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Megyeszerte ítéletidő pusztított
Jelentős károkat okozott a szerda esti szél- és hóvihar Hargita megyében

• Rengeteg kidőlt fát,
számos lezárt útsza-
kaszt, tizenkét áram-
szolgáltatás nélkül
maradt települést és
nagyon sok egyéb kárt
hagyott maga mögött
a szerda esti szél- és
hóvihar Hargita me-
gyében. Az áramszü-
net miatt öt települé-
sen szünetelt tegnap
az oktatás.

ISZLAI KATALIN, PINTI ATTILA

R endkívül pontosan vetítette 
elő a szerdai szél- és hóvihart 
az Országos Meteorológiai 

Szolgálat (ANM): a Hargita megyé-
re szerda estétől csütörtök reggelig 
érvényes másodfokú, narancssárga 
színű fi gyelmeztetésnek megfelelő-
en rendkívül erős szél fújt a megye 
számos pontján, amely több helyen 
is jelentős károkat okozott.

Forgalomkorlátozások

A szerda este érvénybe lépő má-
sodfokú riasztás előtt már a dé-
lelőtti órákban szélre, havazásra 
és hóviharokra fi gyelmeztető el-
sőfokú, sárga riasztást adott ki az 
Országos Meteorológiai Szolgálat. 
Ennek megfelelően már kora dél-
után jelentkeztek az első problé-
mák a Hargita megyei utakon. A 
tűzoltóság és a rendőrség tájékoz-
tatása szerint a viharos erejű szél 

miatt először a 12C jelzésű országút 
Gyergyószentmiklós és Gyilkostó 
közötti útszakaszán, a Pongrác-te-
tőn dőltek fák az úttestre, a közúti 
forgalmat lezárták. Nem sokkal ez-
után Maroshévíz és Borszék között 
dőltek fák az útra, majd a 13A jelzé-
sű országút Csíkszereda és hargita-
fürdői eltérő közötti szakaszán, a 
piricskei eltérőnél egy mozgásban 
lévő kisbusz jobb első oldalára dőlt 

egy fa, de személyi sérülés nem 
történt. Kevéssel később azonban 
egy súlyosabb baleset is történt a 
megyében: Maroshévíz közelében, 
a 15-ös jelzésű országúton egy te-
herautó vezetőfülkéjére zuhant egy 
fa. A sofőr eszméletét vesztette, a 
mentősök a maroshévízi kórházba 
szállították. A kora esti órákban a 
13B jelzésű országút Gyergyóalfalu 
és Parajd közötti szakaszát is lezár-
ták a forgalom előtt, miután több fa 
dőlt az úttestre. Este hét óra körül 
aztán a 125-ös jelzésű megyei úton, 
Csíkszentdomokos és Balánbánya 
között is teljes forgalomkorláto-
zást vezettek be a kidőlt fák miatt. 
A szélvihar a villamos hálózatot is 
súlyosan megrongálta, emiatt csü-
törtökön a település két tanintéze-

tében, a Liviu Rebreanu Középis-
kolában és a Geo Bogza Általános 
Iskolában is szünetelt az oktatás.

Áramszünet 12 településen

Szerda este Tusnádfürdőnél is fa dőlt 
az E578 jelzésű európai útra. Ezzel 
egy időben Szentegyháza és Csíksze-
reda között, a 13A jelzésű országúton 
egy fenyőfa keresztbe dőlt a 13A jelzé-

