
#tapasztalatok  #új helyszín  #károkozás
ro

ng
ál

ás
ok

so
fő

ris
ko

la
2021.  OKTÓBER 14.,  CSÜTÖRTÖK A K T U Á L I S 5

Egyre több a nehezítő tényező
Továbbra sem sétagalopp a jogosítvány megszerzése
• A járványhelyzet 
miatt ugyan kevesebb 
diákkal, de gördülé-
kenyen folyik a tanu-
lóvezetők elméleti és 
gyakorlati oktatása 
Csíkszeredában. A 
sofőriskolák veze-
tői szerint azonban 
számos nehézséggel 
küszködnek, és a pan-
démia megjelenése 
óta bevezetett, Ba-
romtér utcai indulási 
pontnak is több hátul-
ütője van.

ISZLAI KATALIN

Ahogy az élet minden terü-
letére, a gépjárművezetői 
engedély megszerzéséhez 

szükséges procedúrára is rányom-
ta bélyegét a járványhelyzet. A 

sofőriskolák kevesebb diákot 
fogadhatnak, és tiszteletben 
kell tartaniuk a járványügyi 
előírásokat. Ettől függetlenül 
azonban gördülékenyen fo-
lyik az oktatás, és továbbra is 

sok a jelentkező, a felmerülő 
problémák zöme pedig nem a jár-

ványhelyzettel kapcsolatos.

Zord körülmények

Mint a Top Auto sofőriskola ve-
zetője, Negru Vasile Romeo meg-
keresésünkre elmondta, emberi 
szempontból nincsenek gondok: a 
tanulóvezetők, az oktatók és min-
den más szereplő megfelelően ke-
zeli a kérdést, a problémákat sokkal 
inkább az intézmények okozzák. 

Példaként említette, hogy noha az 
érvényben lévő előírások szerint a 
tanulóvezetők 15 naponként vizs-
gázhatnának, a valóságban ez nem 
működik; az elméleti vizsga sikeres 
teljesítését követően legkevesebb há-
rom hónapot kell várniuk jelenleg az 
első gyakorlati vizsgáig. Negru sze-
rint ez egy kezdő autóvezetőnek ha-
talmas nehézséget jelent, időközben 
mindent elfelejt, amit megtanult, 
ezért is olyan gyenge a térségben 
az átmenési arány. Nehezményez-
te továbbá, hogy az elméleti vizsga 
helyszínéül szolgáló Hargita Me-
gyei Gépjárművezetői Engedélyeket 
Kibocsátó és Járműbejegyzési Köz-
szolgálatnál hosszú órákon keresz-
tül kénytelenek sorban állni a ta-
nulóvezetők, sokszor hajnaltól késő 
délutánig. A körülmények továbbá 
nem a legmegfelelőbbek a gyakor-
lati vizsga új, Baromtér utcai indu-
lási helyszínén sem, ahová a járvány 

megjelenését követően költöztek át 
az Erőss Zsolt Arénától. A helyszínen 
mindössze két mobilvécét helyeztek 
ki a diákok részére, de ezen kívül 
még egy pad sem szolgálja a kényel-
müket, nincs hova behúzódni, ami a 
hideg évszakokban különösen nagy 
gondot jelent. Főként úgy, hogy akik 
utolsókként kerülnek sorra, reggel 
7.30-tól kénytelenek ott várakozni 
egészen délutánig. A sofőriskolánál 
egyébként a B kategóriás járművek 
mellett kamion, autóbusz, traktor, 
moped, valamint motorbicikli veze-
tését is oktatják. Negru Vasile Romeo 
elmondása szerint a kamionsofőri 
állás népszerűsége növekedett a 
járvány alatt, mivel a mindennapi 
javak 90 százalékát ilyen jármű-
vekkel szállítják. A tanulóvezetők 
száma viszont nem ugrott meg látvá-
nyosan az anyagi nehézségek miatt. 
Zárásként arra is kitért: Hargita me-
gye esetében értékelendő az a tuda-

tosság, ahogy a lakosság hozzááll a 
szabályos vezetés kérdéséhez. Negru 
szerint ha valaki traktort vásárol, 
rendszerint meg is szerzi az ennek 
vezetéséhez szükséges engedélyt. 
Máshol ez annyira nem jellemző.

Hasonló tapasztalatok

Demeter Árpád, a Demandis sofőris-
kola vezetője is rámutatott a megvál-
tozott helyszín hátulütőire, kiemelve, 
hogy távol van a városközponttól, 
megközelítéséhez pedig át kell kelni 
a vasúti síneken. Arról is beszélt to-
vábbá, hogy a nyáron könnyebb volt 
a munka az alacsony esetszámoknak 
köszönhetően, a mostani növekedés 
viszont sok mindent befolyásolhat. 
Érdekes módon azonban a nyáron 
kevesebb diák jelentkezett, jelenleg 
pedig nőtt a számuk. A diákok jól 
veszik az akadályokat, a forgalom 
résztvevői pedig rendszerint türel-

mesek velük szemben, néha azonban 
vannak kivételek. Az átmenési arány 
Demeter szerint változatlan, azaz to-
vábbra is gyenge a térségben.

