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kilyuggatott tetők, behorpasztott 
autók törött ablakkal, letarolt bú-
zaföldek. ez a látvány fogadott 
tegnap Felcsíkon azokban a fal-
vakban, amelyeken végigsöpört 
a szerda délutáni jégeső. karcfal-
vától Csíkszentdomokosig egy re 
nagyobb szemű jégről és mind 
súlyosabb károkról számoltak be 
a helyiek.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Csíkkarcfalván végigautózva 
nyomát sem láttuk tegnap 
a szerda délutáni viharnak, 

noha éppen onnan küldött egy is-
merős néhány fotót, amelyeken jól 
látszik: diónyi jégszemek sorjáznak 
az ereszcsatorna tövében. A polgár-
mesteri hivatalban Kozma Ervin 
alpolgármester fogad. Az elöljáró 
elmondja, hogy egyelőre nem ér-
kezett a faluból senkitől kárfelmé-
rési igény a szerdai vihar nyomán. 
„Gyümölcsöket vert le a fákról, 
szántóföldi kultúrákat károsított. 
Annak ellenére, hogy nem futott 
be még ez irányú jelzés a hivatalba, 
az sem kizárt, hogy néhány épüle-
tet is megkárosított a jég. Az biztos, 
hogy nagyon csúnya idő volt, beöl-
tözve vártuk, kell-e szaladni valaho-
vá segíteni” – nyilatkozta Kozma. 

Csíkszenttamáson Márk Tibor 
polgármester éppen a biztosítótársa-
ság számára készített jelentésen dol-
gozott. „Okozott kárt bizony, épüle-
tek tetejét tette tönkre, főleg a hul-
lámpalával, ondulinnal fedett házak 
sérültek. Magam is károsult vagyok, 
az egyik gazdasági épületemet ron-
gálta meg a jégeső” – mesélte. 

Lassan gurultunk az autóval a 
település főutcáján tovább, jól lát-
szottak a vihar nyomai. A legtöbb 
háztetőn új cserepek jelezték cso-
portosan vagy elszórtan, hogy a 
fél falu tetőt javított a napokban. 
„A fiamnak a fejét behasította egy 
jégdarab, akkorák hullottak, mint 

az alma, borzasztó volt” – mesélte 
egy asszony, amikor meglátta, hogy 
fényképezőgéppel ügyködünk egy 
szitásra lyukasztott tetejű háznál. 
„Svédországban vannak szegények, 
az egész épület beázott. Kihordtam 
a takarókat, szőnyegeket, szellőzte-
tünk. Nálunk hagyták szerencsé-
re a kulcsot” – meséli a károsult 
szomszédja, hozzátéve, hogy a saját 
lakásán is elég sok cserepet kellett 
pótolni. „Nézzen oda, mutat egy 
fán függő fél almára. Egy nagyobb 
jégdarab felét leverte, másik fele pe-
dig ott maradt a fán. Mintha késsel 
szelték volna ketté – mutatja a fél 
gyümölcsöt.

A nagyidő legjobban Csíkszent-
domokoson tombolt. Sárig Attila 
portáján új cserepek rakása, az épü-

let kifödve áll, a tetőn tüsténkednek 
az ácsok. „Hullámpalával volt fedve, 
az egész tönkrement. Mintha gép-
puskából adtak volna le sortüzet” 
– mondja a gazda édesapja. Fejcsó-
válva mesélik, hogy bizony nem volt 
a családi költségvetésbe foglalva a 
héjazatcsere. Egy másik helyi az au-
tóját mutogatja, olyan a jármű, mint-
ha valaki dühösen nekiesett volna 
kalapáccsal. Horpadás horpadás 
hátán, a szélvédő betörve. „Higgye 
el, vastag csergetakarót terítettem 
rá, mégis nézze milyen lett. Ítéletidő 
volt itt” – mondja. Kissé távolabb 
egy új ház oldalán a nemesvakolattal 
borított szigetelőanyagba ütött mély 
lyukakat a jég, tényleg olyan, mintha 
tüzérségi hadgyakorlat célpontja 
lett volna az épület. Bármelyik fa-

