
Több pincébe betört az ár
Több utcában is patakokban folyt 
a víz az úton, miután háromne-
gyed órán át zuhogott az eső 
Székelyudvarhelyen. A polgár-
mesteri hivatal munkatársainak 
jelentették, hogy több portára 
és pincébe is betört az ár a Mihai 
Eminescu utcában, a víz a Lejtő 
utcából zúdult le.
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• Több háztartásba is 
betört a víz a vasárnap 
esti heves esőzések 
miatt Oroszhegy és 
Fenyéd községekben.  
Problémák voltak 
ugyanakkor Máréfal-
va, Homoródszent-
márton és Farkaslaka 
községekben is.
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Hirtelen nagy mennyiségű 
eső esett vasárnap este, és a 
talaj már nem tudta elnyelni 

a vizet, így mintegy 15 centiméter 
magas ár zúdult le a dombokról, 
több utcát is elmosva Fenyéden és 
Küküllőkeményfalván – fejtette ki 
lapunknak Bokor Botond fenyédi 
polgármester. Mint mondta, az em-
lített tizenöt utcát újra kell kövezni. 
Azt egyelőre nem tudni, hogy az er-
dei és mezei utakban mekkora kár 
keletkezett. Bokor arra is kitért, hogy 
ezenkívül 10–15 házba is betört a víz 
a községben. Tegnap a helyi önkén-
tes tűzoltók segítettek a lakóknak 

kiszivattyúzni a vizet a pincékből. 
Bálint Elemér Imre oroszhegyi pol-
gármester elmondta, náluk is hatal-

mas gondot okozott a vasárnapi eső-
zés, amely utakat, utcákat rongált 
meg, illetve több portát is elárasztott. 

A hegyről lezúduló víz is veszélyes 
volt, de a patakok is megáradtak. A 
község minden településén károkat 
okozott az ár, de a legnagyobb prob-
lémák Székelyszentkirályon voltak. 
Másnap az önkéntes tűzoltók az ön-
kormányzat munkatársaival közö-
sen dolgoztak az eltorlaszolt hidak 
felszabadításán, illetve az egyéb ká-
rok helyreállításán.

Újabb árvíz Lókodban

A múlt hetinél nagyobb árhullám 
vonult végig Lókodon, amely ma-
gával sodort két hidat és járhatat-
lanná tett egy utcát, hetven centis 
árkot vájva a járható felületbe – tá-
jékoztatta lapunkat Jakab Attila, 
Homoródszentmárton polgármes-
tere. Mint mondta, a bágyi hídon 
átcsaptak a Lókod patak hullámai, 
ám az még használható maradt. 
Homoródszentmártonban egy pin-
ce telt fel talajvízzel.

Lezúdult a víz

László Szilárd, a Máréfalvi Forrás 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület veze-
tője kifejtette, a községben nem 
voltak nagyobb gondok, azonban 
több helyen beomlott a Fenyéd pa-
tak medre, illetve mezőgazdasági 
területeket is elöntött a víz. Kovács 
Lehel farkaslaki polgármester el-

mondta lapunknak, hogy a meder-
szabályozásoknak és a vízelvezető 
árkok folyamatos bővítésének, il-
letve karbantartásának köszön-
hetően náluk a korábbi évekhez 
képest most kisebbek voltak 
a problémák. A dombokról 
lezúduló víz azonban így is 
behatolt néhány háztartás-
ba, és kerteket is elöntött, 
valamint kárt tett a mezei 
és erdei útjaikban. Egyebek 
mellett megrongálódott a 
Jézus-kilátóhoz vezető út is, 
ahol hétvégén búcsút tartanak. A 
rendezvény azonban nem marad el, 
hiszen az önkormányzat igyekszik 
helyreállítani az esetleges károkat 
– biztosította lapunkat a tisztségvi-
selő. Hozzátette, náluk a községben 
inkább múlt héten voltak nagyobb 
problémák, amikor több háztartás-
ba is betört a víz.

Ismét házakba tört be a víz
Szűnni nem akaró áradások Udvarhelyszéken

A károkat helyre kell állítani 
az udvarhelyszéki falvakban

▴  FORRÁS: HOMORÓDSZENTMÁRTON 
     POLGÁRMESTERI  HIVATALA
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Szígyártó János Attila, a Bögözi 
Pagyvan Tűzoltó Egyesület ve-

zetője lapunknak elmondta, hogy 
hétfő reggel öt óra óta nem 
lehetett közlekedni a Nagy-
galambfalva határában lévő 
póthídon, amelyen átcsa-
pott a megáradt Nagy-Kü-
küllő. A sebesen érkező víz 
elmosta a biztonsági korlá-

tokat, ugyanakkor a kövezett utat is 

az átkelő két végén. Az egység mun-
katársai  munkagépekkel igyekeztek 
kiemelni a folyó által hozott horda-
lékokat a még nagyobb problémák 
elkerülése érdekében. A megrongált 
póthidat az új betonhidat építő kivite-
lező állította helyre, a biztonsági ele-
meket is visszahegesztették. Az utat 
12 óra után tudták ismét megnyitni 
a forgalom előtt, addig az autósok a 
Nyikó menti országutat használhat-
ták, ha Székelyudvarhely és Székely-
keresztúr között közlekedtek.

Lezárták az utat az áradás miatt
• Az esőzések miatt megnövekedett a Nagy-Küküllő víz-
szintje tegnap reggel, a folyó pedig megrongálta a Nagyga-
lambfalva határában épülő póthidat, így a hatóságok lezár-
ták az utat, amelyet csak délben tudtak ismét megnyitni.

Több órán át nem lehetett 
használni az ideiglenes hidat

▾  FORRÁS: FACEBOOK /  
     BÍRÓ BARNA BOTOND
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• Tovább nehezíti a 
Felső-Nyárád menti falvak 
lakóinak mindennapjait az 
esőzés, a folyóvizek áradá-
sa. Nagy károkat okozott 
az árvíz Nyárádremete 
község falvaiban, mint töb-
ben is elmondták: ekkorára 
még nem látták megnőni 
a Nyárádot, talán még az 
1970-es árvízkor sem.

A N T A L  E R I K A

D eményháza, Mikháza, Nyá-
rádköszvényes és Nyárádre-

mete lakói kétségbeesetten küzde-
nek a hatalmas vízmennyiséggel, 
kertek, udvarok, pincék teltek meg, 
de szerencsére emberéletet nem kö-

vetelt az ár. Szováta irányá-
ba, Köszvényesen lezárták 
az utat a járműforgalom 
előtt. A Maros megyei 
tűzoltóság szovátai mun-
katársai vonultak a hely-
színre – tájékoztatott Dan 

Petru Daniel szóvivő, aki el-
mondta, több gazdaságban is szük-
ség volt a segítségükre, pincékből, 

udvarokból kellett kiszivattyúzni-
uk a vizet.

Magyari Péter nyárádremetei pol-
gármester a Székelyhon érdeklődésé-
re arról számolt be, hogy folyamatos 
az áradás, az eső szakadatlanul esik, 
udvarokat, kerteket, pincéket öntött 
el a víz, nagyon el vannak keseredve 
az emberek. „Házakba nem ment be, 
legalábbis eddig nincs tudomásunk 

róla, és személyi sérülés sem történt 
sehol” – mondta, ezúton is köszö-
netét fejezve ki mindazoknak, akik 
a környező településekről, például 
Nyárádszeredából és Csíkfalváról a 
segítségükre siettek.

Nagyon megnőtt, kiöntött a Nyárád

Tűzoltók küzdenek az áradással 
a Nyárád mentén

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE




