
Miután az elmúlt napokban az 
ország több térségében is hava-
zott, ismét aktuálissá vált a téli 
gumiabroncsok felszerelésének 
kérdése. A legfontosabb tudniva-
ló, hogy az évekkel ezelőtti sza-
bályozással szemben, amikor 
dátumhoz kötötték a téli gumik 
használatát, a most hatályban 
lévő előírások szerint az időjá-
rási körülményeket kell figye-
lembe venni. Így azok a sofőrök, 
akik jéggel vagy hóval borított 
közúton közlekednek, kötele-
sek felszerelni a téli gumiabron-
csokat, ellenkező esetben akár 
közel 3000 lejes bírságot is kap-
hatnak – hívja fel a figyelmet az 
Avocatnet.ro jogi portál.

A forgalmit is bevonhatják

A 2002/195-ös számú sür-
gősségi kormányrendelet értel-
mében így ha valaki az ország 
déli felében autózik, de csak az 
északi régiókra jeleztek elő-
re alacsony hőmérsékletet és 
csapadékot, nem kell téli gumi-
val ellátnia gépkocsiját. A jog-
szabályok szerint a vonatkozó 
előírások be nem tartása kihá-

gásnak számít, a szabálysértő 
sofőrök pedig nemcsak szankci-
ót kaphatnak, hanem a rendőr-
ség bevonhatja a jármű forgalmi 
engedélyét. A téli gumik mellőzé-
se adott időjárási körülmények 
között a közlekedésrendésze-
ti szabályzatban négyesszintű 
kihágásnak számít, amiért 9 és 
20 közötti büntetőpont adható. 
Egy büntetőpont értéke jelenleg 

145 lej – a bruttó minimálbér 10 
százaléka –, tehát a kihágást el-
követő sofőr 1305 és 2900 lej kö-
zötti szankcióra számíthat. Az 
európai uniós szabályok egyéb-
ként előírják, hogy a téli gumiab-
roncsokon szerepelnie kell az M. 
S. rövidítésnek, ami a sár (mud) 
és a hó (snow) angol megnevezé-
sére utal. 

KŐRÖSSY ANDREA
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Kétkedve fogadta a nye-
reményről szóló hírt a 
ditrói György Magdolna. 

Mint mondta, sok az átverés 
mostanában, nem lehet tudni, 
hogy valóban jó szándék van-e 
egy-egy idegen látogatása mö-
gött, ezért furcsállta az újság-
írói látogatást. Kételyei hamar 
szétoszlottak a „közös isme-
rősként” szóba hozott Gyergyói 
Hírlapnak köszönhetően.

„Az állatok is élő és érző lények”

Az újságot közel két éve ren-
deli ditrói nyertesünk, a tarta-
lommal kapcsolatban semmi 
kifogásolnivalót nem talál – 
mondja. Férjével közösen osz-
toznak a lapon, a ház ura a 

keresztrejtvényekért veszi leg-
szívesebben kézbe a Hírlapot, 
Magdolna pedig elolvas bár-
milyen témájú cikket. Bár úgy 
véli, kimerítő a tartalom, egy 
témajavaslata azonban akad: 
állatvédelemről szóló íráso-
kat látna szívesen az újságban. 
Nem feltétlenül azért, hogy ő ol-
vassa, főleg azokhoz kellene el-
jussanak az információk, akik 
tárgyként kezelik az állatokat. 
„Tudatosítani kellene az embe-
rekben, hogy az állatok is élő- 
és érző lények. Aki állatokat 
tart, az felelősséggel tartozik 
irántuk” – mondja nyertesünk. 

