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Elfogytak az értékjegyek: sokan cserélnék le a régi autójukat

Népszerű a roncsprogram
Ma nyit a GastroPan Vásárhelyen

Sörpiac: továbbra is a műanyag palack a nyerő

Jubilál a ma elrajtoló GastroPan nem-
zetközi szakmai kiállítás, Közép- és 
Délkelet-Európa legjelentősebb sütő-
ipari, cukrászati és vendéglátóipari 
technológiákat és megoldásokat be-
mutató szakmai eseménye. Az im-
már tizedik alkalommal tető alá ho-
zott kiállítás április 22-ig, vasárna-
pig várja látogatóit a marosvásárhe-
lyi Imperial Inn hotel kiállítási köz-
pontjába. Az esemény a több mint 150 
kiállítónak, az ipar beszállítóinak és 
a több ezer látogatónak, pékségek, 
cukrászdák, éttermek, kávézók és 
más vendéglátóipari egységek üze-
meltetőinek üzleti találkozója. A ki-
állításon díjazzák 2018 legjobb termé-
keit, és kiderül, ki nyeri az év kenyere 
és az év tortája díjakat.

A GastroPan versenyeit külön-
ben tíz számra és három főkate-
góriára osztották (pék, cukrász, 
gasztronómiai). Idén ugyanakkor a 
versenyzők egy különleges artisz-
tikai kategóriában is összemérhe-
tik erejüket, különböző művészi 
kompozíciókat készítenek kenyér-
tésztából, cukorpasztából, csoko-
ládéból, isomaltból, vagy zöldség-
ből és gyümölcsből készíthetnek 

faragásokat. A kiállítás 10. évfor-
dulójának alkalmából, a tehetsé-
gek elismerésének jeléül a szer-
vezők díjazzák az elmúlt tíz év 
GastroPan versenyeinek összes 
nyertesét. A kiállítás első napján 
a cukrász kategória versenyei zaj-
lanak, a második napon a pék ka-
tegória versenyeire kerül sor, és a 
harmadik napon a gasztronómiai 
kategória versenyei lesznek. A ki-
állítás utolsó, negyedik napja a ká-
vé és fagylalt napja lesz. Az idei 
fagylalt- és kávétrendek, új techno-
lógiák, innovatív alapanyagok be-
mutatása mellett a látogatók meg 
is kóstolhatják a termékeket és a 
piac legjobb beszállítóival talál-
kozhatnak. A kiállítók standjainál 
mindennap technológiai bemuta-
tók, workshopok, kóstolók és más 
érdekes programok lesznek.

A GastroPan csütörtöktől szom-
batig 10 és 18 óra között, vasár-
nap pedig 10 és 16 óra között láto-
gatható meghívóval, illetve a www.
gastropan.ro honlapon elérhető be-
lépőjegy kitöltésével.

KróniKa

Tavaly 2 százalékkal, 16,11 millió 
hektoliterre nőtt a romániai sör-
fogyasztás – közölte a románi-
ai sörgyártók egyesülete. Az egy 
lakosra eső átlagos sörfogyasz-
tás 82 liter volt 2017-ben az egy év-
vel korábban regisztrált 80 liter 
után. A romániai sörpiac sajátos-
sága ugyanakkor továbbra is az, 
hogy az elfogyasztott italmennyi-
ség több mint felét, 51 százalékát 
műanyag palackban forgalmazták, 

igaz, tavaly immár a második egy-
mást követő év volt, amikor enyhe 
térvesztést regisztrált ez a termék-
kategória.

A statisztikai adatokat górcső alá 
véve ugyanakkor az is kiderül, hogy 
a belföldi termelés fedi le a piac 97 
százalékát, és a hozzávalók 70 szá-
zaléka is belföldi termelésű. Tavaly 
Románia alig 0,47 millió hektoliter 
sört importált, igaz, az export még 
kisebb, 0,41 millió hektoliteres volt. 

A söripar egyébként tavaly közvet-
lenül és közvetetten 85 ezer munka-
helyet biztosított. Az ágazatban te-
vékenykedő vállalatok beruházása-
inak összértéke elérte a 71,8 millió 
eurót, ami 2 millió euróval haladta 
meg a 2016-os évi szintet. Az egye-
sület számításai szerint a gyártók 
évente több mint félmilliárd euró 
adót fizetnek az államnak.

