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Átgondolt fejlesztésekkel megelõzhetõek lettek volna az árvízi károk – vélekednek az elöntött településeken

Kilátástalan helyzetbe kerültek a családok

– Itt hagytak minket magunkra 
– mutatja Sárga István, hogy az 
udvarból vett földdel védte meg a 
ház belsejét az áradó Ronyvától.

Sátoraljaújhelyen járunk, ahol a 
megduzzadt patak fõként a szlo
vák határ menti részen pusztí
tott. A város sportlétesítményei
ben százmilliós károkat okozott a 
víz. A módosabb részen még szi
vattyúznak, fõként a kertekben, 
pincékben pusztított az ár, és úgy 
tûnik, a jól megépített házak bír
ták a megpróbáltatást.

– Azt mondták, itt nincs 
kár – visszatérõ mondat ez a 
Köztársaság úti telepen a rozzant 
önkormányzati bérlemények 
lakóitól. Ki mondta, hogy mond
ta, nem derül ki, de már az a hír 
is járja, hogy aki nem tett eleget 
a kitelepítési parancsnak, ne is 
számítson kártérítésre.

Sanyi híres lett
A hétfõre váratlan gyorsasággal 
kiöntõ patak miatt közel 800 
embert telepítettek ki, a cigányo
kat fõként a Jókai iskolába, ahol 
Sanyi híresség lett. Csodájára jár
tak a népek, mert a suli ajtajához 

volt kikötve. Sanyi már otthon 
legelészik, de egyelõre hajlékta
lan: istállójában derékig ér a víz, 
abrakját elvitte az ár.

– Legalább húszezer forint a 
kár csak az abrakban – mond
ja gazdája, Márton András, aki 
négy gyermekével együtt aggódik 
a lóért, nem fázotte meg a vízben 
állva, mert akkor oda az egyet
len lehetõsége is, amivel pénzt 
kereshet.

– Itt nincs kár, mert nem ment 
be a házba a víz, ezt mondták
mondják a lakók sorban, és 
mutatják az udvarra száradni kite
rített szõnyegeket, a linóleum alá 
beköltözött csigákat, gilisztákat. 
Bent sok helyen orrfacsaró a bûz. 
Mert lehet, hogy kintrõl nem tört 
be a víz a házakba, de csatornalé 
öntötte el õket belülrõl a mosdók
ból, vécékbõl.

– A fürdõt nem is merem 
kinyitni, feljött a szennyvíz… 
Az elõszoba megsüppedt – néz 
riadtan hol ide, hol oda Fényes 
Zoltánné, mihez kapjon. – Már 
nem is tudom, mit csináljak, 
takarítsak még, vagy végre haza
hozzam az uramat. Súlyos beteg, 
gondozni, pelenkázni kell.

A hatgyermekes Farkas 
Kálmánék bérleményét alulról 
támadta a víz. Az elõszobában 
berogyott a betonaljzat. Leg

nagyobb fiuk korábban még elérte 
a plafont, ma már nem. Most attól 
fél a család, hogy elveszik tõlük a 
házat. Errefelé mindenkinek tarto
zása van, nekik sem mindig futot
ta a havi 2500 forintos lakbérre 
sem. Nemrég ugyan százezernél 
is többet törlesztettek – mondják, 
de az a hír járja, hogy a tartozókat 
akkor is kiköltöztetik. 

– Pénzt nyert a kisebbség a 
házak felújítására, de úgy hallani, 
hogy kiraknak minket, aztán a 
fejújított házakba már négyszer
ötször több lesz a lakbér – avat be 
Sárga István.

Hogy kinek mi a kár, azon lehet 
vitatkozni, de az biztos, hogy ezen 
a telepen nem a Ronyvapatak ára
dása okozta a legnagyobb pusz
títást.

