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A marosvásárhelyi városháza 
ideiglenesen a közterület-
rendezési igazgatóságra és 

a közösségi rendőrségre bízta a 
fizetéses parkolóhelyek ügykeze-
lését. Megvásárolták az online és 
sms-ben történő fizetéshez szük-
séges programokat, s tegnap be-
jelentették, hogy újra fizetni kell 
a parkolásért. Az előző szolgálta-
táshoz képest vannak változások, 
s ezekre térünk ki.

A főtérre nincs bérlet 

Az egyik legfontosabb újdon-
ság, hogy az eddiginél több he-
lyen jelölték ki, hogy fizetős a 
parkolás, így fontos, hogy ezek-
re, hétfőtől odafigyeljünk. Há-
rom övezetre osztották a főteret 
és környékét és különféle díjakat 
alkalmaznak ezeken. A főtér és 
közvetlen környéke a 0 övezetben 
van, ide nem lehet bérletet válta-
ni, s egy fél órás állomásozásért 2 
lejt, egy egész óráért 3 lejt kell fi-
zetni. Ide tartozik a Győzelem tér, 
a Rózsák tere és a Petőfi tér, a Sá-
ros utca, a Forradalom utca (a Kos-
suth Lajos és a Posta utca közötti 
szakasz), a Kossuth utca (a Forra-
dalom és a Braila utca közötti sza-
kasz), a Bartók Béla utca (Rózsák 
tere és Színház tér közötti sza-
kasz), Horea utca (Rózsák tere és 
a Nyomda utcai beugró), Tusnád 
utca (Rózsák tere és Iuliu Maniu 
utca közötti szakasz), Bolyai utca 
(Rózsák tere és Márton Áron utca 
közötti szakasz).

Az I-es övezet egy fél órás par-
kolás 1,5 lejbe kerül, egy óra 2 lej, 
egy napos parkolás 9 lej. Ide lehet 
bérletet váltani, egy hónapra 46,7 

lej, negyedévre 136,25 lej, félévre 
265 lej, egy évre 500 lej, s ezek ér-
vényesek az I-es és II-es övezet-
ben is. A lakók évente 200 lejért 
válthatnak bérletet, de ez nem 
biztosítja nekik a szabad parko-
lóhelyet, csak azt jelenti, hogy 
abban az utcában, ahol laknak, 
parkolhatnak. Természetesen er-
re csak azokban az övezetekben 
van szükség, ahol fizetős a par-
kolás. Az I-es övezethez tarto-
zó utcák: Arany János, Arinilor, 
Művész, Aurel Filimon, Avram 
Iancu, Fürdő, Bartók Béla (a Ró-
zsák tere és az Aurel Filimon kö-
zötti szakasz), az 1918 December 
1 út, egész végig, Vár sétány, Bő-
ség, Bolyai Farkas (Márton Áron 
és Ştefan cel Mare utca közötti 
szakasz), Borsos Tamás, Brăila, 
Kossuth utca (Brăila és Szinaja 
közötti szakasz), Cloşca, Kozma 
Béla, Krizantém, Petre Popescu, 
Kút, Liszt Ferenc, Avramescu, 
Traian Mosoiu, George Enescu, 
Gheorghe Şincai, Kertészek, 
Horea (a Nyomda utcai beugró-
tól a Kossuth Lajos utcáig),Ion 
Creangă, Iuliu Maniu, Forrás, Tör-
vényszék, Köteles Sámuel, Sza-
badság (a Kossuth utca és a vasút 
közötti szakasz), Líceum, Márton 
Áron, Mihai Eminescu (a Brăila 
és a Forradalom utca közötti sza-
kasz), Mihail Kogălniceanu, Ma-
lom, Nicolae Iorga, Pádis, Petrilla, 
a Luxor alatti , a Parc szállónál le-
vő és a Közpénzügyi igazgatóság 
mögötti parkoló, a Hadsereg, a 
Bernády, a Memorandumului, az 
Egyesülés, a Iuliu Hossu kardi-
nális tér, a Plévna, Nyomda, Pos-
ta, Predeal, Városháza, Retyezát, 
Forradalom (Posta és Palás-köz 

