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Ha ránk tör a szükség
Hol működtetnek közvécéket a székelyföldi nagyobb városokban?
• Van olyan szé-
kelyföldi város, ahol 
elegendő a nyilvános 
illemhelyek száma, 
máshol csak turistai-
dényben működtetik 
ezeket, és van olyan is, 
ahol ingyenesen lehet 
használni a közvécét. 
Annak jártunk utána, 
hogy Marosvásárhe-
lyen, Csíkszeredában, 
Székely udvarhelyen 
és Gyergyószentmikló-
son hová fordulhatnak 
a szorult helyzetben 
lévők.

B A R I C Z - T A M Á S  I M O L A ,  
SIMON VIRÁG

Gyergyószentmiklós központjá-
ban jelzőtábla is mutatja, merre 
induljon az, aki a nyilvános il-

lemhelyet keresi. Az évtizedekkel ez-
előtt épült  Fürdő utcai ingatlant nem-
rég felújították, csakhogy többnyire 
zárva van. Nyári időszakban 10 és 16 
óra között volt nyitva az illemhely, az 
utóbbi időben a kifüggesztett prog-
ram is eltűnt, és a szorult helyzetben 
lévők legtöbbször zárt ajtót találnak. 
Városlakók jelezték: nagy szükség 
volna a nyilvános illemhelyre, ugyan-
is azt tapasztalják, hogy sokan a köz-
ponti parkot, a közeli kapualjakat, a 

főtéren lévő zöldövezeteket használ-
ják közvécének, és nem egy esetben 
a szomszédos kereskedelmi egysé-
gekhez kérezkednek be, ha a szükség 
úgy hozza. „A városi közvécé fő célja 
a turistaszezonban kiszolgálni az át-
haladó forgalmat, az itt tartózkodó 
turistákat. Az 1 lejes használati díjjal 
működő szolgáltatás hétköznapokon 
délelőtt 10 és délután 6 óra között tart 
nyitva. Mivel az épület nem téliesí-
tett, a hideg idő beköszöntével le kell 
engedni a vizet, hogy ne fagyjon el, 
ezért késő ősztől tavaszig az önkor-
mányzat kénytelen bezárni. Amint 
a turistaszezon újra intenzívvé válik 

a térségben, a közvécé használható 
lesz” – ismertette Fórika Krisztina 
gyergyószentmiklósi városházi sajtó-
szóvivő. A városközponton kívül más-
hol nincs nyilvános illemhely, kivételt 
képez a Szent Miklós Plébánia tulaj-
donában lévő temető, ahol mobilvécét 
tartanak fenn, amelyet a  temetőbe 
látogatók használhatnak.

Székelyudvarhelyen 
ingyenes is van

Székelyudvarhelyen két közvécét 
is működtet az önkormányzat. A köz-
pontban lévő fi zetős, a másikat ingyen 

használhatják a szorult helyzetben 
lévők. A Tamási Áron utcában, a vá-
rosháza mellett lévő nyilvános illem-
helyre 1 lej 50 bani a belépő, ez reggel 
8 órától délután 4 óráig tart nyitva. A 
városi parkban lévő közvécé ingyen 
használható, és reggeltől estig nyitva 
tart. Ez a játszótér közvetlen közelé-
ben található, és leginkább a gyereke-
ket hivatott kiszolgálni – tudtuk meg 
Ülkei Zoltántól, a székelyudvarhelyi 
városgazdálkodási osztály vezetőjé-
től. Az önkormányzat által fenntartott 

két közvécé mellett a Szejkén egy mo-
bilvécét is üzemeltetnek. A három lé-
tesítmény működését egy alkalmazott 
fogja össze, és besegítenek a szociális 
segélyre jogosultak is.

Vásárhelyen elegendő a számuk

Marosvásárhely főterén két közvé-
cé működik, az egyik a Kultúrpalota 
szomszédságában, a két autós sáv 
közötti parkrészen, a másik a Szín-
ház tér alatt lévő parkolóban. Jó pár 
évvel ezelőtt volt egy illemhely a Pe-
tőfi  téren is, de azt bezárták. A hely-
béliek és a tájékozott turistakísérővel 
érkező vendégek gyakran használják 
a McDonald's étterem illemhelye-
it, valamint a főtér elején lévő Maros 
Pláza mosdóit is. Mint a városháza 
sajtószóvivőjétől, Cosmin Blagától 
megtudtuk, a turisták és a városla-
kók nyilvános illemhelyeket használ-
hatnak a marosvásárhelyi várban, 
a Ligeti-parkban és a somostetői 
játszótéren is, ahova nagyon sokan 
járnak kikapcsolódni, sportolni. De 
civilizált körülmények között végez-
hetik szükségleteiket azok is, akik a 
városi köztemetőket keresik fel vagy 
a napi piacokon akad dolguk. A fő-
ként nyáron közkedvelt, de ilyenkor 
is sokak által felkeresett Víkendtele-
pen is több ingyenes illemhely van.

