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csendháborítás

Drága lesz a mulatság idéntől
Szigorít, de enged is az új törvény
• Majdnem kétszere-
sére nő január végétől
a csendháborításért
kiszabható pénzbírság
értéke, sőt, az e hónap
26-án hatályba lépő
törvény arról is rendel-
kezik, hogy a notórius
elkövetőket ismétel-
ten, akár 3000-6000
lejre is megbüntethe-
tik a hatóságok. Ám,
mint sok esetben, itt is
van kiskapu.

K O V Á C S  E S Z T E R

A törvénymódosítás szüksé-
gességét indokolta, hogy az 
1991/61-es sz. törvényben 

megszabott bírságok túl enyhének 
bizonyultak: ennek értelmében a 
csendórákban történő csendhábo-
rítás, illetve a lakónegyedekben 
üzemelő lokálok, rendezvénysátrak 
esetében történő zajszennyezést 
500-tól 1500 lejig terjedő bírsággal
büntették. Amint az a módosítás
indoklásában áll, sok esetben – fő-
ként a szórakozóhelyeknél – inká bb
kifi zették a büntetést, minthogy el-
költöztessék, lefújják a betervezet t
eseményeket. A módosítás értelmé-

ben szabadtérben vagy lakónegye-
dekben lévő lokáloknál történő 
zajszennyezés esetén 2000-3000 
lejes pénzbírság szabható majd ki, 
mi több, amennyiben a kihágás 24 
órán belül megismétlődik, a bün-
tetés értéke elérheti a 6000 lejt is. 
A bírság egyébként 100-150 óra kö-
zösségi munkára váltható ki.

Befellegzett a házibuliknak, 
éjjeli kopácsolásnak?

De ugyanígy szigorodik a csendórák 
be nem tartása a lakónegyedekben: 
január végétől azoknak is mélyeb-
ben a zsebükbe kell nyúlniuk, akik 
este 10 és reggel 8, illetve délután 1 
és 2 óra között ismételten zavarják a 

szomszédaikat, hisz ebben az eset-
ben is 2000-től 3000 lejig terjedő 
bírságot szabhatnak ki a hatóságok. 

A törvény itt is megengedi a bírság 
ledolgozását. A szigorítás indokolt, 
mondta el lapunknak László Sza-
bolcs. A Székelyudvarhelyi Helyi 
Rendőrség vezetője is megerősítette: 
azt tapasztalták korábban, zöm-
mel a szórakozóhelyek esetében, 
hogy a tulajdonosok, szervezők 
nem hagytak fel a tevékenységgel, 
inkább kifi zették a büntetést. Lakó-
negyedekben egyébként feljelentés 
alapján szállnak ki a hatóságiak: 
ilyenkor, amennyiben a rend őre 
valóban csendháborítást tapasztal, 
előbb felszólítja a szabálytalanko-
dót, majd – ha az nem hagy fel a 
zajkeltéssel –, kiszabja a büntetést.

Kiskaput is hagy a törvény

A kisvárosban azonban a legtöbb 
panasz a városközpontban működő 
szórakozóhelyekre érkezik: itt egye-
lőre a felszólítások nem voltak 
hatékonyak, tudtuk meg. „A 
szigorítás célravezető lenne, 
ha nem került volna mellé 
kiskapu is” - jegyezte meg 
László Szabolcs, arra utalva, 
hogy a bírságok mértékének 
megemelésével egyetemben 
az új rendelkezés engedményt 
is ad a szabálytalankodóknak: 
akárcsak a másfajta bírságok eseté-
ben, ha a megbírságolt személy 15 
napon belül befi zeti a büntetését, 
akkor csak a bírság felét kell majd 
kifi zetnie. „Sajnos így már kevésbé 
elrettentő a három- vagy hatezer le-
jes büntetés is” – summázott a helyi 
rendőrség vezetője.

24 órán belül kétszer, 
kétszeresen is büntethet a 
rendőr, ha nem szűnik meg a zaj
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A N T A L  E R I K A

A cél az lenne, hogy a peremfal-
vakból a városi tanintézmé-

nyekbe ingázó gyerekek, vagy a 
város különböző negyedeiben lakó 
diákok az iskolabusszal járjanak 
iskolába, mentesítve ezáltal a szülő-
ket, illetve a közúti forgalmat is.

