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Az elmúlt napok boron-
gós, esős időjárása jobb-
ra fordul a következő 

napokban, annak ellenére, hogy 
helyenként időszakosan befel-
hősödik az égbolt és csepergő 
esőre is lehet számítani, több-
nyire napsütés várható. A mete-
orológusok szerint a következő 
éjszakákon változó égboltra és 
enyhe légmozgásra kell számí-
tani, amely a hegyekben felerő-
södhet, elvétve köd és zúzmara 
képződhet. A legalacsonyabb éj-
szakai hőmérséklet mínusz 1 és 
plusz 6 Celsius-fok körül, a leg-
magasabb nappali pedig elérhe-
ti a 20-21 Celsius-fokot is.

Csak éjszaka tilos autózni 

Az elmúlt napok zordabb 
időjárása miatt lezárták a 
Transzalpina és a Transzfogaras 

magashegyi utakat, bizonyos 
Maros megyei túraútvonala-
kat pedig kidőlt fák torlaszol-
tak el. A hétvégére kirándulást 
tervezőknek jó hír, hogy mindez 
egyelőre már a múlté. A közúti 
infrastruktúrát kezelő orszá-
gos vállalat (CNAIR) közlemé-

nye szerint nappal újraindult a 
közlekedés a Transzalpina (hi-
vatalosan 67C jelzésű országút) 
déli részén, Rânca és Obârşia 
Lotrului között, éjszakára vi-
szont továbbra is tilos közle-
kedni az úton. Ugyanezek a 
feltételek érvényesek a szintén 
megnyitott Transzfogarason (hi-
vatalosan 7C jelzésű országút) 
is a Bâlea-tó és Bâlea-vízesés, 
illetve a Bâlea-vízesés és Fe-
kete-csúcs közötti szakaszon. 

A CNAIR-t az Agerpres idézte, 
miszerint az útügyi igazgató-
ság felhívta a gépkocsivezetők 
figyelmét, hogy tartsák be a 
biztonságuk érdekében eszkö-
zölt korlátozásokat, közleked-
jenek fokozott figyelemmel és 
óvatossággal, tájékozódjanak 
az időjárási viszonyokról, és 
amennyiben havazásra van ki-
látás, gépkocsijukat a téli köz-
úti közlekedésnek megfelelően 
szereljék fel.

Fokozott lavinaveszély

Emellett a meteorológusok 
arra is figyelmeztettek, hogy 
a Fogarasi-havasokban és a 
Bucsecs-hegységben 2000 mé-
teres magasság felett mérsé-
kelt, azaz az 1-5 közötti skálán 
2-es fokozatú a lavinaveszély. A 
tájékoztatás értelmében a hóré-
teg jelenleg az Omu-csúcson 62 
centiméter vastag, a Bâlea-tónál 
pedig 24 centiméter.

Aki a hétvégén Brassó térsé-
gébe tervezett kirándulni, tud-
nia kell, hogy a Brassó-Pojánára 
vezető út szombaton és vasár-
nap 8 és 18 óra között egyetlen 
óra kivételével – 13 és 14 óra kö-
zött – zárva lesz, itt szervezik 
meg ugyanis az autógyorsasá-
gi országos bajnokság nyolca-
dik fordulóját.
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Jó hír a kirándulóknak: újraindult a közlekedés a Transzalpina déli részén és a Transzfogarason

Tavaszias napok következnek

A hegyimentő szolgálat munkatársai a Görgényi- és a Kelemen-havasokban is takarítottak

Újra nyitva a Transzalpina a kirándulók előtt

FOTÓ: FACEBOOK/SALVAMONTMURES
A hétvégére és jövő hét 

elejére enyhe felmelege-

dést és napsütést jósol-

nak a meteorológusok, 

a túrázók és kirándulók 

pedig még használhat-

ják az infrastruktúrát.

A vártnál 60-70 százalék-
kal gyengébb az almatermés 
Maros megyében a virágzás-
kor beállt tavaszi fagy miatt 
– nyilatkozta kedden a Ma-
ros Megyei Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Igazgatóság 
aligazgatója, Ileana Guşatu. 
„Eddig 760 hektáron gyűjtöt-
ték be a termést és átlagosan 
6695 kilogramm alma termett 
egy hektáron. Gyenge a termés, 
30-40 százaléka annak, amire 
számítunk minden évben. En-
nek is kezdünk örülni, ugyan-
is vannak olyan térségek, ahol 
egyáltalán nincs termés, pél-
dául Szászrégen környékén. 
Szentlászló és Segesvár körül 
úgy-ahogy van termés, de azo-
kat is befolyásolta az időjárás 
(...) A megyében több mint 5000 
hektár gyümölcsös található, 
alma, körte, szilva stb., ame-
lyekből mintegy 2600 hektár 
hanyatlóban van” – mondta az 
aligazgató.

Az a lacsony a lmatermés 
következtében a romániai  
mezőgazdasági termékek ma-
rosvásárhelyi vásárán gyen-

ge volt a felhozatal. Kedden 
egyébként mintegy 60 termelő 
vett részt Marosvásárhelyen a 
megyei önkormányzat által el-
ső alkalommal megszervezett 
romániai mezőgazdasági ter-
mékek napja alkalmából szer-
vezett vásáron.

