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Veszélyt  jelentő hódvárak
Több tényező is közrejátszott a Homoród menti áradásoknál
• A hódvárak is jelen-
tősen hozzájárulhat-
tak a Homoród mentén 
keletkezett árvizek-
hez, ám mivel védett 
állatokról van szó, 
a településvezetők 
tehetetlennek érzik 
magukat az ügyben. A 
problémát valószínű-
leg a hódok áthelyezé-
sével lehet orvosolni.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Noha az interneten több be-
jegyzést is lehet olvasni 
arról, hogy az illegális faki-

termelés miatt önthette el az árvíz 
nemrég Szentegyházát, Molnár Ti-
bor korábbi községvezető szerint 
egyáltalán nem ez a fő oka a történ-
teknek. Szerinte ugyanis az elmúlt 
időszakban nagyon visszaszorul-

tak a falopások, ráadásul az 
árvízkor a kaszálókon esett 
az eső, és onnan folyt be a 
víz a patakokba, amelyek 
megáradtak. Ezzel szemben 
a hidakat eldugaszoló fa-
hordalékon jól látszott, hogy 
azokat hódok rágták le és 

használták fel a váraik építé-
séhez. Arra is kitért, hogy a Mada-
rasi Hargitáról leérkező patakban 
számtalan hódvár található, de még 
a kisváros területén is építkeztek az 
állatok. Mivel a hódok védett álla-
tok, a város vezetése tehetetlennek 
érzi magát velük szemben, viszont 

Molnár szerint mielőbb megoldást 
kell találni a problémára, hiszen 
újabb gondokat okozhatnak.

Mihály Dénes, Lövéte polgármes-
tere arról számolt be, hogy náluk a 
Kiruly-völgyében okoznak problé-
mát a hódvárak, ám ők is tehetetle-
nek az ügyben. Rámutatott, Lövétén 
nincs baj, ezt a vidéket elkerülik a 
hódok. Hangsúlyozta, náluk a pa-
takmeder szabályozása lenne a leg-
fontosabb árvízmegelőzési szem-
pontból. Erre volt is kezdeményezés 
a vízügyi igazgatóság részéről, ám a 
környezetvédők megakadályozták.

Az áthelyezés a megoldás

„Nincs pontos kimutatásunk arról, 
hogy hány hód lehet a Homoród 

menti patakokban, ám valóban 
előfordulhat, hogy váraik építésé-
vel hozzájárulnak az árvízveszély 
fokozásához egy esetleges áradás 
esetén” – fejtette ki lapunknak Măr-
mureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Kü-
küllő Vadász- és Sporthorgász Egye-
sület vezetője. Közölte, az állatok 
váraiban lévő faanyag elsősorban 
az árvízvédelmi gátakat dugaszol-
hatja el. Hiába mosta el legutóbb a 
hódvárakat a víz, az állatok nagyon 
gyorsan újjáépítik azokat – tette 
hozzá. Hangsúlyozta, hasonló prob-
lémákat már többször is jeleztek 
egyesületüknek a vízügyi hatóság 
munkatársai, ám nehéz mindenki 
számára megnyugtató megoldást 
találni. Ha valóban hasonló gondok 
vannak egyes településeken, akkor 

azt jelezni kell az illetékes vadász-
társaságnak, hogy felmérjék a hely-
zetet. Védett állatról van szó, ezért 
az egyesületnek a környezetvédelmi 
minisztériumtól kell engedélyt kér-
nie az egyedek kilövésére, de ennek 
jóváhagyására nem sok esélyt lát 
Mărmureanu-Bíró Leonárd. „Tud-
tom szerint nem igazán hagyták jó-
vá eddig sem Romániában a hódok 
kilövését, jó esetben azonban enge-
délyezik, hogy máshová telepítsünk 
át egyes egyedeket. Persze ehhez 
arra van szükség, hogy bizonyítha-
tó legyen a hódok által előidézett 
veszély” – így az igazgató.

Láthatóan a hódvárak faanyagát 
hordta be a hidak alá az ár

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Homokzsákokkal 
az árvíz ellen

Vörös és narancssárga jelzésű 
árvízriadót adtak ki a Maros, 
Nyárád és Kis-Küküllő folyóvi-
zek Maros megyei szakaszaira, 
ugyanis jelentős mennyiségű 
csapadék zúdult le az elmúlt 
negyvennyolc órában a megye 
több településén. Noha a víz-
mennyiség nem haladta meg a 
25 litert négyzetméterenként, 
a Kis-Küküllő mentén homok-
zsákokból emeltek árvízvé-
delmi falat több helységben. 
Továbbra is problémát jelent a 
Kis-Küküllő áradása, Mezőki-
rályfalván, Dicsőszentmárton 
térségében ugyanis a vízmeny-
nyiség az árvízszint fölött van. 
A heves esőzések miatt a leg-
nagyobb problémákat a Nyárád 
és Kis-Küküllő folyók mentén, 
valamint a jelzés nélküli vízfo-
lyásoknál észlelték. A Maros 
Vízügyi Igazgatóság csapata 
az elmúlt két napban Mezőki-
rályfalván és Küküllőszéplak 
térségében homokzsákokból 
emelt árvízvédelmi falat, hogy 
megakadályozzák a Kis-Kü-
küllő kiöntését. A szintén 
Dicsőszentmárton közelében 
lévő Ádámos településre a 
Maros megyei tűzoltóságot 
hívta segítségül a község 
polgármesteri hivatala hétfőn 
reggel, hogy árvízvédelmi 
gátat emeljenek homokzsákok-
ból a háztartások megvédése 
érdekében. A műveletet hétfőn 
délben fejezték be – jelentette 
a tűzoltóság sajtóosztálya. 
(Hajnal Csilla)
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Székelyudvarhely egyik erőssége 
az aktív gazdasági szféra, ezért 

