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A hatóságok felhívják a gép-
kocsivezetők fi gyelmét, hogy 
télen ne közlekedjenek négy 
évszakos gumiabronccsal, 
mert azt a Román Gépjár-
mű-nyilvántartó Hivatal (RAR) 
sem fogadja el téli guminak, 
másrészt a rendőrség is bír-
ságol. Októberben is kötelező 
lehet a téli abroncs, ha az út-
viszonyok indokolják, tehát az 
úttest havas vagy jeges – hív-
ták fel a fi gyelmet szakértők.
» BÍRÓ BLANKA 

A Román Gépjármű-nyilván-
tartó Hivatal (RAR) nem 
tartja egyenértékűnek a 

négy évszakos gumiabroncsot a 
téli gumival – fi gyelmeztet közle-
ményben az InfoCons fogyasztó-
védelmi szervezet. Arra hívják fel 
a gépkocsivezetők fi gyelmét, hogy 
télen ne közlekedjenek négy év-
szakos gumiabronccsal, mert azt a 
RAR sem fogadja el téli guminak, 
másrészt a rendőrség is bírságol, 
ha nem megfelelő abronccsal in-
dulunk útnak. Ezt megerősítette 
Radu Stroe, a Kovászna megyei 
rendőr-főkapitányság szóvivője is, 
aki lapunknak elmondta, az M+S 
(mud+snow) jelölésű, vagyis sár- 
és hótűrő abroncsokat fogadják el 
téli gumiként. A gépkocsi-tulajdo-
nostól akkor kérik számon a téli 
gumi használatát, ha havas vagy 
jeges az úttest. Ez a kötelezettség 
nincs pontos időponthoz kötve, 
decemberben is lehet nyári gumi-
val közlekedni, ha száraz az úttest, 
de októberben is kötelező lehet 
a téli abroncs, ha az útviszonyok 
indokolják, tehát az úttest havas 
vagy jeges – részletezte a szóvivő. 

HA AZ ÚTVISZONYOK ÚGY DIKTÁLJÁK, TÉLI GUMIABRONCCSAL KELL KÖZLEKEDNIÜK AZ AUTÓSOKNAK

Hóban nem jó a négy évszakos gumi

Ha az útviszonyoknak nem megfelelő gumival közlekednek az autósok, pénzbírsággal sújthatják őket 

Elmarad. A járvány miatt már harmadszor kénytelen lemondani útját
az önkéntes orvoscsapat

» A szakember 
csak azoknak 
ajánlja a négy 
évszakos gumit, 
akik télen ritkán 
használják a 
gépkocsit, hó-
ban-jeges úton 
nem is veszik 
elő.

Rámutatott, az előírás be nem tar-
tása a negyedik büntetőkategóriába 
tartozik, ami azt jelenti, hogy 9-től 
20 pontig lehet büntetőpontot kiróni 
érte, ami 1305 lej és 2900 lej közötti 
pénzbírságot jelent. Ugyanakkor a 
rendőr bevonhatja a gépkocsi for-
galmi engedélyét.

„A négy évszakos abroncs át-
meneti megoldást jelent a téli és 
a nyári gumi között, ugyanakkor 
vannak olyan négy évszakos abron-
csok, melyeken rajta van az M+S 
jelzés, tehát elfogadják téli gumi-
nak” – mutatott rá Dézsy Botond, 
egy sepsiszentgyörgyi gumiszerviz 
munkatársa. Hozzátette, az átme-
net nem azt jelenti, hogy a négy év-
szakos gumi egyesíti a téli és a nyári 
abroncs jó tulajdonságait. A nyári 
útviszonyok között jobb tapadást 

biztosítanak, mint a téli abroncs, 
de hosszabb a féktávolságuk, mint 
a nyári guminak. Télen viszont a 
mintázat felemássága miatt elma-
rad a teljesítményük a téli gumié 
mögött. A szakember csak azoknak 
ajánlja a négy évszakos gumit, akik 
télen ritkán használják a gépkocsit, 
hóban-jeges úton nem is veszik elő. 
Azokban az országokban megfe-
lel ez a gumiabroncs, ahol enyhe 
a tél, ott általában nincs is téli gu-
mira vonatkozó jogszabály, tehát 
nem kötelező a felszerelése. Lehet, 
hogy költségtakarékosabb a négy 
évszakos gumiabroncs, de javallott 
a nyári és a téli gumi beszerzése, hi-
szen cipőben sincs olyan, amelyik 
a nyári hőségben és a téli hidegben 
egyformán kényelmes és hatékony 
– összegezte a szakértő.
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» KRÓNIKA

