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Számos gondot és balesetet 
okoztak tegnap az erős szél 
és hóvihar miatt kidőlt fák, 
villanyoszlopok Erdélyben. A 
meteorológusok tegnap újabb, 
rossz időre és vegyes csapadékra 
vonatkozó fi gyelmeztetéseket 
adtak ki, amelyek szombatig 
érvényesek.

 » KRÓNIKA

T egnap visszatért a tél Romániá-
ba. Reggel 10 óra és ma reggel 6 
óra között sárga vagy narancs-

sárga fi gyelmeztetés alatt állt a hegy-
vidék, illetve Moldva legnagyobb 
része és Erdély bizonyos részei. Er-
délyben főleg a viharos szél által 
kísért havazás okozott gondokat, 
közúti baleseteket, áramkimaradá-
sokat, és több helyen a vasúti forgal-
mat is akadályozta a hóvihar.

Az Országos Meteorológiai Szol-
gálat honlapján közölt adatok sze-
rint hó borította csaknem a teljes 
Székelyföldet és a romániai hegy-
vidéket. A havazás Háromszéket 
érintette erőteljesebben, ahol teg-
nap reggelre Kézdivásárhelyen 24, 
Bodzafordulón 16, Baróton 13 cen-
timéteres hóréteg rakódott le. Fehér 
volt a táj azonban a többi székelyföl-
di városban is: Székelyudvarhelyen, 
Sepsiszentgyörgyön és Csíkszere-
dában is több centiméteres volt a 
hóréteg vastagsága. A Bucsin-tetőn 
55, a Lakóca csúcson 135 centimé-

ter volt a hóréteg vastagsága. Teg-
nap a teljes székelyföldi régióban 
folyamatosan havazott, és elsőfokú 
(sárga) vagy másodfokú (narancs-
sárga) fi gyelmeztetés volt érvény-
ben. A narancssárga fi gyelmeztetés 
a Kárpát-kanyar térségére és a Dé-
li-Kárpátok hegyvidékére volt érvé-
nyes, ahol erős szél és hóvihar volt 
jellemző.

A visszatért tél máris fennaka-
dásokat okozott a Háromszékről 
Moldvába tartó utakon, ahol az erős 
szél fákat döntött az úttestre. Ideig-

lenesen leállt a vasúti közlekedés 
tegnap reggel Hargita megyében, 
a Málnásfürdő–Tusnádfürdő–Tus-
nád-szakaszon, miután fák dőltek 
a sínekre. Négy vonat vesztegelt ál-
lomásokon délelőttig. A CFR közle-
ménye szerint ugyanakkor a Hunyad 
megyei Banica és Merișor között is 
fák dőltek a sínekre, ott a szerda 
reggeli órákban dízelmozdonyok 
vontatták a vonatokat, amíg a villa-
mos vezetéket sikerült helyreállíta-
ni. Több fát és egy villanyoszlopot 
döntött ki a szél Maros megyében is 

KÖZÚTI ÉS VASÚTI FENNAKADÁSOKAT, ÁRAMKIMARADÁSOKAT OKOZOTT AZ ERŐS SZÉL ÉS A HÓVIHAR SZÁMOS MEGYÉBEN 

Sok fejfájással járt Erdélyben a tél visszatérése

Erdőszentgyörgyön is balesetet okozott a keményen téliesre fordult időjárás
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– közölte a megyei katasztrófavé-
delem. Több közlekedési baleset 
is történt a rossz idő miatt. Dan 
Petru Daniel, a Maros megyei ka-
tasztrófavédelem (ISU) szóvivője 
arról tájékoztatott, hogy kollégái-
nak szerda reggel úttestre zuhant 
fákat kellett eltávolítaniuk Dáno-
son, Mezőkölpényben, Szabédon 
és Segesden. Segesváron villany-
oszlopot döntött az útra a szél, a 
tűzoltóknak az ehhez tartozó hu-
zalokat is el kellett távolítaniuk. 
Erdőszentgyörgyön egy kamion le-
sodródott az útról, átszakított egy 
gázvezetéket és egy kerítést, majd 
és egy háznak csapódott. Senki 
nem sérült meg, a forgalom egy 
időre leállt egy sávon. Hagymás-
bodon településen egy személy-
gépkocsi sodródott le az útról. Az 
autóban öten ültek, négy nő és egy 
férfi , a nők orvosi ellátásra szorul-
tak a balesetet követően. A forga-
lom itt is leállt egy sávon – közölte 
a szóvivő. Ugyanakkor számos er-
délyi településen hosszabb-rövi-
debb áramkimaradásokat okozott 
a hóvihar.

A meteorológusok egyébként teg-
nap egy másik sárga, rossz időre 
vonatkozó fi gyelmeztetést is kiad-
tak, amely ma reggel 6 és szombat 
délelőtt 10 óra között lesz érvényben 
a hegyvidéken, ahol sűrű havazásra 
kell számítani. Az ANM ugyanakkor 
kiadott egy vegyes csapadékra vo-
natkozó fi gyelmeztetést is, amely az 
egész országot érinti, és ma 6 órától 
szombaton 10 óráig lesz érvényes.

 » Erdélyben 
főleg a viharos 
szél által kísért 
havazás okozott 
gondokat, közúti 
baleseteket, 
áramkimaradá-
sokat, és több 
helyen a vasúti 
forgalmat is 
akadályozta a 
hóvihar.

