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Kitiltották  a teherforgalmat
Súlykorlátozás a vasúti felüljáró hídon

KOVÁCS ATTILA

Az újjáépítésre váró vasúti 
felüljáró híd tehermentesí-
tése érdekében vezették be 

azt a súlykorlátozást, amely a 3,5 
tonnánál nagyobb összsúlyú 

gépjárművek áthaladását 
hivatott megakadályozni. 
Erre már korábban is szük-
ség lett volna, mivel az épí-

tési felügyelőség is előírta, 
de az észak-déli irányú elkerülő út 
megnyitása előtt nem volt lehetőség 
arra, hogy minden áthaladó nehéz-
gépjármű a híd kikerülésével foly-
tathassa útját. Mint Ráduly Róbert 
Kálmán csíkszeredai polgármester 
közölte, a felüljáró mindkét végén 
már egy hete felszerelték a súlykor-
látozást jelző táblákat.

Ajánlott figyelni

A híd a nyugati irányból Csíkszeredá-
ba érkező forgalom számára biztosítja 
a vasútvonal fölötti átjutást, eddig a 
déli irányba, Brassó és Sepsiszent-
györgy felé tartó kamionok, teherau-
tók is csak itt közlekedhettek. Most 
viszont a város nyugati bejáratához 
közel, a Rét utca leágazása előtt tábla 
jelzi, hogy a bármely irányba tartó te-

herforgalom számára kötelező a balra 
kanyarodás, és az elkerülő út haszná-
lata. A helyszínen azt láttuk, hogy ezt 
a jelzést a legtöbb gépkocsivezető be 
is tartja, tovább haladva pedig azt is 
megállapítottuk, hogy a felüljáró híd 
már jórészt mentesült az áthaladó te-
herforgalomtól. A tiltást viszont még 
nem mindenki vette észre, volt olyan 
kamion, amelynek vezetője gondolko-
dás nélkül áthajtott a hídon.

Figyelmeztetés, majd bírság

A városvezető emlékeztetett, hogy 
a polgármesteri hivatal által felsze-
relt térfi gyelő kamerák felvételeinek 
felhasználásával rövidesen lehetővé 
válik a városban érvényes súlykor-
látozásokat túllépő gépjárműveze-
tők azonosítása, és a szabálysértők 
utólagos megbírságolása. A 3,5 ton-
nánál nagyobb összsúlyú gépjár-

művek közlekedését korlátozó helyi 
tanácsi határozat szerint a forgalmi 
táblákkal is jelzett tiltást megszegő, 
engedély nélkül behajtó gépjármű-
vek vezetőit 2500 lejig terjedő bírság-
gal sújthatják. Ráduly szerint nem 
a bírságolással kezdenek, először 
felhívják az autóvezetők fi gyelmét a 
változásokra.

Cs
ík

sz
ék

 Csíkszereda

Még sohasem nyert
A csíkszeredai 
Györfi Ibolya 
vehette át 
tőlünk tegnap 
a Keresse a 
kakast! című 
játékunk 
nyereményét. A 
72 éves, egykor 
férfifodrászként dolgozó hölgy elmondta, 
még soha életében nem nyert, ezért először 
alig akarta elhinni, hogy ezúttal neki kedve-
zett a szerencse. Mint elmesélte, mindhárom 
gyermeke az egészségügyben dolgozik, sőt két 
unokája is. Összesen egyébként négy unokája 
és egy dédunokája van, a pénzt, amit nyert 
ezért leginkább rájuk szeretné költeni. A kezde-
tektől hűséges olvasónk, rendszeres előfize-
tője a Székelyhonnak. Minden reggel hatkor 
kiveszi a postaládából a lapot, és egy kávé 
mellett végigolvassa az oldalakat, szereti a 
sportrovatot, a hokiról szóló híreket böngé-
szi a legszívesebben, ugyanakkor gyakran 
fejt keresztrejtvényt is. A kakasos szelvénye-
ket is mindig kivágja és beküldi a szerkesztő-
ségbe, így tett a decemberi szelvényekkel is, 
mielőtt elindult volna Magyarországra, hogy 
az ünnepeket a lányánál töltse. „Éreztem, 
hogy nem szabad kihagyni ezt a hónapot 
sem” – jegyezte meg, és jól tette, hiszen 
hozzá szegődött a szerencse.