Székelyudvarhely Polgármesteri Hi-
vatala fontosnak tartotta megismerni 

a vállalkozások helyzetét: le-
hetőségeikhez mérten segítő 
intézkedéseket hoznának, 
ehhez viszont pontosan kel-
lett tudniuk, hogy milyen 

hatással volt a járvány az 
udvarhelyi vállalkozásokra, hogyan 
vészelték át az elmúlt három hónapot, 
illetve hogy milyen segítséget várnak a 
helyi hatóságtól, magyarázta Gálfi  Ár-
pád, Székelyudvarhely polgármestere.

Nem reprezentatív, de jellemző

A városvezetés felkérésére az online 
felmérést a Rega Régiókutató Egye-
sület végezte, szakmai partner volt 
az Udvarhelyszéki Kis- és Középvál-
lalkozók Szövetsége (UKKSZ), a Szé-
kelyudvarhelyi Mikrovállalkozók 
Szövetsége (SzMVSz) és a Harghita 
Business Center. A 43 kérdésből álló 
ívet összesen 188 vállalkozó töltötte 
ki. „A válaszadók összetételét vizs-
gálva kiderül, hogy nem reprezen-
tatív mintáról van szó, hiszen több-
ségében kisvállalkozók töltötték 
ki a kérdőívet. Ennek ellenére úgy 
érezzük, a kapott válaszok nagy-
mértékben jellemzik a székelyud-
varhelyi vállalkozói életet, hangu-

latot” – fejtette ki a kutatást vezető 
dr. Geréb László.

Az eredményekről

Mint a felmérésből kiderült: a vírus-
járvány okozta válságban a legtöbb 
udvarhelyi vállalkozásnak csök-
kentenie kellett a termelési kapaci-
tását, aminek jórészt a vásárlások 
csökkenése volt az oka. A vállalko-
zások egynegyede be kellett zárjon 
a szükségállapot alatt. Leginkább a 
vendéglátóhelyeket, sporttermeket, 
szépségiparban dolgozókat, fog-
orvosokat és a személyszállítással 
foglalkozókat sújtotta eddig a vál-
ság. A megkérdezett vállalkozások 
árbevétele áprilisban esett a legna-

gyobb mértékben, 56 százalékkal, 
ezt követi május, majd június. Sőt, 
áprilisban a vállalkozások közül 
egyharmadnak a teljes havi bevétele 
kiesett. A járvány alatt a vállalkozá-
sok 62 százalékánál nem szűnt meg 
az alkalmazottak munkaviszonya. 
„A megkérdezettek többségének 
nem okozott gondot az adók és ille-
tékek határidőre való befi zetése, a 
fi zetési problémákat a bérleti díjak 
kifi zetése és a hiteltörlesztések okoz-
tak” – sorolta tovább Geréb László.

Felkészületlen vállalkozók

Kevésbé örvendetes azonban, hogy a 
helyi vállalkozások túlélési ideje há-
rom hónapra tehető, tehát ennyi tar-
talékkal rendelkeznek arra az eset-
re, ha megszűnik a bevételük. „Azt 
szoktuk mondani, hogy az a vállal-
kozó készült fel kellően egy válság-
ra, annak magasabbak a túlélési 

esélyei, akinek hat hónapra elegendő 
tartaléka van” – magyarázta a kuta-
tást vezető szakember. Ugyancsak 
szomorú, jegyezte meg Geréb László, 
hogy a kutatásban részt vevő vállal-
kozások több mint fele nem tudná 
átültetni az online térbe a vállalko-
zását, ugyanígy a vállalkozások több 
mint fele számára az otthoni munka 
sem megoldható. 

A helyzet „nem rózsás”

A vállalkozókat tömörítő szakmai 
szervezetek képviselői és a vállalko-
zói inkubátorház vezetője szerint a 
helyzet „nem rózsás”, hiszen a vál-
sággörbe szerint a kritikus állapot 
még kitart. Ugyanakkor az sem elha-
nyagolható, hogy a székelyudvarhelyi 
könnyűipar jelentős érvágást szenve-
dett az elmúlt hetekben, várhatóan 
több száz székelyudvarhelyinek mon-
danak majd fel a készruhagyárakban.

Túléltek, de nem virágoznak az udvarhelyi vállalkozások
• Majd minden székelyudvarhelyi vállalkozást negatívan érintett a koronavírus-jár-
vány okozta gazdasági válság, így időben jöttek a gazdaságot is felszabadító enyhí-
tések, derült ki egy, a helyi polgármesteri hivatal által megrendelt kutatásból.




