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Zárva lesznek a közhi-

vatalok hétfőn és ked-

den, kevesebb autó-

busz fog közlekedni, 

de a strandolásnak és 

a szabadtéri progra-

moknak kedvező idő-

járás lesz az előttünk 

álló hosszú hétvégén.

Nagyboldogasszony napját, 
vagyis augusztus 15-ét hi-
vatalos ünneppé nyilvání-

tottak, s mint általában, a közhi-
vatalokban dolgozók a hétfői na-
pon is szabadok lehetnek (igaz, 
ezt majd be kell pótolniuk). Ha 
fontos elintéznivalónk van, ak-
kor jó tudni, hogy pénteken még 
felkereshetjük a közhivatalokat, 
de hétfőn és kedden nem lesz-
nek nyitva. Kivételt képez a me-
gyei útlevélosztály, ahol a nyári 
zsúfoltságra való tekintettel nem 
lesznek szabadnapok. Augusz-
tus 14-én és 15-én is reggel fél ki-
lenc és délután fél öt óra között 
az ügyfelek rendelkezésére áll-
nak. Fontos tudnivaló, hogy mivel 
a pénztár ezeken a napokon nem 
működik – az útlevél-kibocsátási 
illetéket korábban kell kifizetni.

Kevesebb autóbusz

A szabadnapokra való tekin-
tettel a marosvásárhelyi és vi-
déki közszállítási járművek 
hétfőn és kedden is hétvégi 
program szerint közlekednek 

vagyis kevesebb jármű lesz az 
utakon. Ha távolabbi település-
re szeretnénk utazni, időben ér-
deklődjünk a menetrendről és 
indulási időpontokról.

A nagyáruházak a megszo-
kott órarend szerint tartanak 
nyitva.

Ha szabadtéri tevékenységet 
tervezünk a hosszú hétvégére 
jó, ha tudjuk, hogy pénteken és 
szombaton 30 fok fölé emelke-
dik a levegő hőmérséklete, de 
vasárnap kisebb esőre, zivatar-
ra is számíthatunk, s a nappali 

csúcshőmérséklet „megreked” 
25 foknál. Hétfőtől azonban újra 
felmelegedés várható, záporeső 
még lehetséges, de kora délután 
harminc fok körüli hőmérsék-
let lesz. Kedden már újra tiszta 
ég és napsütés lesz, a legmaga-
sabb hőmérsékleti érték eléri a 
29 Celsius-fokot.

Megszokott nyitvatartások

A marosvásárhelyi állatkert 
9–20 óra között tart nyitva, 
az utolsó jegyet este 7 óra-

kor adják el. A Víkendtelep és 
a marosszentgyörgyi strand 
is megszokott program sze-
rint működik, s számítunk ar-
ra, hogy mindkét helyen nagy 
tömeg lesz, így ha jó, árnyé-
kos helyet, napozóágyat sze-
retnénk találni, akkor a ko-
ra reggeli órákban kell jegyet 
váltanunk. Ha Szovátán vagy 
Parajdon szeretnénk strandol-
ni jó, ha tudjuk, hogy a szovátai 
Mogyorósi tó kilenc órától, 
a Medve tó tíz órától nyit, a 
parajdi strand pedig szintén 

tíztől, de ez utóbbi meden-
céjében 20 óráig lehet lubic-
kolni. Ha nyugisabb sós vizű 
strandot szeretnénk, kipróbál-
hatjuk a Szászrégen melletti 
Alsóidecsen levő, két meden-
cés fürdőt, s egyre népszerűbb 
a vásárhelyiek és környékbeli-
ek körében a Beszterce megyé-
ben, Bethlen település közelé-
ben levő Figa fürdő, ahol sós tó 
és medence, édesvizű meden-
cék és csúszdák várják a stran-
dolni, kikapcsolódni vágyókat.

SIMON VIRÁG

A Víkendtelepen és a marosszentgyörgyi strandon is nagy tömegre lehet számítani

Hosszú hétvége a kánikulában

A plusz két szabadnapot és a jó időt strandolásra is használhatjuk
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Szombaton záporokkal, zivatarokkal enyhül az újabb hőséghullám
Továbbra sem lesz jelentő-

sebb változás e hét végének el-
ső napján, az időjárás nagyjából 
marad olyannak, amilyen volt 
eddig: hőség, amit rövid idő-
közökre záporeső, zivatar sza-
kíthat meg. Szombattól már je-
lentősebb lehűléssel számol-
hatunk.

Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat (OMSZ) által a ren-
delkezésünkre bocsátott ada-
tok szerint ma a hőség kiterjed 
az ország nagy részére, az ala-
csonyabban fekvő területeken a 
kánikula az eddigihez hasonló 
lesz. Az éjszakai hőmérsékle-
ti értékek 20 Celsius-fok körül 
alakulnak, de helyenként elér-
hetik a 23–25 fokot is. A nappa-
li hőmérséklet elérheti a 35 fo-
kot térségünkben. Az előrejel-
zések szerint esőre pénteken 
még nem kell számítani az ala-
csonyabban fekvő területeken. 
Továbbra is a sárga kódjelzés 
lesz érvényben. Ez a kódjelzés 
általában azt jelenti, hogy ma-
gas hőmérsékletre, erős széllö-
késekre, záporokra, zivatarok-
ra, villámlásra, dörgésre, jég-
verésre lehet számítani. Erre a 
napra az esőt, vihart, jégverést 
nem tartják valószínűnek a me-
teorológusok.

Ezután viszont elkezdődik a 
fokozatos lehűlés az OMSZ tá-

jékoztatása szerint. Ez nem azt 
jelenti, hogy az évszakhoz ké-
pest hidegebb lesz az idő mint 
más években, mindössze any-
nyit, hogy az eddigi hőmérsék-
leti csúcsértékeknél akár 8–10 
fokkal is kevesebbet mérhe-
tünk. Ami még így is a sokévi 
átlag fölött helyezkedhet el.

Szombaton déltől az időjá-
rás változékonnyá válik, ami 
a vasárnapra virradó éjsza-
ka folyamán csak fokozódni 

fog. Nagy valószínűséggel zá-
poresők, zivatarok (dörgéssel 
és villámlással) lesznek tér-
ségünkben, s egyáltalán nem 
kizárt a jégverés esélye sem. 
Az ezt követő napokban a hő-
mérsékleti értékek elérhetik 
a 31 fokot.

Vasárnap napközben Maros-
vásárhelyen és környékén a hő-
mérséklet nem valószínű, hogy 
meghaladja a 25 fokot (még így 
is 3 fokkal magasabb, mint az 

elmúlt év azonos napján), de le-
het számítani helyi esőkre is, 
négyzetméterenkénti mintegy 
34 milliméteres mennyiség-
ben. A széllökések ereje nappal 
elérheti a 20 km/órát is.  

Hegyvidéki övezetben a nap-
pali hőmérséklet 22–26 fok kö-
zött alakul pénteken, utána fo-
kozatosan csökken. Az éjsza-
kai hőmérséklet jóval alacso-
nyabb, 10–16 fok körüli lesz. 
Esőre pedig a hegyvidéken 
mindhárom nap folyamán le-
het számítani.

Továbbra is ajánlatos betar-
tani a kánikulai időszakra már 
közölt tanácsokat. Erős napsü-
tés esetén kerüljük a szabad-
ban való tartózkodást, fogyasz-
szunk legalább 2 liter vizet, öl-
tözzünk világos, könnyű ruhák-
ba, viseljünk valamilyen fejfe-
dőt. Ha megerednek az ég csa-
tornái lehetőleg ne tartózkod-
junk a szabadban, ha villámlás 
is kíséri, ne meneküljünk fák 
alá, a személygépkocsit állítsuk 
meg, amíg eláll a zivatar. 

BAKÓ ZOLTÁN

Többször leszakad majd az ég is

Magyarországi viharkárok

Magyarországon több milliárd forintos kárt okoztak már az idén 
a nyári viharok, az MTI által megkérdezett biztosítók több ezer 
kárbejelentést fogadtak az elmúlt hetekben. A Groupama Bizto-
sítóhoz július 10. óta összesen 8673 bejelentés érkezett rendkí-
vüli időjárás okozta károk miatt, a becsült kárérték meghaladja a 
800 millió forintot. A károk csaknem felét viharok okozták, emel-
lett becslések szerint majdnem 250 millió forint kár keletkezett 
villámlás, több mint 110 millió forint jégverés és közel 90 millió fo-
rint felhőszakadások miatt. Az Aegon Biztosító arról számolt be, 
hogy az elmúlt 4 hétben több mint 10 ezer bejelentést fogadott, 
az 1,2 milliárd forintot is meghaladó károk jelentős részét a július 
10–12-én, a július 23–26-án és augusztus 6-án kialakult viharok 
okozták. Villámlás miatt 2383 alkalommal, jégverés miatt 1879 al-
kalommal, beázás miatt 1094 alkalommal érkezett bejelentés, 
3818 esetben pedig vihar okozott kárt a biztosító adatai szerint. 
Felhőszakadás miatt 936 esetben, idegen tárgy rádőlése miatt 79 
esetben érkezett bejelentés - tájékoztattak. A károk átlagos érté-
ke a jégveréseknél volt a legmagasabb, csaknem 150 ezer forint.