sű országúton. Emiatt mindkét irány-
ban szünetelt a gépkocsiforgalom, 
a helyszínre kiszálló rendőrök arra 
kérték az autósokat, hogy hagyják el 
az erdős részt a fokozott balesetve-
szély miatt. Kevéssel ezután a 138-as 
megyei utat is elzárta egy Libánnál 
kidőlt fa, majd a Karakó-völgyhíd 
közelében a sínekre is fák dőltek. 
Ennek következtében a lóvészi és a 
gyimesközéploki vasútállomásnál 
vesztegelt az 5207-es és 5208-as Re-
gio besorolású személyvonat, ezek 95 
utasát végül autóbuszokkal szállítot-
ták tovább. Reggelre aztán a legtöbb 
útszakaszt legalább az egyik irányba 
megnyitották a forgalom előtt, a 13B 
országút Parajd és Borzont közötti 
szakaszán, illetve a Gyergyószent-
miklós és Gyilkos-tó közötti 12C jelzé-
sű országúton azonban még csütörtö-
kön is szünetelt a közlekedés a kora 
délutáni órákig. Emellett 56 megron-
gálódott transzformátorállomás mi-
att a megye 5281 fogyasztója maradt 
áram nélkül 12 településen: Balán-
bányán, Székpatakon, Bélboron, 
Gyilkostón, Gyergyószentmiklóson, 
Récefalván, Hágótőn, Hollósarkán, 
Hargitafürdőn, Újtusnádon, Tusná-
don és Libánban. Csütörtökön aztán 
az is kiderült, hogy nem csupán a két 
balánbányai iskolában maradt el a 
tanítás. Mint Demeter Levente Har-
gita megyei főtanfelügyelőtől meg-
tudtuk, az áramszünet miatt Gyer-
gyóhollón, Tusnádfürdőn, Tusnádon 
és Bélboron is szünetelt az oktatás. 
Az érintett oktatási intézményben az 
elmaradt tanórákat a diákoknak be 
kell pótolniuk. Lapzártánkkor több 
településen továbbra is szünetelt az 
áramszolgáltatás.

Jelentős károk Csíkszéken

Hargitafürdőn is jelentős károkat 
okozott a vihar, Füleki Zoltán csík-

szeredai alpolgármester elmondása 
szerint nagyon sok fát döntött ki a 
szél, több tízet a lakóházak közelé-
ben. Emellett két villanyoszlopot, 
illetve egy transzformátorállomást is 
megrongált a szél, ami áramszünetet 
eredményezett a településen. „Egy 
személygépjárműre is fa dőlt, illetve 
egy melléképület tetejében is kár ke-
letkezett, de szerencsére a legtöbb fa 
a lakóházak mellé dőlt, így személyi 
sérülés nem keletkezett. A hargita-
fürdőiek elmondása szerint korább-
ról ilyen erejű szélviharra nem emlé-
keznek” – mondta az alpolgármester. 

Csíkszék másik legnagyobb mér-
tékben érintett települése Balánbá-
nya volt, ahol szintén nagyon sok 
fát és villanyoszlopot döntött ki az 
erős szél, így az egykori bányaváros 
áramszolgáltatás nélkül maradt. 
Ennek következtében egy helybéli, 
krónikus tüdőbetegségben szen-
vedő férfi  ellátásra szorult, akinek 
otthoni oxigén-készüléke nem mű-
ködött az áramszünet miatt, ezért 
kórházba kellett szállítani – tájé-
koztatott Kacsó Jolán, a csíkszere-
dai kórház sürgősségi betegellátó 
egységének vezetője.

Gyökerestől fordította ki 
a fákat az erős szél a 13A 
jelzésű országút mentén
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Székelyudvarhely Megyei Jogú Város –
Székelyudvarhely, Városháza tér, 5. szám, 
Hargita megye – nyílt árverést tart 1094 darab 
széna- és sarjú kockabála eladására, magán-, 
illetve jogi személyek számára.

Az árverés időpontja: 2020. február 24., 10 óra.
Helyszín: Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatalának székhelye, Mezőgazdasági Iroda 
(Városháza tér, 5. szám).
Az árverésre vonatkozó dokumentáció 
igénylésének,
a részvételi szándékra vonatkozó kérés 
iktatásának, valamint a részvételi díj 
kifizetésének határideje:
2020. február 21., 10 óra.
Az árverésen történő részvétel garanciaösszege 
kifizetésének határideje: 2020. február 24., 
9,30 óra (a Városháza pénztárában, vagy banki 
átutalással). 
Bővebb információért forduljon 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának 
Mezőgazdasági Irodájához: Székelyudvarhely, 
Városháza tér, 5. szám, 143-as iroda,
tel.: 0266–218145.