A kezdeményezők egy 
kérdőívet tettek közzé a vi-
lághálón, ahol az érdekelt 
szülők bejelölhetik, hogy 
melyik tanintézménybe jár 
a gyerekük, illetve melyik 

településről, vagy melyik la-
kónegyedből venné igénybe az isko-
labuszt. Heim László projektvezető a 
Székelyhon érdeklődésére elmondta, 
a szülők részéről jött a kezdeménye-
zés, hogy Kolozsvárhoz hasonlóan, 
Marosvásárhelyen is jó lenne, ha 

közlekednének iskolabuszok, ame-
lyek reggelente felvennék az iskolás 
gyerekeket és elszállítanák őket az 
iskolákba. „Kolozsváron az úgyneve-
zett részvételi költségvetésből műkö-
dik már másfél éve, ahhoz hasonlóan 
itt is be lehetne indítani, hiszen nagy 

az igény rá” – fogalmazott a pro-
jektvezető. Az aláírásgyűjtést Urban 
Mobility közvita követi, a kezdemé-
nyezéssel pedig a döntéshozókat is 
megkeresik a szervezők. 

Nehéz parkolót találni

„Elsősorban a központi iskolákat cé-
loztuk meg, visszajelzéseket kaptunk 
a környező településekről, de a városi 
lakónegyedekből is, hogy nehéz reg-
gelente időben eljutni, majd parkolót 

találni” – hangsúlyozta Heim László, 
aki szerint az iskolabuszok működte-
tésével a forgalmi dugók is csökken-
nének, hiszen reggelente a szülők 
hozzák gépkocsijaikkal az iskolákba 
a gyerekeiket. Minden gyerek egy 
gépkocsit jelent, tehát elképzelhető, 
hogy ha a busz szállítja őket, köny-
nyebb lesz a közlekedés és a parkolás 
is az iskolák környékén.

Marosvásárhelyen elsősorban a 
római katolikus gimnáziumba, a Bo-
lyaiba, a művészetibe, a sportiskolá-
ba, a református kollégiumba járnak 
olyan gyerekek, akik a lakóhelyeik-
ről a szüleikkel kénytelenek ingázni. 
Az Urban Mobility legutóbbi vitáján 
a hatóságok részéről is megfogalma-
zódott lehetőségként az iskolabuszok 
működtetése Marosvásárhelyen – 
mondta a projektvezető, aki reméli, 
hogy a döntéshozók is pozitívan fo-
gadják a kezdeményezést.

Iskolabuszok használatával enyhítenének a forgalmi dugókon
• A reggeli forgalmi dugók megszüntetése érdekében,
de nem csak, az iskolás gyerekek számára iskolabu-
szok működtetését kezdeményezi Marosvásárhelyen a
Marosszéki Közösségi Alapítvány.

Nagy segítséget jelentene a maros-
vásár helyiek számára is az iskolabuszok 
működtetése
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Pályázati tájékoztató 
körúton a BGA Zrt.
A Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. a hét folyamán pályázati 
tájékoztató körutat szervez 
Erdélyben leányvállalata, 
a BGA Pro Transilvania 
vezetőinek segítségével. A 
találkozókon az érdeklődők 
megismerhetik a budapesti 
Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság programjaihoz kapcsoló-
dó, a BGA lebonyolításában 
meghirdetett pályázati 
programokat, a pályázás és 
az elszámolás folyamatát a 
NIR rendszeren keresztül. 
A több napos pályázati 
tájékoztató körút szerdai 
helyszínei és időpontjai:
Sepsziszentgyörgy, 11 óra, 
Sapientia EMTE Tanulmányi 
Központ, Csík utca 20; 
Csíkszereda, 16 óra, Sapien-
tia EMTE, Nagy Aula, Szabad-
ság tér 1.;
Marosvásárhely, 13 óra, 
Sapientia EMTE, Marosvá-
sárhely/Koronka 1C. sz., C 
épület C07 előadóterem.
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