
Őrizetbe vettek a hét elején egy 39 éves gépkocsivezetőt, 
aki vasárnap három ember halálával és másik három 
súlyos sérülésével végződött balesetet okozott egy Fa-
cebook-közvetítés kedvéért rendezett száguldozással. A 

Tulcea megyei férfi, a BMW típusú sportkocsi képessége-
ivel akart hencegni a járműben ülő két ismerőse, illetve 
egyikük Facebook-követői előtt, ugyanis a hátsó ülésen 
lévő utas a közösségi oldalon élőben közvetítette az 
ámokfutást, amelyre az elöl ülő utas is biztatta a sofőrt. A 
lakott területen is hatalmas sebességgel haladó gépkocsi 
Văcăreni-ben egyszerűen lerepült az útról, átszakított egy 

kerítést, és halálra gázolt egy 79 éves nőt, egy hároméves 
gyereket, és súlyosan megsebesítette annak 33 éves álla-
potos anyját is. A terhes nőt – a dunai komp igénybevéte-

lével – csak nehezen tudták kórházba juttatni. Útközben 
a mentősöknek még sikerült egyszer újjáéleszteni, ám a 
galaci kórházban belehalt sérüléseibe. Az orvosoknak a 
magzat életét sem sikerült megmenteniük. A balesetet 

okozó sofőr könnyebben, két utasa súlyosabban sérült 
meg: mindannyian elmenekültek a helyszínről. Őrizetbe 
vételekor a sofőr vérében literenként 0,14 milligramm 
alkoholt mutattak ki.

Gyilkos Facebookozás – több közúti baleset is történt az utóbbi időben

A kettő együtt nem mehet. 
El kell dönteni, vezetünk 
vagy telefonálunk
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Facebookon élőben közvetített 
halálos baleset, vezetés köz-
beni telefonálás, üzenetküldés 

okozta közúti baleset – súlyosabb 
vagy kevésbé súlyos formájában 
szinte minden nap hallunk hason-
ló történeteket. És mégis azt látjuk, 
hogy nagyon sok sofőr fi ttyet hány 
a telefonálást tiltó szabályozásra, és 
nem csak a jelzőlámpa piros jelzésé-
nél álldogálva veszi elő a készüléket, 
hanem akár kanyargós útszakaszon 
vagy a belvárosi zsúfolt forgalomban 
is folyamatosan ott van a kezében a 
telefon, s az még a jobbik eset, ha a 
készüléket a füléhez tartva beszél, és 
nem videós beszélgetést folytat vagy 
szöveges üzenetet küld.

Elfogadott jogszabály

Látva, hogy a korábbi szabályozás 
mit sem ér, a kormány úgy döntött, 
szigorít rajta. A szociálliberális ka-
binet által hétfőn elfogadott jogsza-
bálymódosítás értelmében szigorúan 

tilos vezetés közben a mobiltelefon, 
vagy bármilyen más, szöveg, fotó-, 
vagy videóanyag rögzítésére, vagy 
visszaadására alkalmas eszköz (pél-
dául táblagép) használata. A tetten 
ért sofőrt 9-20 büntetőpontnak meg-
felelő bírsággal sújthatják, de akár 
a jogosítványát is bevonhatják 30 
napra. Az előírás nem csak a gépko-
csivezetőkre, hanem a traktorokat 
mezei vagy erdei utakon vezető sze-
mélyekre, sőt a kerékpárosokra is 
vonatkozik.

Egyetlen másodperc is 
sorsdöntő lehet

„Életveszélyes a mobiltelefon hasz-
nálata gépkocsivezetés közben, a 
statisztikák is azt mutatják, hogy 
egyre több baleset történik azért, 
mert a gépkocsivezető telefonált, 
fotózott, vagy élőben közvetített” – 
szögezte le megkeresésünkre Dobra 
Csaba, egy székelyföldi gépjárműve-
zetői iskola tulajdonosa és oktatója. 
Rámutatott, a gépjárművezetésnek 
refl exé kell válnia, a másodperc tö-
redéke alatt kell fékezni, vagy irányt 
váltani, ám ez nem lehetséges, ha a 

