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Súlyos károkat okozott az árvíz 
Fehér megyében, ahol egyes 
településeken történelminek 
nevezett csapadékmennyiség 
hullott az elmúlt napokban. 
Több mint 270 személyt ki kellett 
menekíteni otthonából.

 » P. A.

T egnap immár negyedik nap-
ja küzdöttek a heves esőzések 
okozta árvizekkel, a kárelhárí-

tással a hatóságok és a lakosok Fehér 
megyében, ahol csütörtökön és pén-
teken vörös viharriasztás volt érvény-
ben, és rekordmennyiségű csapadék 
hullt le. A sürgősségi esetekért felelős 
megyei felügyelőség tegnapi tájékoz-
tatása szerint csütörtök óta több mint 
270 személynek kellett elhagynia ott-
honát, 113 házat elöntött a víz. Több 
mint 200 személyt, köztük mintegy 70 
gyermeket helyeztek el ideiglenesen 
a verespataki művelődési házban, 
miután elárasztotta a víz Dăroaia te-
lepülésen levő otthonukat. A Fehér 
megyei katasztrófavédelem szombati 
mérlege szerint 72 házat öntött el a 
víz péntek este a Verespatak község-

hez tartozó faluban, ezek közül egy 
teljesen tönkrement. További 16 ház 
egy földcsuszamlás miatt rongálódott 
meg. 208 személy (135 felnőtt és 73 
gyermek) a verespataki művelődési 
házban töltötte az éjszakát, további 
negyvenen rokonoknál, ismerősök-
nél szálltak meg – derül ki a közle-
ményből.

Verespatakon és a hozzá tartozó 
más településeken is házakat, utakat 
rongált meg a heves esőzések miatt 
keletkezett árvíz, és hasonló prob-
lémákat jeleztek Aranyosszohodol 
(Sohodol) községből, Abrudbányáról 
(Abrud) és Topánfalváról (Câmpeni) 
is, ahol szintén több személynek kel-
lett elhagynia otthonát. A Kerpenyes 
(Cărpiniş) és Topánfalva közötti 74-es 
országút mintegy 300 méteren járha-
tatlan az úttestre zúdult hordalék és 
egy földcsuszamlás miatt. Több Fehér 
megyei településen autókat sodort el 
az ár, illetve mintegy 7500 fogyasztó 
áram nélkül maradt a viharos szél 
okozta meghibásodások miatt. Több 
száz katonai tűzoltó, csendőr és rend-
őr vett részt a kárelhárításban, mun-
kájukat hegyimentők és a Vöröske-
reszt önkéntesei is segítették. A Fehér 
megyei közegészségügyi igazgatóság 

szakembereket küldött ki a házukból 
kilakoltatott személyek egészségi ál-
lapotának felmérésére.

Súlyos károkat okozott az árvíz Al-
sóakloson (Ocoliș) is, ahová tegnap 
Florin Cîţu miniszterelnök is elláto-
gatott. A településen csütörtökön 
délután rekordmennyiségű csapadék 
hullt: 223 liter/négyzetméter csupán 
öt óra leforgása alatt. A kormányfő itt 
egyeztetett az árvíz által sújtott más 
Fehér megyei települések polgár-
mestereivel is, Lucian Bode belügy- 
és Nicolae Ciucă védelmi miniszter 
társaságában. „Beszélgettem a kár-
vallottakkal, és arról biztosítottam 
őket, hogy a kormány támogatni 
fogja őket, betartjuk a szavunkat. A 
legfontosabb, hogy nincsenek halá-
los áldozatok, prioritás a megrongá-
lódott házak újjáépítése” – közölte 
tegnap Facebook-oldalán Florin Cîţu, 
aki szerint a belügy- és a védelmi mi-
nisztérium egységei továbbra is árvíz 
sújtotta térségben maradnak, hogy 
segítsék a lakosokat. A kormányfő 
arra kérte az árvízkárosultakat, hogy 
jelentkezzenek a polgármesteri hiva-
talokban, és a hivatalos kárbecslés 
után minél hamarabb megkaphas-
sák a kormánytámogatást.

