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A február utolsó hetében zajló 
Truck & Bus, Tehergépkocsik 

és autóbuszok elnevezésű ellenőrző 
akció részeként országos szinten 25 000 
gépjárművet állítottak meg és elle-
nőriztek a közlekedésrendészek. 
8 500 pénzbírságot róttak ki, és ebből 
1 619-et gyorshajtásért, 75-öt ittas ve-
zetésért, 71-et pedig a tachográf nem 
megfelelő használatáért. Ez utóbbi 
különösen veszélyes lehet, hiszen a 
tachográfok rögzítik a jármű sebes-
ségét, a megtett út hosszát, a buszok 
és teherautók indulási és megállási 
időpontját. Az általuk mért adatok-
ból derül ki, hogy a sofőr betartot-
ta-e a pihenőidőt vagy sem. Országos 
szinten több olyan gépkocsivezetőt 

azonosítottak, akik nem kapcsolták 
be az elektronikus érzékelőt, és pihe-
nőidő nélkül vezetettek. 

Mint a Maros Megyei Rendőr-fő-
kapitányságtól megtudtuk, Maros 
megyében 568 gépkocsit ellenőriztek, 
ezek közül 441 teherszállító gépjármű 
volt, a többi személyeket szállított. A 
buszsofőröket öt esetben bírságolták 
meg azért, mert a megengedettnél 
gyorsabban hajtottak, két esetben 
műszaki meghibásodást találtak a 
gépkocsiknál, nyolc sofőr pedig nem 
viselte a biztonsági övet, amikor a ren-
dőrök megállították. 12 esetben más, 
az iratokkal kapcsolatos hiányosságot 
találtak és ezért róttak ki pénzbírságot. 
A teherautók esetében is hasonló kihá-

gások voltak, 40 gyorshajtót illetve, 72 
olyan vezetőt azonosítottak, akik nem 
viseltek biztonsági övet. 

Nem pihentek eleget

Mint Gheorghe Filip, a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság sajtószóvivő-
je elmondta, Hargita megyében 210 
esetben  3,5 tonnánál nagyobb össz-
súlyú tehergépkocsit ellenőriztek, és 
47 személyszállításra alkalmas, ki-
lenc személyesnél nagyobb járművet. 
A teherautók vezetőit 47 esetben bír-
ságolták,  13 alkalommal azért, mert a 
megengedettnél nagyobb sebességgel 
közlekedtek, egy gépkocsivezető nem 
viselt biztonsági tövet, egy másik pe-
dig nem tartotta be a törvény által 
előírt pihenőidőszakot.  Egy teher-
gépkocsit nem engedtek továbbha-
ladni. A kisbuszok vezetőit 21 eset-
ben bírságolták meg, négy sofőr a 
megengedettnél nagyobb sebesség-
gel közlekedett négy pedig vezetés 
közben nem használta a biztonsági 
övet. Hat személy nem tartotta be a 
kötelező módon előírt pihenőidőt, 
két autó további közlekedését tiltották 
meg. (Simon Virág)

Hétezer lejnyi adomány gyűlt 
össze a székelyudvarhelyi Ha-

ckenberg Textile Group vállalat dol-
gozóitól a karácsonyi céges rendez-
vényükön, amit ajándéktárgyakra 
licitálva ajánlottak fel a munka-
társak – fejtette ki Berger Rudolf, a 
cég tulajdonosa. Mint mondta, az 
összeget ő maga pótolta fel további 

nyolcezer lejjel, és ezt teljes egészé-
ben felajánlották a fogyatékkal élő 
fi atalokat támogató Orbán Alapít-
ványnak. „Szívesen tettük, hiszen 
tudjuk, hogy jó helyre megy a pénz, 
mi pedig segíteni szeretnénk a fi a-
taloknak” – fogalmazott az átadás-
kor a cégvezető. Orbán Ágnes, az 
alapítvány vezetője megköszönte az 

adományt, mondván, hogy ezt a gye-
rekek mindennapi ellátására és gon-
dozására fogják fordítani. „Sokszor 
embert próbáló munka a miénk, de 
megéri, hiszen tudjuk, hogy kiknek 
tesszük szebbé a mindennapjait” – 
jelentette ki. (Fülöp-Székely Botond)

 Folytatás a 4. oldalról

Szűkül a piac

Buzogány Károly, Hargita megye 
legnagyobb üzleti forgalmával ren-
delkező építőipari cégének vezetője 
szerint érezhető a közbeszerzé-
seken alkalmazott alacsony árak 
hatása, de a szakképzett munkaerő 
hiánya is. ,,Volt a piacon egy szű-
külő tendencia az elmúlt években, 
mivel itthon nincs szakképzés, és 
nehéz pótolni azt az emberállo-
mányt, amely nyugdíjba vonul. 
Erős a migráció is, mert nyugaton 
jól működik az építőipar, emiatt 
egyértelmű, hogy egyre kevesebb 
emberrel dolgozunk” – vázol-
ta. Emlékeztetett arra is, hogy az 
árakat nem lehet kiszámítani egy 
tervező által összeállított költség-
vetésben, amely alapján kiírják a 
munkát, mert nem tudni, hogy a 
kormány egy év múlva mennyi-
vel szeretné növelni az iparágban 
a minimálbért. ,,Ha a beruházók 
nem aktualizálják a terveket, vagy 
a költségvetéseket ennek alapján, 
akkor természetesen nyomott árú 
munka lesz, azért nem jelentkezik 
senki, több helyen találkoztunk 
ezzel” – említette. Megkérdeztük 
azt is, mennyire jellemző, hogy 
a nagyobb összegek reményében 
a térségbeli vállalkozók inkább 
más megyékben, nagyobb váro-
sokban dolgoznak. Úgy vélte, akik 
jelentős mennyiségű anyagot is 
beépítenek, és esetleg még meg is 
termelik a betont vagy az aszfaltot, 

azok inkább ott dolgoznak, ahol a 
saját anyagukból tudnak dolgozni. 
Akik meg javarészt szolgáltatnak, 
és mindegy nekik, hogy az anya-
got hol veszik meg, azoknak ez is 
mindegy. De hozzátette, kiszállás 
esetén nagyobbak a személyi költ-
ségek, ugyanakkor az itthon ma-
radt emberek szerinte azért tették 
ezt, hogy otthon tudjanak aludni, 
ezért nehéz is mozgatni őket.

