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A 2010-es év során a székely-
ud varhelyi közlekedésrendészek 
184 bűncselekményt füleltek 
le, ebből 35 esetben ittas veze-
tés miatt állították elő a sofőrt, 
ugyanakkor 375 jogosítványt is 
visszatartottak – derül ki a 2010-
es évre vonatkozó jelentésükből. 
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A székelyudvarhelyi rendőr
ség közlekedési osztályának 
munkatársai a tavalyi év során 

295 különböző akciót és ellenőrzési 
sorozatot hajtottak végre. Ezek során 
nem kevesebb mint 4139 kihágásért 
büntettek, összesen 273 570 lej ér
tékben. A helyi közlekedésrendészek 
munkájuk során 375 jogosítványt 
tartottak vissza: 183 esetben bűn
cselekmény miatt a jogosítvány ér
vénytelenítését kérték, illetve 192 
esetben felfüggesztették a sofőr gép
járművezetési jogát. Jelentésükből az 
is kitűnik, hogy 164 törzskönyvet és 
76 gépjárművet tartottak vissza.

Nincsenek kiemelten 
veszélyes helyek
Ioja Viorel, a helyi közleke dés

rendészet vezetője a téma kapcsán 
azt közölte, „nem lehet kijelenteni, 
hogy egy bizonyos hely a városban 
veszélyesebb lenne, mint a többi. 
A Bethlen Gábor és a Bethlenfalvi 

utcában például gyorsabban tud
nak az autók haladni, itt a sebesség 
jelent veszélyt, a Kossuth Lajos ut
cában pedig, ahol lassabban közle
kednek, a gyalogosok nem szabá
lyos átkelései nehezítik a helyzetet” 
– magyarázta Ioja, majd azzal foly
tatta, tapasztalatuk szerint a város 
területén bárhol történhetnek bal
esetek, sőt utóbbi időben a szabály
talankodó kerékpárosok, mopede
sek is jócskán bonyolítják a közle
kedésrendészek életét, „a sofőrök, 
gyalogosok mellett ők is beálltak a 
sorba”. Ioja szerint a nevelő, tudato
sító munka vezethet eredményhez, 

emellett persze tavaly például ezer
rel több büntetést róttak ki.

Balesetkiváltó okok
A balesetkiváltó okok listáját a 

nem az útviszonyoknak, helyzetnek 
megfelelő sebbességgel történő köz
lekedés, a gyalogosoknak vagy autók
nak elsőbbség meg nem adása, a sza
bálytalan előzés vezeti, a gyalogosok 
esetében pedig a nem megengedett 
helyen történő átkelés a gyakoribb. 
A közlekedésrendészek 2010 során 
81 panaszt, reklamációt jegyeztek, és 
41 jegyzőkönyvben szereplő döntés 
megfellebbezését iktatták.

A vizsgált időszakban 438 meg
előzési tevékenységet hajtottak vég
re. Beszédes az ezzel kapcsolatos 
médiajelenlétük is: 78, a megelő
zéssel kapcsolatos tematikájú cikk, 
és 156 rádióanyag született, illetve 
49 televíziós jelenlétük volt. Ezek 
mellett számos esetben iskolákban 
is előadásokat tartottak, melyek so
rán konkrét baleseteket elemeztek. 

Nehezen viselték az utazást, de 
jól vannak, egyes fajok már páro-
sodnak is – jelentette ki tegnap 
Kilyén Barna. Az udvarhelyi mú-
zeumban berendezkedett trópusi 
lepkeház ötletgazdája, a szerve-
ző Vulticulus Földrajzi Társaság 
elnöke úgy véli, az egzotikus fa-
jok bemutatásával felhívhatják a 
figyelmet a környezetünkben élő 
lepkék csodálatos világára. 
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Rothadó gyümölcsszag, tró
pusi mikroklíma és termé
szetesen lepkék, pazar, szín

pompás lepkék fogadják tegnaptól 
június 19ig, naponta reggel kilenc 
és este hét óra között a Haáz Rezső 
Múzeumba betérőket. A rendhagyó 
kiállításra kenyai, Costa Ricai, in
donéziai és malajziai lepkeházakból 

bábok formájában érkeztek, érkez
nek a mindössze három hétig élő 
lepkék, mintegy háromszáz egyed. 
Az első „szállítmány” szerdai meg
érkezését követően gyorsan életre 
is keltek, de néhány kényesebb faj 
elpusztult, mára azonban – hála a 
megfelelő klimatikus körülmények
nek, a gazdanövényeknek, no meg a 
mézzel átitatott déligyümölcsöknek 
– jól akklimatizálódtak. „Örömmel 

tapasztaltuk, hogy egyesek már ürí
tettek, sőt párosodtak is” – újságolta 
Kilyén, hozzátéve: a lepkéknél tapasz
talható, átlag húsz percig tartó aktus 
negyven percig is elnyúlt… A társaság 
honlapján webkamera segítségével fi
gyelemmel követhető, hogyan kelnek 
életre a bábok: egyébként várhatóan 
ma kel ki a világ egyik legnagyobb 
méretű lepkéje, a harminccentis fesz
távolságot is elérő ázsiai Atlaszlepke.

