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• Több olyan lakóövezet is van Csíkszeredában, 
ahol táblák jelzik, hogy az ott lakók kivételével 
oda tilos behajtani. Ezeket a jelzéseket legtöbb-
ször senki sem veszi figyelembe, és mivel a til-
tás ellenőrzése hiányzik, a parkolók túlterheltek, 
sok esetben így akadályozott a közlekedés.

KOVÁCS ATTILA

T eljesen hatástalanok a lakók 
kivételével a behajtást meg-
tiltó közlekedési táblák a csík-

szeredai Octavian Goga sétányon – 
erre hívta fel fi gyelmünket több lakó. 
Főként a Decemberi Forradalom utca 
felőli rész túlzsúfolt olyan autókkal, 
amelyek vezetői nem ott laknak, de a 
közelben van dolguk, és üres parko-

lóhely hiányában a járdákat 
is elfoglalják. A lakók sze-
rint, mivel a szomszédban 
van a Nagy Imre Általános 
Iskola, közel a sportcsar-

nok és a stadion, ez a hely-
zet rendszeressé vált. Az is gyakran 
előfordul, hogy a rendszertelenül ott 
hagyott autók akadályozzák a lakók 
járműveinek kiállását a parkolóból.

A zárt rendszer sem egyszerű

Szőke Domokos alpolgármester 
szerint a behajtási korlátozások be-
tartását a közlekedésrendészetnek 
kellene ellenőriznie, a városházának 
nincs lehetősége erre. Ő a helyi rend-
őrség megalakításában látja a lehe-
tőséget az ilyen esetek megoldására, 
és egyetértett abban, hogy ellenőrzés 

nélkül egy ilyen tiltás nem éri el a cél-
ját. Ugyanakkor emlékeztetett arra is, 
hogy noha az Octavian Goga sétány 
felújításáról készült megvalósítható-
sági tanulmány szerint sorompókkal 
tervezik lezárni a lakóövezet két be- 
és kijáratát, a zárt parkolási rendszer 
működtetése olyan adminisztrációs 
feladatokkal és szabályozással jár, 
amelyet nehéz gyakorlatba ültetni, 
és számos vitás helyzetre adhat majd 
okot. Így például tisztázni kell majd, 
hogy ki jogosult a zárt parkolóöve-
zetbe történő bejutást lehetővé tevő 
kártyára, engedélyezhető-e a taxik, 
vagy az ott lakókhoz érkező látoga-
tók behajtása, jut-e parkolóhely az 
ott lakók által használt, cégek nevére 
beírt autóknak, illetve azoknak, akik 
ott laknak ugyan, de személyi iga-
zolványaikban más lakcím szerepel, 
vagy később, a rendszer beüzemelé-
se után költöznek oda.

Gyakorlattá vált

Szőke a Kőrösi Csoma Sándor utcai, 
szintén sorompóval lezárt parkolási 
övezetet hozta fel példának – oda 
viszont áruszállító teherautók is be-
hajtanak. Elmondta azt is, hogy a 
rendőrségtől korábban már kaptak 
olyan átiratot is, hogy az ilyen korlá-
tozások, amelyek szerint csak az ott 

lakók hajthatnak be autóval egy-egy 
övezetbe, nem indokoltak. Hasonló 
tiltás nyomán a közlekedésrendé-
szet egyébként a zöldségpiac terü-
letén is ellenőrzött és bírságolt ko-
rábban, ez azonban már megszűnt. 
Ugyanilyen korlátozás van érvény-
ben a Szabadság tér 10. és 12. számú 
városközponti toronyházak melletti 
parkolónál is, de ezt is fi gyelmen kí-
vül hagyják az autósok – korábban 
ott is sorompóval lezárható parko-

lót akartak kialakítani, de erre nem 
volt fogadókészség. Kérdésünkre 
Gheorghe Filip, a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivője 
úgy nyilatkozott, mivel Csíkszereda 
komoly parkolási gondokkal küzd, 
a helyzetet a közlekedésrendészet 
sem tudja maradéktalanul megolda-
ni, mert minden autó számára nem 
jut hely. Ezzel együtt ellenőrzéseket 
végeznek a szabályok betartása ér-
dekében, és amennyiben a polgár-

mesteri hivatal részéről külön felké-
rés érkezik arra vonatkozóan, hogy 
a lakóövezeti parkolókba történő 
behajtási korlátozásokat is ellen-
őrizzék, ezt meg fogják tenni.

