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• Jégesővel érkezett 
a vihar tegnapra vir-
radóra Marosszék 
több településén. A 
tavasz óta gondozott 
veteményeseket pár 
perc alatt porig zúz-
ta, megsemmisítve 
az áldozatos munka 
eredményét.

SIMON VIRÁG

A Ro-alert értesítés hajnali 4 
órakor érkezett Marosvá-
sárhely és a közeli telepü-

lések lakóinak telefonjaira. Ma-
roskeresztúron és Nyárádtő egy 

részén először az erős szél 
söpört végig az utcákon, 
kertekben, majd legalább 
húsz percig jeges eső zú-
dult a kertekre, udvarokra. 

A tömbházban élők ablaka-
ikat, autóikat féltették, a magán-
házakban élők a fákat, bokrokat, 
veteményeseket, gyümölcsösöket. 

Látványos volt a pusztítás

Egy marosszéki asszony azt mond-
ta, hogy bár csütörtök reggel már 
18 Celsius-fok volt, udvara egy 
részében még mindig marékszám-
ra volt jég, nem olvadt el, annyi-
ra nagy szemű volt. A kertekben 
mintha darálóval ment volna vé-
gig a nagy pusztító: a gyümölcs-
fák levelei miszlikbe szaggatva 
hevertek a földön, sok gyümölcs, 

különösen a most érő kajsziba-
rack, de a még zöld szilva és dió is 
a földre került. A körte- és alma-
fákról kevesebb gyümölcs hullott 
le. A felkarózott paradicsom felső 
ágai összetörtek, a zöld termése-
ken sötét ütésfoltok jelentek meg. 
A szépen felfuttatott uborka tel-
jesen összetörve hevert a földön, 
sárga virágai panaszosan jelezték, 
hogy végük van. Látványos pusz-
títást vitt végbe a jégeső a cseme-

gekukorica-töveken is, a széles 
leveleket széttépte, a szárat földre 
kényszerítette. A hagymát, amely-
nek még zöld szárát egy korábbi 
vihar döntötte a földre, most meg 
is szaggatta a jég, az erős hagyma-
illat jelezte a pusztítást. Egyedül a 
zöldborsó és a paprika úszta meg 
az éjszakai ítéletidőt, és lehetsé-
ges, hogy a megtépázott, de már 
korábban virágba  borult burgo-
nya is megmenekül.

Agrármérnöki tanácsok

A megkérdezett agrármérnök azt 
mondta, hogy a jégeső által meg-
vert paradicsomtöveket kék köves 
oldattal kell bőven megpermetezni, 
így megakadályozva, hogy a „se-
bek” megfertőződjenek és a növény 
leragyázzon. Az uborka lehetséges, 
hogy új indákat hajt és megújul, de 
még biztosabb, ha kis joghurtos-
poharakba új magot vetünk. Egy-

egy pohárba két magot tegyünk, és 
gondosan öntözzük, ápoljuk, s csak 
ha már életerős, bő tízcentis, akkor 
ültessük ki a kertbe. A mérnök azzal 
biztatta a kárt szenvedett kertésze-
ket, hogy bízzanak a természet és a 
növények megújuló erejében, gon-
dozzák őket továbbra is, illetve amit 
lehet, pótoljanak.

Kárba ment munka. Látványos 
pusztítást végzett a jégeső 
a veteményesekben

▴  FOTÓ: RAB ZOLTÁN

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

H etek óta dolgoznak a kárfel-
mérő bizottságok a júniusi íté-

letidők által okozott Hargita megyei 
károk felmérésén. Június 11-

e óta, amikor néhol jégeső-
vel, máshol viharos széllel 
és nagy mennyiségű csapa-
dékkal söpört végig a me-
gyén az ítéletidő, tizennégy 
községből, illetve városból 
jelentettek károkat – tud-
tuk meg Adrian Pănescu-

tól, a Har gita Megyei Prefek-
tusi Hivatal szóvivőjétől. Oroszhegy, 
Felsőboldogfalva és Bögöz község-

ben, Székelyudvarhelyen, Gyimes-
felsőlok, Gyimesközéplok és Oklánd 
községben, Szentegyházán, Bélbor, 
Gyergyóholló és Gyergyótölgyes köz-
ségben, Csíkszeredában, Salamáson 
és Maroshévízen okozott károkat 
az ítéletidő az elmúlt hetekben – is-
mertette a kronológiai sorrendet a 
prefektusi hivatal szóvivője. Bélbor 
és Gyergyóholló községben kétszer 
is pusztított a viharos időjárás az el-
múlt hetekben. A károkat többnyire 
áradások okozták: utcákban, helyi, 
községi, erdei és megyei utakban tet-
tek kárt, kerteket, udvarokat, kaszá-
lókat és más mezőgazdasági terü-
leteket árasztva el, illetve pincéket 
is elöntve – sorolta a leggyakoribb 
problémákat Adrian Pănescu.

Még tart a kárfelmérés

A megyei prefektusi hivatal szóvivője 
elmondta azt is, hogy a pusztítások 
értékének felmérése még folyamat-
ban van, ezt a prefektusi rendelet 
nyomán megalakult kárfelmérő bi-
zottságok állapítják meg, amelyek-
nek összetétele, tehát a különböző 
intézményektől és hatóságoktól de-
legált szakértőcsoportok felépítése 
attól függ, hogy milyen jellegű károk 
keletkeztek és mely intézmény hatás-

körébe tartoznak a megrongálódott 
javak. Kérdésünkre ugyanakkor azt 
is közölte, hogy megyei szintű ösz-
szesítés nem készül a károk értéké-
ről, ugyanis az érintett polgármesteri 
hivatalok közvetlenül a fejlesztési 

minisztérium alárendeltségében mű-
ködő Országos Befektetési Alaphoz 
(CNI) küldik el az elkészült kárjelen-
téseket, nem a prefektusi hivatalhoz. 
A kártérítési eljárást szabályozó tör-
vény kora tavasszal változott meg.

Az elmúlt hetekben számos településen okozott károkat az ítéletidő
• Még nem készült el a júniusi ítéletidők által okozott Hargita megyei károk értéké-
nek felmérése, de az már ismert, hogy tizennégy községben, illetve városban kelet-
keztek károk. Némelyiken két hullámban is pusztítottak az áradások.

A károk pontos értékének felmérése 
jelenleg is tart

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS

Megroggyant  veteményesek
Jégeső pusztított Marosszéken – leginkább a kiskerti veteményeseket érintette