sofőr közben másra fi gyel. „Aki a 
telefont nézi, nem észleli időben a 
veszélyt, hogy fékeznie kell, mert 
kiugrott elé egy kutya, ki kell térnie, 
mert szembe jön egy másik autó. 
Ilyenkor másodpercek alatt, refl ex-
ből kellene dönteni, és cselekedni, 
de ha a gépkocsivezető a telefonra 
fi gyel, már nincs lehetőség arra, 
hogy időben reagáljon” – részletezte 
Dobra Csaba. Hangsúlyozta, a köz-
úti rendelkezések szabályozásában 

benne van, hogy a gépkocsivezető 
nem foglalkozhat semmivel, ami 
elvonja a fi gyelmét a forgalomról, 
ugyanakkor kötelessége, hogy két 
kézzel fogja a kormánykereket.

A szakember éppen ezért jó dön-
tésnek tartja, ha tovább szigorítják 
a jogszabályt. „Egyre elterjedtebb 
a telefon használata, nemcsak be-
szélnek, hanem üzenetet írnak, 
csetelnek, fotóznak, kisfi lmeket ké-
szítenek, zenét, útvonalat keresnek. 
Tudatosítani kell, hogy aki gépkocsit 
vezet, egyébbel ne foglalkozzon, hi-
szen vannak kihangosítók, indulás 
előtt be lehet állítani az útvonalter-
vezőt” – mutatott rá a vállalkozó. 
Hozzátette, még az is veszélyes, ha a 
sofőr a hátul ülő gyerekre fi gyel, de 
ezt már nem lehet szabályozni, min-
denkinek be kellene látnia, hogy a 
gyerek épségét is veszélyezteti, ha 
nem a vezetésre összpontosít.

Dobra úgy látja, a rendőröknek 
nem lesz nehéz kiszűrni a szabály-
talankodókat, hiszen a forgalomban 

mindenki látja, ha a másik nem a 
vezetésre fi gyel. Különösen este lát-
ványos, hiszen a telefon képernyője 
bevilágítja az autót, egyértelmű, 
hogy a sofőr a mobilt használja, és 
nem a vezetésre fi gyel. Dobra Csaba 
szerint még rosszabb, ha megpró-
bálnak „elbújni” a rendőr elől, és öl-
ben tartják a telefont, folyamatosan 
le- és felpillantva.

Folyamatosan növekszik a telefo-
nozás miatt bekövetkező balesetek 
száma – erősítette meg lapcsalá-
dunknak Sorin Anghelescu ezredes, 
a Kovászna megyei rendőr-főkapi-
tányság kabinetvezetője. Mint rá-
mutatott, a rendőrök folyamatosan 
azonosítanak olyan gépkocsivezető-
ket, akik a forgalomban használják a 
telefont. A rendőr szerint tudatosíta-
ni kell a polgárokban, hogy ez meny-
nyire veszélyes, és növeli a baleset 
kockázatát.

Augusztus 15-e a Szűzanya menny-
bevételének, magyar nyelvte-

rületen Nagyboldogasszony vagy 
Nagyasszony napja, egyben Magyar-
országnak Mária oltalmába aján-
lásának emlékünnepe. Legrégebbi 
elnevezése dormitio, azaz elalvás, 
vagy pausatio, elpihenés: az Iste-
nanya elszenderülésének, halálának 
a napja. I. Gelasius pápa (492–96) 
szertartáskönyve felemeltetésként 
említi. Az eseménynek a középkorban 
jelentős kultusza volt, amely máig 
visszatükröződik a paraliturgikus 
cselekedetekben, az egyházi művé-
szetekben, a kódexirodalomban és a 
vallásos népkönyvekben. A krónikás 
hagyomány Szent Gellért püspök 
érdemeként tudja, hogy a Boldogasz-
szony nevet kapta. Mindkét legenda 