Felüdülés a gyönyörû kör
nyezetben, bár eleinte vízben 
álló erdõk között kanyarog a 
határ menti út a Hernád felé, 
amely helyenként több kilo
méteres szélességben hömpö
lyög. Nemrég még körbezárta 
Hernádszentandrást, de Ináncs 
felõl már személyautóval is jár
ható az út. A falu végén öt csa
lád van nagy bajban. Kettõt már 

kitelepített az önkormányzat, és 
épp a harmadik kiköltöztetését, 
elhelyezését igyekeznek meg
oldani.

Repedések a fõfalakon
– Nem, ma sem tudok hazamen
ni – kapjuk el a falu jegyzõje, 
Dúl Miklósné telefonbeszélgeté
sének végét. Másik településen 
lakik, de lassan egy hete nem 
jut haza. Korábban a Hernád 
nem hagyta, most az elöntött 
területekkel kapcsolatos ten
nivalók marasztalják. Segíteni 
kell, ha egy kis önkormányzat 
lehetõségei szûkösek is. Pedig 
a Fõ utca végén nagy a baj. Öt 
házat annyira megviselt az ár, 
hogy kérdéses, javíthatóke.

– A fürdõszobánknak annyi – 
mutatja Buncsok Zoltán az önálló 
életre kelt kádat. A közfalakon és 
az utcafronti fõfalon hajszálrepe
dések, a hátsó fõfalon viszont már 
nagyobb elmozdulás jelei látsza
nak. – A ház sarka megindult, és 
nem tudom, meg lehete még állí
tani – néz ránk kérdõn a három
gyermekes apa. A ház körüli talaj 
vizenyõs, átázott homokzsákokon 
topogunk. Most mondjuk, hogy 
nem?

– Ha kiszárad, majd meglátjuk, 
mit lehet tenni – ment ki a jegyzõ, 

és nyugalma, tettrekészséget 
sugárzó derûje némi reményt ad 
az elkeseredett családfõnek.

Ha ez összedõl, nem tudnának 
új házat építeni. Zoltán, ahogy 
a többi károsult is, most a köz
foglalkoztatásban dolgozik, más 
munkalehetõség nemigen van a 
környéken.

Már nem árterület
– Mostanában évente kétszer jön 
az ár, a házak évrõl évre gyen
gültek – mondja Bártfai Béla falu
gondok. – Ezen a részen csatorna 
sincs, mert ezek a házak azután 
épültek, hogy a faluban kiépült.

– Nem is baj, úgysem tud
nánk még azt is fizetni – mond
ja a szomszédos háznál Lakatos 
Miklósné Piroska. – A vízdíjjal is le 
vagyunk maradva két hónappal.

Velünk nevet, amikor rádöb
ben, tényleg viccesen hangzik ez 
az árvíz közepén. Férje odabent 
homlokráncolva mutatja a repedé
seket a fõfalon, a fürdõben már a 
lehullottak helyett pár napja feltett 
új csempék is lekéredzkednek. 
Látszik a szemén, tudja, mekkora 
a baj, de inkább még a család elõtt 

is tagadja, míg nem tudja, mihez 
fogjon. Kilencen élnek a tetõtér
beépítéses házban. Három gye
rekük közül a 22 éves Lajos már 
menyecskét hozott a családba, 
Hajnalka pedig már férjhez ment, 
és két csöppséggel, Ramónával és 
a négy hónapos Milánnal örven
deztette meg urát. A másik lány, 
a 12 éves Szabrina még ráér gon
dolkodni a családalapításon.

Lakatosné közben magát ajánl
gatja a jegyzõnek. Dolgozna õ 
is, csak lenne mit. Dúlné most 
csak együttérzést tud adni, és 
vázolja: tízezrekkel csökkent a 
családok bevétele, miután tavaly 
a kormány lefaragta a támogatá
sokat. Korábban mindkét felnõtt 
kaphatta, ha nem volt munkája, 
azóta viszont családonként adják, 
és a korábbi összeg felénél is keve
sebb. A falubeliek pedig hiába 
dolgoznának, nincs hol.

