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H I R D E T É S

HELYI ÉRDEKŰ VASÚT- ÉS METRÓVONAL KIÉPÍTÉSÉVEL KÍVÁNJÁK VISSZASZORÍTANI A KINCSES VÁROSI GÉPKOCSIFORGALMAT

Méregdrága lesz a parkolás Kolozsvár központjában
Jelentősen megdrágította a parkolást 
a kolozsvári képviselő-testület, a vá-
ros vezetősége ugyanis tömegközle-
kedésre szoktatná a lakosokat. Arról 
is határozat született, hogy a kincses 
város összefog metropoliszövezete 
településeivel a helyi érdekű vasút 
(HÉV) megvalósítása érdekében.

 » KRÓNIKA

„Sokan csak azért foglalnak el 
egy parkolóhelyet, hogy órákig 
kávézgassanak a központban” 

– morgolódott Emil Boc polgármester a 
kolozsvári városi tanács szerdai ülésén, 
a parkolási díjak emeléséről szóló előter-
jesztés indoklásaként. Az önkormányzat 
ez évi utolsó ülésén elhangzott, a testület a 
belvárosi gépkocsiforgalom csökkentését 
célozza döntésével, így a városnegyedek-
ben például nem nő a parkolási díj, illetve 
a magánszemélyeknek sem kell jelentősen 
többet fi zetniük a parkolóbérletért.

Az ellenzéki szociáldemokrata (PSD) 
tanácsosok ellenvetései dacára megsza-
vazott határozat értelmében a belváros-
ban kizárólag az ott lakók válthatnak 
parkolási bérletet, amely havonta 25 lej-
be kerül. Viszont borsos árat kell fi zet-
nie január 1-jétől annak, aki két óránál 
hosszabb ideig szeretne a belváros 1-es 
számú övezetében parkolni (ide több 
mint harminc utca tartozik a kincses vá-
ros központjában). Miközben idén itt fél-
órányi parkolásért 2 lejt kellett fi zetni, 
jövőre ez az összeg 3,5 lejre emelkedik. 
Aki 2 óránál hosszabb ideig szeretne 
itt parkolni, annak mélyen a zsebébe 
kell nyúlnia: míg ebben az évben 2 óra 
itt-tartózkodás 10 lejbe került, jövőre 
már akkor is 10,5 lejt kell kifi zetni, ha 
a parkolás meghaladja a 60 percet, 90 

perc 14 lejbe kerül, ezen túlmenően a 
kifi zetendő összeg félóránként 7 lejjel 
nő. Vagyis ha valaki 24 órán keresztül 
kíván a belvárosban parkolni, annak 
322 lejt kell kifi zetnie.

Emil Boc polgármester az önkormány-
zat ülésén kifakadt ama kolozsvári au-
tósok ellen, akik szerinte fölöslegesen 
tartanak fenn hosszú ideig egy-egy köz-
ponti parkolóhelyet. „A célunk az, hogy 
ezekkel a parkolási díjakkal gondolko-
dóba ejtsük azokat, akik nyolc órára le-
parkolják a gépkocsijukat a központban, 
és elmennek kávézni. Azt szeretnénk, ha 

azok használnák ezeket a parkolóhelye-
ket, akiknek igazán szükségük van erre: 
adót fi zetnek az adóhatóságnál vagy 
más közhivatalban van dolguk” – indo-
kolta a parkolási díjak módosítását az 
elöljáró. Emil Boc megjegyezte: miköz-
ben 2000-ben 56 ezer személygépkocsit 
regisztráltak Kolozsváron, a járművek 
száma napjainkra 200 ezerre emelke-
dett. A korábban a személyautóval a kin-
cses városba utazó egyetemi hallgatókat 
is bíráló elöljáró azt szeretné, ha a lako-
sok a tömegközlekedést vennék igénybe 
a gépkocsik helyett. A városi tanács ar-

ról is döntött, hogy a városközpontban, 
a 2-es számú övezetben a havi parkoló-
bérlet ára megkétszereződik, magánsze-
mélyeknek az idei 50 lej helyett 100 lejt, 
a cégeknek 70 lej helyett 140 lejt kell fi -
zetniük. A parkolási óradíj változatlan 
marad: 1 óra 2 lejbe, 2 óra 5 lejbe, illetve 
4 óra 10 lejbe kerül jövőre is. A parkolá-
sért parkolóautomatáknál, kaparós par-
kolókártyával, SMS-ben, bankkártyával, 
bérlettel és feltöltőkártyával lehet fi zetni 
a kincses városban, kivételt a sorompós 
parkolók képeznek, itt a parkolási díj 
csak a területükön levő automatáknál 
kifi zethető. A negyedbeli parkolóházak-
ban az éves bérlet továbbra is 110 lej ma-
rad a magánszemélyeknek, céges autók 
esetében már 840 lejt kell fi zetni.

