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Hálóval fogja a rendőrség  
a száguldozó motorosokat

Halászhálóval fogja a kirívóan sza-
bálytalanul közlekedő motoro-
sokat a rendőrség Vietnam egyik 

városában. A vetőháló lasszószerűen műkö-
dik, ám nem a motorosra hajítja az „ember-
halász” rendőr, hanem a motor hátsó kere-
két célozza meg, amely azután „bekapja” a 
hálót, és úgy becsavarja, hogy az megbénítja 
a járművet. A rendőrség csak a „szélsőséges” 
szabálysértőkre – illegálisan versenyzőkre, 
rendkívül nagy sebességgel száguldókra – 
veti ki a hálóját, az úgymond „normál” sza-
bálytalankodókra nem. 

Összesen húsz, 3-3 fős csoport rendőr-
ségi felszerelése egészült ki halászhálóval 
Thanh Hoa városában. Eddig 21 motorost 
„fogtak ki” a forgalomból, de senki sem sé-
rült meg az akciókban és senki sem panasz-
kodott a módszerre – legalábbis a rendőr-
ség szerint.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Az térség nagy részén borult, párás idő várható, 
de a déli órákban több helyen is kisüt a nap. Számot-
tevő csapadék sehol sem várható.
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A Csík Terület Ifjúsági Tanácsa és 
a Csíkszeredai Tanulók Háza közös 
szervezésében lezajlott III. Hargita 
Megyei Diák-fotópályázat II. díjat  
a csíkszeredai Ladó Réka nyerte.  
A fotó címe: Őszeső.

Egyhangúan teltek-múltak a napok. 
A kisvárosban mintha megállt volna az 
idő, a központi toronyóra is ímmel-ámmal 
ütötte el a delet. A szürke hétköznapokat 
még szürkébb hétvégék követték. Ilyenkor 
kihaltnak tűnt a kisváros, olyan csend ho-
nolt, hogy neki lehetett támaszkodni. Az 
épületek, mint valami filmdíszletek, egy-
kedvűen néztek a településre tévedő ritka 
idegenre. A hónapok óta tartó csapadékhi-
ány következtében ujjnyi vastagon rakódott 
a por a padokra, autókra, s ha néha el is 
seperték, másnapra ugyanolyan szürkeség 
borított mindent. Az utcaseprő unottan ló-
bálta vesszőseprűjét, mintha feladta volna 
a kilátástalan küzdelmet. Egyik esetefelé 
aztán mégiscsak történt valami. Valakivel 
valami. Szájról szájra terjedt a hír, s mint 
valamiféle rendes feltámadáskor, az embe-
rek valósággal új életre keltek. „Hallottad? 
A szomszédom mondta, az ő szomszédjá-

nak az apósa jól ismeri a második unoka-
testvére nagynénjének mostohaapját, szó-
val tuti infó.” A kisváros különböző pontja-
in félpercenként hangzott el: „Hallottad?” 
Végre történt valami. A hangyabolyszerű 
sürgés-forgában csupa jól informált em-
ber szaladgált, a baleset körülményeiről 
mindenkinek pontos információja volt. 
Százhatvannal ment falu között, a felesége 
is vele volt, szegény asszony kirepült a szél-
védőn, ha nem Hummert vezet, bizony ő 
is otthagyja a fogát, elrobbant a Logan bal 
hátsó kereke, kiment az Audi kormány-
összekötője, ha nem tartja feje elé a kezét, 
akkor a légzsák szétnyomja a koponyáját, 
elaludt, püpült is, többen látták, hogy egy 
útszéli talponállóban poharazik két török 
és egy belga kamionsofőrrel...

Aztán három nap után elcsendesett, újra 
álomra hajtotta fejét a kisváros. Hátha ha-
marosan újra történik valami...

Kisváros
       villanás n Jakab Árpád
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