Az út alatt betonból épült átfo
lyó láttán azt hinné az ember, 
hogy árterületre épültek a károso
dott házak, de nem így van.

– Régen árterület volt, de már 
nem számít annak, amióta a kör
gát megépült – mondja a jegyzõ. 
– Utána épültek a házak. Más 
kérdés, hogy milyen minõségben. 
Abban, hogy most ilyen helyzet
ben vannak a családok, szerin
tem felmerül az építõ vállalko

zók, az ellenõrzõk és az átvevõk 
felelõssége is.

Duzzasztó lett a híd
A körgáton átvezetõ úton homok
zsákokból épített méteres gát 
választja el a falut a több kilométer 
szélesen hömpölygõ Hernádtól.

– Ha az úton bukkanót épí
tettek volna, nem kellene ide 
homokzsák, valóban körbeérne 
a körgát – mond egyszerû meg
oldást Bártfai Béla falugondok, 
és elmeséli, 1988ig nemigen volt 
árvíz a faluban. – Ináncs felõl a 
Bársonyospatakon csak egyszerû 
áthidaló volt, és ha az áradó 
Hernád miatt megáradt a patak, 
a víz átcsapott rajta, nemigen csi
nált kárt. Ám valahol kitalálták, 
hogy az nem jó úgy, rendes hidat 
építettek az áthidaló helyére, de 
közben beszûkítették a medret. 
Így áradáskor a víz összetorlódik, 
és mivel nem tud átcsapni hídon, 
azóta a falun keresztül folyt. Erre 
lenne megoldás a késõbb épült 
körgát, ha valóban körbe érne.

Kuru Jánoséknál is csak a víz ér 
körbe, már alámosta a házat, ami 
nem is csoda: régi, rozoga beton 
kerítésalj az alapja. Építõanyagáról 
is lehetnek elképzeléseink, meg
hallva hogyan épült hét éve.

– Sose lett volna pénzünk rá, 
de jött egy vállalkozó – meséli a 
hatgyerekes apa a repedezõ falú 
nagyszobában. Berendezésében 
nem eshet kár, mert még nem 
volt mibõl otthonossá tenni. 
Mostani párjával, akitõl négy 
gyermeke van, Balogh Erikával 
hét évvel ezelõtt hittek a vállal
kozónak. – Azt mondta, csinál 
nekünk házat, csak alá kell írnunk 
a szocpolt. Aláírtuk. Pénzt nem 
is láttunk, mindent õ intézett. 
Három hónap alatt fel is húzták 
a házat. Örültünk neki, hogyne 
örültünk volna. Addig egy faház
ban laktunk, betapasztottam, 

hogy télen is meglegyünk benne. 
Ahhoz képest ez a ház palota… 
De most csoda lesz, ha egyben 
marad. Mennünk kell innen, de 
nem tudom, mi lesz velünk.

Nincs mivel biztatni, ahogy a 
többi, szintén szocpolból épült 
ház lakói sem látják még a jövõt.

Szélhámosok a bajban
Miskolc környékén és a megye
székhelytõl északra még a jelen
nel küzdenek a gátakon. A Sajónál 
alakult ki kritikus helyzet, mert a 
Tisza is áradni kezdett, és vissza
duzzasztotta a Sajót. Edelénynél 
az átázott töltések, homokzsákok 
megtámasztására víztartályokat 
vetnek be, a Bódvapatak lassan 
apad, még nem lazíthatnak a 
védekezésen vállvetve dolgozók. 
Kazincbarcika északi részén is 
javult a helyzet, de több utca még 
víz alatt áll.