A  V á g á s  u t c á b a n  l a k ó  
Györgyék háza táján meglát-
szik, hogy a család szereti az 
állatokat. Az udvaron két csa-
hos, a lakásban pedig még egy 
kutya és több cica fogad. Ösz-
szesen hat macskát tartanak 
Györgyék, valamennyiüket be-
fogadták. Mint Magdolna mesé-
li, a temető mellett engedik el a 
nem kívánt kis állatokat a gaz-
dák, és lévén, hogy ők a sírkert 
szomszédságában laknak, ráta-
lálnak az elhagyott állatokra és 
felkarolják azokat. Két olyan ci-
cát is magukhoz vettek, amelye-
ket fa tetejéről kellett lementeni, 

a kutyák között a kedvenc pe-
dig szintén gazdátlan volt ko-
rábban; az utcáról vitte haza a 
ház ura. Egy disznó, egy juh és 
három nyuszi is van a „gazda-
ságban”, mindegyik állatot csa-
ládtagként kezelik Györgyék.

„Kicsi gyermek voltam, ami-
kor egy alkalommal egy bogárra 
tapostam. Látva ezt, édesanyám 
nem dorgált meg, hanem egy 
kenyérdarabot adott a kezem-
be és rám bízta, keressem meg 
és etessem meg a bogár kicsi-
nyeit, mert ha elpusztítottam az 
anyjukat, a gondoskodás tovább 
az én felelősségem. Egész nap 

kerestem a kicsi bogarakat...” 
– ezzel a történettel magyaráz-
za állatszeretetének eredetét 
 Magdolna.

Beszélgetésünk végére már 
teljesen oldottá vált az asszony 
kezdeti, kételkedő hangulata. 
Történeteket osztott meg csa-
ládjáról, és a Budapesten élő 
kis unokájáról készült video-
felvételt is megmutatta. A ki-
csi lesz a kedvezményezettje a 
hírlapos nyereménynek, az an-
gyal ebből hoz majd számára 
karácsonyi ajándékot – mondta 
nyertesünk.

PETHŐ MELÁNIA

Ditrói olvasónk mellé pártolt a szerencse

Karácsonyi ajándék lesz a nyereményből

Tudatosan, felelősen! – példájával is ezt üzeni az állattartóknak György Magdolna
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Ismét sorsoltunk 
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szerencse, akinek a 

150 lejes nyereményt 

otthonába vittük el. 

Megtudtuk, Györgyék 

nem egészen két éve 

előfizetői a Gyergyói 

Hírlapnak, szívesen 

olvassák az újságot. 

A nyereményből kis 

unokájukat szeretnék 

meglepni karácsonyra.

A 2018-as évre adókedvez-
ményekben részesülhetnek 
Gyergyószentmiklóson a me-
zőgazdasági haszongépjármű-
vel, illetve a minimálbérnél 
kisebb jövedelemmel rendel-
kező belterület-tulajdonosok 
– tájékoztat a városháza. A jö-
vő évi adókedvezmény érvé-
nyesítéséhez az idei évben az 
önkormányzat pénzügyi osz-
tályán le kell jelenteni az ak-
tuális helyzetet, jövedelmet.
50%-os adókedvezményben ré-
szesülnek azok a személyek, 
akik mezőgazdasági haszon-
gépjárművel rendelkeznek. Az 
adókedvezmény érvényesíté-
séhez az önkormányzat pénz-
ügyi osztályán le kell adni egy 
kérést és a gépjármű birtoklá-
sát bizonyító aktákat. Azok a 
személyek, akik jövedelme 456 
lej és az országosan megálla-
pított minimálbér közé esik,
25%-os adókedvezményben ré-
szesülnek, míg a 456 lej alat-
ti jövedelemmel rendelkezők, 
50%-os adókedvezményben ré-
szesülnek a belterületi adók 
kifizetésénél. Az érintett sze-
mélyek az adókedvezmény 

igénylési kérése mellé jövede-
lemigazolásukat kell leadják, 
valamint a terület birtoklásáról 
szóló aktát és a személyazonos-
sági bizonyítványuk másolatát.

Fontos tudnivaló, hogy a ké-
réseket még ebben az évben be 
kell nyújtani. Akik jogosultak 
lennének, de idén nem adják 
le kérésüket, nem kaphatnak 
adókedvezményt a jövő év fo-
lyamán.

GERGELY IMRE

Adókedvezmény jövőre
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Haszongépek után is kedvezmény

Havas és jeges úton kötelező a téli gumi

Megnövekedett a forgalom a  gumiszervízekben




