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• A helyi lehetősé-
gekhez mérten pró-
bálják megszabadítani 
a közterületet az ott 
hagyott roncsautóktól 
a székelyföldi váro-
sok vezetői. Van, ahol 
elvontatják és elkoboz-
zák, máshol elvontat-
ják ugyan, de ha kéri 
a tulajdonos, vissza-
adják, és olyan eset is 
akad, amikor jelentős 
pénzbírságot rónak ki a 
roncs tulajdonosára.

SIMON VIRÁG

Túlzás nélkül minden na-
gyobb székelyföldi város 
lakónegyedeiben lehet látni 

a kialakított parkolóhelyen vagy 
zöldövezetben felejtett roncsau-
tót. Van, amelyiknek kereke még 
ép, de az sem ritka, hogy ablaka 
is be van törve, és néha hajlékta-
lanok szállásává válik. Legtöbb-
ször a lakók a helyi rendőrségnél 
vagy a polgármesteri hivatalnál 
jelzik, hogy szeretnék, ha eltűnne 
környezetükből a roncs. A város-
vezetők különböző megoldásokat 
találtak a lakók kérésének teljesí-
tésére, a helyi adottságokat figye-
lembe véve.

Csíkszeredában elkobozzák

Csíkszeredában idén 26 közterü-
letet elfoglaló roncsautót azonosí-
tottak, és el is kezdődött a hossza-
dalmas eljárás, hogy felkutassák a 
tulajdonost, értesítsék arról, hogy 

el kell vontatni az autót. Ha ezen túl 
vannak, a vonatkozó jogszabályok 
értelmében, magántulajdon sérthe-
tetlensége alapján fel kell szólítani-
uk a tulajdonost, hogy megszabott 
határidőn belül vontassa el a tulaj-
donát képező járművet; ha ez nem 
történik meg, csak azután intéz-
kedhet az önkormányzat. Mint Bors 
Béla csíkszeredai alpolgármester 
a Székelyhonnak elmondta, folya-
matos ez a munka, hiszen a lakók 
jelentik, de a városháza alkalma-

zottai is jelzik, ha ilyen autót lát-
nak. Az is a feladatuk, hogy meg-
fi gyeljék, valóban hosszabb ideje 
nem mozdították-e el a helyéről. 
Csíkszeredában éppen ma jár le a 
határidő, ameddig a tulajdonosok-
nak el kell szállítaniuk a közterü-
leten felejtett autóikat. Ha ezt nem 
teszik meg, szerdán elkezdődik az 
elvontatásuk. Vannak pozitív pél-
dák is, amikor az autókat a tulajdo-

nosok a felszólítás nyomán elviszik 
a közterületről. Az érvényben lévő 
határozatok értelmében az egyszer 
elvontatott autót a tulajdonosa nem 
igényelheti vissza, az a város tu-
lajdonába kerül, és roncsautóként 
értékesítik. Mint az alpolgármester 
elmondta, legtöbbször a bevonta-
tott autó értékesítése alig vagy egy-
általán nem fedezi a költségeiket, 
de fontos számukra, hogy ne legye-
nek a városban porosodó, értékes 
parkolóhelyet foglaló roncsok.

Gyergyószentmiklóson 
most írják össze

Mint a gyergyószentmiklósi város-
háza sajtóirodájától megtudtuk, 
a város területén hosszabb ideje 
közterületeken elhagyott gépjár-
műveket a Gyergyószentmiklósi 
Helyi Rendőrség leltározta fel múlt 
év végétől kezdődően. Az elmúlt 
időszakban 24 közterületet foglaló 

járművet, többségében személyau-
tót azonosítottak. A legtöbb ottha-
gyott járművet a Bucsin negyedben 
jegyezték fel. Ezek tulajdonosait 
értesítették, ugyanakkor felszólítot-
ták arra, hogy a 2002-ből származó 
421-es törvény előírásai alapján hat 
hónapon belül távolítsák el, ellen-
kező esetben az önkormányzat el-
szállíttatja azokat. Az autók elszál-
lítására vonatkozó helyi szabályzat 
egyébként kidolgozás alatt van, és 
hamarosan kifüggesztésre kerül.

Székelyudvarhelyen 
bírságolnak

Mint a székelyudvarhelyi város-
háza sajtószóvivője, Zörgő Noémi 
érdeklődésünkre elmondta, Szé-
kelyudvarhelyen is folyamatosan 

odafi gyelnek a roncsautók azonosí-
tására. A lakók bejelentései nyomán 
vagy a helyi rendőrség járőrözései 
során azonosítják a közterületen 
hagyott autókat. A helyi rendőrség 
ezzel megbízott munkatársa ellen-
őrzi, hogy az autónak vannak-e ér-
vényes papírjai, műszaki engedélye, 
és ha iratai rendben vannak, akkor 
azt jelenti, hogy az autó használha-
tó, nem roncs, és nincs mit lépni az 
esetében. Ha a jármű érvényes iratai 
lejártak, akkor már felszólítják a 
tulajdonost, hogy vigye el a közte-
rületről a járművet. Ha ez nem tör-
ténik meg, akkor megbírságolják; a 
bírság értéke 1000–2000 lej közötti 
összeg. Évente 10–15 ilyen eset van, 
a napokban is kirótták valakire ezt a 
büntetést, mert a felszólítás ellenére 
nem vitte el a gépkocsiját.