– Lenne ott egy átfolyó, csak 
el van dugulva – mutat a Budai 
Nagy Antal utca végére háza 
ablakából egy férfi. Az úton 
már nincs víz, de a mélyebben 
fekvõ portákon lábszárközé
pig áll, a házakba homokzsá
kokon át jutnak be a lakók. 
Már álkárszakértõktõl is félniük 
kell, erre közleményben figyel
meztetett az önkormányzat. 
Szerencsére nem lanyhul az 
éberség, idegenek vagyunk, és 
perceken belül már igazoltatnak 
is bennünket a rendõrök. Utána 
a polgárõrök is segítenek, hogy 
bejussunk a mélyebben elárasz
tott területekre is.

– A vetemény odavan, csak 
a csicsóka bírja. Nagyon hasz
nos, kordában tartja a vércu
korszintet – keresi a bajban 
is a jót Károlyi Andrásné az 
elöntött Lóránffy Zsuzsanna 
utcában. Homokzsákok védik a 
ház belsejét, de a falak feláztak, 
és azon aggódik, hogy frissen 

mûtött, szív és tüdõbeteg férje 
nehogy rosszabbul legyen, ha 
bepenészesedik a lakás.

– Biztosításunk? Van, de leg
utóbb sem fizették ki a teljes 
kárunkat – mondja a feleség. 
– Régen innen szivattyúzták az 
ivóvizet, artézi telep volt, és nem 
kellett árvíztõl félteni a házat. 
Aztán az megszûnt, abbahagy
ták a szivattyúzást, és a lázbérci 
rendszerre kapcsolták a környék 
vízellátását. Azóta ha árad a Sajó, 
itt is mindig baj van.

Mire fizet a biztosító?
„A biztosítási mód megválto
zott” – figyelmeztet odébb a 
vízbõl kiálló tábla, hogy az utca 
végi vasúti átkelõnél már másra 
kell figyelni. A lakók már tud
ják, manapság így van ez a biz
tosítók kárfelmérõivel is.

– Hát ez kész! Januárban 
kapott lakhatási engedélyt, és 
most itt van – tördeli a kezét 
Szabóné Vattai Viola az édesany
ja, özv. Vattai Gyuláné házánál. 
Az öt éve combnyaktörést szen
vedett idõs asszonynak tavaly 
újíttatták fel, korszerûsítették a 
házát, de ebbe a férjével együtt 
eladósodtak. – Ázik a kerítésléc, 
az új fürdõszoba talán kibírja, 
de a kazánt meg kell nézetni, a 
falak feláznak – nem is tudja, hol 
számítson nagyobb kárra.

– Biztosításunk van, de még 
nem tudjuk, fizetneke – vázol
ja a férje. – Mert azon, ugye, 
lehet vitatkozni, hogy ez árvíze 
vagy belvíz. Persze ha belvíz is, 
biztosan nem lenne, ha a Sajó 
nem áradt volna ki, de hogy ezt 
a biztosító hogy nézi, még nem 
tudjuk. Egyelõre arra várunk, 
hogy levonuljon a víz. Amíg csak 
csónakkal tudnánk, nem is akar
juk hazahozni a mamát. Így is 
félünk, hogy fogadja majd, ha ezt 
meglátja.� RK
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A víz az úr a kazincbarcikai utcán – az emberek a biciklirõl csónakra váltottak

Ha ésszel, a következményeket is felmérve történtek volna a fejlesztések, nem 
okoznának ekkora károkat a megáradt folyók, patakok – mondták a károsultak 
múlt héten csütörtökön Borsod-Abaúj-Zemplén megye árvízzel sújtott tele-
pülésein. Rémhírek és tolvajok is borzolták a védekezésben részt vevõk és a 
vagyonukat féltõ emberek idegeit. Hogy hol mekkora lesz a kár, csak akkor lehet 
pontosan felmérni, amikor már levonul az ár.

Fertõtlenítés Sátoraljaújhelyen – az utakon, a kertekben és a pincékben áll a víz

A kapuban Károlyi Andrásné frissen mûtött szív- és tüdõbeteg férjével és lányukkal