közötti szakasz), Radnai, Ró-
zsa, Aratók, Sportolók, Ştefan cel 
Mare, Görbe, Tudnád (Kossuth 
utca és Iuliu Maniu utca közöt-
ti szakasz,) Ifjúsági, Sáros (Pe-
tőfi tér és Bolyai Líceum közötti 
szakasz), Tudor Vladimirescu 
(Szabadság és Kertészek közötti 
szakasz), Zefir utca.

Azok, akik hétfőtől a II. övezet-
hez tartozó utcákban szeretné-
nek parkolni, ugyanannyit kell 
fizessenek, mint az I. övezet-
ben. Ide tartozik a Kornisa sé-
tány, a Beszterce utca, Kollégium, 
Cosminului, Liliom, Ialomiței, 
Szabadság (a vasúttól a Balcescu 
utcáig), Madách Imre, Mihai 
Eminescu (Brăila és Szinaja ut-
ca között), Nicolae Grigorescu, 
Panseluțelor, Mărăşesti tér, Má-
tyás király tér.

Online is lehet fizetni

A hétfőtől érvényes szabályzat 
értelmében a bérleteket, valamint 
a fogyatékosoknak ingyen bizto-

sított parkolási igazolványokat 
több helyen lehet igényelni, töb-
bek között a városháza adóügyi 
osztályán, a közterületrendezési 
osztály Koós Károly utcai székhá-
zában (a volt Energomur épülete), 
de a helyi közszállítási vállalat és 
a Locativ székhelyén is. Online a 
városháza honlapjáról lehet fizet-
ni, aki sms-t szeretne küldeni, s 
azzal fizetni, a 7420-as számot 
kell megjegyeznie. Az orvosok, 
nyugdíjasok, diákok és forradal-
márok 50 százalékos kedvez-
ménnyel válthatnak ki parkolási 
bérletet. A helyszínekre kihelye-
zett táblákon három nyelven: ma-
gyarul, románul és angolul írják 
le a díjakat és  fizetési módot. 
Minden tábla még nincs kihelyez-
ve, de hétfőig a helyére kerül.

A Vásárhelyi Hírlapnak Florian 
Moldovan a városháza szakigaz-
gatója elmondta, hogy ha vala-
ki elfelejt helyben fizetni, aznap 
éjfélig még megteheti, s nem 
büntetik meg. Ilyen esetben a 
parkolóőrök figyelmeztető cetlit 

hagynak, s a gépkocsi-tulajdonos-
nak lehetősége van online vagy 
sms-ben is kifizetni a tarifát. Az 
igazgató arra is felhívta a figyel-
met, hogy hétfőtől a Víkendtelep 
két bejáratánál levő parkolókban 
is fizetni kell az állomásozásért. 
Megkérdeztük, hogy meghirdet-
ték-e versenytárgyalást, amely 
során kiválasztják a leendő céget, 
amely ezzel fog foglalkozni. Arról 
volt szó ugyanis, hogy csak addig 
végzi a közterületrendezési igaz-
gatóság és a helyi rendőrség ezt 
a szolgáltatást, amíg a verseny-
tárgyaláson ki nem választják a 
céget. Florian Moldovan elmond-
ta, hogy mindent előkészítettek, 
de a tanácsosok azt szeretnék, ha 
egy hónapot várnának a verseny-
tárgyalás meghirdetésével, hogy 
kiderüljön, helyi szinten, saját 
emberekkel meg lehet-e oldani és 
miként ezt a szolgáltatást. Azu-
tán újabb döntés születhet a díjkö-
teles parkolással kapcsolatban.

