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A ROSSZ ÚTHÁLÓZATNAK IS BETUDHATÓ A SOK KERÉKPÁROS HALÁL

Nincs helye a közlekedési 
kultúra kialakulásának

Kerékpárosok és gépkocsivezetők egybehangzóan állítják, hogy Románia 
az infrastruktúra hiánya miatt az Európai Unió legveszélyesebb országa a 
biciklisek, de a gyalogosok számára is, hiszen miközben a járművek száma 
megsokszorozódott, a közúti infrastruktúra alig jobb, mint 1940-ben. A köz-
lekedési kultúra is sok kívánnivalót hagy maga után, de amíg a gépkocsik, 
a kerékpárosok és a gyalogosok alig férnek el egymás mellett, nehéz elvárni 
a türelmet, a megértést, a toleranciát – vélik a lapunk által megszólaltatott 
érintettek. Benkő Erika parlamenti képviselő az őszi ülésszakban nyújtja be 
a kerékpárosok által javasolt módosító javaslatokat.  4.»

Életveszélyes lavírozás. Románia az EU legveszélyesebb országa a kerékpárosok számára: 2017-ben egymillió lakosra vetítve tíz biciklis vesztette életét

Florea államosítaná
a katolikus iskolát
Marosvásárhely polgármestere 
bejelentette, hogy kezdeményezni 
fogja a római katolikus gimnázi-
um épületének újraállamosítását, 
amely jelenleg a katolikus egyház 
tulajdonában van. Dorin Florea 
csütörtökön közölte: minden 
szükséges jogi lépést megtesznek, 
hogy az ingatlan kerüljön vissza a 
város tulajdonába.  16.»

Lecsekkolt román
szállóvendégek
Diszkriminációval és a román nép 
rossz fényben való feltüntetésével 
vádolja a külhoni románokért 
felelős minisztérium a német 
rendőrséget, amelyik a napokban 
potenciális bűnelkövetőkként 
állította be a Lipcsébe látogató ro-
mán polgárokat. A rendőrség arra 
hivatkozott, hogy az előző években 
több román zsebtolvajbanda is 
akciózott a fesztivál idején.  6.»

Több száz program
a Forgatagon 
Kezdődik pénteken a szeptember 
1-jéig tartó Vásárhelyi Forga-
tag, a rendezvénysorozaton 47 
helyszínen 340 esemény várja 
az érdeklődőket. A szervezők 
ismertették a végleges programot, 
kiemelve azokat az újdonságokat 
is, amelyeken első ízben vehetnek 
részt a „forgatagozók”. A Forgatag 
rengeteg kulturális, szórakoztató 
és gasztronómiai eseményt sora-
koztat fel.  3.»

Épülhet a brassói
utasterminál
Várhatóan jövő nyárra megépül 
a brassói nemzetközi repülőtér 
utasterminálja, miután aláír-
ták az erről szóló kivitelezési 
szerződést. A tervek szerint 
csúcsforgalom idején egyszerre 
legalább három, 180 férőhelyes 
repülő utasait lehet majd zökke-
nőmentesen kiszolgálni a leendő 
létesítménynél. 15.»

 » A hatékony 
baleset-megelő-
zés csak akkor 
történhetne meg, 
ha a közleke-
dés valamennyi 
szereplőjének 
meglenne a 
maga helye.
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Pezseg a hangulat
Kolozsvár szívében  2.»

A romániai tanügy
„mosdatlan”
oldala  16.»
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