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Szerdára virradólag és még a nap folyamán is 

több településen vihar tombolt. Több helyen fá-

kat döntött ki, károkat okozva, vagy forgalmi du-

gót létrehozva. Csütörtökre valóságos tél kö-

szöntött be. A megye nagy részén havazott, a 

magasabban fekvő területeken meg is állt a hó.

A furcsa jelenségről tegnap 
Makkai Gergelyt, az Or-
szágos Meteorológiai Inté-

zet (OMI) tanácsadóját kérdez-
tük. Mint elmondta, a jelenség 
nem szokatlan, mindössze ritka. 
Általában tízévenként fordul elő. 
„Beszélgetésünk alatt épp felet-
tünk van egy mediterrán ciklon, 
amely az északi sarkkör környé-
kéről hideg légtömegeket sodor 
be. A hideg levegő bezúdult ide, 
az eddigihez viszonyítva 15–20 
fokos hőmérséklet csökkenést 
okozva, ami aztán előidézte a 
többi jelenséget is” – mondta a 
meteorológus. Ez az egész egy 
amolyan hullámvölgyként visel-
kedik, a hét végi napoktól szá-
míthatunk valamelyes enyhü-
lésre, s a helyzet normalizálódá-
sára – a hőmérsékletnek a sok-
évi átlaghoz való visszatérésé-
re csak a jövő hét szerdájától le-
het számítani. Addig – a számí-
tások szerint péntek délig – öve-
zetünkben érvényben lesz a sár-
ga és narancs színű figyelmezte-
tő kód. Ha az idő kitisztul, már-
pedig ki fog, azt eredményezi 
majd, hogy éjszakára csökken a 
hőmérséklet. Szombaton és va-
sárnap fagyveszélyre lehet szá-
mítani, jó, ha a gazdálkodók fel-
készülnek erre – mondotta el az 
OMI meteorológus tanácsadója. 
Szerinte amellett, hogy a előál-

lott helyzetnek nagy a pszichi-
kai hatása az emberekre, ennél 
még súlyosabb, hogy a mezőgaz-
daságban, főként a kertészet-
ben és gyümölcsültetvények-
ben nagy károkra lehet számíta-
ni. Hogy mekkora ezek mértéke, 
csak a jövő hét második felében 
lehet majd felbecsülni.

Fákat döntött

Szerdán a déli órákban szin-
te egy időben csapott le a szél-
vész a megyére. Szovátán a Fe-
nyő utcában, Marosvásárhelyen 
a Somostetőn, míg Ratosnyán a 
főúton csavart ki tövestől fákat. 
A nyárádmenti Vadadban egy 
évszázados fenyőfát döntött ki a 
vihar, ami rádőlt egy csűrre és a 
porta kerítésére, komolya anya-
gi károkat okozva. A 15-ös jel-
zésű országúton Ratosnyán és 
az E60-as európai úton Göcsön
két kidőlt fa akadályozta a köz-
lekedést, azonban ezeket már 
eltávolították az úttestről – tájé-
koztatott tegnap a megyei vész-
helyzeti felügyelőség szóvivő-
je, Cristian Virag.  A továbbiak-
ban arról is tájékoztatott, hogy 
Ratosnyán az országutakat ke-
zelő vállalat munkatársai tá-
volították el a fát a dédai tűz-
oltók érkezése előtt, Göcsön
az ákosfalvi önkéntes tűzol-

tók szabadították fel az útsza-
kaszt. Marosvásárhelyen a 
Somostetőn kellett beavatkoz-
niuk a tűzoltóknak, ahol az erős 
szél kidöntött egy fát.

Lakások áram nélkül

Maros megye tizenkét telepü-
lésének csaknem 3500 lakosa 
maradt csütörtök reggel villany-
áram nélkül, miután egy fa rá-
zuhant a középfeszültségű veze-

tékre. A szolgáltató több csapa-
ta is a helyszínre érkezett, dol-
goznak a szolgáltatás helyreál-
lításán. Cristian Virag szóvivő-
je csütörtök reggel a Media fax 
tudósítójának elmondta, hogy 
Nyárád szereda, Ikland, Kebele-
szentivány, Székelybő, Szé kely-
tompa, Kisszentlőrinc, Kebele, 
Székelymoson, Vece, Maros-
agárd, Székelykál, valamint 
Jedd 3470 lakosa maradt vil-
lanyáram-szolgáltatás nélkül. A 

meghibásodás Kebeleszentivány 
környékén történt, ahol egy kö-
zépfeszültségű vezetékre az 
erős szél miatt rázuhant egy fa, 
ami a lezúdult csapadékmeny-
nyiség miatt elég nehéz. Csütör-
tökön délelőtt dolgoztak a fa el-
távolításán, a villanyáram-szol-
gáltatás pedig várhatóan a dél-
utáni órákban áll helyre – közöl-
te tegnap a szóvivő.
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Tizenkét település csaknem háromezer-ötszáz lakosa maradt villanyáram nélkül

