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A pszichiátriai betegek sem kivételek
Sokan örülnek a csendháborításokért kiszabható bírságok szigorításának

H A J N A L  C S I L L A

M. Alpár és felesége pár hó-
napja költöztek be abba a 
marosvásárhelyi lakásba, 

amelyet már jóval előtte kinéztek 
maguknak és végre sikerült meg-
vásárolniuk. Minden tökéletesnek 
tűnt, ám egy fontos részlet kimaradt: 
közös udvaros ház volt, ahol nem is-
merték a szomszédokat. Ezért is érte 

sokkhatásként őket, amikor 
az alattuk lakó szomszédasz-
szony egy éjszaka ordibálni, 
csapkodni, dobálózni kezdett. 
A csendháborítás másnap dé-
lig tartott, de ekkor még nem 

hívtak rendőrt, remélve, hogy 
ez csak egyszeri eset volt. A második 
alkalommal sem fordultak rögtön a 
rendőrséghez, inkább megpróbálták 
„jó szomszédok” módjára elintézni: 
lementek, és megkérték, hogy hagyja 
abba az üvöltözést. Természetesen ez 
nem váltott ki különösebb reakciót a 
szomszédból, legfeljebb csak dühöt, 
ugyanis alkohol befolyása alatt volt 
a középkorú nő – meséli a Székely-
honnak Alpár felesége. „Ekkor hívtuk 
ki először a rendőröket, akiknek je-
leztük, hogy egy részeg nő ordibál a 

szomszédban. Hamar ki is értek. Hoz-
zánk nem jöttek fel, egyenesen a szó-
ban forgó szomszédhoz kopogtattak 
be, és diplomatikusan megkérték, 
hogy hagyja abba a csendháborítást. 
Alig akart ajtót nyitni nekik, és egyál-
talán nem tűnt közreműködőnek, de 
a rendőrök akkor még nem bűntették 
meg, és miután elmentek, ugyanúgy 
folytatta az üvöltözést, nem tudtunk 
aludni. Pár héttel később azonban 
már nem egymagában ordibált, ha-
nem egy férfi  is volt vele, és hangosan 
veszekedtek éjfél körül. Ez alkalom-
mal úgy hívtuk a rendőröket, hogy 
ketten veszekednek, csapkodnak. 
Meglepetésünkre ekkor egyenesen 
hozzánk jött fel a rendőr, akivel egy 
fekete ruhás, maszkos, ijesztő megje-
lenésű személy is volt. Jegyzőköny-
vet írtunk, és biztosítottak afelől, 
hogy a feljelentő kilétét titokban 
tartják. Ők szinte ajtóstól törtek a 
szomszédra, és határozottabban 
hívták fel a fi gyelmét arra, hogy a 
hangoskodásuk csendháborításnak 
minősül, és megbírságolták a nőt. 
Aznap éjjel többet nem hallottuk őt, 
de azután még volt rá példa, hogy 
üvöltözésekre ébredtünk éjjel. A meg-
növekedett bírságoknak kifejezetten 
örülünk, hátha ez lecsillapítja őket” 
– fejezte ki reményét Alpár.

Egyedi esetként kezelik

Emanuela Fărcaș, a Maros Megyei 
Rendőr-főkapitányság sajtószóvivő-
je a Székelyhonnak elmondta, ha a 
feljelentett személynek pszichiát-
riai igazolása van arról, hogy nem 
beszámítható, a rendőrség egyedi 
esetként kezeli a feljelentéseket, de 
rá is ugyanúgy kiszabható a pénz-
bírság, ha indokolt. Van, aki pszi-

chiátriai ellátásra szorul, kórházba 
szállíthatják, és van olyan is, akinek 
van hivatalos gyámja, ez esetben a 
gyámra szabják ki a büntetést. A 

bírságot minden esetben a csendhá-
borítónak róják ki, nem pedig a la-
kás tulajdonosának – tájékoztatott a 
rendőrség szóvivője.

Módosult a törvény

Mint arról már beszámoltunk, január 
26-ától a visszaeső csendháborítókat 
akár 3000–6000 lejre is megbüntet-
hetik a hatóságok, sőt közmunkára is 

foghatják, amennyiben fi zetésképte-
lenek. Szigorodik a csendórák be nem 
tartásának büntetése is, január végé-
től mélyebben a zsebükbe kell nyúl-

niuk azoknak, akik este 10 és reggel 
8, illetve délután 1 és 2 óra között is-
mételten zavarják szomszédaikat, ez 
esetben is 2000-től 3000 lejig terjedő 
bírságot szabhatnak ki a hatóságok. 
A bírság egyébként 100–150 óra köz-

munkára váltható. Akárcsak másfajta 
bírságok esetében, ha az illető 15 na-
pon belül befi zeti büntetését, csupán 
az összeg felét kell kifi zetnie.

Rossz szomszédság, török átok. 
A csendháborító szomszédnak 
ezentúl mélyebben a zsebébe 
kell nyúlnia

▾ K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
F OTÓ: HAÁZ VINCE

Áramszünet 
Gyergyószentmiklóson
Az áramszolgáltató vállalat 
tájékoztatja az érintetteket, 
hogy ma 7 és 9, illetve 16 és 
18 óra között javítási munká-
latok miatt áramszünet lesz a 
35.,55.,17.,77.,75.,20.,73. és 
79. számú transzformátorhá-
zakhoz tartozó gyergyószent-
miklósi városrészekben. Ez 
érinti a Kavicsbánya utca és a 
szociális tömbházak lakóit.

