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A pályaelemek és az újjáépí-
téshez szükséges speciális anya-
gok beszerzési nehézségei miatt a 
vártnál később épülhet újjá az ud-
varhelyi extrémsport-pálya, mely-
nek új helyszínét már tavaly ősszel 
kijelölte a polgármesteri hivatal.

A szabadtéri extrém sport ked-
velői tavaly áprilisig a Merkúr 
Áruház szomszédságában hódol-
hattak szenvedélyüknek, azon-

ban a pályát a bérleti szerződés 
lejárta miatt a polgármesteri hi-
vatal lebontatta. Ősszel szüle-
tett döntés arról, hogy ennek 
új helyszíne a városi futballpá-
lya melletti elkerített, néhány 
éve leaszfaltozott parkoló lesz, 
azonban megépíteni akkor nem 
sikerült. Ennek okáról érdeklőd-
ve a hivatal sajtóosztályától meg-
tudtuk, hogy tavaly pályázatot 

írtak ki az extrémpálya kialakí-
tására, valamint a régi elemek 
felújítására és a tönkrement ug-
ródeszkák kicserélésére. Erre 
jelentkezett ugyan egy cég, de 
mivel nem sikerült beszereznie a 
felújításhoz szükséges speciális 
anyagokat, elemeket, végül nem 
tudta teljesíteni vállalását. A hi-
vatal idén újra kiírja a közbeszer-
zési eljárást – közölték. (D. I.)
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A Székelyudvarhely és Ho-
mo ród szentmárton közöt-
ti 131-es jelzésű megyei 

út több szakaszán átfolyt a víz, 
ugyanakkor a földek jó részén ki-
sebb tavak keletkeztek, azonban 
a háztartásokat tegnap még nem 
veszélyeztette áradás. Városfal-
va és Homoródszentpéter között 
a Homoród, Homoródszentpálon 
a Várca-patak, illetve a bágyi hí-
dig a Lókod-patak szintje jelentő-
sen megnőtt – tudtuk meg Jakab 
Attilától, Homoródszentmárton 
község polgármesterétől. Hoz-
zátette, egész nap az út menti 
árkokat takarították, és egyelő-
re urai a helyzetnek, de ha to-
vább tart az esőzés, ezeken a 
településeken nagy valószínű-
séggel kilépnek medrükből az 
említett patakok. A tegnapi hely-
zetet elemezve megjegyezte, 
hogy Homoródszentpálon egy-
két udvarra befolyhatott a víz.

A Felsőboldogfalvához tarto-
zó Patakfalván a kora délutá-
ni órákban a főút melletti patak 

megduzzadt és helyenként szét-
terjedt, elárasztva kisebb terüle-
teket, Sándor József polgármester 
szerint azonban tegnap még a 
községhez tartozó települések 
egyikében sem volt árvízveszély. 
Lapzártánkig a Nyikó mentéről 
sem jeleztek nagyobb problémát. 
Nyikómalomfalván az út men-
ti árkok és átereszek megteltek, 
a felgyűlt víz egy udvarra folyt be 
– közölte lapunkkal Kovács Lehel, 
Farkaslaka község polgármestere.

A Varság- és a Sikaszó-patak 
is megduzzadt, ugyanakkor Ud-
varhelyszék ezen részén is fel-
teltek az út menti árkok. Tegnap 
a zetelaki víztározótól Székely-
varságig vezető 138B jelzésű me-
gyei úton több helyen átfolyt a víz 
– tudtuk meg Tamás Ernőtől, a te-
lepülés polgármesterétől. „Árvíz-
veszély még nincs, a víz egyelőre 
az amúgy is rossz úttestet mos-
sa. Azonban az eső a hegyekben 
megolvasztja a havat, minden-
honnan kisebb patakokban ömlik 
a víz” – fűzte hozzá.  

Árvízvédelmi figyelmeztetés 
lépett érvénybe

Az esőzés és a hóolvadás kö-
vetkeztében Hargita megyében 
a Nagy-Küküllő és a Nagy-Ho-
moród vízszintje jelentősen 
megnőtt. A Homoród víztöme-
ge Lövéténél tíz centiméterrel 
meghaladta a biztonsági szin-
tet, azonban még távol van at-
tól, hogy kiöntsön, ugyanakkor 

Homoródszentpálon elérte a 
biztonsági szintet – nyilatkoz-
ta lapunknak Adrian Pănescu, a 
Hargita Megyei Prefektusi Hiva-
tal szóvivője. Udvarhelyszéken 
tegnap délutánig nem volt szük-
ség a tűzoltóság beavatkozására.

A tegnap lehullott csapadék-
mennyiség miatt az Országos 
Hidrológiai és Vízgazdálkodási 
Intézet tegnap narancssárga ár-
vízvédelmi figyelmeztetést bo-

csátott ki Hargita, Kovászna és 
Brassó megye esetében. A figyel-
meztetés szerint az esőzés és a 
hóolvadás következtében az Olt, a 
Kis- és Nagy-Homoród, illetve az 
említett megyékben lévő kisebb 
patakok vízszintje meghaladhat-
ja az árvízvédelmi határértéket. A 
Nagy-Küküllő esetében sárga jel-
zésű árvízvédelmi figyelmeztetés 
van érvényben ma.
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Több folyó és patak mentén sárga és narancssárga árvízvédelmi figyelmeztetés van érvényben

Vízátfolyásokat okozott az esőzés

Az esőzés miatt kisebb tavak alakultak ki néhol az udvarhelyszéki kültelkeken

A városi futballpálya mellé tervezik, de még nem tudják, mikor épül fel az extrémpálya

Fáklyás sízés után tábortűz mellett melegedhetnek a résztvevők

Tovább húzódik az extrémpálya újjáépítése

A kiadós esőzés és a hóolvadás több úton is víz-

átfolyásokat okozott Udvarhelyszéken, megemel-

kedett a Nagy-Küküllő, a Nagy-Homoród, illetve 

a kisebb patakok vízszintje, ugyanakkor az utak 

melletti árkok, átereszek is megteltek. Tegnap kora 

délután még sehol nem jeleztek nagyobb gon-

dokat, azonban a megyei készenléti felügyelőség 

árvízveszélyre hívta fel a figyelmet.
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Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulója alkal-
mából fáklyás esti sízésre várják 
a télisportok kedvelőit márci-
us 15-én a Madarasi Hargitára. 
A megemlékezés 18.45-kor fák-
lyagyújtással kezdődik a Súgó-
pálya tetején, majd rövid ünnepi 
beszéd és közös himnuszének-
lés következik. Ezután a részve-

vők magyar és székely zászlók 
mögé felzárkózva, kezükben égő 
fáklyával siklanak le egy elő-
re kijelölt útvonalon, majd a fák-
lyás menet végén tábortűz mellett 
melegedhetnek. A fáklyákat a 
szervezők biztosítják, azonban 
extrém időjárási körülmények 
esetén a programváltoztatás jo-
gát fenntartják.

Fáklyás megemlékezés
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