Visszatért a tél a megyében

Csütörtökön Marosvásárhelyen hó lepte be a parkoló autókat
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Rendkívüli időjárási viszonyok Romániában és Magyarországon
Nagy mennyiségű csapadék-

ra, kiadós havazásra és erős 
szélre figyelmeztető másod-
fokú (narancssárga) riasztást 
adott ki csütörtökön a román 
meteorológiai szolgálat az or-
szág keleti részére, Moldvá-
ra, valamint a Déli- és a Kele-
ti-Kárpátok egész térségére, a 
Székelyföldet is beleértve. Az 
előrejelzés szerint péntek reg-
gelig 50–60 milliméter csapa-
dék várható, a magasabban fek-
vő területeken főleg havas eső 
és hó formájában. A hegyvidé-
ken óránként 50–65 kilométe-
res sebességű szél lesz hófú-
vással. A Romániába már szer-
dán visszatért télies, viharos 
időjárás fennakadásokat oko-
zott a közlekedésben és áram-
ellátásban. Csütörtök reggel a 
Nagyvárad és Kolozsvár közöt-
ti E60-as főút forgalmát béní-
totta meg csaknem félórára egy 
úttestre dőlt fa. Székelyföldön 
a Gyergyószentmiklós és Gyil-
kos-tó közötti közúti összeköt-
tetést vágta el egy úttestre dőlt 
fa. Gheorghe Filip, a Hargita 
megyei rendőrség szóvivője az 
Agerpres hírügynökségnek el-
mondta: a térségben térerő hí-
ján nem működnek a mobiltele-
fonok sem. A hatóságok egy jár-
hatatlanná vált útról visszafor-

dult gépkocsivezetőtől szerez-
tek tudomást a problémáról.

A vasúti közlekedésben há-
rom veszteglő személyszállító 
vonat okozott jelentős késése-
ket: az erős szél egy fát döntött 
Szentsimon és Tusnádfürdő kö-
zött a sínekre, és több órát vett 
igénybe a fa eltávolítása. A Kele-
ti-Kárpátokban az Erdélyt Mold-
vával összekötő hágók mind-

egyikén több centiméteres hó-
réteg akadályozza a közleke-
dést, több helyütt vesztegelnek 
a teherautók. A Fogarasokban 
megnőtt a lavinaveszély, a 
Balea-tónál meghaladja a másfél 
métert a hóréteg vastagsága. Az 
1700 méter fölötti térségekben – 
az ötfokozatú skálán – négyes 
szintűre emelték a lavinave-
szélyre figyelmeztető riasztást. 

Magyarországon 360 helyszí-
nen kellett beavatkozniuk a tűz-
oltóknak a télies időjárás miatt 
szerda óta – tájékoztatta Mukics 
Dániel, az Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság helyet-
tes szóvivője csütörtök reggel az 
MTI-t. A rendőrség közölte: még 
járhatatlan a 24-es és a 82-es út 
egy-egy szakasza. Mukics Dá-
niel elmondta: 230 esetben el-

akadt, karambolozó vagy árokba 
csúszott járművet kellett men-
teni. Emellett nagyon sok eset-
ben kidőlt, letört, villanyveze-
tékre zuhant fák miatt riasztot-
ták a tűzoltókat. Jelentősebb sé-
rülésről nem tudnak – tette hoz-
zá. Nyolc megye mintegy 90 te-
lepülésén szünetel az áramszol-
gáltatás, ami 18 ezer fogyasztót 
érint, a szolgáltatók folyamato-
san dolgoznak a helyreállításon.

A katasztrófavédelem tovább-
ra is operatív törzset működ-
tet nemcsak országosan, ha-
nem az érintett megyékben is. 
Tíz településen továbbra is ne-
héz a ki- és bejutás a havazás, 
illetve az útra dőlt fák miatt, ott 
a tűzoltók a rendőrséggel és köz-
úttal közösen felvezetik a for-
galmat. Éjszaka több alsóren-
dű útszakaszról kellett kimen-
teni embereket: Felsőtárkány 
és Répáshuta között 26-an, 
Répáshuta és Bükkszentkereszt 
között 30-an ragadtak az úton. 
Őket, valamint a hosszabb idő-
re áram nélkül maradtakat me-
legedőhelyeken helyezték el 
– fűzte hozzá Mukics Dániel. 
Emellett dialízises és más bete-
gek, valamint kismamák egész-
ségügyi ellátását vagy utazá-
sát kellett megszervezniük a 
katasztrófavédelmiseknek. 

A budapestiek tűrőképességét is próbára tette a szokatlan időjárás




