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• Szakértői kárfelmé-
rő bizottságot hozott 
létre a Hargita Megyei 
Prefektusi Hivatal, 
hogy megállapítsák 
az elmúlt napokban 
megyeszerte kialakult 
áradások pusztításá-
nak mértékét. A kár-
felmérési listán már 
26 település szerepel, 
de a lajstrom még nem 
teljes. Az elmúlt na-
pokban Marosszéken 
is minden napra jutott 
áradás, a kárösszesí-
tést még nem végez-
ték el az érintett tele-
püléseken.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

M a elkezdődik az elmúlt 
napokban kialakult ára-
dások által okozott károk 

hivatalos felmérése Hargita megyé-
ben, miután a prefektusi hivatal 
kedden rendelettel létrehozta a több 
érintett megyei hatóság és intéz-
mény szakembereiből álló kárfelmé-
rő bizottságot. A megyéből számos 
településről kapott kárbejelenté-
seket a prefektusi hivatal, a hétfőn 
frissített listán már 26 falu és város 
szerepel, de a lajstrom biztosan bő-
vülni fog a legutóbbi áradáspusztí-
tások miatt.

Mint arról Adrian Pănescu, a 
Hargita Megyei Prefektusi Hivatal 
szóvivője tájékoztatta lapunkat, a 
legkorábbi áradások okozta károk-
ról megvannak már az elsődleges 
összesítések, ezek a Szentegyházán, 
Kápolnáson, Lövétén és Homoródal-
máson egy héttel ezelőtt pusztító ár 
által okozott károkat listázzák.

Szentegyházán a Nagy-Homoród 
öntött ki, az ár 3 kilométeres szaka-
szon érintette a 132-es megyei utat, 
2 kilométeren községi utakat, és 
összesen mintegy 3,5 kilométernyi 
utcát, továbbá 93 lakóházban ke-
letkezett kár – többnyire a pincék 
teltek fel –, illetve befolyt a víz 60 
melléképületbe és elöntött 12 hek-
tárnyi kaszálót, legelőt, valamint 
szántóterületet.

Kápolnáson még több a kár: 11 
pallót és hidat, 2 községi ingatlant, 

70 lakóházat és 146 melléképületet 
érintett az áradás, utóbbiak közül 
16 nemcsak elázott, hanem sérült is, 
továbbá 0,8 kilométeres szakaszon 
egy községi, 11 kilométeres szaka-
szon pedig egy erdei útban keletkez-
tek károk. A községközpontban 4,5 
kilométernyi utcát öntött el az ár, a 
település határában pedig 27 hek-
tárnyi legelőt és kaszálót. 

Lövéte esetében a listán 61 lakó-
ház, 65 melléképület, 3 szocio-kul-
turális és sportcélokra használt 
községi ingatlan, 2 híd és 2 palló, a 
132-es megyei út 5 kilométeres, egy 
községi út 0,5 kilométeres szakasza, 

1 kilométernyi utca, 5 hektár szán-
tóföld és 8 hektár legelő, valamint 
kaszáló szerepel. 

Homoródalmáson 3 lakóházat és 
egy gazdasági épületet öntött el a víz.

Bővül a lista

Az elmúlt hét elejétől kezdődően 
gyakorlatilag mindennap történtek 
áradások a megyében, de a múlt 
szerdától feljegyzett károk lajstroma 
még nem végleges. A jelenlegi ada-

tok szerint június 10–11-én Salamás 
községben, Runkon és Kerekfenyőn 
keletkeztek károk községi utakban, 
12–13-án pedig az Oklánd községhez 
tartozó Homoródkarácsonyfalván 
a megyei utat, utcákat és szántóföl-
deket öntött el víz. Aznap Homoród-
szentmárton községben is kiöntöttek 
a patakok, a községközpontban a 
Gyepes vize folyt be egy házba és 
árasztott el egy utcát. Lókodban a te-
lepülés nevét viselő patak mentén ke-
letkezett áradás elöntött egy lakóhá-
zat, illetve megrongált egy utcát, egy 
községi utat és két pallót. Bágyban 
egy házba és egy utcába folyt be a víz. 

Felsőboldogfalva község három 
falujában – Sándortelkén, Telekfal-
ván és Ócfalván – okozott gondokat 
a zivatar pénteken és szombaton, 
az áradás összesen 27 lakóházat, 54 
melléképületet, 2 hidat, 3 pallót, a 
községi út egy szakaszát, a tejcsar-
nokot és 5 kutat érintett.

