Az augusztus 18-i „elő-árvíz”
Kobátfalva központjában

Az augusztus 23-i árvíz Siménfalva központjában

The centre of Kobátfalva during the first flood on
August 18

The centre of Siménfalva during the flood on August 23

A kiöntött Nyikó

Vízlepte kiskadácsi utca

The Nyikó river has burst its bank

Street in Kiskadács covered with water

A csűr ereszéig érő Nyikó

A megrongálódott Küküllő-híd

The Nyikó river reaches the eaves of the barn

The damaged bridge over the Küküllő river

1

Az 1829-ben épített, műemlék értékű kiskadácsi
fedeles híd maradványa

A Kobátfalvát Tarcsafalvával összekötő,
járhatatlanná vált út és híd

The remainings of the covered bridge of historic value
in Kiskadács, built in 1829

The road and the bridge linking Kobátfalva and
Tarcsafalva have become uncrossable

A Székelykeresztúr és Székelyudvarhely közötti vasút

A Székelykeresztúr és Székelyudvarhely közötti vasút

The railway between
Székelykeresztúr and Székelyudvarhely

Kidölőben levő villanyoszlop Siménfalván

The railway between
Székelykeresztúr and Székelyudvarhely

Földre került villanyoszlop Kobátfalván

Falling electric pole in Siménfalva

Electric pole on the ground in Kobátfalva

2

A siménfalvi református templom kőkerítésének és
faragott kapujának maradványa

Az árvízjárta siménfalvi református templom

The Reformed Church of Siménfalva after the flood

The remainings of the stone fence and carved gate of the
Reformed Church of Siménfalva

A kobátfalvi óvoda kívülről

A kobátfalvi óvoda belülről

The outside view of the kindergarten in Kobátfalva

The inside view of the kindergarten in Kobátfalva

Volkswagen Golf

Dacia
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Elsodort tejcsarnok Siménfalván

Siménfalvi udvar

Centre for gathering milk,
taken away by the flood in Siménfalva

Courtyard in Siménfalva

Romba dőlt ház Siménfalván

Házmaradvány Siménfalván

Devastated house in Siménfalva

The remainings of a house in Siménfalva

Tönkre ment ház Kobátfalván

Földre került háztető Siménfalván

House in Kobátfalva, reduced to ruins

Fallen roof in Siménfalva
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Beomlott oldalú ház Kiskadácsban

Beomlott oldalú ház Kobátfalván

House with ruined sides in Kiskadács

House with ruined side in Kobátfalva

Házmaradványok Siménfalván

Beomlott oldalú ház Kobátfalván

Remainings of houses in Siménfalva

House with ruined side in Kobátfalva

Házmaradvány Siménfalván

Beomlott oldalú kovácsműhely Siménfalván

Remainings of a house in Siménfalva

Blacksmith’s workshop with ruined side in Siménfalva
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Megrongált oldalú ház Kobátfalván

Földre került székely kapu Kobátfalván

House with ruined side in Kobátfalva

Fallen carved, wooden gate in Kobátfalva

Nyikómalomfalvi árvízkárok – I.

Nyikómalomfalvi árvízkárok – II.

Damages of the flood in Malomfalva – I.

Damages of the flood in Malomfalva – II.

Elsodort házának alapján kesergő
siménfalvi öregasszony

A hit és a remény erősítése
a kobátfalvi unitárius templomban

Old woman from Siménfalva, crying over the
foundation of her house taken away by the flood

Strenghtening faith and hope in the
Unitarian Church of Kobátfalva
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