úgy említi: „a magyar nemzet ki nem 
ejti, hanem csak Úrnőnek mondja, 
hisz Pannóniát a Boldogságos Szűz 
családjának nevezte Szent István ki-
rály.” Az Árpád-korban Szűz Mária 
lett a magyarok legfőbb oltalma, Pat-
rónája. Koronázó templomok, főpapi 
székesegyházak, monostorok, bú-
csújáró helyek és kisebb templomok 
is védelme alatt állnak. Számos nö-
vény, virág viseli manapság is a Bol-
dogasszony előnevet. Több közülük 
ismert Mária-szimbólum. A zömmel 
gyógynövény, vagy régen annak tar-
tott növényféle a kódexirodalomtól a 
középkori herbáriumokon át napjaink 
gyógyszerkönyveiben is ugyanazzal a 
névvel szerepel. A Boldogasszony-fája 
pedig a lakóház szobájában a mester-
gerendát alátámasztó oszlop, amelyet 

mindig a tűzhelyhez, kemencéhez kö-
zel helyeztek el.

Búcsúk, zarándoklatok

Szentdemeteren az ünnep előestéjén 
20 órától a templomkerti Lourdes-i 
Mária szobornál gyertyás körmenetet 
tartanak. A szentmise főcelebránsa és 
szónoka Sebestyén Ágoston máréfalvi 
plébános lesz. Nagyboldogasszony 
napján, csütörtökön, a búcsús szent-
mise, amelynek szónoka ifj . Páll An-
tal segesvári plébános lesz, 13 órakor 
kezdődik. Az alábbi helyszíneken 
a búcsús liturgia kezdési időpontja 
csütörtökön 12 óra. A kontumáci-ká-
polnánál az ünnep szónoka Fülöp 
László miklósvári plébános lesz. Ze-
teváralja leányegyházközségében, 

Sikaszó templomában a főcelebráns 
és szónok Kutas Attila paksi plébános 
lesz. Felsőboldogfalván Bordi János 
pálpataki plébános prédikál. Csík-
szentgyörgyön, a Pósa-hegyi Nagy-
boldogasszony-kápolnánál tartják 
jó idő esetén a szentmisét, ha esik, 
a plébániatemplomban. A homiliát 
Kapás Attila etesi plébános mond-
ja. Gyergyószárhegyen, a szabadtéri 
oltárnál Kovács Zsolt csíkszentmár-
toni plébános prédikál. Csíkkarc-
falván 12.30-kor kezdődik a búcsú. 
Főcelebránsa Tamás József püspök 
lesz, a szentbeszédet a magyarorszá-
gi Galsi János plébános mondja. Az 
oroszhegyi plébániatemplomban a 
12.30-kor kezdődő nagymisén Lokodi 
Attila dettai plébános fogalmazza a 
homíliát. Ugyanabban az időpontban 

Kászonújfaluban a temetőkápolna 
búcsújának szónoka Papp Márton, 
csíkszentszentkirályi plébános lesz. A 
radnóti templom ünnepét, Köllő Tibor 
szovátai plébános szentbeszédével 
csütörtökön 13 órakor tartják. Nyá-
rádköszvényesen a 13 órától kezdődő 
szentmise szónoka Bátor Botond pá-
los szerzetes lesz. Palotailván, Göde-
mesterháza fi liájában 17 órakor Ilyés 
Lehel gyergyóalfalvi segédlelkész 
lesz az igehirdető. A gyergyótölgyesi 
Nagyboldogasszony-templom bú-
csúnapján találkoznak a Tölgyesről 
elszármazottak. A szentmise 17-én, 
szombaton 11 órakor kezdődik. Az ün-
nep szónoka Lőrincz Barnabás gyer-
gyóremetei segédlelkész lesz. Marosz-
szentkirályon a szentmisét 18-án, 12 
órától mutatják be. (Molnár Melinda)
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Tovább szigorodik a KRESZ
Akár húsz büntetőponttal sújthatják a vezetés közbeni telefonhasználatot
• 9-20 büntetőpontnak megfelelő bírsággal sújthat-
ják, de akár jogosítványát is bevonhatják 30 napra 
azoknak a sofőröknek, akik vezetés közben a mo-
biltelefont, vagy bármilyen más, szöveg, fotó-, vagy 
videóanyag rögzítésére, vagy visszaadására alkalmas 
eszközt (például táblagépet) vesznek a kezükbe.

Nagyboldogasszony ünnepére készülve