 Székelyudvarhely

Az unokáknak is jár 
a nyereményből
Még akkor sem 
hitt a szemé-
nek Sándor Pi-
roska, ami kor 
az ajtó előtt 
álltunk nyere-
ményével: a 77 
éves szé kely-
udvarhelyi 
asszony lapunk nagyon régi előfizetője. 
Keresse a kakast! nevű játékunkban pedig 
ezúttal az ő borítékát sorsoltuk ki. Két 
unoka és három dédunoka büszke nagy-
mamája, szeme fénye az összes – muto-
gatta sorra a fényképeket. „A legidősebb 
dédunokám – aki most hatodik osztályos 
– mondta  az édesanyjának: Ha Piri mama
nyer, akkor mi is kapunk belőle, úgy-e?
Így most őróluk sem feledkezhetek meg”
–mag yarázta az asszony. Piroska egyéb-
ként a székelyudvarhelyi kórház szülészeti
osztályán volt takarító, harmincegy év után
innen vonult nyugdíjba. „Jó társaság volt
akkoriban az osztályon, tíz év után any-
nyira kikupálódtunk, hogy a szüléseknél,
de néha a műtéteknél is segítettünk, amit
tudtunk” – elevenítette fel. Az újságolvasás
még mindig a napi rutin része, míg hat évvel
ezelőtt megözvegyült, reggel a sámlin ülve
olvasta fel a friss lapot ágyhoz kötött férjé-

nek. „Szeretem, ha tájékozott vagyok, ezért 
mindent el szoktam olvasni. Nyáron még 
hajnalosan, hálóingben szaladok ki a lapért, 
télen viszont csak kicsit később, amikor már 
kivilágosodott” – mesélte.

 Gyergyószentmiklós

Jól kezdődött az esztendő
Négy uno-
kája és öt 
dédunokája 
van a 73 éves 
gyergyószent-
miklósi Tamás 
Erzsébet Ilo-
nának, tehát 
nem kell sokat 
gondolkodnia azon, hogy mire költse azt az 
összeget, amit nyereményként átadhattunk 
neki. Ő ugyanis a Keresd a kakast! játékunk 
legújabb nyertese. Amint elmondta, nap 
mint nap mindent elolvas, de a főzésről 
szóló cikkeket, recepteket kedveli legin-
kább. És nem csak ő, többen is elolvassák 
a napi újságot: „a menyecském gyűjti is a 
recepteket” – mondja a nyertes. Nevetve 
teszi hozzá, hogy többszörösen is meg-
lepődött, amikor telefonon hívtuk: „Azt 
hittem először, hogy megint szavazásra 
biztatnak, mint legutóbb Kelemen Hunor. 
Arra nem is gondoltam, nem is reméltem, 
hogy én is nyerhetek a Székelyhonnal” – 
teszi hozzá. A nyereményről azt is mond-

hatjuk, hogy sok éves hűség ajándéka, 
hiszen a Székelyhon megjelenése előtt, 
már a Gyergyói Hírlapnak is évekig olvasó-
ja volt. Búcsúzáskor még megjegyezte: jól 
kezdődik az év, és ilyen hírekkel, ajándé-
kokkal mindig szívesen látnak. Nem rajtunk 
múlik. A kakasos játék minden hónapban 
megnyerhető. A szerencsétől függ.

 Marosvásárhely

Jó hírt kapott olvasás közben
Éppen a keddi 
Székelyhont 
lapozgatta 
Mihály Irma ma-
rosvásárhelyi 
olvasónk, ami-
kor telefonon ér-
tesítettük, hogy 
ő a decemberi 
kakasos játékunk nyertese. Még nem tervezte 
el, hogy pontosan mire költi majd a nyere-
ményt, de az ünnepi kiadások után megvan 
a helye – mondta. A kezdetek óta előfizet la-

punkra, még a Vásárhelyi Hírlap „korából”, de 
úgy érzi, most sokkal többet kap az újságtól, 
bővebb és részletesebb írásokat talál benne. 
Fia a sportrovatot kedveli, de nyertesünk 
is mindig elolvassa a kézilabdával kapcso-
latos tudósításokat – vallotta be. Nagyon 
örül annak, hogy nem csak Maros megyéből 
talál benne híreket, mert szerinte is fontos a 
tágabb környezetből is tájékozódni.

• KERESSE A KAKAST!

• Néhány napja már
tilos a teherautók,
kamionok áthaladása
a csíkszeredai vasúti
felüljáró hídon. Noha
ezt táblák jelzik, a
súlykorlátozást még
nem mindenki tartja
be, pedig ez nemsoká-
ra bírságokkal is jár.

Közlekedési táblák jelzik, hogy 
a  Csíkszeredába érkező teher-
forgalomnak tilos felhajtani a 
vasúti felüljáróra
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