Lemondja önkéntes orvoscsoportja 
októberre tervezett erdélyi útját a 

koronavírus-járvány negyedik hullá-
mára való tekintettel a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat. Dr. Edvi 
Péter, az anyaországi szervezet el-
nöke tegnap szerkesztőségünkhöz 
eljuttatott közleményben tájékoz-
tatta a döntésről „Erdély gyermekeit 
és családjaikat”, valamint az egész-
ségügyben dolgozó kollégákat. A 
szolgálat végtelenül sajnálja, hogy a 
járvány miatt már a harmadik alka-
lommal kénytelen lemondani útját. 
Szerintük azonban mindenkinek be 
kell látnia, hogy intézetről intézetre 
járva, egyik családból ki, a másikba 
be, a tevékenységük esetleg továb-
bi fertőzések forrásává válhatna. A 
szervezet vezetője leszögezte: ők se-
gíteni akarnak, és nem veszélyeztet-
ni az erdélyi gyerekeket és családja-
ikat. „Egyértelműen nem magunkat 
féltjük, hiszen önkénteseink – az or-
vostól az asszisztensen át a gépkocsi-

vezetőig – valamennyien be vannak 
oltva kétszer is, néhányan már a har-
madik védőoltásukat is megkapták. 
Azokat féltjük, akik nincsenek beolt-
va” – közölte dr. Edvi Péter.

A Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat elnöke kifejtette, a kapcso-
lat nem szakadt meg, a már koráb-
ban vizsgált gyerekeket – a járvány-
ügyi szabályok szigorú betartása 
mellett – április óta megint át tudják 
vinni Magyarországra műtétekre. 
Olyan gyerekeket is, akiket ugyan 
önkéntes orvosaik nem láttak, de az 
erdélyi kollégák kérik, hogy egy ki-
vizsgálásra vagy műtétre hozassák 
át őket Magyarországra. „Kívánom 
Erdély és Románia lakosainak, hogy 
a lehető legkevesebb megbetegedés-
sel vészeljék át az Európába éppen 
megérkezett negyedik hullámot, 
és javaslom mindenkinek, aki még 
nem oltatta be magát, hogy a saját, 
a családja, a kollégái és a közösség 
érdekében minél hamarabb tegye 
ezt meg!” – idézi a közlemény a 
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgá-

lat elnökének felhívását. Dr. Edvi 
Péter egyúttal felhívja a fi gyelmet 
arra, hogy az Európai Unió területén 
a negyedik hullám miatt újonnan 
megfertőződöttek közül a kórházak 

intenzív osztályán fekvő betegeknek 
csak valamivel több mint 8 százalé-
ka olyan, aki korábban megkapta a 
védőoltást, és közel 92 százaléka ol-
tatlan.

Ismét lemondta erdélyi útját a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat

» „Egyértelmű-
en nem ma-
gunkat féltjük, 
hiszen önkénte-
seink valameny-
nyien be vannak 
oltva kétszer 
is, néhányan 
már a harmadik 
védőoltásukat 
is megkapták. 
Azokat féltjük, 
akik nincsenek 
beoltva” – közöl-
te dr. Edvi Péter.

» RÖVIDEN

Immár oltakozásra buzdít
a zilahi vírustagadó
Megbánta, hogy korábban nem hitt 
a koronavírusban, és nem oltatta 
be magát – írta Facebook-oldalán 
Kovács Ernő. A zilahi üzletember 
korábban vírustagadó bejegyezései 
révén vált ismertté és a Románok 
Egyesüléséért Szövetség (AUR) 
számos tüntetésén részt vett. „Ol-
tassátok be magatokat, kedveseim, 
sajnálom, hogy nem oltattam be 
magam! Ne hagyjátok, hogy teljen 
az idő! Sajnálom, hogy oltásellenes 
és Covid-ellenes voltam. Ezután 
az oltást fogom népszerűsíteni. Az 
orvosok valóban hősök, tisztelni 
kell őket, fejet hajtok előttük, és 
bocsánatot kérek, hogy eddig 
bizalmatlan voltam velük szemben” 
– üzente Facebook-oldalán Kovács 
Ernő. A zilahi üzletember üzenetét 
– mely azóta már nem nyilvános – 
egy olyan szelfi  kíséretében osztotta 
meg, melyen látszik, hogy oxigénre 
van kötve. A természetes életmódot 
és testedzést népszerűsítő zilahi üz-
letember oltásellenes bejegyzéseiről 
lett népszerű a szilágysági megye-
székhelyen, írta a Zalau24.ro. Több 
városban is részt vett az AUR korlá-
tozás- és oltásellenes tüntetésein, 
és Diana Șoșoacă nagy rajongója 
volt, kettőjükről több kép is készült. 
Az 50 éves férfi  a közösségi oldalon 
most a vírus létezéséről próbálja 
meggyőzni „pálfordulásán” meg-
döbbent híveit. Nyilvános oldalán 
azóta minden korábbi vírustagadó 
bejegyzését törölte.

Több kilométeres
kamionsorok a határon
Hosszú kamionsorok alakultak ki 
tegnap a román–magyar határát-
kelőknél, a Romániából Magyar-
ország irányába tartó sávokon. 
A nagylaki autópálya-határátkelő-
nél legkevesebb 140 perc, Gyulavar-
sándnál 120 perc volt a várakozási 
idő, pedig mindkét helyen három 
sávon zajlott a nehézgépjárművek 
ellenőrzése. A Szatmár megyei 
Peténél a kamionoknak 180 percet 
kellett várakozniuk.




