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A Gyepes és a Nagy-Homoród pa-
takok áradtak meg legjobban 
Homoródszentmárton község-

ben a heves esőzések miatt – tájékoz-
tatta lapunkat Jakab Attila polgár-
mester. Mint mondta, számtalan utat 
megrongált a víz, ám a legnagyobb 
gondok a községközpontban, illetve 
Gyepesben és Abásfalván voltak, ahol 
a házakba is behatolt az ár. A medré-
ből kilépett Nagy-Homoród átfolyt 
a Homoródszentmártonban épített 
ideiglenes hídon, de szerencsére azt 
sikerült járhatóvá tenni egy órán be-
lül. A polgármester hangsúlyozta, any-
nyi áradás érte már a községet, hogy 
szinte kidobott pénz helyreállítani a 
károkat, amíg az esőzések tartanak, 
hiszen csak idő kérdése és az újbóli 
árvizek miatt kezdhetik elölről a mun-
kát. Félő, hogy így nem marad anyagi 
forrás a végső munkálatokra. Az álla-
mi segélyhez sok reményt nem fűz Ja-
kab, hiszen máshol is gondok vannak 
az országban, és kérdéses, hogy van-e 

mindenre elegendő pénz az állam-
kasszában. Ettől függetlenül elkészí-
tik és továbbítják a kárjelentéseket.

Felhőszakadás Parajdon

„Negyven éve nem volt akkora árvíz 
Parajd községben, mint hétfőn este, 
amikor csupán húsz percig esett heve-
sebben az eső” – fejtette ki lapunknak 
Bokor Sándor parajdi polgármester, 
aki megkeresésünkkor is a károk ösz-
szegzésén fáradozott. Rámutatott, a 
Kis-Küküllő szerencsére nem lépett ki 
a medréből, de a patakok és a hordalé-
kok miatt eldugult sáncokból kitóduló 

víz bizony nagy károkat okozott. In-
formációi szerint nem volt háztartás a 
községben, amit ne öntött volna el az 
ár. Nagyobb problémák összesen 150 
portán történtek, ahol felteltek a pin-
cék és az épületekbe is bement a víz. 
A legnagyobb gondok Alsósófalván és 
Parajdon voltak. Utóbbi településen 
több utcában is patakként folyt le a 
víz: különösen veszélyes volt a helyzet 
a Baromtér utcában. A településveze-
tő arra is kitért, hogy számtalan utat 
megrongált az ár. Mindemellett ked-
den még több háztartásból és pincéből 
is szivattyúzták a vizet a környék-
beli önkéntes tűzoltók segítségével. 
Úgy véli, egy részletes árvízvédelmi 
stratégia kidolgozásával és annak 
megvalósításával lehetne védekezni 
a hasonló történések ellen. Ők is fo-
lyamatosan összegzik a károkat, ám 
kétségesnek tartják, hogy a központi 
költségvetésből kaphatnak pénzt a 
helyreállításokra.

Küzdelem az árral

Éppen az ár tetőzésekor érkeztünk 
meg hétfőn éjjel az Etéd községhez 

tartozó Kőrispatakra, és már útközben 
sejtettük, hogy nagy a baj, hiszen a 
domboldalakról lezúduló víz sok hor-
dalékot sodort a faluba vezető 136A 
jelzésű megyei útra. A település köz-
pontjában homokzsákokkal igyekez-
tek eltorlaszolni portáikat az emberek, 
aggodalommal kémlelve a megáradt 
Küsmöd patak vízállását. Sajnos erő-
feszítéseik hiábavalónak bizonyultak, 
hiszen így is több utcát elöntött a med-
réből kilépett patak vize, beleértve a 
megyei út egy részét is. Az ár udva-
rokra, pincékbe és több háztartásba is 

betört – sokan otthonukban ragadtak, 
mások pedig nem tudtak hazamenni, 
amíg le nem apadt a vízszint. Siklód 
felé vettük az irányt hajnali egy óra 
körül, amikor Kőrispatakon némileg 
javulni látszott a helyzet, ám Küs-
mödnél tovább nem jutottunk, hiszen 
hetven centi mély árkokat mosott az 
ár a felújítás alatt álló kövezett me-
gyei útba. Tiboldi Elek ideiglenesen 
kinevezett polgármestertől másnap 
megtudtuk, hogy csak egy szakasza 
rongálódott meg az útnak, amit ked-
den járhatóvá is tettek. A károkat so-
rolva ugyanakkor elmondta, több út 
és utca is megrongálódott, egy pallót 
és lengőhidakat is elvittek a megáradt 
patakok, valamint Etéden pincéket és 
három háztartást is elöntött a víz. Ők 
is központi segélyt fognak kérni, de 
Tiboldi sem tudja, mikor utalnak majd 
pénzt a károk rendbetételére.

 
Évtizedek óta nem látott víz 

A szűnni nem akaró esőzéseket Gyer-
gyószentmiklós is megszenvedi: évti-
zedek óta nem látott mennyiségű víz 
árasztotta el a várost is a hétfői esőzé-
sek következtében. A tetőzés este, éj-
szaka történt – a lezúduló csapadékvíz 
elöntötte az Erdő, Vár, illetve a Rákó-
czi Ferenc utca felső részét. Városszer-
te sok udvar, pince és veteményes még 
tegnap délután is víz alatt volt – nagy 
károkat okoz az áradás –, helyenként 
kiönt a Békény pataka, az esővízelve-
zetők, szennyvízaknák felteltek. „Az 
elmúlt két hét csapadékát még el tud-
ta nyelni a föld, de mostanra annyira 
átázott, hogy már kiönt, mossa az 
utakat” – fogalmazott Len Emil alpol-
gármester. A várost körülvevő nagy 
hegyekről felhőszakadáskor lezúduló 
víz a felszegi szűk utcákon örvénylik 
lefele. Az ott lakók igyekeznek kiszi-
vattyúzni a vizet a pincékből, udva-
rokról, töltéseket hoznak létre, és re-
ménykednek abban, hogy a következő 

