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Rájuk zuhant egy fa
Egy ötéves kislány a helyszínen életét vesztette

H A J N A L  C S I L L A

N arancssárga jelzésű vihar-
riasztást adott ki az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat 

Maros megyében is (akárcsak Har-
gita megyében), fi gyelmeztető üze-
netet is kapott a lakosság a Ro-Alert 
alkalmazáson keresztül. Több fát 
ki is csavart vagy ledöntött az erős 

szél. Egyet Szovátán a Rózsák utcá-
jában, amely egy személygépkocsi-
ra esett, egyet pedig Palotailván, 
amely emberáldozatot is követelt.

Halálos baleset

A dédai munkapont katonai tűzol-
tói, a marosvásárhelyi hegyimen-
tők, a dédai SMURD rohammentő 
szolgálat és két mentőautó sietett 
a helyszínre szombat este, miután 

egy 34 éves nőre, valamint egy öt-
éves, illetve egy hatéves gyerekre 
zuhant egy vihar által kidöntött 
fa Palotailván az Ilva völ-
gyében. A nőt válltöréssel, 
egy hat év körüli kislányt 
fejsérüléssel szállítottak 
kórházba, egyikük sem 
vesztette el eszméletét. Egy 
öt év körüli kislány azon-
ban a fa alá szorult, és olyan 
súlyos nyílt fejsérülést szenvedett, 
hogy a helyszínen életét vesztette 
– közölte a Maros megyei tűzoltó-
ság sajtóosztálya.

Előjelek. Alig néhány perc alatt 
hatalmas mennyiségű eső zúdult 
le Marosvásárhelyen

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE
• Kidőlt egy fa Palotailván az Ilva völgyében a szombat 
esti vihar következtében. Egy nőre és két gyermekre 
zuhant rá, az egyik kiskorú olyan súlyos fejsérüléseket 
szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

ISZLAI KATALIN

E zúttal sem kellett csalódniuk 
a Tiltott Csíki Sör Manufaktú-

ra által szervezett Tiltott Fesztivál 
résztvevőinek: parádés koncertet 
adott szombat este a Kowalsky meg 
a Vega. Az 1999-ben alakult együt-

tes számos rajongót vonzott 
Csíkszentsimonba, sokan 
a zenekar nevével ellá-
tott pólókban tombolták 
végig a fellépést. Ezúttal 
sem maradt el ugyanak-

kor a látványos fényjáték. 
A közönség által egyik legjobban 
várt, Amilyen hülye vagy, én úgy 
szeretlek című slágerüket a vissza-
tapsolás utánra tartogatták, ám már 
nem volt lehetőségük végigjátszani, 
mivel Csíkszentsimont is elérte a 
Hargita megyén végigsöprő vihar. 

A telefonokra befutott Ro-Alert ri-
asztást követően sokan elindultak a 
kijárat felé, a koncert félbeszakítása 
után pedig pillanatokon belül leen-
gedték a színpad tetőszerkezetét, 
megelőzve, hogy leszakítsa az erős 
szél. A szokásos koncert utáni buli 
ezúttal elmaradt, ugyanis a cikázó 
villámok közepette a tömeg rövid 

idő alatt elhagyta a helyszínt. A Til-
tott Fesztivál augusztus 13-án Nagy 
Feró és a Beatrice, illetve a Magna 
Cum Laude, majd augusztus 27-én 
Homonyik Sándor és Keresztes Ildi-
kó koncertjével folytatódik.

A koncert végére megérkezett a vihar
• Bár a Hargita megyén is végigvonuló vihar miatt a tervezettnél korábban lett 
vége a koncertnek, káprázatos hangulatot teremtett a Kowalsky meg a Vega szom-
bat este Csíkszentsimonban. A Tiltott Csíki Sör Manufaktúra által szervezett Tiltott 
Fesztivál utolsó júliusi fellépőjére is több ezren voltak kíváncsiak.

Sikerrecept: koncertek a sörgyár 
udvarán

▾  FOTÓ: PINTI  ATTILA

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

K ét helyszínre is riasztották 
a szombat esti vihar során a 

székelykeresztúri Villám – 
Fulger Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület tagjait, így két 
csapatra oszolva indultak 
segíteni – tudtuk meg Szali 
Mózestől, a szervezet veze-
tőjétől. Mint mondta, egy 
nagyobb akácfa dőlt egy 

parkoló autóra a Kossuth La-
jos lakónegyedben, de az eset során 

személyi sérülés nem történt, csak 
anyagi kár keletkezett. Mindemellett 
le kellett zárni az autós forgalmat 
Gagy és Etéd között, ahol egy mére-
tes bükkfa zárta el az utat. Szeren-
csére itt sem sérült meg senki. Szali 
azt is kifejtette lapunknak, hogy a 
heves vihar riadalmat okozott a vá-
rosnapok részvevői között is, ahol 
végül némileg eltolódva kezdődhet-
tek el a beígért programok.

Autóra és útra dőltek fák
• Székelykeresztúron parkoló autóra dőlt egy fa, míg 
Gagy és Etéd között az úttestet zárta el egy másik a 
szombati viharban. A szélsőséges időjárás a kisváros-
ban zajló rendezvényeket is megzavarta.

Le kellett zárni az autós 
forgalmat Gagy és Etéd között

▾  FORRÁS: VILLÁM – FULGER ÖN-
KÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

V illám csapott egy istállóba a 
Csíkszentmihályhoz tartozó 

Csíkvacsárcsiban, fa dőlt az úttestre 
Csíkszentkirály és Csíkszentimre kö-
zött a szombaton késő este érkezett 
vihar következtében.

Ro-Alert vészjelző üzenetben fi -
gyelmeztették a lakosságot Csíkszé-
ken is a nagy erejű vihar közeledté-
re nem sokkal annak megérkezése 
előtt. A vihar Maros megyében em-
beráldozatot is követelt, Csíkszéken 
pedig károkat okozott. Csíkvacsár-
csiban egy istállóba csapott a vil-
lám, aminek következtében tűz ütött 

ki a gazdasági melléképületben, az 
esethez a csíkszentmihályi önkéntes 
tűzoltók mellett a Hargita megyei 
tűzoltóság két egysége is kivonult 
két esetkocsival. Csíkszentkirály és 
Csíkszentimre között fa dőlt az útra, 
ami ellehetetlenítette a közlekedést 
az érintett megyei úton. Az úttor-
laszt később sikerült felszámolni, és 
a forgalom is újraindulhatott a 123A 
jelzésű megyei úton.

Károkat okozott a vihar Csíkszéken

A napközbeni kánikula estére 
villámlásokkal tarkított viharos 
időre váltott

▴  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó




