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A Sapientia EMTE
marosvásárhelyi kara

tervezői tenderfelhívást 
hirdet. Részletek

a www.ms.sapientia.ro 
honlapon.

KÜLÖNFÉLE

Vállalok cserepes lemezből tetőfedést , cserépforgatást, és bármilyen bádogos munkát eresz 
csatorna készítését javítását társas házak tető szigetelését . Tel.: 0745-421072.
Eladó bükkfa és tölgyfa deszkavégek, bükkfa moszt – házhoz szállítás ingyenes Hargita me-
gyében. Érdeklődni telefonon lehet: 0744-937920.

JELENTŐS MÉRTÉKBEN NŐTT A BENZINES GÉPJÁRMŰVEK ELADÁSA, TÖBB A ZÖLD KOCSI IS

Bealkonyulhat a dízelautóknak

Az európai trendektől elté-
rően több mint 10 százalék-
kal nőttek Romániában az 
autóeladások az idei év első 
felében. Az értékesített jár-
művek túlnyomó többsége 
benzines volt.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A z idei év első felében 10,7 
százalékkal nőtt a ro-
mán autópiac a tavalyi év 

ugyanezen időszakához képest – 
derül ki a Gépkocsigyártók és -im-
portőrök Egyesületének (APIA) 
legfrissebb adataiból. Az európai 
uniós tagállamok nagy részétől 
eltérően különben Romániában 
az elmúlt 12 hónapban folyama-
tosan nőtt az autópiac – egyet-
len hónap számított kivételnek 
ez alól, 2019 márciusa, amikor 
mindenki a roncsautóprogram 
elindítására várt – hangsúlyozza 

pénteki közleményében az APIA. 
Az EU-s tagországokban átlago-
san 3,1 százalékkal esett vissza az 
újautó-piac az idei első fél évben 
2018 ugyanezen időszakához vi-
szonyítva. Németország kivéte-
lével – ahol 0,5 százalékkal több 
új gépkocsit helyeztek üzembe 
– valamennyi nagy uniós pia-
con csökkenést jegyeztek: Fran-
ciaországban 1,8 százalékkal, 
Olaszországban 3,5 százalékkal, 
Spanyolországban 5,7 százalék-
kal, Nagy-Britanniában pedig 3,4 
százalékkal esett vissza a regiszt-
rációk száma. Csak júniusban 7,8 
százalékos csökkenést jegyeztek 
uniós szinten.

 Az APIA statisztikái szerint 
Romániában összesen 98 538 új 
gépjárművet értékesítettek az 
első hat hónapban, ami 10,7 szá-
zalékos növekedést jelent tava-
lyhoz képest. Ezek közül 84 300 
személygépkocsi, 14 238 haszon-
gépjármű volt. Megjegyzendő, 
hogy bár továbbra is főként jogi 

személyek vásárolnak új autót 
(az eladások 57 százaléka), a 
magáneladások 25,6 százalék-
kal nőttek az első hat hónap-
ban (elérve a 36 122 darabot, az 
eladások 43 százaléka) annak 

ellenére is, hogy az idei roncsau-
tóprogram egy hónappal később 
rajtolt, mint a tavalyi – hívja fel a 
fi gyelmet az APIA. Csak a júniusi 
adatokat tekintve 7,6 százalékkal 
nőtt a hazai autópiac.

 Az idei első fél évben ugyan-
akkor 217 701 használt gépjármű 
került forgalomba az országban, 
7,3 százalékkal kevesebb, mint a 

2018. január–júniusi időszakban. 
A 12 évesnél öregebb használt au-
tók esetében jelentős, 12,2 száza-
lékos csökkenést jegyeztek.

 Az APIA adatai alapján az 
új gépjárművet vásárlók kö-
zül a legtöbben a Dacia (27 642 
darab), a Renault (9084) és a 
Volkswagen (8388) modelljei 
közül válogattak. A legnépsze-
rűbb modell a Dacia Logan volt 
(10 973 eladott egységgel), majd 
a Dacia Duster (5981), a Dacia 
Sandero (5680), a Renault Clio 
(3994) és a Škoda Octavia (2468) 
következik a sorban.

 A statisztikai adatok szerint 
az eladott autók 71,6 százaléka 
benzinmotoros volt; ez jelentős 
növekedés a 2018 első fél évében 
jegyzett 59 százalékos arányhoz 
képest. Az idei év első hat hónap-
jában országszerte eladott sze-
mélygépkocsik 3,5 százaléka volt 
hibrid vagy elektromos hajtású, 
szemben az egy évvel ezelőtt re-
gisztrált 2,4 százalékkal. 

 » Az új gépjármű-
vet vásárlók közül a 
legtöbben a Dacia (27 
642 darab), a Renault 
(9084) és a Volkswagen 
(8388) modelljei közül 
válogattak. 

Fotópályázattal 
Marosszékért

A történelmi Marosszék és Ma-
ros megye népszerűsítését 

tűzte célul egy marosvásárhelyi 
civil szervezet. A Studium–Pros-
pero Szentgyörgy utcai konfe-
renciaterme fényképkiállításnak 
már adott otthont, de még soha 
nem szervezett saját tárlatot. 
Ezúttal hivatásos és amatőr 
fotósok benevezését várja egy 
olyan pályázatra, amely a régió 
épített örökségét, a természeti 
szépségeit, az itt élők jelleg-
zetes hagyományait és vallási 
szokásait hivatott bemutatni. 
„Turistacsalogatónak szán-
juk a pályázatot, ugyanis a 
legjobb képeket nemcsak az 
őszi tárlaton lehet majd meg-
tekinteni, hanem felkerülnek 
alapítványunk honlapjára is. 
Egyformán kíváncsiak vagyunk 
a megye számos útikalauzból 
ismert látványosságaira, illetve 
azokra a helyekre, amelyekről 
eddig kevés kép készült, azon-
ban mindenképpen ajánlhatók 
az ide látogatóknak” – fejtette 
ki lapunknak Vass Levente, az 
alapítvány ügyvezetője. Ezért 
úgy véli, a művészfotók mellett 
jól megférnek azok a munkák 
is, amelyek feltárják a megye 
kevésbé ismert érdekességeit.

A pályamunkákat háromfős 
szakmai zsűri bírálja el: Both 
Gyula, a Marx József Fotóklub 
elnöke, Báthori Zsigmond 
EFIAP-díjas fotóművész és Nagy 
Zoltán fotóművész, természet-
fotós. A beküldési határidő: 
július 31., cím: csodalatosma-
rosszek@gmail.com. Bővebb 
felvilágosítást a Studium–Pros-
pero Alapítvány honlapján 
vagy a Csodálatos Marosszék 
Facebook-oldalán lehet találni. 
A dobogós fotókért járó pénzdí-
jak mellett a közönségkedvenc 
képet is jutalmazzák, erről a 
Facebook-lájkok száma dönt. 
(Szucher Ervin)
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A Dacia a legnépszerűbb. A három legkelendőbb modell a Logan (10 973 eladott egységgel), a  Duster (5981) és a Sandero (5680)