napok esőzései nem okoznak még na-
gyobb károkat. „Hétfő éjjel akkora víz-
tömeg zúdult le, hogy képtelenség volt 
beavatkozni” – erősítette meg az al-
polgármester. Kedden délelőtt kétszáz 
homokzsákot készítettek elő, ezeket a 
Vár és a Rákóczi Ferenc utcába vitték, 
hogy ahol még lehet, tereljék vissza 
a vizet a patak medrébe. Helyenként 
azonban keskeny a Békény-patak, így 
ott ki is önt. Az árkokat igyekeznek ki-
szélesíteni, mert bármilyen mélyek is, 
a víz hordalékkal feltölti azokat. „Segí-
tettek a tűzoltók, a katasztófavédelem, 
a polgármesteri hivatal mellékgazda-
ságánál dolgozók, a lakosság egya-
ránt. Az elmúlt két hét esőzései miatt 
már volt gond a város alszegi részén, 
a tömbháznegyedekben is, hiszen az 
esővíz-elvezető rendszer annyira tele 
van vízzel és a patakok vize is annyira 
megnőtt, hogy már nem tudják befo-
gadni a sok csapadékot” – tette hoz-
zá Len Emil. Az előrejelzések alapján 
úgy tűnik, továbbra is szükség lesz a 
lakosság és az illetékesek közbeavat-
kozására, hogy mentsék, amit lehet.

Kilépett medréből az Olt

Elárasztotta a mező egy részét a víz a 
Csíkrákos és Csíkmadaras közötti Sós-
réten, miután a hétfői esőzések követ-
keztében megáradt az Olt az érintett 
szakaszon. Csíkszéket eddig elkerül-
ték a komolyabb áradások, noha a pa-
takok vize jelentősen megduzzadt, és 
helyenként ki is léptek medrükből – is-
mertette a helyzetet kérdésünkre Mik-
lós Géza. Az Olt Vízügyi Igazgatóság 
Hargita megyei vezetője szerint az Olt 
folyó vízszintje jelentősen megemel-
kedett, de a szabályozott szakaszokon 
nem veszélyeztette még a környező 
területeket. Csíkrákos és Csíkmadaras 
között, a Sósréten viszont már kiöntött 
az Olt, és a mező egy részét víz borít-
ja. Csíkszentdomokoson több patak 
is kilépett medréből a hétfői esőzések 

nyomán, és több gazdasági épületbe, 
illetve lakóépület pincéjébe is bejutott 
a víz. Balánbányán a tűzoltóknak kel-
lett közbelépniük, mert egy híd alatt 
hordalék gyűlt fel az ár miatt, és eltor-
laszolta azt.

Hatalmas volt a vízmennyiség 

A szovátai kórház pincéjét, benzinku-
takat és számos háztartást árasztott 
el a víz hétfő éjjel Maros megyében. A 
megyei tűzoltóságot Szászrégen kör-
nyéki településekre is riasztották, és 
kedden délután még mindig csak az 
út egyik felén lehetett közlekedni Pete-
telén és Körtvélyfáján a tűzoltók által 
felállított vízszivattyúk miatt. A Maros 
Megyei Vészhelyzeti Felügyelő-
ség tájékoztatása szerint a szo-
vátai Rövid utca hétfő éjjel 50–
70 centiméteres vízben úszott, 
amely a közeli dombokról folyt 
le, két házat is eláztatva, más 
utcákban pedig még hat másik la-
kóházba is befolyt. A szovátai kórház 
pincéjét és egy benzinkutat, illetve a 
DN15-ös főút egy szakaszát is eláztatta 
a lezúdult víz.

Szászrégen Marosvásárhely felé 
vezető kijáratánál, Petele és Kört-
vélyfája településeken még kedden 
délután is csak az egyik sávon lehetett 
közlekedni, mert a Maros megyei tűz-
oltók beüzemelték a nagy képességű 
vízszivattyúkat, hogy megtisztítsák 
a vízzel elárasztott térséget. A tűzol-
tók két szivattyúval, a körtvélyfájai 
önkormányzat pedig egy kotrógép 
segítségével tisztították az utat a víz-
től – jelentette kedden délben a Maros 
megyei tűzoltóság sajtóosztálya. Pete-
lében hat háztartást, egy élelmiszer-
boltot és egy benzinkutat érintett az 
áradás, Körtvélyfáján mintegy hatvan 
udvarra folyt be a víz – részletezte a 
tűzoltóság sajtóosztálya.

Házakat árasztott  el a víz
Hargita és Maros megye számtalan településén okozott problémákat a heves esőzés
• Számos háztartást és pincét öntött el, valamint uta-
kat, hidakat is elmosott a heves esőzések miatt kelet-
kezett áradás hétfőn este Homoródszentmárton, Etéd 
és Parajd községekben. Gyergyószentmiklóson sok 
udvar, pince és veteményes víz alá került, és a sok eső 
miatt helyenként kiöntött a Békény-patak is. Csíkrákos 
és Csíkmadaras között az Olt öntött ki, Csíkszentdo-
mokoson pedig több patak is kilépett medréből. Maros 
megyét sem kímélték az esőzések: több települést is 
hatalmas vízmennyiség mosott át.

Körtvélyfáján legalább hatvan 
háztartást mosott át a bezúdult 
vízmennyiség

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Elöntötte az ár a mezőgazdasági 
területeket a Sósréten

▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA




