
Elsodorta a vakációt a megáradt patak 

Hódmezıvásárhely - Kilenc szentesi és öt vásárhelyi turistát, köztük 9 gyermeket 
kellett kimenteni csütörtökön az erdélyi Háromkútról, ahol a falu nevét viselı 
patak megáradt, és elárasztotta a települést. A három család tegnap hajnalban ért 
haza, elsodort autóikért késıbb mennek vissza.  

Összesen húsz magyar turista került bajba, miután 
csütörtökre virradóra kiöntött medrébıl az erdélyi 
Háromkút patakja. A Gyimes-völgye 
településcsoportjához illeszkedı, de közigazgatási 
szempontból a szomszédos Neamt megyéhez tartozó 
faluban négy magyarországi – két szentesi, egy 
vásárhelyi és egy bajai – család üdült. 
 
– Háromkúton nem esett sok esı, de a környezı 
hegyekben igen. Mi csak arra lettünk figyelmesek, 
hogy egy idı után mindenhonnan jött a víz – mesélte 
lapunknak Ferenc, aki kérte, ne írjuk ki a teljes 
nevét. A szentesi apuka elárulta, évek óta visszajárnak Háromkútra, most egy másik 
család is ment velük Szentesrıl. A négy felnıtt és az öt gyermek egyáltalán nem volt 
veszélyben, vendéglátóknál töltötték az éjszakát, autóikat viszont, hiába álltak velük 
magasabban fekvı részre, elsodorta a megáradt patak, ezért kértek segítséget a 
csíkszeredai magyar fıkonzultól.  
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Annyi esı esett Háromkút környékén, hogy a Hegyimentık is nehezen tudták megközelíteni a 
helyszínt.  

Fotó: DM/DV
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Szabó Béla fıkonzul lapunknak elmondta, csütörtök délelıtt hívták ıket a 
Háromkúton rekedt családok, hogy segítségre lenne szükségük, mert nem tudnak 
kijutni a faluból, jármőveiket pedig elvitte a víz. Két megye prefektusával is beszélt 
a diplomata, végül hegyimentık mentek a magyar családokért, csomagjaikat 
traktorral kellett kihozni Háromkútról. 
 
– Megrázó látvány volt. Óriási pusztítást végzett a víz! Elıször egy fahidat sodort el a 
patak, aztán az fennakadt egy betonhídon, és a torlasz tovább duzzasztotta a 
patakot, amely végül egy kivétellel a falu összes hídját és az utak egy részét is 
elmosta. A mi gondunk-bajunk volt a legkisebb, a falubeliek kára sokkal nagyobb, 
rájuk fér igazán a segítség, hiszen most megközelíthetetlen Háromkút – mondta 
Ferenc, aki hálás a helybelieknek és a hegyimentıknek. 
 

 
A vásárhelyi Márki-Zay Péter négy gyermekével, a 14 éves Ferenccel, a 12 esztendıs 
Lillával, a 11 éves Dórával és a 10 éves Gellérttel vett részt a kiránduláson. – Amikor 
riasztottak bennünket a helybeliek, hogy veszélyben vannak az autóink, már gyors 
sodrású, legalább egy méter mély áradat zúdult lefelé, rönköket, szálfákat sodorva 
magával – idézte fel a történteket Márki-Zay Péter. Majd így folytatta: – A falubeliek 
figyelmeztettek, hogy menjünk onnan, mert a víz és a hordalék bennünket is elvihet. 
Az autóinkat az ár felkapta és elsodorta. A gyerekek és a felnıttek egy része a 
magasabban fekvı házakban aludt, értük nem aggódtam. A helybeliek azonban, akik 

Szentesieket és vásárhelyieket mentettek ki Erdélybıl.  
Fotó: DMD/V
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ismerték arrafelé a természet erejét, arra készültek, hogy a gyerekekkel együtt 
felmennek a hegyre – tette hozzá. 
 
A bajba jutott magyar családoknak a csíkszeredai Open World szállítási cég önköltségi 
áron ajánlott fel egy autóbuszt, azzal indultak haza csütörtök este. Péntek hajnalban 
szerencsésen megérkeztek, az autókért viszont visszamennek a szülık, amint 
járhatók lesznek a Háromkútra vezetı utak.  
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