Eldőlt az is, hogy létrejön az összefogás 
Kolozsvár és metropoliszövezete települései 
között a helyi érdekű vasút (HÉV) tervének 
kivitelezése érdekében. A megállapodás a 
kincses várost a környező településekkel 
(Gyalu, Szászfenes, Kisbács, Apahida, Ne-
meszsuk és Bonchida) összekötő vasútvo-
nal előmegvalósíthatósági tanulmányára, 
a megvalósíthatósági tanulmányra, a kör-
nyezeti hatástanulmányra, illetve a beruhá-
zás stratégiai felmérésére vonatkozik. Oláh 
Emese alpolgármester közölte, a HÉV kiépí-
tése hosszú távú, legalább 10 éves kifutású, 
integrált projekt része, amely a kolozsvári 
metróval és a körgyűrűvel kiegészülve hosz-
szú időre megoldhatja a kolozsváriak mobi-
litási gondjait. Az érintett önkormányzatok 
terve szerint a helyi érdekű vasút Kolozsvá-
ron belül is közlekedik majd, így könnyű és 
gyors megközelíthetőséget biztosít a metro-
poliszövezetben élő, de a megyeszékhelyen 
dolgozó vagy tanuló lakosság számára. 
Oláh Emese hozzátette, Kolozsvár ezzel a 
beruházással is a városi autós közlekedés 
visszaszorítására törekszik. Egyébként 
egyelőre sem a HÉV, sem a metró kivitelezé-
sének költségei nem ismertek.

 » KOVÁCS ATTILA

A bíróság első fokon helyt adott a Dan 
Tanasă vezette egyesület kérésének, 

amely a csíkszeredai városháza tanács-
termében elhelyezett, székely és magyar 
jelképeket tartalmazó kihúzható (roll-
up) molinók eltávolítását kérte. A per 
októberben kezdődött, a Méltóságért 
Európában Polgári Egyesület (ADEC) 
keresete szerint a korábbi, a székely, 
magyar és városzászlók bírósági döntés 
utáni eltávolítása nyomán. Csíkszereda 
polgármestere egy olyan trükkhöz folya-
modott, amellyel megpróbálta figyelmen 
kívül hagyni a jogerős ítélet által előírt 
kötelezettségeit, és törvénytelenül he-
lyezett el egyes jelképeket a román állam 
egyik közintézményében” – áll az ADEC 
beadványában. Ebben fenntartják, hogy 
a háromszögalakban felhúzott molinók 
valójában országok, illetve Romániában 
jogszerűen be nem jegyzett egyesületek 
zászlói, kihelyezésük pedig sérti a tör-
vényt, amelynek nemcsak a betűjét, de a 
szellemét is be kell tartani.

A Hargita megyei törvényszék a minap 
hozott elsőfokú ítéletében elutasította 
Csíkszereda polgármesterének érveit, 
és arra kötelezte az elöljárót, hogy távo-
lítsák el a tanácsteremből a székely és 

magyar zászló színeit, illetve a város lo-
bogójának elemeit tartalmazó kihúzható 
molinókat. Füleki Zoltán alpolgármester 
a per indulásakor kifejtette, kiállítási 
darabokról van szó, amelyek különböző 
információkat szolgáltatnak Székelyföld-
ről, Csíkszereda város alapító okiratairól 
és az 1956-os magyar forradalom csíksze-
redai és székelyföldi személyiségeiről. 
Egyúttal arra is számított, hogy a bíróság 
figyelembe veszi a zászlók és ezek közöt-
ti különbséget, mert ha nem, akkor sze-
rinte bármit meg lehet tenni.

Mint kiderült, a bíróság nem találta 
helytállónak az érveket. Az alpolgármes-
ter szerint az alapfokú ítélet kihirdetése 
után először meg kell várni az indoklást, 
amelynek tanulmányozása után lehet 
dönteni a fellebbezésről – ezt a lépést 
Füleki mindenképp meg akarja tenni. 
A magyarellenes fellépéseiről hírhedt 
egyesület által indított perek következ-
ményeként Csíkszeredában eddig nem-
csak a városháza tanácsterméből kellett 
eltávolítani a vitatott zászlókat, hanem 
az épület homlokzatáról, és a Városi Mű-
velődési Házhoz közeli zászlórúdról is le 
kellett venni a székely lobogót, illetve a 
város zászlaját. Ugyanakkor a Városháza 
feliratot is el kellett távolítani a homlok-
zatról.

Jelképkitiltás Csíkszeredában

Mélyen a zsebébe kell nyúlniuk januártól a Kolozsvár központjában parkoló autósoknak

Parajd polgármesteri hivatala
áldott karácsonyt, eredményes, sikerekben gazdag

új esztendőt kíván minden helyi lakónak
és a településünkön megfordult turistának!

Bokor Sándor polgármester

Jeremiás László és Mária,
a marosvásárhelyi Optica cégcsoport 

vezetői Istentől megáldott,
békés, boldog karácsonyt kívánnak

klienseiknek, ügyfeleiknek
és munkatársaiknak!

Békés, áldott, szeretetteljes
karácsonyt és sikerekben
gazdag új évet kíván
Balavásár önkormányzata
nevében
Sagyebó István
polgármester
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