
ÉrvÉnyes útmatricájuk volt, mÉgis bírságot kaptak

Büntet a hibás ellenőrző rendszer
Hiába volt érvényes útmatricájuk, a napokban több Hargita megyei autótulajdonoshoz érkezett büntetés 
éppen annak nemléte miatt. A tavaly augusztusban bevezetett elektronikus ellenőrző rendszer hiányos-
sága okán így most számos autósnak kell más megyék bíróságaihoz fordulnia, ha fellebbezni szeretne 

– a máshol kiszabott bírságot ugyanis a lakhelyen nem lehet érvényteleníteni. > 3. oldal

Elektronikus útmatrica vásárlása. A tavaly augusztustól bevezetett rendszer hiányosságai több mint fél év elteltével bukkannak fel  fotó: mihály lászló

Jó időben, jó helyen
Ioan Botiş lelkiismereti 

okokra hivatkozva kénytelen-
kelletlen benyújtotta lemondá-
sát. Az Európai Bizottság ille-
tékes ellenőrző szerve (DLAF) 
vizsgálódni kezdett az ügyben, 
mert a jelek szerint a hazai 
és a közösségi jogszabályozás 
megsértéséről lehet szó. An-
nak végezetéig pedig 
befagyasztják a program 
keretében folyósított fi-
nanszírozást – mintegy 4 mil-
liárd euróról van szó.
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    Hecser Zoltán

ötös lottó

HirdEtésEk

Válságév 
növekedési jelekkel4 5 11kérdésözön 

a lakossági fórumon
Mégsem Árpád-kori 
a Jézus-kápolna?

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,0906ì 
1 amerikai dollár Usd 2,7942î 
100 magyar forint HUF 1,5504ì  

 hargitanépe 
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Egyházi vEzEtők üzEnEtE

Húsvéti gondolatok
„S ha megpróbálnád Uram még 

egyszer / Az Embert rávenni Szere-
tetre – /Internálnának, esküszöm rá, 
/Ha nem is vernének mindjárt ke-
resztre.” – idézi húsvéti körlevelében 
Dutka Ákos versét Adorjáni Dezső 
Zoltán evangélikus püspök. Jakubinyi 
György katolikus érsek egy szentföldi 
zarándoklat élményével indítja példá-
zatát, Pap Géza református püspök az 
élet és a halál közötti „közbevetésről” 
szól, Bálint Benczédi Ferenc, az uni-
táriusok püspöke pedig úgy beszél a 
húsvétról, mint az „élet győzel-
méről az elmúlás felett”. Ünne-
pi olvasmányként a történelmi 
egyházak főméltóságainak üzenetét 
közvetítjük.

HirdEtés

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!
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következő lapszámunk 
április 27-én,

szerdán jelenik meg.

Áldott húsvétot!