Eközben rekord burgonya-
termés volt idén Hargita me-
gyében és kiváló termésről 
számolnak be a háromszéki 
gazdák is – derül ki az eddi-
gi összesítésekből. Török Jenő, 
a Hargita megyei mezőgazda-
sági igazgatóság vezetője az 
Agerpres hírügynökségnek ar-
ról beszélt, a termelők az el-
múlt 27 év legjobb termését 
gyűjthették be, átlagosan 26,3 
tonna burgonyát hektáronként. 
Az idézett forrás szerint 1990 
óta nem volt ilyen jó termés a 
megyében, néhány térségben 
35 tonna krumplit is begyűj-
töttek hektáronként a gazdák. 
Kissé gyengébb volt a termés 
Gyergyószentmiklós térségé-
ben, ugyanis a krumpli utolsó 
növekedési fázisában száraz-
ság volt. Török Jenő elmondta, 

nagyon elégedett az elért meny-
nyiséggel és a burgonya mi-
nőségével, azonban nem lehet 
elégedett az alacsony árakkal, 
ugyanis kilónként 40–50 banit 
kapnak a termelők. A szakem-
ber szerint az árak csökkenése 
egyrészt a jó termésnek és az 
alacsony fogyasztásnak, más-
részt a főként Lengyelország-
ból importált olcsó krumplinak 
„köszönhető”. Török szerint 
még van esély, hogy egy keve-
set emelkedjen a krumpli ára. 
Azt azonban hozzátette, a ter-
melők egyenesen „katasztró-
faként” élnék meg, ha ezen a 
szinten maradna vagy csök-
kenne az ár. Hargita megyében 
főként burgonyatermesztéssel 
foglalkoznak a mezőgazdász-
ok. A megyében összesen 8250 
hektáron termesztenek krump-
lit. Jó ütemben halad a burgo-
nya betakarítása Háromszéken 
is, a termés megyeszerte jó-
nak ígérkezik – tájékoztatta a 
Háromszék napilapot Könczei 
Csaba, a megyei mezőgazdasá-
gi igazgatóság vezetője. 
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Gyenge az almatermés Maros megyében

A hegyimentők takarítottak

Térségünkben a hegyvidékeken az elmúlt napokban erős szél, vihar 
tombolt, nagyon sok fát kidöntött a hegyi túraösvényekre, sok he-
lyen ellehetetlenítve a gyalogos közlekedést. A Maros megyei spe-
ciális és hegyimentő szolgálat munkatársai a Görgényi-havasokban 
található Zeszpezel környéki túraösvényeknél takarítottak, majd a 
Kelemen-havasokbeli Istenszéke térségét tisztították meg a kidőlt 
fáktól, torlaszoktól – számoltak be a közösségi oldalukon.

Kedden két helyszínen vég-
zett házkutatás után a maros-
vásárhelyi rendőröknek sikerült 
azonosítaniuk két korábbi nagy 
értékű lopás elkövetőit – tájékoz-
tatott a megyei rendőr-főkapi-
tányság szóvivője, Andreea Pop.

Amint a szóvivő elmondta, 
idén augusztus 18-án, majd 
szeptember másodikán két ma-
rosvásárhelyi illetőségű fiatal 
férfi, egy 23 és egy 27 éves, két 
marosvásárhelyi lakásba tört 
be, ahonnan 6000 lej értékben 
vittek el televíziókészülékeket, 
laptopokat, elektronikus játéko-
kat. Akkor még a bűnügyi rend-
őrség ismeretlen tettesek után 
nyomozott. Az időközben be-
szerzett bizonyítékok és a nyo-
mozati eredmények alapján 
kedden reggel megkapták a ház-
kutatási parancsot, s a maros-
vásárhelyi I. Ferdinánd királyról 
elnevezett csendőrfelügyelőség 
katonáinak támogatásával meg-
ejtették a házkutatásokat a gya-
núsítottak lakásán.

Megtalálták a két betörésből 
származó javak egy részét, de 
ezek mellett felleltek még más 

olyan tárgyakat is, amelyeknek 
az eredetéről a gyanúsítottak 
nem tudtak elfogadható magya-
rázatot adni. Ezek között van 
egy videoprojektor, egy DVD-
lejátszó, egy második elektro-
nikus játék (Play Station), egy 
laptop és más tárgyak, amelyek-
ről a rendőrök joggal feltételezik, 
hogy más betörésekből vagy lo-
pásokból származnak.

A két gyanúsítottat előállí-
tották a rendőrségen. A 23 éves 
férfit őrizetbe vették és a bíró-
ság melletti ügyészségnek ja-
vasolják, hogy rendelje el az 
előzetes letartóztatásba véte-
lét. A 27 éves gyanúsítottat nem 
kellett őrizetbe venni, ő ugyan-
is egy más ügyben már előzetes 
letartóztatásban van a maros-
vásárhelyi fogházban, ellene 
csak az ez ügyben is szükséges 
vizsgálatot kellett elrendelni. 
Mindkét gyanúsított ellen fo-
lyik a további vizsgálat, amely-
nek célja, hogy a már említett 
betöréseken kívüli más bűn-
cselekmények feltételezhető el-
követésére is fény derüljön.

BAKÓ ZOLTÁN

Rács mögött a tolvajok
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