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Kamerák segítik a bírságolást
Rendszeresen figyelni fogják a szabálysértőket
• A polgármesteri
hivatal részéről is bír-
ságokra számíthatnak
azok az autóvezetők,
akik a megengedettnél
nagyobb összsúlyú
gépjárműveikkel en-
gedély nélkül közle-
kednek Csíkszereda
központi övezetében.
A szabálysértőket
kamerák segítségével
azonosítják.

KOVÁCS ATTILA

Csíkszereda önkormányzati 
képviselő-testülete még 2006-
ban hozott egy határozatot, 

amely megtiltja a 3,5 tonnánál 
nagyobb összsúlyú gépjárművek 
engedély nélküli közlekedését a vá-
ros központi övezetében, amelyet a 
Brassói út, Zöld Péter utca, Testvé-
riség sugárút, Hunyadi János, Csü-
törtök, Márton Áron, Nagyrét, Fűzfa 
és Villanytelep utcák által közrezárt 
területként jelöltek meg. A határozat 
szerint az áruellátást végző, illetve 

különböző munkálatokhoz szük-
séges teherautók díjfi zetés alapján 
kiadható behajtási engedély birto-
kában közlekedhetnek a megjelölt 
területen, az előírások viszont nem 
vonatkoznak a különböző hatósá-

gok, mentők, tűzoltók, szolgáltatók, 
a helyi közszállítás járműveire, és a 
turistabuszokra. A keleti ipari öve-
zetet megközelítő teherautók, kami-
onok a Zöld Péter utcát, a Hunyadi 
János és Szentlélek utcák egy szaka-

szát, illetve a Testvériség sugárutat 
engedély és díjfi zetés nélkül hasz-

nálhatják a határozat szerint, amely 
azt is tartalmazta, hogy a forgalmi 
táblákkal is jelzett tiltást megszegő, 
engedély nélkül behajtó gépjármű-
vek vezetőit 2500 lejig terjedő bír-
sággal sújthatják.

Azonosítás a felvételek alapján

A határozat alapján eddig csak a 
rendőrség bírságolhatott, nemso-
kára viszont a városszerte felszerelt 
térfi gyelő kamerákat is felhasznál-
ják a szabálysértők azonosításához. 
Mint Lázár Péter, a polgármesteri 
hivatal városgazdálkodási osztá-
lyának vezetője tájékoztatott, elő-
készületben van egy olyan 
rendszer bevezetése, amely-
nek részeként a kamerák 
felvételeit rendszeresen fi -
gyelve igyekeznek kiszűrni 
az engedély nélkül behajtó, a 
súlykorlátozást túllépő járműveket. 
Ezek vezetői a rendszámok alap-
ján történő azonosítás után utólag 
kapják meg a bírságról szóló jegy-
zőkönyvet. Mivel Csíkszeredában 
a kelet-nyugati irányú elkerülő út 
mellett nemsokára a vasúti felüljá-
ró és a Rét utca közötti elkerülő út 
is járható lesz, az áthaladó forgalom 
számára biztosítva lesznek a kerü-
lő útvonalak. Ugyanakkor az új út 
megnyitása után a vasúti felüljárón 
is súlykorlátozást vezetnek be, ezért 
ajánlott lesz erre is fi gyelni.

A központot érintő 
súlykorlátozást táblák is jelzik. 
Ellenőrzik a tiltás betartását
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Csíkszék

 Csíkszereda

A sportot kedveli
A Csíki-meden-
céből ezúttal a 
pottyandi Erdély 
Ibolyának kedve-
zett a szerencse, 
az özvegyasz-
szony megha-
tódva fogadta a 
nyeremény hírét, 
amely elmondása 
szerint hatalmas 
segítséget jelent 
számára. Az egye-
dül élő, 80 éves asszony férje, hosszú időn 
át tartó betegséget követően tavaly hunyt el, 
hozzátartozóinak többsége pedig külföldre 
költözött. Három gyermeke, kilenc unokája 
és egy dédunokája van, utóbbit azonban élő-
ben még sosem látta, és unokái közül is csak 
egyik él az országban. Rendszeresen csak a 
Tusnádon élő lányával találkozik, ő szokta 
elcímezni a borítékokat is, amelyekbe az idős 
asszony évek óta minden hónapban össze-
gyűjti a kakasos szelvényeket. Erdély Ibolya 
azt is elárulta, hogy már a kezdetektől előfi-
zet a lapra, és általában teljesen kiolvassa, 
hiszen minden érdekli, a leginkább azonban 
a sporthíreket kedveli. Hozzátette: több be-
tegségben szenved, ezért havonta 400-500 
lejt kell gyógyszerre költenie az egyébként 
is alacsony nyugdíjából, így a nyereményt is 
erre fordítja. (Iszlai Katalin)