Hírösszefoglaló

A héten a környezetvédelmi 
alap már jóváhagyta az el-
ső kérések finanszírozását a 

Roncsautóprogram keretében, az 
első körben 132 iratcsomót írtak alá 
a hagyományos és 13-at a Roncsau-
tó Plusz program keretében. Ez azt 
jelenti, hogy 317 új gépkocsi vásár-
lására kapják meg a pénzt a kérel-
mezők, a Plusz programban pedig 
húsz hibrid vagy elektromos autót 
vásárolhatnak. Az igénylések fel-
dolgozása folyamatban van, ám ér-
tékjegyre már nem lehet feliratkoz-
ni. A listák a két programban jóvá-
hagyott és elutasított kérésekkel a 
Környezetvédelmi Alap honlapján 
megtalálhatók.

A gépkocsi-kereskedők azon-
ban arra számítanak, hogy idén is, 
akárcsak az elmúlt években, lesz 
kiegészítés, és újabb értékjegyek-
kel bővítik a programot. Molnár At-
tila, a sepsiszentgyörgyi Novotech 
márkakereskedés értékesítési 
igazgatója tegnap a Krónika megke-
resésére elmondta, nagyon sokan 
érdeklődnek, az emberek „most éb-
redtek fel”, amikor már elfogytak az 
értékjegyek. A forgalmazók a kiegé-
szítésben bízva nyilvántartásba ve-
szik az érdeklődők adatait, hiszen 
van remény, hogy hozzájuthatnak 

a támogatáshoz, a folyamat köz-
ben ugyanis sokan elveszítik a már 
megítélt értékjegyet, azokat pedig 
országos szinten újraosztják. „Ha-
talmas szerencse kell, hogy valaki 
hozzájusson egy ilyen újraosztott 
jegyhez, hiszen ez nem kiszámítha-
tó” – szögezte le ugyanakkor az ér-
tékesítési igazgató. A hét elején pél-
dául egyik nap 170 ilyen „elveszí-
tett” jegyet osztottak újra, a követ-
kező nap már csak kettőt.

Molnár Attila elmondta, különbö-
ző okai vannak, hogy az értékjegyét 
valaki elveszíti, előfordul, hogy nem 
tudja előteremteni a különbözetet, 
ám az is, hogy nem tudja a megsza-
bott 30 napos határidő alatt kiírat-
ni a roncsautót a forgalomból. Sok 
megyében ugyanis hatalmas sorok 
vannak a gépjárműbejegyzési hi-
vataloknál, egyszerűen nem jutnak 
oda 30 nap alatt, hogy kiírassák a 
roncsot. Sokan elveszítik a türel-
müket, és akkor nem tudják értéke-
síteni a roncsautójegyet – részletez-
te az igazgató. Különben nincs sem-
mi következménye annak, ha vala-
ki igényli az utalványt, majd azt vé-
gül valamilyen okból mégsem tudja 
felhasználni.

A sepsiszentgyörgyi díler tapasz-
talatai szerint különben leginkább a 

10-12 ezer eurós gépkocsik iránt ér-
deklődnek a Roncsautóprogram ke-
retében, annál drágább autót ritkán 
vásárolnak a támogatással. Az új 
autók eladása amúgy látványosan 
visszaesett, hiszen telített a piac a 
Nyugatról behozott használt gép-
kocsikkal.

Pózna Dávid, a sepsiszentgyör-
gyi Ariadne ócskavastelep tulaj-
donosa eközben érdeklődésünkre 
arról számolt be, hogy sokan ad-
ták le a régi autójukat a program 
keretében, ám egyre többen van-
nak olyanok is, akik mindenkép-
pen kiíratják a forgalomból gépko-
csijukat, mert nem találnak vevőt, 
és bár nem akarnak új autót venni, 
de a meglevő már nincs olyan ál-
lapotban, hogy átmenjen a műsza-
ki vizsgán.

Amint arról korábban írtunk, 
az idei Roncsautóprogram és a 
Roncsautó Plusz program március 
15-én rajtolt, két hónappal koráb-
ban, mint tavaly. A magánszemé-
lyek kedvezményére 133 millió le-
jes keretet hagyott jóvá a kormány, 
a jogi személyek 20 millió lej érték-
ben kaphatnak támogatást a gép-
kocsiparkjuk felújítására. A keret 
több mint 20 400 új autó megvásár-
lására elég.  A programban nyolc-
évesnél régebbi autókat lehetett le-
adni az ócskavastelepeken, ezért 
6500 lej alaptámogatást kaphatott 
az igénylő.

 
Bíró BlanKa

Folyamatban van a roncsautóprogramok keretében 

benyújtott kérvények elbírálása, ám értékjegyre már 

nem lehet feliratkozni.

Jól csúszott. Az egy főre eső átlagos sörfogyasztás 82 liter volt a tavalyi évben 

Szem-szájnak ingere. Sütőipari és cukrászati termékeket is kiállítanak
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