FLORIN CÎŢU MINISZTERELNÖK KORMÁNYTÁMOGATÁST ÍGÉRT A LEZÚDULÓ ÁR ÁLTAL MEGRONGÁLT TÖBB MINT SZÁZ HÁZ TULAJDONOSÁNAK

Újjáépítés az árvíz után Fehér megyében

Sok embert ki kellett kimenekíteni elárasztott otthonából 
Fehér megyében

Új hajlék. A budapesti kormány több mint 350 millió forintos költségvetési támogatást nyújtott

FO
TÓ

: 
IS

U 
AL

BA

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
VA

RG
A 

M
IH

ÁL
Y

 » KRÓNIKA

Az elmúlt 10 év gazdaságépítő mun-
kájának köszönhetően továbbra is 

jut forrás a családok, a hitélet és a gaz-
daság fejlődésének támogatására – je-
lentette ki Varga Mihály, Magyarország 
pénzügyminisztere az új mezőpaniti 
református templom tegnapi szentelé-
si és átadóünnepségén. A Marosvásár-
hely melletti település templomának 
megépüléséhez a budapesti kormány 
több mint 350 millió forintos költségve-
tési támogatást nyújtott. Varga Mihály 
hangsúlyozta: a magyar kormány fon-
tosnak tartja a nemzet összetartozásá-
nak ügyét, a külhoni és az anyaországi 
magyarok közös előrejutását és Euró-
pa keresztény gyökereinek, kultúrájá-
nak és értékeinek megőrzését. Ezért – 
idézte az MTI a pénzügyminisztert 
– a kormány évek óta segíti a külhoni 
magyarság gazdasági megerősödését. 
Varga Mihály emlékeztetett: 2017-ben 
indult az erdélyi gazdaságfejlesztési 
program, részt vállalnak a szakképzés-

ben, a magyar vállalkozások fejleszté-
sében és a magyarokat érintő oktatási 
feladatokban is. Ismertetése szerint 
2010 óta 3000 templom újult meg, és 
csaknem 150 épült Magyarországon 

és a Kárpát-medence magyarok lakta 
részein a kormány támogatásával. Eb-
ben az évben pedig már döntöttek a 
magyar templomfelújítási programról 
is: 1800 – ebből 1400 anyaországi és 

400 külhoni – templom felújítása kez-
dődik meg, illetve folytatódik – közölte 
a tárcavezető. „A mezőpaniti templom 
megépülésével nemcsak egy nagysze-
rű, kiemelkedő építészeti alkotás való-
sult meg, hanem tovább erősödött egy, 
elkötelezett hívőkből álló, tenni akaró 
és megtartó közösség. A gyülekezet 
tagjainak hite hívta életre az új templo-
mot, és ők voltak azok is, akik a temp-
lom építésének terhéből is jelentős 
részt vállaltak” – mondta a miniszter. 
Varga Mihály úgy fogalmazott: a jár-
vány történései és a mostani politikai 
folyamatok megerősítettek bennünket 
abban a tudatban, hogy sem az önál-
ló döntés jogáról, sem a keresztény hit 
erejéről nem mondhatunk le, anélkül 
hogy kiszolgáltatottá tennénk az em-
bereket. „Ezért a döntéshozatalaink 
során továbbra is a magyar emberek 
érdekeit kell szem előtt tartanunk, vé-
denünk kell a magyar közösségeket, 
önállóságunkat és Európa keresztény 
alapjait” – hangoztatta a szentelési ün-
nepségen a magyar pénzügyminiszter.

Felszentelték és átadták Mezőpanit új református templomát
 » Továbbra is jut 

forrás a családok, 
a hitélet és a gaz-
daság fejlődésé-
nek támogatására.