Marosvásárhelyen 
hamarosan újraindul

Marosvásárhelyen a helyi rendőr-
ség összesítése értelmében jelen-
leg 40 roncsautó hányódik a város 
közterületén. A lakók folyamatosan 
jelentik, hogy hol felejtenek ott 
újabb járműveket, de ezek elvonta-
tása ideiglenesen fel van függeszt-
ve. Mint a helyi rendőrség veze-
tője, Raul Matiş érdeklődésünkre 
elmondta, folyamatban van egy 
korszerű vontatóautó beszerzése, 
ezt a városháza szakigazgatósága 
vásárolja meg, és utána újraindul a 
roncsok összegyűjtése. A tulajdono-
sokat azonosították, ahol lehetett, 
értesítették is arról, hogy az autókat 
el fogják szállíttatni a közterület-
ről. Abban az esetben, amikor nem 
tudták a tulajdonos lakcímét, az 
autó szélvédőjére helyezték el a fi -
gyelmeztetést. Az autókat 500 lejért 
vontatják el, és biztonságos helyen 
tárolják 30 napig. Ha ez idő alatt 
a tulajdonos nem igényli vissza, a 
városé lesz. Ha visszaigényli, akkor 
törlesztenie kell az elszállítási díjat, 
valamint napi 120 lejt parkolásért.

Városlakókat zavaró roncsok
Folyamatos a közterületen hagyott roncsautók felleltározása

A közterületen hagyott roncsok 
foglalják a parkolóhelyet 
és rondítják a környezetet
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Egy 2019-ben lapunknak is be-
mutatott elemzés szerint a 13A 

jelzésű országút mellett lévő szejke-
fürdői forrás – amelynek vize jelen-
leg is iható – kis hozamúnak számít, 
ásványtani szempontból stabilnak 
mondható, ugyanakkor mikrobioló-
giai összetétele változó. Ivókúraként 
alkalmazható: étvágyjavító hatása 

van, valamint gyomorbántalmakra 
is jó. Az egykori kádfürdőknél talál-
ható forrás szintén kis hozamú, ám 
vizének ásványtani és mikrobiológi-
ai összetétele is stabilnak mondható. 
A balneológiai vizsgálat azt mutatta 
ki, hogy külsőleg alkalmazható me-
legfürdő formájában egyebek mel-
lett mozgásszervi és neurológiai 
betegségek kezelésére, ivókúraként 
gyomor- és bélbántalmakban, szék-
rekedésben, valamint epe- és máj-
betegségekben szenvedőknek javal-

lott. A mofettánál feltörő gáz szintén 
hasznosnak bizonyult, mégpedig az 
alsó végtagi érrendszeri keringési za-
varok, a magas vérnyomás, valamint 
a vegetatív disztónia kezelésében.

Fürdő és mofetta

Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatala az említett szejkefürdői 
gáz és a források esetében is kiter-
melési jogot kért a központi szer-
vektől, amit meg is kapott az el-

következő huszonöt évre – tudtuk 
meg Zörgő Noémitől, az intézmény 
szóvivőjétől. Mint mondta, időköz-
ben az önkormányzat is elfogadta 
a Szejkefürdő övezet rendezési 
tervét, amely utat enged a fejlesz-
téseknek. A hivatal szakvéleményt 
kért egy tervezőtől, aki a mofetta 
épületének újjáépítésére vagy hely-
reállítására tesz majd javaslatot. A 
szakember a fürdő létrehozásával 
kapcsolatban is összeállít egy fel-
adatfüzetet – javaslata építészeti-
leg, történelmileg és gazdaságilag 
is meg lesz alapozva. Amint ezek 
elkészülnek, a hivatal széles körű 
egyeztetést fog kezdeményezni a 
városlakókkal, valamint szakem-
berekkel és más érintettekkel.

Zörgő Noémi hangsúlyozta, a város-
vezetés szeretné, hogy mielőbb turisz-
tikai övezetté nyilvánítsák központilag 
a Szejkefürdőt, hiszen akkor nagyobb 
eséllyel lehet külső forrá-
sokért pályázni a később 
konkretizálódó beruházások 
megvalósításáért. A minősí-
tés megszerzésének nagyon 
fontos előfeltétele, hogy le-
gyen működő ivó- és szenny-
vízhálózat a helyszínen. No-
ha a rendszer már korábban 
kiépült, azt azóta sem üzemelték 
be, mivel per tárgyát képezi. A szóvivő 
hangsúlyozta, az említett elképzelések 
megvalósulásának érdekében is cél-
juk, hogy mihamarabb pontot tegye-
nek a bírósági eljárás végére.

Turisztikai övezetté nyilváníttatnák a Szejkefürdőt
• Gyógyhatású gáz, valamint két forrás kitermelési jogát is megkapta a székelyud-
varhelyi városvezetés a Szejkefürdőn. Mindemellett tervezőtől kértek szakvélemé-
nyezést a mofetta újraindítása, valamint egy fürdő létrehozása érdekében. A konkrét 
megvalósításokra azonban még várni kell.




