
3Csíki Hírlap � 2017. március 20., hétfőAKTUÁLIS

Március 16-tól a csík-

szeredai fizetéses par-

kolókban megint ellen-

őrzik a parkolójegyek 

vagy bérletek érvé-

nyességét. A szabályta-

lankodókat már aznap 

pótdíjfizetési értesítők 

várták, és az is kiderült, 

hogy sokan vásárolnak 

jegyet sms-ben.

Nemcsak a kerékbilincsek 
tűntek el, a fizetéses par-
kolást működtető cég al-

kalmazottainak formaruhája is 
megváltozott Csíkszeredában. 
Egyszerű és gyors az sms-ben 
történő jegyvásárlás, a szabály-
talankodóknak pedig nem a ke-
rékbilincseket szállító sötét autót 
kell várniuk, hanem percek alatt 
kifizethetik, akár telefonjaikról is 
az alkalmazott pótdíjat – ezek a 
látható változások, miután ismét 
ellenőrzik a parkolójegyek vagy 
bérletek érvényességét.

Sokan váltanak jegyet sms-ben

Szőcs Róbert, a parkolási rend-
szert üzemeltető City Par king 
Kft. ügyvezetője kérdésünkre 
azt mondta, már első nap szük-
ség volt pótdíjfizetési értesítések 
elhelyezésére, ezeket az össze-
geket ki is fizették. A tapaszta-
lat azt mutatja, hogy a most beve-
zetett mobilfizetési lehetőségre 
is szükség van, mint megtudtuk, 
már ilyen módon is fizettek ki 
pótdíjat. „Meglepően sokan hasz-
nálják az sms-ben történő jegy-
vásárlást is, nem is gondoltuk, 
hogy ekkora igény lesz rá. Aki le-

tölti a mobilalkalmazást, már az 
autóból jegyet válthat” – értékelt 
Szőcs Róbert.

Csak a parkolókban ellenőriznek

A korábbi gyakorlathoz viszo-
nyítva szintén változás, hogy 
a fizetéses parkolókban szol-
gálatot teljesítő őrök kizárólag 
a parkolóhelyeket szabályta-
lanul, díjfizetés nélkül hasz-
nálók ellen intézkedhetnek – a 
parkolókon kívüli közterületek 
nem tartoznak a hatáskörük-

be. Tehát a tiltott helyeken, 
gyalogátjárókon, útkereszte-
ződésekben vagy például jár-
dán megálló, parkoló járművek 
vezetőivel szemben csak a 
közlekedésrendészet léphet 
fel, pénzbírsággal és büntető-
pontok alkalmazásával. Szőcs 
Róbert kérdésünkre azt mond-
ta, több visszajelzést kaptak 
arról, hogy ezt a feladatot a 
közlekedésrendészet komolyan 
veszi, és ellenőrzéseket végez. 

KOVÁCS ATTILA

Ismét ellenőrzik a csíkszeredai fizetéses parkolók használatát

Mobiltelefonról is fizetik a pótdíjat

Pótdíjfizetés váltotta a kerékbilincseket. Könnyítést jelentő mobilfizetési megoldások

Pótdíj vagy bírság

A pótdíjfizetésre kötelezett autósok az 50 lejes összeget a City 
Parking Kft. székhelyén, illetve banki átutalással vagy mobil-
fizetési alkalmazás használatával fizethetik ki. Ha ezt nem te-
szik meg két munkanapon belül, a mindenkori bruttó minimál-
bér 10 százalékát, jelenleg 145 lejt kell bírságként befizetniük 
a polgármesteri hivatal pénztárába. A mobilfizetési lehetőség 
az sms-ben történő parkolójegy-vásárláshoz készült alkalma-
zás segítségével használható. A mobilalkalmazás letöltéséről 
szóló tájékoztató, valamint az sms-díjbefizetéssel vásárolható 
parkolójegyre vonatkozó információk, kódok is megtalálhatók 
a parkolóautomatákon.

„Nem nézte el a világnak azt, 
amilyen, de megpróbálta úgy 
megközelíteni, hogy az ember-
ség kerüljön ki győztesen. A 
szelídség ereje volt az övé” – 
így jellemezte Fodor Sándort 
Gálfalvi Zsolt irodalomtörténész 
azon a szombat esti kolozsvári 
kerekasztal-beszélgetésen, me-
lyen az öt éve elhunyt író-mű-
fordítóra emlékeztek kortársai, 
tanítványai. Az Erdélyi Magyar 
írók Ligája (EMIL) – melynek Fo-
dor volt az első elnöke – egész 
napos konferenciát szervezett, 
melyen felidézték alakját, mun-
kásságát, annak újraértékelé-
sét, életműve súlypontjainak 
újragondolását is megkísérelték 
az előadók. Míg napközben tu-
dományos szempontból vizsgál-
ták életművét, a Magyarország 
főkonzulátusának rendezvény-
termében tartott esti beszélge-
tésen – melyen az író özvegye és 
leánya is jelen volt – a személyes 
emlékeké volt a főszerep.

Karácsonyi Zsolt EMIL-elnök 
köszöntője után Vallasek Jú-
lia egyetemi docens a beszélge-

tés moderátoraként arra hívta fel 
a figyelmet, hogy Fodor Sándor 
szellemisége ma is jelen van kö-
zöttünk. Gálfalvi Zsolt irodalom-
történész rámutatott: azt a nem-
zedéket, melyhez Fodor Sándor 
tartozott, nem szabad elfelejteni, 
és mostoha körülmények között 
is születhet élő, eleven irodalom, 
mely gazdagíthat, segíthet él-
ni, elviselni az újabb zord időket.

Molnár Vilmos író, a Szé-
kelyföld szerkesztője Fodor 
emberekbe vetett bizalmát 
emelte ki, elmondva: miköz-
ben a sajtó tele volt Csibi István 
csíkszeredai vállalkozó – akit 
Fodor árvaházi gyerekként is-
mert meg – törvénytelenségei-
vel, az író képes volt arra, hogy 
személyesen megkérdezze tő-
le, honnan van a hatalmas va-
gyona, és elhitte a választ, mi-
szerint „garast garasra rakos-
gatva” gyűjtötte. Novelláinak, 
műveinek jó része is a biza-
lomról vagy a bizalom hiányá-
ról szól, mutatott rá.

PAP MELINDA

Fodor Sándor és „a szerénység ereje”

Fodor Sándor. Aki megteremtette Csipikét, a gonosz törpét 

FORRÁS: KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

FOTÓ:  GECSE NOÉMI




