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Nemzeti Összefogás az árvízkárosultak javára
Több tízmillió forintra számít a 
Nemzeti Összefogás Alapítvány 
a StarGarden fesztivál belépõibõl, 
a mûvészek által felajánlott tár-
gyak árverésébõl és a Magyar 
Televízió nézõinek adományai-
ból. A befolyt összeggel a májusi 
viharok és áradások károsultjait 
kívánják segíteni.

– Fertõtlenítõszerbõl, vízbõl, 
élelmiszer-adományokból sze-
rencsére nincs hiány. Mi azok-
nak szeretnénk segíteni, akik 
fedél nélkül maradtak, mert 
az õ helyzetük a legnehezebb 
– mondta Vitézy Tamás, a Helyi 
Téma tulajdonosa, az alapítvány 
elnöke. A Nemzeti Összefogás 
Alapítvány sajtótájékoztatóján 
Gerendai Károly, a másik alapí-
tó hozzátette: egy segélykoncert 
megszervezéséhez több idõ kel-
lett volna, ezért azt ajánlották 
fel, hogy a június 4–5-i feszti-
válra váltott összes belépõjegy 

árából 1000 forintot a rászorulók-
nak adományoznak. – A Magyar 
Televízió százperces jótékonysá-
gi mûsorral támogatja az akciót 
– jelentette be Medveczky Balázs, 
a köztévé ügyvezetõ alelnöke.

– A június 5-én, szomba-
ton 20 óra 40 perckor kezdõdõ 
mûsor ideje alatt adományvonal 

mûködik majd, ahová magán-
személyek és cégek felajánlásait 
várjuk. A zenerajongókra is szá-
mítunk: többek között a fesztivál 
fellépõitõl kapott tárgyakat árve-
rezünk el. Az adásban részlete-
ket mutatunk be a koncertekbõl, 
kapcsoljuk a budapesti helyszínt, 
és üzennek a fellépõk is.

Medveczky Balázs, Vitézy Tamás és Gerendai Károly

Áradások és sárlavinák után jogszabályok is sújtják a Fejér és Veszprém megyei falvak lakosait

Mindent visz a víz
Bakonycsernyén az iskolások 
is kivették a részüket az árvízi 
védekezésből.

– Este fél tízkor szólt az édes-
apám, hogy ki fog önteni a Gaja – 
meséli a 8. osztályos Tóth Tamás. 
– Már tele volt a meder. Egy 
helyi vállalkozó hozott homokot 
és zsákokat, mi is elkértük a 
táposzsákokat a nagyiéktól, akik 
baromfit nevelnek. Jött minden-
ki, töltöttük, pakoltuk a zsáko-
kat. Hétfőn hajnali háromkor 
mentem csak aludni!

Másnap már tűzoltók, rend-
őrök, Baracskáról hozott rabok 
is segítettek a védekezésben, de 
ott serénykedtek Tamás osztály-
társai, köztük a lányok is.

– Apukánk is kint volt, hát 
mi is jöttünk – indokol Szkok 
Evelin és Petra. – Tartottuk a 
zsákokat, amíg a fiúk töltötték. 
Nekünk tilos volt emelnünk!

Bár a Gaja-patak már vissza-
tért a medrébe, Bakonycsernyén 
folyamatosan vészhelyzet van. 
Az esőzések miatt az áradás 
után kétszer is sárlavina zúdult 
a falura. Tucatnyi házat partfal-
szakadás veszélyeztet.

– 2005 óta hiába pályázunk a 
falu vízelvezető rendszerének 
kiépítésére, idén is elutasítot-
ták – kesereg Turi Balázs pol-
gármester. – Évente 270 millió 
forintból gazdálkodik az önkor-
mányzat, és a kár már 150-
170 millióra rúg. Egyedül nem 
tudunk felállni, ha most sem 
segítenek, ellehetetlenül a falu.

Bakonybélre hajnali kettőkor 
csapott le a megáradt Gerence-
patak. Telkek végével együtt 
mosta el a veteményeket, meg-
rongált kerítéseket, utakat, 
hidakat – az egy éve elhunyt 
Cseh Tamás házához közeli, 
könnyűszerkezetes vashidat 

úgy elvitte, hogy azóta sem 
találják. A falu másik részén a 
máskor poros Száraz-Gerence 
áradása dúlta szét Gáspár Elke 
és férje lelki nyugalmát.

– A cipő is kölcsönbe van 
a lábamon – érzékelteti az 
asszony, hogy mindenük oda-
lett, a garázsban vízben álló 
autójuktól az értékes szerszám-
készleten, háztartási gépeken át 
a legtöbb ruhájukig. Biztosításuk 
van, de nem bíznak benne, hogy 
a káruk megtérül.