Alacsony árak

Maros megye egyik legjelentő-
sebb útépítő cégét is megkerestük 
az ügyben, ahol az árajánlatokért 
felelős illetékes egyértelműen a 
beruházások csökkentett költsé-
geit említette a legnagyobb prob-
lémaként. ,,Mindenki jelentős 
munkálatokat szeretne megva-
lósítani kevés pénzért. Amikor 
elkészül egy adott beruházás 
becsült értékére vonatkozó szá-
mítás, ezt kellene alapul venni, 
de a jelentkezőktől többnyire 
aláárazott ajánlatokat fogadnak 
el. Ezért kevés az ajánlattevő, a 
cégeknek így nem éri meg részt 
venni a közbeszerzési eljáráso-
kon” – magyarázta Dragoș Boci-
că. Kérdésünkre elmondta, több 
ilyen esetük volt, amikor emiatt 
elálltak egy liciten való részvé-
teltől. Az illetékes szerint nem a 
szakképzett munkaerő hiánya az 
elsődleges akadálya a beruházá-
soknak, mert a munkálatok valós 
árainak alkalmazása esetén lehet 
megfelelő munkaerőt is találni.

Nem tartják be a pihenőidőt

Van, amire költeni a felajánlást

• Sok esetben fáradtan, a megengedettnél gyorsabban 
és a biztonsági előírásokat megszegve vezetnek a te-
hergépkocsi- és a személyszállító sofőrök – ez derült ki 
egy országos szintű egyhetes közúti ellenőrzés során.  

• Tizenötezer lejjel támogatta a székelyudvarhelyi 
Orbán Alapítványt a Hackenberg Textile Group vállalat, 
amely a fogyatékkal élő fiatalokon segített ezáltal.

Ellenőriz a közúti rendőrség. Adott 
esetben bírságolhat, ha nem tartják be 
a kötelező pihenőidőt
◂   K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó
      FOTÓ: VERES NÁNDOR

Összesen 15 ezer lejjel támogatta 
a Hackenberg Textile Group az 
Orbán Alapítványt

▾  F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

Bővül a Határtalanul! program
A jövőben anyaországi középiskolás diákok is utazhatnak külhoni ma-
gyar területekre osztálykirándulásokra a Határtalanul! program kereté-
ben, e célra 600 millió forint áll rendelkezésre – mondta Potápi Árpád 
János nemzetpolitikai államtitkár Budapesten. A program felhívásai 
március 1-jén jelentek meg a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján. 
Potápi Árpád János elmondta: emellett 1,3 milliárd forintot különítenek 
el a középiskolák közötti együttműködésekre, a hetedikeseknek szer-
vezett osztálykirándulásokra 3 milliárd forintot. Így összesen a program 
kerete több mint 5,5 milliárd forint. Az államtitkár jelezte: új elem, hogy 
a támogatások maximális összegének megállapításakor figyelembe 
veszik a kirándulás távolságát, hosszát. Változás az is, hogy két szülő 
is lehet kísérő az utazás során, rendezték emellett a kísérő pedagógu-
sok díjazását is, minden 10. diák után fizetnek egy pedagógust vagy 
oktatást-nevelést segítő kísérőt. Kisebb létszámú iskolák esetében 
2-3 intézmény közösen is szervezhet utazást – ismertette Potápi Árpád 
János. Hosszabb útvonal esetén magyarországi szállásköltség, saját 
autóbusszal történő utazás költségei is elszámolhatók lesznek. Újdon-
ság még az előző évekhez képest, hogy a program a diákok utazása 
mellett központi programelemekkel – Kárpát-medencei irodalmi úti 
kalauzzal, Rákóczi nyomában úti kalauzzal, Határtalanul! turisztikai 
rendezvénnyel, pedagógusoknak szóló nemzetpolitikai képzésekkel – 
bővül. Közlése szerint április 30-ig lehet pályázni. Kitért arra is, hogy 
minden magyarországi megyében – március-áprilisban – tájékoztató 
napokat tartanak majd a programról. Nagyon sok gyermeket, szülőket, 
tanárokat érint ez a lehetőség, amit 2010 óta biztosít a magyar kormány 
– mutatott rá az államtitkár, kiemelve, hogy ezóta 300 ezer anyaországi 
diák látogatott el a határon túlra.

 Marosvásárhely

Hahota előadás
A Hahota Színtársulat továbbra is várja a nevetnivágyókat a Hülyeség 
nem akadály! című zenés szilveszteri kabaré-előadására a Maros 
Művészegyüttes előadótermébe. Legközelebb március 10-én vasár-
nap este 7 órától lehet a nagy sikerű kabarét megtekinteni. Fellépnek: 
Puskás Győző, Székely M. Éva, Cseke Péter, Gönczi Katalin, Kelemen 
Barna, Gáll Ágnes, Szőlősi P. Szilárd és Halmágyi Éva. Énekel: Bodoni 
Ildikó. Rendező: Kovács Levente.
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