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Két személy megsérült és
jelentős anyagi kár kelet kezett 
a Kolozsváron vasárnap este 
végigsöprő vihar során. Radu 
Moisin liberális képviselő a 
hatóságokat okolja, hogy nem 
értesítették időben a lakossá-
got az ítéletidőről.

 » PAP MELINDA

H atalmas erejű, néhol jégesővel 
kísért vihar döntött ki fákat, 
rongált meg háztetőket vasár-

nap este Kolozsváron; két személy 
megsérült. A vihar és jégeső leg-
inkább a Györgyfalvi negyedet, az 
Unirii utcát, valamint a Detunata és a 
Băişoara sétányt érintette. A Băişoara 
sétányon lévő Lucian Blaga Gimnázi-
um tetőzetét lesodorta a szél, a sétány 
egy időre járhatatlanná vált.

A Györgyfalvi negyedben még teg-
nap délben is apokaliptikus látvány 
fogadta a tömbházakból kilépőket. A 
számos fával büszkélkedő városrész-
ben jelentős kárt okozott az ítéletidő, 
lépcsőházakat, sétányokat torla-
szoltak el az erős szél által kidöntött 
fák, nagyobb ágak. Nem egy esetben 
ezek az alattuk parkoló gépkocsik-
ra zuhantak, nem kis kárt okozva a 
tulajdonosoknak, az erős szél által 
megtépázott kábelek másnap délben 
is ott lógtak a tömbházak között, el-
torlaszolva az utat a nagyobb jármű-
vek előtt.

„Még szerencse, hogy nem vonat-
tal jöttem. Most épp elkapott volna” 
– mondta lapunknak egy Györgyfal-
vi negyedi lakos, aki pár órával az 
ítéletidő beállta előtt érkezett visz-
sza a kincses városba. Az ítéletidő itt 
tombolt ugyanis a leginkább, az erős 
szél miatt a jégeső szinte vízszintesen 
érte a tömbházak ablakait, már-már 
attól kellett tartani, hogy kitörnek. 
A számos megtépázott fa mellett az 
ítéletidő mindent ledöntött, ami az 
útjába került: parkolójelző táblákat, 
építőtelepeken felszerelt tájékoztató 
táblákat, házak kapuit – tegnap dé-
lelőtt a Liviu Rebreanu utcában az 
egyik lakos épp azon szorgoskodott, 
hogy helyrehozza az előző este kelet-
kezett kárt.

Sok volt a segélyhívás
A hirtelen jött vihar a város többi 
részét sem kímélte, az Onkológiai In-

tézet hematológiai osztályának ud-
varán a tűzoltóknak kellett eltávolí-
taniuk a kidőlt fákat, hogy szabaddá 
tegyék az utat a mentőautók számá-
ra. Két személy könnyebben megsé-
rült az épületekről lesodort tárgyak-
tól, kórházi ellátásra szorultak.

Az áram- és földgázszolgáltatás 
több helyen megszakadt, a Grigores-
cu negyedben hosszabb áramszüne-
tet okozott az ítéletidő, mely az egyik 
Donát úti tömbház külső szigetelését 
is megbontotta. A központbeli Deák 
Ferenc (Eroilor) utcában adott pilla-
natban méteres víz gyűlt fel a hirtelen 
lezúduló felhőszakadás következté-
ben. Jelentős kár keletkezett a Sétaté-
ren is, ahol az erős szél több évszáza-
dos fát kidöntött, megrongált.

A Kolozs megyei katasztrófavédel-
mi felügyelőség tegnap reggeli tájé-
koztatása szerint az ítéletidő után 
mintegy 150 segélyhívás érkezett az 
intézményhez, elsősorban a kidőlt 
fák, lesodort tetők miatt. Hétfőn ti-
zenegy csapat keretében harminc 
tűzoltó dolgozott a károk elhárítá-
sán, hozzájuk csatlakoztak a pol-
gármesteri hivatal zöldövezeteket 
karbantartó szolgálatának munka-
társai, valamint a CERT Transilvania 
Egyesület önkéntesei is.

Hiányolták a riasztást
A közösségi oldalakon többen is szó-
vá tették, hogy a hatóságok nem érte-
sítették időben a kolozsváriakat a rá-
juk leselkedő veszélyről, így sokakat 

a szabadban vagy gépkocsijukban 
ért a hirtelen érkezett ítéletidő. Radu 
Moisin nemzeti liberális párti (PNL) 
képviselő bejelentette: magyarázatot 
követel a belügyminisztériumtól és a 
környezetvédelmi minisztériumtól, 
hogy miért nem küldtek fi gyelmez-
tetést a kincses város lakóinak a RO-
ALERT rendszeren keresztül.

„2021-ben megengedhetetlen, hogy 
az állam ne védje meg a polgárait!” 

FÁKAT DÖNTÖTT KI, HÁZTETŐKET TÉPETT FEL A KINCSES VÁROSBAN TOMBOLÓ ÍTÉLETIDŐ, NEM FIGYELMEZTETTÉK A LAKOSSÁGOT

Jéggel kísért vihar csapott le Kolozsvárra

A vasárnap esti vihar a Györgyfalvi negyedben okozta a legtöbb kárt, fák dőltek gépkocsikra

A belvárosban több utcában is méteresre duzzadt a víz a hirtelen lezúdult esőtől
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– írta Facebook-oldalán a honatya, 
hozzátéve, hogy a legrövidebb időn 
belül magyarázatot fog kérni az ille-
tékesektől a mulasztásért. „A ható-
ság időben tudott a katasztrófáról, 
azonban fölösleges módon azután 
küldték ki a fi gyelmeztetést, hogy 
már elkezdődött” – tette hozzá a 
Kolozs megyei képviselő képernyő-
mentéssel bizonyítva, hogy telefon-
jára vasárnap este 22.47 perckor ér-
kezett meg a riasztás, mely a vihart 
a 22.20 és 23.30 óra közötti időszakra 
jósolta. Más esetben ugyanakkor a 
riasztás vaklármának bizonyul. A 
Kolozsvártól 20 kilométerre fekvő 
Magyarfenesen élő egyik olvasónk-
tól megtudtuk, az elmúlt héten há-
rom alkalommal is kapott riasztást 
a RO-ALERT-en keresztül (egyszer 
éjjel 2 órakor), ám ebből kétszer 
semmilyen szélsőséges időjárás 
nem volt tapasztalható a térségben.

Az Országos Meteorológiai Szol-
gálat (ANM) egyébként vasárnap 
estére narancssárga viharriasztást 
adott ki Kolozsvárra és a szomszé-
dos településekre, és a RO-ALERT 
rendszeren keresztül elsősorban 
VÖRÖS riasztás esetén küldenek 
fi gyelmeztetést. Amúgy a kolozs-
vári ítéletidőt a Google helyszol-
gáltatója is jelezte, a hatóságokkal 
ellentétben még az ítéletidő kez-
dete előtt.

 » Az Országos 
Meteorológiai 
Szolgálat va-
sárnap estére 
narancssárga vi-
harriasztást adott 
ki Kolozsvárra 
és a szomszédos 
településekre.