lurészen szállunk ki érdeklődni, a 
válasz mindenhol ugyanaz: tojásnál 
nagyobb jegek zuhogtak, törtek 
mindent, ami az útjukba került: 
házat, mezőt. Az öregek borzadva 
csóválják a fejüket. „Hetvenéves va-
gyok, de ilyent nem értem. Tavaly a 
nagy árvíz, idén pedig ez” – mondta 
egy csíkszentdomokosi bácsi. Leg-
többen fényképeken rögzítették a 
jégeső tojásnyi szemeit – főként, 
akik kártérítési igényt szándékoztak 
megfogalmazni –, de olyan is van, 
aki fagyasztóba tette a falura zúdult 
nyomorúság néhány darabját. „Majd 
megmutatom nekik, ha kijönnek, 
több mint kétmilliárd régi lejnyi a 
károm” – utalt az általa várt kárfel-
mérő szakemberekre sötét homlok-
kal az atyafi.

Csíkszereda

Víz a tömbházak 
alatt 

a hirtelen jött szerda délutáni 
vihar fákat döntött ki Csíkszere-
dában, valamint a lezúduló víz 
ismét áradást okozott a mida au-
tószalon melletti tömbházaknál. 

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

A Felcsík irányából érkező teg-
napelőtti vihar nem kímél-
te Csíkszeredát és környé-

két sem. Az Olt Sürgősségi Esetek 
Felügyelőségének sajtószóvivőjétől, 
Ali na Ciobotariutól megtudtuk, 
hogy több esetben is riasztani kel-
lett a tűzoltókat kidőlt fák és a 
Bras sói út mellett található tömb-
ház alagsorának és garázsainak be-
ázása miatt. A szóvivő elmondása 
szerint Borzsovába is hívták a tűz-
oltókat, mivel a helyi iskola udva-
rán az elektromos vezetékekre dőlt 
egy fa, és a Szék útján is kidöntött 
egy fenyőt az erős szél. 

A Brassói út mentén lévő Mida 
autószalon melletti tömbházak 
lakóit sem kímélte a lezúduló víz: 
elárasztotta az alagsort és az ottani 
garázsok egy részét. 

Mint már arról korábban is be-
számoltunk, a lakóknak régebb is 
volt problémájuk az árral, ugyan-
is az autószalon helyén folyt el 
régen az esővíz, azonban az épít-
kezéskor megemelt szint miatt az 
befolyik az útról hozzájuk, kisebb 
tavat alakítva ki a tömbház kör-
nyékén, amit a tűzoltóknak kell 
elszivattyúzniuk. Az egyik ott 
lakó, Schemmer Ferenc beszámo-
lója szerint ismét visszaköszönt 
a másfél héttel ezelőtti áldatlan 
állapot, ezúttal a helyszínre kiér-
kező tűzoltók 3 és fél órán keresz-
tül kellett az alagsort elárasztó 
vizet szivattyúzzák. Ezt követően 
pedig a garázsok kitakarítása kö-
vetkezett, ugyanis a kisebb árvíz 
iszapot és egy rakás szemetet hor-
dott be a garázsokba. 

társadalom

HirdeTések

Tetőjavítás jégverés után. Be nem tervezett munkálat fotó: hompoth loránd

elszakadt vezetékek, 
kidőlt oszlopok

Kovács Artúr, az Electrica 
vál lalat Hargita megyei igaz-
gatója megkeresésünkre el-
mondta, a tegnapelőtti hir-
telen jött vihar több helyen 
is rövidebb áramkieséseket 
okozott, azonban ezt a szak-
emberek hamar megoldották. 
Nagyobb bajokat Csíkszere-
da, Gyergyószentmiklós és 
Ma roshévíz környékén tapasz-
taltak. Tegnap még folytak a 
javítási munkálatok Ma ros-
hévízen, ahol kidőlt oszlopot 
kellett helyreállítani.  Hozzá-
tette, az alacsonyfeszültségen 
adódtak inkább problémák 
megyeszerte. Csíkszeredában 
és környékén is néhány helyen 
kábelek szakadtak le a rájuk 
dőlt fák miatt, azonban itt 
már megtörténtek a helyreál-
lítási munkálatok.