Ezt Bándi Gábor, a Delfi n sofőris-
kola vezetője is megerősítette: mint 
fogalmazott, esetükben is ugyanúgy 
alakult az átmenési arány, mint a jár-
vány előtti időkben. Aki tanul, komo-
lyan veszi, annak sikerül a vizsga, ha 
nem is elsőre – fogalmazott. Bándi is 
megemlítette az autóvezetők türel-
mét a tanulókkal szemben, illetve a 
hosszas várakozási idő okozta nehéz-
ségeket. Példaként említette, hogy 
jelenleg már csak január közepére 
jegyzik elő a tanulóvezetőket gyakor-
lati vizsgára.

Nem egyszerű a jogosítvány megszerzése. 
A járványhelyzet mellett a hosszas várakozási idő 
és egyéb kellemetlenségek nehezítik a folyamatot

◂  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  P I N T I  A T T I L A

Változott a KRESZ

Változott a közlekedési törvény-
könyv (KRESZ), a Hivatalos Köz-
lönyben a napokban megjelent új 
szabályozás a biciklik és a rollerek 
előzésére vonatkozik. Mint ismert, 
eddig a gépjárművezetőknek más-
fél méteres oldaltávolságot kellett 
tartaniuk a kerékpárosoktól az 
előzés során. Az új előírás szerint 
amennyiben egy sofőr kevesebb 
mint 50 kilométeres óránkénti 
sebességgel közlekedik, úgy 
kell megelőznie a biciklist vagy 
rollerest, hogy a jármű bal oldali 
kerekei átmenjenek a felezővona-
lon, ha pedig a megadott értéknél 
gyorsabban halad, akkor legalább 
az autó felével kell áthaladnia 
az ellentétes sávra. Amennyiben 
záróvonal van, tilos az előzés. Az 
új előírás megszegése pénzbír-
sággal és a jogosítvány felfüg-
gesztésével járhat.

GERGELY IMRE

M agas, vékony fiatalembert 
láttak elszaladni vasárnap 

este a gyergyószentmik-
lósi Dózsa György utcá-
ból; a környéken élők azt 
gyanítják, hogy ő lehetett 
az, aki több autót megron-
gált és egy lakóház abla-
kát is betörte. Az esetre 

az egyik károsult, Burján 
Rajmond hívta fel a figyelmünket, 

akinek az út szélén parkoló autója 
szélvédőjében és hátsó ablakában 
tett kárt az egyelőre ismeretlen el-
követő. A rongálással a tulajdonos 
csak másnap szembesült, mivel 
otthonától távolabb parkolt (a Bé-
kény utcában lakik, ahol a munká-
latok miatt nem tudnak közlekedni 
a járművek). Nem hallhatta a kődo-
bálás által okozott csattanásokat, 
a közelebb lakók azonban hallot-
ták, és ők látták az elszaladó férfit 
is. Megállapítható, hogy nemcsak 
egyszer próbálkozott, hanem több 
alkalommal is hozzávágott köveket 

a szélvédőhöz és a hátsó ablakhoz. 
A szomszédokkal beszélve azt is 
megtudta, hogy a közelben egy 
lakóház ablakát is kővel törte be 
valaki (feltételezhetően ugyanaz 
a személy) nem sokkal korábban. 
Az ott élő idős férfi sokkot kapott – 
mesélte Burján. Elmondta továbbá, 
hogy egy másik szomszéd autójá-
nak a kerekein a gumiabroncsokat 
vágta ki a rongáló. 

A rendőrök hétfő reggel helyszí-
neltek, dolgoznak az elkövető azo-
nosításán. Burján Rajmond szerdán 
tett panaszt a rendőrségen, ahol 

megtudta, hogy a Bucsin negyed-
ben több helyen és a Virág negyed-
ben is történt hasonló eset. És úgy 
tűnik, hogy ugyanakkor, amikor az 
ő autójának is betörték az ablakait, 
a Dózsa György utcában lévő óvodát 
is megdobálták. A károsult úgy tud-
ja, hogy térfi gyelő kamerák felvé-
telein látható egy magas kapucnis 
fi atalember, aki a rongálások hely-
színein megfordult. 

Kövekkel törték be az ablakokat – a rendőrség nyomoz
• Egy autó szélvédőjét rongálták meg, másik személygépkocsinak pedig a kerekeit 
vágták ki, ugyanakkor egy ház ablakát is betörték Gyergyószentmiklóson a napokban.

Betört szélvédő. A rendőrség nyomoz 
az ügyben

▸  FOTÓ: BURJÁN RAJMOND