A seBesség és A FigyelmeTleNség A KiVálTó oKoK

Tavaly 143 közlekedési baleset volt 
Székelyudvarhelyen 

A jelentés számokban

Az év során 184 bűncselekményt 
füleltek le: 35 ittas vezetés, 108 
szándékos testi sértés, 10 be nem 
jegyzett gépjárművel történő 
köz lekedés, felfüggesztett jogo
sítvánnyal történő közlekedés, 3 
emberölés, 10 jogosítvány nélkül 
történő közlekedés, 2 nem meg
felelő jogosítvánnyal történő 
közelekedés, 2 a biológiai min
ták vételének megtagadása, 2 a 
baleset helyszínének elhagyása, 
1 hamis rendszámmal történő 
közlekedés.

Székelyudvarhelyen 143 bal
eset volt, melyből 42 áldozatok
kal, sérültekkel járt, 101 pedig 
mindössze anyagi kárral. Halá
los kimenetelű baleset nem volt, 
a 42 esetből pedig 12 súlyosnak 
minősíthető.  

hírfolyam

> Forgalomelterelés egy hónapig. 
Forgalomelterelést eszközölt Nagyga
lambfalva és Kisgalambfalva között, a 
DJ 137 jelzésű megyei úton Hargita 
Megye Tanácsának útügyi igazgatósá
ga. Felújításra szorul a DJ 137 megyei 
út Nagygalambfalva és Kisgalambfalva 
közötti szakaszán található kőhíd, ezért 
Hargita Megye Tanácsának útügyi igaz
gatósága április 28tól forgalomelterelő 
táblákat helyezett ki a térségben. A me

gyei útügyi igazgatóság felhívja a térség
ben lakó autóvezetők figyelmét, hogy 
a javítási munkálatok becslések szerint 
egy hónapot vesznek igénybe, ezért a 
munkálatok idején lehetőségeik szerint 
DN 13C országút Székelyudvarhely és 
Székelykeresztúr közötti szakaszán köz
lekedjenek.

> Áramszünet. A Villamossági Vál
lalat értesített, hogy május 3án Székely
udvarhelyen javítási munkálatok miatt 
szünetel az áramszolgáltatás. A Villamos

sági Vállalat vezetősége felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy 9 és 15 óra között szüne
tel az áramszolgáltatás javítási munká
latok miatt a  Cekend 2. szám alatt és a 
Solymossy utcában. 

> Lőgyakorlat. Lőgyakorlatra ke
rül sor május 4én, illetve 5én 15 és 22 
óra között a kerekerdői katonai alakulat 
szervezésében. Székelyudvarhely Polgár
mesteri Hivatala és az alakulat vezetősége 
kéri a lakosok fokozott figyelmét ezeken 
a napokon az említett órákban.  

A FAlu proBlémáiról 
érdeKlődTeK

Terepszemle 
Zetelakán

Télen sárosak, nyáron porosak a 
zetelaki utak, a vadkárokat meg-
előző kerítések megépítéséhez en-
gedélyhadjáratra van szükség, az 
illetékek magasak – többek között 
erre panaszkodtak a zetelakiak a 
faluban tartott megyei tanács ülé-
sét megelőzően, amikor Borboly 
Csaba tanácselnök, ladányi Zsolt 
prefektus és Antal istván képvise-
lő „szemlézték” a községet.

J. Á.

„Megtiszteltetés és jel
zésértékű számunkra, 
hogy a testület közsé

günkben tartja ülését” – mondták a 
közbirtokosság nagytermében meg
jelenő helybéliek. Borboly Csaba me
gyei tanácselnök az ülés előtt órákkal 
kilátogatott a községbe, hogy a hely
színen tájékozódjon a gondokról, 
bajokról. Antal István országgyűlési 
képviselővel és Ladányi László pre
fektussal meglátogatta az iskolacso
port egyik félkész épületét, s ígéretet 
tettek arra, hogy közbenjárnak az 
új ingatlan befejezéséhez szükséges 
pénzforrások előteremtéséhez, hiszen 
a régi épület több mint százéves. 

Az elöljárók a helyi RMDSZ 
tanácsosaival a turizmusfejleszté
si lehetőségekről, valamint hús és 
tejfeldolgozók létrehozásáról is be
szélgettek. A falubeliekkel tartott 
megbeszélésen szó esett a földvissza
osztásról, a télen sáros, nyáron poros 
községi utakról, amelyek alaposan 
megkeserítik a helybéliek életét. 
Kovács Zoltán azt rótta fel, hogy 
a kisebb építkezésekhez, például a 
vadkárokat megelőzendő kerítés fel
húzásához, vagy akár a reklámtáblák 
elhelyezéséhez valóságos engedély
hadjáratot kell indítani, s az illeté
kek is túlságosan magasak. „Azt sem 
tartjuk elfogadhatónak, hogy saját 
pénzből lekavicsoztatjuk az utat, 
s akkor megbüntessenek engedély 
nélküli javításokért” – hangzott el. 

Ilyés Balázs a zeteváraljai gyűjtő
tó vízszintjét tette szóvá, ami szerinte 
sok esetben túlságosan is megemel
kedett. Ilyés Ferenc arra kérte az elöl
járókat, hogy „a közbirtokosságok 
meríthessenek nagyobb részt az uni
ós támogatásokból” – Antal István 
képviselő szerint kezdeti lépésként 
pályázati tájékoztatókkal kellene kör
bejárni a vidéket. 

Székelyudvarhelyen tavaly 42-en sérültek meg közúti balesetben fotó: balázs attila

A múZeumBAN már párosodNAK A sZárNyAs riTKAságoK

Trópusi lepkék a Kossuthban