Ö tmillió lejes állami támogatást kap 
a marosvásárhelyi Transilvania 

reptér, erről is döntöttek a keddi rendkí-
vüli ülésükön a megyei önkormányzati 
képviselők. Az előzetes számítások sze-
rint idén a reptér elérheti a 255 ezer évi 
utaslétszámot, de, mint Peti András el-
mondta, lehetséges, hogy a koronavírus 
keresztülhúzza számításaikat. 

A Maros Megyei Tanács keddi rend-
kívüli ülésén többek között az önkor-
mányzati fennhatóság alatt működő 
légikikötő idei állami támogatásáról 
is döntöttek. Míg tavaly a megyei  
költségvetésből biztosított támogatás 
értéke 4,8 millió lej volt, 2020-ban ez 
az összeg, amelyet részletekben kap 
meg a repülőtér, 5 millió lej. Mint Peti 

András reptérigazgató a Székelyhon-
nak elmondta, a törvények lehetővé 
teszik, hogy amíg a repülőterek nem 
érik el a 700 ezres évi utasszámot és 
nem válnak önfenntartókká, állami 
támogatásban részesülnek. „A világ 
számos más részén levő repülőtérhez 
hasonlóan a marosvásárhelyi Transil-
vania reptér is, idén is igényelte ezt a 

támogatást. A tavaly októberben vég-
zett számításaink szerint idén el kelle-
ne érjük az évi 255 ezres utaslétszámot. 
De nem számoltunk a koronavírus 
megjelenésével és az ezzel járó utaslét-
szám csökkenéssel. Már most érződik, 
hogy kevesebben utaznak repülővel 
és nem tudni, hogy mi lesz még az év 
során.” Peti András elmondta, hogy 
már január végén meghoztak minden 
egészségügyi biztonsági előírást, hogy 
zökkenőmentes és biztonságos legyen 
az utasok fogadása és elindulása a ma-
rosvásárhelyi reptérről.

Peti András azt is el-
mondta, hogy idén csak-
nem 15 millió lejt költenek 
beruházásokra. Elsősorban 
a repülőtér biztonságát sze-
retnék erősíteni, így olyan 
fényforrásokat szerelnek 
fel, amelyek rossz időben és éjszaka 
megkönnyítik a gépek le- és felszál-
lását. De szeretnének egy új hókotró 
gépet is vásárolni,  hogy havazás 
esetében gyorsabban tudják takarí-
tani a leszállópályát. (Simon Virág)

Érvényüket vesztett tiltások
A behajtást korlátozó táblákat is figyelmen kívül hagyják

A székely 
parasztfelkelések
Folytatódik Marosvásárhe-
lyen a Kós Károly Akadémia 
Alapítvány nagy sikerű 
történelmi tárgyú előadás-so-
rozata. A következő előadás 
szerdán 17 órától lesz a 
Bernády Házban A 16. századi 
székely parasztfelkelések 
címmel. Előadó dr. Balogh 
Judit egyetemi tanár.

Híd a hálószobán át
Március 12-én délután 5 
órától Marosvásárhelyen a 
Bernády Házban  a Magyar 
Újságírók Romániai Egyesü-
lete és a Dr. Bernády György 
Közművelődési Alapítvány 
bemutatja Bögözi Attila 
újságíró Híd a hálószobán át 
című, az újságíró-egyesület 
kiadásában megjelent riport-
kötetét. A könyvbemutató 
házigazdája Szucher Ervin 
újságíró.

• RÖVIDEN 

Állami támogatás a marosvásárhelyi repülőtérnek

A marosvásárhelyi Transilvania 
reptér. Koronavírus mint 
befolyásoló tényező 

▾   FOTÓ: HAÁZ VINCE

A táblák által jelzett tiltásnak 
semmilyen hatása nincs. 
Sok az autó, kevés a hely 
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