Sokan sokfelé kerestek felelőst 
a bajukért, az öreg fákat kivágó 
állami erdészettől a patakmedret 
elhanyagoló vízügyeseken át a 

medret szűkítő hídépítőkig, de 
Baky György polgármester sze-
rint arra senki sem számíthatott, 
hogy két nap alatt négy hónap-
nyi eső zúdul a falura. Ettől füg-
getlenül 2006 óta szorgalmazza, 
hogy mindkét Gerencére épül-
jön záportározó. Most azonban 
nagyobb gond, hogy a falu első 
becslések szerint 39 millió forin-
tos kárára nincs fedezet. (Lásd a 
keretes írásban.) Bakonybélnek 
nincs sem tartozása, sem hite-
le, ami manapság nagy szó, ám 
most fejtörést okoz, miből futja 
majd a helyreállításra.

A Bakony felől a 81-es főúton 
még mindig nem lehet bejut-

ni Mezőörsre, két áteresznél is  
elmosta az áradás az út alap-
ját, hiába emeltek nehezékként 
homokkupacot az útra. Most a 
mezőörsi alapítványi iskola mik-
robusza a kupac egyik oldaláig 
hozza el a diákokat, a másik 
oldalon várják őket a szülők. 
Egyébként 20-30 kilométert kel-
lene kerülniük.

A 81-est ugyanaz a Cuhai 
Bakony-ér intézte el, amely az 
M1-es autópályát is alámosta, 
miután elöntötte Mezőörsöt, 
Rétalapot és Bőnyt.

– A falu központján személy-
autóval nem lehetett áthajtani, a 
mélyebben fekvő utcákon teher-
autóval sem – meséli Muraközi 
László, Bőny polgármestere. – Az 
idősebbek 1940-ből emlékeznek 
hasonlóra. Most 127 ingatlan 
károsodott, egyharmadukra nem 
volt biztosítás... Sokfelől kapunk 
adományokat: ruhát, tartós élel-
miszert, tisztítószereket, talán 
bútorok is jönnek majd, de nem 
lehet mindent pótolni.

– A víz az ember lelkét viszi el 
– sóhajt egy néni –, az emlékei-
vel a múltját is elmossa. Szegény 
elhunyt férjem után sem maradt 
most már semmim!

Az elöntött házakból hasz-
nálhatatlanná vált holmikkal 
telnek a faluszerte kihelyezett 
gyűjtőkonténerek. Ám a Béke 
utcában Józsáné még próbál-
ja menteni, amit csak lehet. 
Befűtött, hogy száradjanak a fél 
méterig felázott falak.

– Este kezdett feljönni a víz 

a fürdőben – meséli a lánya, 
Georgina. – Anyuval legalább 
száz vödörrel kimertünk csak 
a vécéből, de hiába, elöntötte a 
fürdőt, majd a konyhát, aztán a 
többi szobát is. Hajnalban már 
csónakkal jöttek a tűzoltók, 
hogy csak váltás ruhát hozzunk, 
és azonnal el kell hagynunk a 
házat.

– A cicákat és a kutyákat pedig 
felmentettük a padlásra – teszi 
hozzá kisöccse, Ferenc.

– Nagyon meg vagyunk rémül-
ve – mondja Józsáné, amikor 
távolabb sétálunk a gyerekektől. 
– Hogy mi lesz ezután? Arra még 
nem is merek gondolni. RK

Rémülten néznek minden 
esõfelhõt, rettegve hall-
gatják az újabb vihar-
jelzéseket a katasztrófa 
sújtotta dunántúli telepü-
lések lakói. Hogy mi lesz 
ezután, arra sokan még 
gondolni sem mernek.
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Fizessen a károsult?!
A Bajnai-kormány januártól érvé-
nyes határozata szerint hasonló 
katasztrófák esetén az állam már 
nem teljes egészében téríti meg 
az önkormányzatok költségeit a vis 
maior alapból, hanem a védekezési 
költségeknek csupán a 70, a helyre-
állítási kiadásoknak pedig a 60 szá-
zalékára pályázhatnak. Nem elég a 
falvaknak, városoknak a természeti 
csapás, még fizessenek is érte?
Helyreállítani sem szabad túl gyor-
san, egy másik jogszabály elõírja: 
közbeszerzési eljárással kell kivá-
lasztani, ki végezze el a munkát. 
A legegyszerûbb eljárás is mini-
mum 30 napig tart. Addig hivata-
losan – az életveszély elhárítását 
kivéve – mindent úgy kellene hagy-
ni, ahogy van.

Az általános iskolás lányok is segítettek a védekezésben a megáradt Gaja-patak mentén
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Remélem, találkozunk! 
Bán Teodóra


