
Székelyudvarhely közkedvelt me-
teorológusa, Oltean Ovidiu közel 
negy venévi székelyudvarhelyi 
szol gálat után nyugdíjba vonult, és 
csa ládjával hazaköltözött Râmnicu 
Vâl ceára. Az „utód” Dósa Ágnes – 
Székelyudvarhely időjárásának ala-
kulását tehát ezentúl egy nő figyeli. 
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524 méter magasan 1965-ben 
építették meg a dél-erdélyi 
regionális meteorológiai köz-

ponthoz tartozó székelyudvarhelyi 
állomást a csereháti dombtetőn. Az 
Oltean család a hetvenes évek ele-
jén került Udvarhelyre, akkor ide 
helyezték ki őket, és több évtizeden 
keresztül Ovidiu és felesége ketten 
tett eleget az itteni meteorológusi fel-
adatoknak. Bár a székelyudvarhelyi 
csak egy megfigyelőállomás – vagyis 
„csak” adatokat gyűjtenek, előrejel-
zésekbe nem bocsátkoznak –, Oltean 
Ovidiu az évek során szívesen adott 
a média számára népi bölcsességek-
kel fűszerezett, időjárásra vonatkozó 
prognózisokat. „Hétágra sütött a 
nap, mondtam neki, hogy kapálni 
készülünk, mire ő csak annyit közölt: 
nem hiszem. És igaza lett, másnap 

eső volt” – meséli lapunknak Dósa 
Ágnes, az Oltean házaspár utódja – 
Székelyudvarhelynek ugyanis immá-
ron nő a meteorológusa. 

A Maros megyei Dósa Ágnes ker-
tészmérnöki oklevéllel rendelkezik 
és agrometeorológiát is tanult, kine-
vezésekor pedig nyomott a latban az 
is, hogy közel lakik az állomáshoz. 
„Fontos szempont, hisz itt egész na-
pos program van, reggeli és esti mun-
ka is akad, ugyanakkor nincs hétvége 
és nincsenek ünnepnapok sem. Az 
Oltean házaspár például itt lakott, 
nekik ilyen szempontból könnyebb 
volt” – magyarázta az új meteoroló-
gus. Mint elárulta, a személyzetváltá-
si időszak alatt kisebb incidens is tör-
tént az állomáson: a „szomszédok”, 
az Éltetőkút utcai romák betörtek 
az épületbe, számos berendezést el-
vittek, melyeket majd aprópénzért 
vissza is szolgáltattak. Szerencsére 
nemcsak ilyen vendégek keresik fel 
az állomást. Ottjártunkkor az Eötvös 
József Szakközépiskola egyik nyári 
gyakorlaton lévő diákcsoportja né-
zett be az állomásra, a meteorológus 
és vezetőtanáruk kíséretével vették 
szemügyre a telep műszereit. 

A látogatókat Dósa új munkájá-
ba is beavatta: a Székelyudvarhelyen 

mért időjárási adatok, mint többen 
gondolnák, először nem Nagysze-
benbe, hanem Marosvásárhelyre 
kerülnek, ahol korrigálnak rajtuk, 
és ekkor továbbítják az információ-
kat Nagyszebenbe. „Sok minden 
már automatizálva van, számítógé-
pes programok segítenek nemcsak 
az adatgyűjtésben, hanem azok 
kódolásában is – az adatok ugyanis 

egy számsorként hagyják el az ál-
lomást” – magyarázta Dósa, majd 
tevékenységének részleteit sorolta: 
az állomáson a felhők magasságát, 
az égbolt borítottságát – vagyis 
azt, hogy mennyire felhős az ég –, 
a látótávolságot, a szél irányát, se-
bességét, a levegő hőmérsékletét, 
a légnyomást és a légnedvességet 
mérik, illetve megállapítják az eset-
leges felhőzet fajtáját is. Továbbá 
két szinten, öt és tíz centiméter 
magasan a talajhőmérsékletet is 
jegyzik – mindezt a legegyszerűbb 
módon, a talaj fölé felszerelt hőmé-
rőkkel teszik. Bizonyos adatokat 
óránként kell mérni és továbbítani, 
mások esetében átlagolni is kell, 
így bár a laikusok számára egyszerű 
szakmának tűnik, megvan a csínja-
bínja. Nem csak annyiból áll, hogy 
a meteorológus felnéz az égre, vagy 
a hőmérőre pillant, és jelent. „Az 
állomásról jó időben a Fogarasi-
havasok is látszanak. Mi inkább 
a Hargita-hegységet követjük – a 
látótávolság megállapításánál is 
segít” – közölte Dósa, aki egy ré-
gi-új problémára is rávilágított: az 
utóbbi években számos ház épült 
az állomás szomszédságában, így 
már mindössze egy „résen” lehet rá-
látni a Hargitára. Már két évvel ez-
előtt Oltean Ovidiu is azt tudatta: 
meglehet, hamarosan új helyet kell 
találni az állomásnak, hisz ilyen kö-
rülmények között egyre nehezeb-
ben tud eleget tenni feladatainak. 
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> Földre döntött dísz tartóoszlopok. A 
szerdai viharos időjárás országszerte károkat 
okozott. Az erős szél több településen fákat 
csavart ki, villanyoszlopokat döntött ki, néhány 
település utcái víz alá kerültek, és olyan is akadt, 
ahol az elszakított elektromos vezetékek miatt 
áramszünet állt be. A szeszélyes időjárás a ter-
mőföldeket sem kímélte, sőt felhőszakadások 
következtében több gazdaságot is elöntött a víz. 
Ezúttal Székelyudvarhely sem maradt le a vihar-
károkat jegyző települések listájáról: a szerdai 

