
rongált meg, illetve több portát is 
elárasztott. A község minden tele-
pülésén károkat okozott az ár, de 
a legnagyobb problémák Székely-
szentkirályon voltak. Az önkéntes 
tűzoltók az önkormányzat mun-
katársaival közösen dolgoztak az 
eltorlaszolt hidak felszabadításán, 
illetve az egyéb károk helyreállítá-
sán. A múlt hetinél hatalmasabb 
árhullám vonult végig Lókodon, 
amely magával sodort két hidat 
is, illetve járhatatlanná tett egy ut-
cát, hetven centi mély árkot vájva 
a járható felületbe – tájékoztatta 
lapunkat Jakab Attila, Homoród-
szentmárton polgármestere. Mint 
mondta, a bágyi hídon átcsaptak a 
Lókod-patak hullámai, ám az még 
használható maradt. Homoród-
szentmártonban egyetlen pince telt 
fel talajvízzel.

László Szilárd, a Máréfalvi For-
rás Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
vezetője kifejtette, több helyen 
beomlott a Fenyéd-patak medre, 
illetve mezőgazdasági területeket 
is elöntött a víz. Az esőzések miatt 
megnövekedett a Nagy-Küküllő 
vízszintje hétfőn reggel, a folyó pe-
dig megrongálta a Nagygalambfal-
va határában épülő póthidat, így a 
hatóságok lezárták az utat. A sebe-
sen érkező víz elmosta a biztonsági 
korlátokat, ugyanakkor a kövezett 
utat is az átkelő két végén.

 » Románia 
egész területére 
érvényes sárga 
riasztást adtak ki 
a várható rossz 
időjárás miatt, 
az Országos 
Meteorológiai 
Szolgálat ma 
délelőtt 10 óráig 
érvényes fi gyel-
meztetése szerint 
a fokozott légköri 
instabilitás 
miatt záporokra, 
felhőszakadásra, 
viharokra és jég-
esőre is számíta-
ni lehet.

 » PINTI ATTILA

Többször is medvéhez riasztották a 
csendőröket vasárnap este és teg-

napra virradó éjjel Tusnádfürdőn. Az 
egyik bocsos anyamedve élelem után 
kutatva egy üzletbe is behatolt. Va-
sárnap este 22 órakor jelezték a 112-
es sürgősségi hívószámon, hogy egy 
anyamedve három boccsal behatolt 
az egyik tusnádfürdői üzletbe. Mire 

a kiküldött mobil csendőregység a 
helyszínre ért, egy közelben lévő he-
gyi csendőr elkergette a nagyvadat. 
Az anyamedve kis idővel később visz-
szatért, és újra megkísérelt bejutni a 
boltba, de ismét elzavarták.

Miközben a csendőrök a „vásárol-
gatni” akaró medvecsalád elkergeté-
sével voltak elfoglalva, a fürdőváros 
központjából 22 óra 50 perckor má-
sik medve jelenlétéről értesítették a 

hatóságokat az egységes segélyhívó 
számon. Kevesebb mint egy órával 
később, 23.42-kor egy szeméttároló-
nál felbukkant nagyvad miatt hívták 
a 112-t. Néhány órás „csend” után 
hajnalban egy férfi  jelezte a hatósá-
goknak, hogy egy anyamedve három 
bocsával a garázsa előtt van. A vad-
állatokat valamennyi esetben vissza-
kergették az erdőbe. A fürdővárosba 
egyre több medve jár be napi rend-

szerességgel. Az évek óta fennálló 
probléma most még inkább súlyos-
bodni látszik, mivel a szeméttáro-
lóknál kihelyezett villanypásztorok 
miatt kiszámíthatatlanná vált, hol és 
mikor jelennek meg a nagyvadak. Az 
elmúlt hónapban szinte nem telt el 
úgy nap, hogy a fürdőtelepre látoga-
tó medvék miatt ne riasztották volna 
a lakosságot a Ro-Alert rendszeren 
keresztül.

Üzletbe is betért a medve, ötször riasztottak Tusnádfürdőn

 » Néhány órás 
„csend” után haj-
nalban egy férfi  
jelezte a ható-
ságoknak, hogy 
egy anyamedve 
három bocsával a 
garázsa előtt van.