A gála
A Csíki Játékszín ma 17 órától 
a Csongor és Tünde bérle-
teseknek, holnap 18 órától 
a Sganarelle bérleteseknek 
játssza A gála című előadá-
sát. A fennmaradó helyek 
függvényében a bérletes 
előadásokra jegyet is lehet 
váltani. Jegyvásárlásra online 
a www.bilete.ro oldalon van 
lehetőség.

• RÖVIDEN

• Van, aki különösen örül a csendháborításokért
kiszabható pénzbírság növelésének, azt remélve,
hogy így majd visszafogják magukat a hangoskodó,
veszekedő szomszédok – feltéve ha egyáltalán eljut
hozzájuk a hír. A cikkünkben bemutatott eset szereplői
szerint is indokolt volt a büntetés szigorítása. A Ma-
ros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől meg-
tudtuk, a pszichiátriai betegségben szenvedő csend-
háborítók sem kivételek.

M iközben az ilyenkor szokásos
eljárás részeként hivatalosan 

felolvasták tegnap a parlamentben 
a kormány ellen a Szociáldemokra-
ta Párt (PSD) és az RMDSZ által be-
nyújtott bizalmatlansági indítványt, 
egyes számítások szerint megvan a 
kabinet megbuktatásához szükséges 
többség a törvényhozásban. Mint is-
meretes, a két párt azért próbálkozik 
a kormány megbuktatásával, mert 
a Ludovic Orban vezette kisebbsé-
gi liberális kormány felelősségvál-
lalással, vagyis a parlamenti vita 
megkerülésével akarja elfogadtatni a 
visszatérést a kétfordulós polgármes-
ter-választáshoz, ami viszont a PSD 
és az RMDSZ számára is hátrányos 
lenne. Jelen állás szerint előfordul-

hat, hogy a bizalmatlansági indít-
vány – amelyet holnap bocsáthatnak 
szavazásra – sikeres lesz, miután 
tegnap Gregorian Pop képviselő, 
aki még tavaly januárban lépett ki 
a PSD-ből, bejelentette, hogy visz-
szatér a szociáldemokrata frakcióba. 
Vele együtt Corina Bogaciu is újra a 
PSD-frakció tagja kíván lenni.

Ennek nyomán most úgy tűnik, 
a PSD-nek megvan a kormánybuk-
tatáshoz szükséges 233 szavazata. A 
szociáldemokrata honatyák mellett az 
RMDSZ és a négy honatyát – köztük 
Teodor Meleșcanut – soraiban tudó 
Nemzeti Erő is jelezte: megszavazza 
a kormánybuktatást, ugyanakkor a 
PSD a kisebbségi frakció tagjaival és 
a független képviselőkkel is tárgyal. 

Ludovic Orban miniszterelnök, a PNL 
elnöke egyébként tegnap igyekezett 
szétoszlatni azt a gyanút, hogy a 
párt honatyái is megszavazzák saját 
kormányuk bukását az előre hozott 
választások érdekében: kijelentette, 
hogy a PNL képviselői és szenátorai 
nyilvánosan szavaznak majd a golyós 
szavazáson. Egyben úgy vélte: nem 
lesz meg a szükséges támogatás az in-
dítványhoz. Az Orban/PNL-kormány – 
a romániai demokrácia privatizációja 
című, 208 képviselő és szenátor által 
aláírt indítvány szövegét tegnap Da-

niel Suciu PSD-s képviselő ismertette. 
A dokumentumban azzal indokolják a 
kormány bukásának szükségességét, 
hogy a választási törvény nem sokkal 
a választások előtti módosítása ellen-
tétes az európai normákkal, ráadásul a 
módosításokat egyoldalúan, a nyilvá-
nosság megkérdezése és előzetes vita 
nélkül fogadták el. Az indítvány meg-
szövegezői szerint a román demok-
rácia „sírásójává” vált, a választási 
törvény módosításával pedig átlépett 
egy olyan „vörös vonalat”, amely nem 
maradhat büntetetlenül.

Kormánybuktatás: ismertették a bizalmatlansági indítványt
• Újabb lépést tudott le a parlament a kormánybuk-
tatást célzó folyamat során: felolvasták a két ház előtt
a bizalmatlansági indítvány szövegét. Eközben egyes
számítások szerint már megvan a szükséges számú
szavazat az indítvány sikeréhez.

Nagyon elhúzott a PNL
Tovább növelte előnyét a három hónapja kormányra került, kisebbségben kor-
mányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) a Szociáldemokrata Párttal (PSD) szerint 
az IMAD közvélemény-kutató szerint. Az Europa FM rádió megrendelésére 
készült kutatás szerint a PNL a voksok 47,4 százalékát szerezné meg, ha most 
vasárnap tartanák a választásokat. A PSD 20,6 százalékon áll, a Mentsétek 
meg Romániát Szövetség (USR) támogatottsága 12,4 százalékos, míg az USR-
rel partnerségben politizáló Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) 
3,4 százalékon áll. Az RMDSZ éppen hogy lemarad az 5 százalékos parlamenti 
küszöbtől a maga 4,7 százalékával. 