ítéletidő a városközponti szoborparkot rongálta 
meg, illetve a Sétatéren törte le jó pár fa ágát. A 
városközponti Emlékezés parkjában a fenyőfából 
készült dísz tartóoszlopok egy részét döntötte ki 
a vihar. A faszerkezet elkorhadt, ezért tudta ily 
könnyen kikezdeni a szél. A polgármesteri hiva-
tal munkatársai tegnap távolították el a gerendá-
kat. Azt mondták, a még talpon álló faszerkezet 
is rossz állapotban van, ráférne a csere, a felújítás. 
A szoborpark amúgy nem első alkalommal okoz 
problémát elemei gyenge anyagminősége miatt: 
korábban a bejárati kaput kellett tatarozni, mert 
életveszélyes omladozásba kezdett.

MáS lett az időjáráS-felelőS

Új meteorológusa van Udvarhelynek 

HARGITA MEGYE TANÁCSA 
nyilvános versenytárgyalást szervez

a Szabadság tér 5. szám alatti székhelyén
2011. augusztus 16-án 12 órakor

Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatti ingatlan alagsorában  
297 m2 büfétevékenységre alkalmas helyiség 

versenytárgyalásos bérbeadására. 
Az indulási bér értéke havi 1,5 euró/m2. 
Árajánlatokat 2011. augusztus 16-án 9 óráig fogadunk el a megyei 

tanács iktatójában, amelyek felbontására 2011. augusztus 16-án, 12 
órakor kerül sor.

Az árverési ügycsomó beszerezhető a hivatal vagyonkezelési igazga-
tóságán 50 lejért. 

További felvilágosítást a hivatal 203-as irodájában  
vagy a 0266–207791, 0734–994360-as telefonszámon kaphatnak.

hirdetés
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Vaddisznók 
túrták fel a határt
J. A.

Háromhektárnyi területen 
ezer lejt meghaladó kárt 
okoztak a vaddisznók a 

Gyergyócsomafalva határában lévő 
dűlőkben az elmúlt hónapban. A 
környezetvédelmi felügyelőség és az 
önkormányzat szakembereiből álló 
bizottság kárfelmérése után húsz dosz-
sziét állítottak össze, amelyben az érin-
tettek kérvényezik a kártalanítást.

Jánosi-Borsos Attila alpolgármes-
ter szerint ugyan a községben nem 
idegen fogalom a vadállatok okozta 
kár, de ilyen mértékű pusztítás a ko-
rábbi években soha nem volt. András 
Sándor katasztrófavédelmi felügyelő 
a Hargita Népe kérdésére kifejtette, 
többnyire a 10-15 áras kisebb terü-
leteken pusztítottak a vaddisznók, 
kitúrva a fészkekből a burgonyát, he-
lyenként kárt téve a kalászos vetésben 
is. A legnagyobb károk a Hosszúvész, 
Gálvesze és Nagymező dűlőkben ke-
letkeztek, ahol a bizottság becslése 
szerint ezerlejnyi kár keletkezett ösz-
szesen háromhektárnyi területen. A 
2008/1679-es törvény alapján a gaz-
dák igényelhetik a vadkárok térítését, 
azonban csak az elvégzett munkáért 
és a vetőmagért fizetnek kártérítést.

Tölgyesiek tanul-
mányi kirándulása

A Gyergyótölgyesi Általános 
Iskola 45 tanulója és öt tanára 
kétnapos tanulmányi kirán-

duláson vett részt a múlt héten. A Pro 
Tulghes Alapítvány pályázatát Hargita 
Megye Tanácsa ifjúsági tevékenysége-
ket támogató éves program keretében 
finanszírozta, a szükséges pénzalap 49 
százalékát biztosítva.

A Hargita megye természeti kin-
cseinek megismerését célzó kirán-
dulás alkalmával meglátogatták az 
Urmánczy-fürdőt, a Maros forrását, a 
zsögödi fürdőt, Tusnádfürdőt, a vul-
kanikus eredetű Szent Anna-tavat, 
Hargitafürdőt és Homoródfürdőt. 
A székelyudvarhelyi Bányai János 
Műszaki Kollégium bentlakásában 
töltött éjszaka után a városi fürdőn 
voltak, majd Korond, Felsősófalva és 
Parajd meglátogatása után tértek haza, 
Gyergyótölgyesre. 