SIMON VIRÁG

Mădălina Henteş edző sze-
rint rosszindulatú személy okoz-
hatta a minapi tüzet a Romsilva 
erdészeti hivatalhoz tartozó ma-
rosvásárhelyi lovardában. Ennek 
következtében hetven ló táplálé-
ka, mintegy hetven tonna széna 
semmisült meg. Ember- és állat-
áldozatot nem követelt az eset. 

A lovarda alkalmazottja a zi-de-
zi hírportálnak elmondta, éppen a 
lovak között, a fedett részben tar-
tózkodott, az állatokat készült 
felszerszámozni, amikor robba-

nást hallott, majd egy füstfelhőre 
lett figyelmes. Azonnal kiszaladt, 
hogy meggyőződjön arról, hogy 
hol történt a robbanás és hon-
nan jön a füst. „Azt láttam, hogy 
tőlünk jön, a szénaraktárból, így 
azonnal kiáltottam a kollégám-
nak, akivel megragadtuk a tűzoltó 
tömlőket és az útmenti tűzcsa-
pokra szereltük azokat” – részle-
tezte az esetet Mădălina Henteş. 
Csakhogy a tűzcsapok nem mű-
ködtek. Közben a tűzoltóságot is 
értesítették, azok pedig elég rövid 

idő alatt kiérkeztek a helyszínre. 
„Ha a tűzcsapok is működnek, ha-
marabb sikerült volna eloltani a 
tüzet” – mondta Henteş.

Arra a kérdésre, hogy mi lehe-
tett a robbanás forrása, az edző 
nem tudott választ adni, csu-
pán azt mesélte el, hogy a tűzol-
tókat is az érdekelte, hogy vajon 
sérült-e a tetőzet, az ugyanis a 
lángok miatt már nem volt kive-
hető. „Azt tudom csak, hogy töb-
ben is megálltak a közelben és 
fényképeztek, illetve filmeztek, 

ezért segítségére lennének a nyo-
mozásnak, ha a felvételeket el-
juttatnák hozzánk” – hívta fel a 
figyelmet a lovarda alkalmazott-
ja. A bűnügyi rendőrség munka-
társai is a tető felől érdeklődtek, 
hogy az vajon sérült-e a robbanás 
során, mert feltételezik, hogy va-
laki bedobott oda valamit. „A tü-
zet valaki szándékosan okozta, 
ez volt a tűzoltók véleménye is” – 
mondta Henteş, hozzátéve, hogy a 
lovak nem sérültek meg, mivel a 
tűz egy másik épületben ütött ki 

és a szél sem fújt, illetve a tűzol-
tók is hamar megérkeztek és urai 
voltak a helyzetnek. Viszont kö-
rülbelül kétszáz darab, egyen-
ként 350 kilogrammos szénabála 
égett el, ami azt jelenti, hogy a lo-
vaknak szánt táplálék teljesen 
megsemmisült. „Milyen ember le-
het, aki így akart a lovaknak rosz-
szat tenni?” – fogalmazta meg 
a kérdést az edző, aki azt is el-
mondta, hogy az állatok tápláléka 
nem volt bebiztosítva tűz esetére.

ANTAL ERIKA

A Víkendtelep két bejáratánál sem lesz ingyenes az autósoknak az állomásozás

Hétfőtől fizetni kell a parkolásért

Parkoló autók a Horea (volt Baross Gábor) utcában. Csökken a zsúfoltság?

Másfél éves szünet után, május 14-től, hétfőtől újra 

fizetős lesz a parkolás Marosvásárhelyen. A városi 

közgyűlésben korábban elfogadott határozat értel-

mében az eddiginél több utcában kell majd bér-

letet, parkolójegyet váltani, s nemcsak délután öt 

óráig, ahogy korábban volt, hanem hétköznapon-

ként reggel nyolctól este hatig. Ha valaki nem tudja 

helyben kifizetni a parkolási díjat, aznap éjfélig 

megteheti büntetés nélkül. 
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Szándékos gyújtogatást feltételeznek a lovardában kiütött tűz ügyében