Három közvécé Csíkszeredában

Csíkszeredában a zöldségpia-
con, az autóbuszállomáson és a 
vasútállomáson működik nyilvá-
nos illemhely. A közvécék működ-
tetését bérlők végzik, nem a vá-
rosháza, és mindhárom díjfizetés 
ellenében használható – ismertet-
te röviden a tényállást Szőke Do-
mokos alpolgármester.

Fontos, ha sietni kell. 
Falvakon ismeretlen a közvécé, 
városon azonban előfordul
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Elvetemült
macskatulajdonosok

Képzeljünk el egy olyan felnőtt gazdit, 
aki legalább egy macskát tart. Néző-
pontunkból szinte mindegy, hogy kertes 
házban vagy városi tömbház harmadik 
emeletén lakik. Szögezzük le azt is, hogy a 
macska ne legyen már kölyök, különben a 
kedves kis állat elvarázsolja tulajdonosát, 
átrendezi a napját, meghatározza szabad 
óráit az évszaktól függetlenül.

Akár egy jó filmben, teremtsünk 
váratlan helyzetet. A gazdi főszereplőnek 
adjunk szabadnapot, ám szűkítsük be a le-
hetőségeit azzal, hogy kedvenc háziállatát 
nem hagyhatja magára. Sem a lakásban, 

ahol éppen átalakítás, meszelés folyik, 
ezért onnan legalább egy napra el kell 
menekülnie, sem barátnál, ismerősnél. 
Mert, tegyük fel, ott éppen az unokák 
szülinapját ünneplik népes társaságban, 
vagy pedig ablakot, padlót cserélnek. 
Egyszóval a gazdi, szokott környezetéből 
kiűzve, útnak indul valahová, természete-
sen szabad akaratából…

Áll az út szélén egy ember az időjárási 
körülményeknek megfelelő öltözetben, 
kisebb csomaggal, amiben ruha, étel, 
fényképezőgép, előre megválasztott 
ajándék lapul. Tehát az utazótáska arány-
lag szerény méretű és súlyú. A helyszín 
lehet vonat- vagy buszállomás, város végi 
stoppolóhely, szinte mindegy. A macska 
lyukasztott fedelű cipősdobozban nyávog, 
netán műanyag állathordozóban türel-
metlenkedik. A gazda képzeletében jól 
megválasztott ismerősének élettere: 
falusi ház, hétvégi nyaraló, jól ismert 
kirándulóhely. A vágyálom. 

A macska nem éhes, nem szomjas, 
nincs melege és nem fázik, kuckójából, 
alkalmi szállítóeszközéből kilát, hallja 

a gazdi megnyugtató hangját, mégis 
türelmetlen, egyfolytában miákol. A gazdi 
éppen jegyet vesz vagy az elhaladó autók-
nak int, szinte mindegy, mert ő érzi rosszul 
magát, talán rosszabbul vagy kellemetle-
nebbül, mint a macska. Amikor úton van 
már, vagy a vonat, autóbusz utasai nézik 
gyanúsan a nem éppen halk nyávogás 
miatt, vagy az alkalmi utas szerénységé-
vel közli a személyautó tulajdonosával: 
ezt a csomagot nem a csomagtartóba 
teszi, inkább az ölében fogja tartani. Ha 
kisgyermekek vannak a közelében, látni 
szeretnék a nyávogás hangadóját, akit 
mégsem lehet szabadon engedni, vagy 
pedig szüleiktől folyton azt kérdezgetik: 
a néni (vagy bácsi) miért nyávog?

Ha a cicatulajdonos falunapokra, há-
zassági évfordulóra, bográcsozásra vagy 
káposztafesztiválra érkezik, a macs-
ka továbbra is el lesz tiltva a szabad 
mozgástól. A társadalmi konvencióknak 
tulajdoníthatóan inkább engedhetnek 
szabadon egy pitbullt vagy nagy testű 
kutyát, mint egy vékonyka macskát. 

Mi a teendő ilyenkor? Erre nincs 

uniós szabály. Egyelőre. A macska nem 
nyugszik le gazdája hangja hallatán, nem 
fekszik lábhoz, általában nem is tűri a 
simogatást idegen emberek részéről. 
Jutalomfalattal sem lehet elcsendesíteni. 

Egyszóval a macskatulajdonos 
előre nem látható kockázatokat vállal. A 
macskához képest a póniló, a kanári, az 
elefánt könnyebben kezelhető háziállat. 
Tán még a csökönyösnek tartott szamár 
is. A dobozban kell tartania, emiatt tart-
ják majd kegyetlennek. 

Tehát jól gondolja meg, aki macs-
katulajdonossá kívánna előlépni. A 
kölyökmacska játékossága később 
vadászösztönbe csap át, a macska 
leborítja az éjjeli lámpát is egy röpdöső 
pillangóért, körmét mélyeszti az ide-
genbe, aki simogatni szeretné. 

Az én falusi macskám mellettem szun-
dít a kanapén, amíg ezt írom. Korábban 
térdemre fészkelődött mint jól nevelt 
háziállat, és hozzám dörgölődzött. 
Sejtelme sincs, miféle gondolatok fog-
lalkoztatnak. Összegömbölyödve várja, 
hogy megsimogassam.
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