 » SZUCHER ERVIN

Lucian Bode belügyminiszterig ju-
tott a másfél héttel ezelőtti koron-

kai utcai incidens ügye. Amint arról 
beszámoltunk, a Marosvásárhely 
melletti falu egyik utcájában a nyá-
rádszeredai rendőrparancsnok szeme 
láttára és hallgatólagos beleegyezé-
sével egy magántelek drótkerítése 
mögül kinyúló daru többtonnás be-
tonelemet emelt az úttesten parkoló 
személygépkocsi fölé, és több mint 
negyedóráig ott tartotta. A megfé-
lemlítő akció nyomán az autó tulaj-
donosa, Daniel Cheșa Lucian Bode 
miniszterhez és Bogdan Despescu 
államtitkári rangban lévő országos 
rendőrparancsnokhoz fordult, az il-
letékesek megbüntetését követelve.

A koronkai lakos, aki március 6-án 
délelőtt több tíz falubelijével együtt 
egy spontán utcai tiltakozáson vett 
részt – amely a koronkai tömbház-
építési tervek elleni lakossági fel-
lépés része volt –, a Maros megyei 
rendőr-főkapitányság vezetőjének, 
Dumitru Bâltagnak, valamint Cipri-
an Suciu nyárádszeredai körzeti ren-
dőrfőnöknek a leváltását kéri. Amint 
a Corunca.info videófelvételén is 
jól látszik, a helyszínen lévő Suciut 
egyáltalán nem zavarta, hogy az ut-
cára vonult helybéliek tiltakozása 
ellenére a darukezelő szakember 
az egyik parkoló autó fölé lógatta a 

betonelemet. Mi több, a rendőr azt 
próbálta bizonygatni, hogy a darus-
nak joga van kihelyezni az utcára a 
sávelválasztóként használt eleme-
ket, mivel az úttest egy része ma-
gánterületre épült. Suciu és kollégái 
a baleseti helyszíneléskor haszná-
latos mérőműszereket is elővettek, 
és méricskélni kezdték: az amúgy 
is keskeny közútból mennyi lehet a 
község tulajdona, és mennyi a darus 
kocsit megrendelő személyé. Közben 
a fi lmen jól hallatszik, amint a darus 
egyik kollégája arra biztatja a szak-
embert, hogy nyugodtan engedje rá 
az ott állomásozó autókra a beton-
elemeket.

„Eff éle megfélemlítési akciókat 
csak az amerikai bűnügyi fi lmekben 
lehet látni. Ülök a közúton parkolt 
kocsimban, és egy magántelek kerí-
tése mögül az autóm fölé belógatnak 
egy háromtonnás betonelemet… És 
ott van a vidéki rendőrfőnök, aki 
ahelyett, hogy véget vetne a komoly 
balesetveszélyt jelentő helyzetnek, 
elkezd a beosztottjaival topográfi ai 
méricskéléseket végezni. Ha meg a 
tulajdonos úgy véli, hogy a keríté-
sen kívüli telek is az övé, perelje be 
a polgármesteri hivatalt, hogy mi-
ért alakított ki oda és aszfaltozott le 
utat” – fogalmazott a tiltakozók élére 
állt Daniel Cheșa. Úgy érzi, a szere-
dai rendőr magánakciója nem a vé-
letlen műve: a szomszédos telek tu-

lajdonosának, Cristian Ciobanunak 
a felesége a megyei rendőrség egyik 
fontos beosztású alkalmazottja. Fel-
tételezését a napokban történt újabb 
rendőrségi intézkedés táplálja: a ha-
tóságok Ciobanu Kastély utcai telke 
mellé egy várakozást tiltó forgalmi 
táblát helyeztek ki – az egyetlent a 
nagyközség területén. Ugyanakkor 
állandóvá vált a rendőrségi járőrö-
zés az utcában. Közben Ciobanu is 
bűnügyi feljelentést tett Cheșa ellen, 
akit azzal vádol, hogy megzsarolta és 
megfenyegette őt és családját, ráadá-
sul a falubelieket is ellene szítja.

A konfl iktus hátterében a Maros-
vásárhelyen élő Cristian Ciobanu és 
üzlettársa terve áll, akik tömbház-
negyedet szándékoznak felhúzni a 
néhány évvel ezelőtt megvásárolt 
telkükre. Elképzelésüket sem a pol-
gármester, sem a tanácsosok nem 
tartják hasznosnak a település szá-
mára. A panelépítési terv a lakosság 
körében is tiltakozási hullámot vál-
tott ki, a faluban Tömbházmentes 
Koronka néven polgári mozgalom 
létesült, amely a betonelemek ki-
helyezése elleni tiltakozó akciót is 
támogatta.

A belügyminisztériumig jutott a koronkai „betonozós” megfélemlítés
 » A megfé-

lemlítő akció 
nyomán az autó 
tulajdonosa, Da-
niel Cheșa Lucian 
Bode miniszter-
hez és Bogdan 
Despescu állam-
titkári rangban 
lévő országos 
rendőrparancs-
nokhoz fordult, 
az illetékesek 
megbüntetését 
követelve.

 „Helyszínelés”. Bepanaszolták Ciprian Suciu nyárádszeredai körzeti rendőrfőnököt (jobbra)