 Székelyudvarhely

Olvasni éltetőerő
94 éves székely-
udvarhelyi 
olvasónkra mo-
solygott ezúttal 
a szerencse: 
Kun Eszter a 
Keresse a kakast! 
nevű játékunk e 
havi nyertese. 
Három gyermek, 
tíz unoka, 18 
dédunoka és egy 
ükunoka büszke 
nagymamája: a népes család sajnos szét-
széledt a világban, legtöbbjüket túl ritkán 
látja, meséli a hölgy. Eszter háztartásbéli 
volt, 1946-ban költöztek férjével Székelyud-
varhelyre, a Solymossy utcába. Ma, már 
özvegyként ugyanabban a házban él. „Az 
unokáknak adtuk az első házrészt, már úgyis 
nagy volt nekünk. Így meg most sem vagyok 
egyedül” - meséli az idős asszony. A hallása 
már nem a régi, a látása sem, jegyzi meg, 
műteni kellene a szemét, de az orvos nem 
javasolja, meséli. Nyertesünk szemüveggel 
és nagyítóval betűzi minden nap az újságot, 
de a nehézségek ellenére sem adja fel az ol-
vasást. „Előbb az időjárást nézem meg, majd 
a keresztrejtvényt fejtem meg, majd jöhet 
lassan a többi” - sorolta. Ráérősen, alaposan 
és mindent elolvas: ez a mindennapi szellemi 
táplálék az éltetője. (Kovács Eszter)

 Marosvásárhely

Fél hatkor már olvassa
A 65 éves Nagy 
Ida lett a kaka-
sos játékunk 
legújabb nyerte-
se Marosvásár-
helyen, olvasónk 
azt mondja, a lap 
tartalma mellett 
leginkább azt 
szereti, hogy 
reggel fél hatkor 
már lapozgat-
hatja az újságot. 
„Kezdetektől előfizető voltam, nemrég pár 
hónap ugyan kimaradt, de most vissza-
tértem, s szeretnék előfizetni egy évre az 
autónyeremény miatt. Bár ott sokan leszünk 
szerintem” – meséli mosolyogva az olva-
sónk, aki Marosvásárhely egyik legrégibb 
pékségét vezeti: nagypapája öröksége 83 
éves, s ő 25 éve viszi tovább a kenyérsütés 
hagyományát szorgosan. A megújult Szé-
kelyhon napilapot az olvasónk talán most 
szereti a legjobban, egyrészt azért, mert 
reggel fél hatkor már lapozhatja, másrészt 
úgy gondolja, igazán sok olvasnivaló 
van most benne: receptek, mellékletek, 
érdekes történetek, mind olyanok, amit ő 
előszeretettel olvas. Mint mondja, nyeremé-
nyét unokáira fogja költeni, van egy 21 és egy 
13 éves unokája, két lányának egy-egy fia, 
rájuk szánja. (Szász Cs. Emese)

 Gyergyószentmiklós

Most nyert először
A gyergyóalfalvi 
Ilyés Jolán elmon-
dása szerint még 
sosem volt szeren-
cséje a különböző 
nyereményjátéko-
kon, most azonban 
ennek is eljött az 
ideje: ő a Székely-
hon „Keresd a 
kakast” játékának 
októberi gyergyó-
széki nyertese. 
Otthonában kerestük fel és adtuk át neki a 
pénznyereményt. Amint elmondta, régebben 
sokáig volt a Gyergyói Hírlap olvasója, és öt 
hónapja a Székelyhon napilap előfizetője. 
Korábban a hírlap szelvényeit nem küldte 
be, nem bízott abban, hogy nyerhet, most a 
kakasokkal mégis szerencsét próbált, kiol-
lózta, postázta. A próbálkozás sikeres volt, 
hiszen váratlan pénzhez jutott így. Unokái 
közül az egyik éppen hazajött külföldről, 
neki, de a többi unokájának is jut a kakasos 
játék nyereményéből – mondta el. Rövid 
beszélgetésünk alatt többször elismételte, 
hogy mekkora meglepetés számára az, hogy 
most rámosolygott a szerencse, főleg, hogy 
lassan gondolni kell a közeledő ünnepekre és 
az ajándékozásra is készülni kell. Az újságot 
pedig szívesen olvassa minden nap nyere-
mény nélkül is – tette hozzá. (Gergely Imre)
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