Oroszhegy község esetében vi-
szonylag rövid a felsorolás az elmúlt 
hétvégi (június 13–15.) károk elsőd-
leges jelentésében, de a község ösz-
szes települése szerepel a listán. A 
lezúduló nagy mennyiségű víz három 

házban, három pallóban, a községi út 
3 kilométeres szakaszán okozott káro-
kat, Ülke és Székelyszenttamás között 
pedig földcsuszamlást, továbbá meg-
sérült a község csatornahálózata is. 

A Siménfalva községhez tartozó 
Tarcsafalván a vasárnapi esőzések 
következtében beszakadt a patak-
meder, Tordátfalván egy lakóházat, 
egy utcát, egy kutat, három pallót és 
a községi út egy szakaszát érintette 
a lezúduló víz, Siménfalván pedig a 
135-ös megyei út egy szakaszát.

Szintén a vasárnapi esőzés oko-
zott gondokat a Kányád községhez 
tartozó Abránfalván, Miklósfalván 
és Homoródszentlászlón: három 
községi utat, a 133-as megyei utat, 
2–2 hidat és pallót, egy lakóházat és 
egy kutat is érintett az áradás.

Hivatalos kárfelmérés

A tegnap létrehozott megyei kárfel-
mérő bizottság, amely a tűzoltóság, 
építészeti felügyelőség, a megyei 
tanács útügyi igazgatóságának, az 
országos útügy megyei kirendelt-
ségének, a vízügyi, illetve a mező-
gazdasági igazgatóság, valamint az 
érintett polgármesteri hivatalok kép-
viselőiből áll, az elkövetkező napok-
ban a helyszínen méri fel az áradá-
sok okozta károk értékét. Az érintett 
települések vezetősége a hivatalos 
kárfelmérés eredménye alapján igé-
nyelhet majd állami kártérítést.

 
Minden napra jutott áradás 
Marosszéken is

Kisebb patakok áradtak meg, a lezú-
duló vízmennyiség pedig sok helyen 
károkat okozott az elmúlt napokban 
Marosszéken. Az első áradásokat 
szombaton jelentették a sürgősségi 
esetek felügyelőségétől, akkor első-
sorban Szászrégenben és Felhőkö-

hérben árasztott el udvarokat és pin-
céket a lezúduló esővíz. Szombaton 
a legtöbb kárt Erdőszentgyörgyön 
okozta az áradás, ott száz lakóházba 
folyt be az esővíz. A Gyulakuta köz-
séghez tartozó Ravában is volt dol-
guk a tűzoltóknak, többek között egy 
istálló tetejére felmenekült fi atalt kel-
lett biztos helyre vinniük az ár elől. 

Hétfőn Nyárádremete község fal-
vaiban okozott jelentős károkat a 
lezúduló vízmennyiség, és nagyon 
megnövekedett a Nyárád vízszintje 

is. A vízügyi igazgatóság által hétfőn 
Szovátán mért csapadékmennyiség 
30 liter volt négyzetméterenként, míg 
Maros megyében máshol csupán 10 
liter. A Nyárád kedden délután már 
Fintaházán hömpölygött a megszo-
kottnál sokkal nagyobb vízál-
lással. Mint azt a területi víz-
ügyi igazgatóság szóvivője, 
Călin Fokt a Székelyhonnak 
elmondta, az Alsó-Nyárád 
mentén, Fintaházán megha-
ladta a fi gyelmeztető szintet 
a vízállás, ott másodpercen-
ként 73 köbméternyi vízmeny-
nyiséget mértek. Kedden a Felső-Ma-
ros mentén okozott kárt a lezúduló 
vízmennyiség, a Marosvécs község-
hez tartozó Disznajón egy házból kel-
lett kiszivattyúzni az esővizet.

A Maros Megyei Prefektusi Hiva-
tal szóvivője, Damian Samoila meg-
keresésünkre arról számolt be, hogy 
a kormányhivatalhoz egyelőre nem 
érkeztek be a hivatalos kárjelenté-
sek az érintett polgármesteri hiva-
taloktól, így pontosan nem tudni, 
mekkora pusztítást okozott a lezú-
duló csapadék. Ezen összesítések a 
következő napokban történnek meg, 
és mivel a szerdára virradó éjszaká-
ig Maros megyére narancssárga jel-
zésű eső- és viharjelzést bocsátottak 
ki, lehetséges, hogy az elárasztott 
területek száma nőni fog.

Megkezdik a károk felmérését
Több száz lakóházba és melléképületbe folyt be a víz, utakat mosott el az ár

Több mint egy hete egy nap sem telt 
el áradások nélkül Hargita megyében
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Ekkora vízhozamú rég nem volt a Nyárád
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