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• Nem az a legégetőbb 
probléma, hogy Harg-
ita megye városaiban 
kevés a mozgásukban 
korlátozottak számára 
fenntartott ingyenes 
parkolóhelyek száma, 
hanem, hogy még 
ezeket is zömmel jog-
talanul foglalják el 
a gépjárművezetők. 
Habár a hónap végé-
től megemelkedett a 
kihágásért kiszabható 
pénzbírság értéke, a 
legtöbb településen 
megússzák a büntetést 
a szabálytalankodók.

K O V Á C S  E S Z T E R

Soros ülésén fogja tárgyal-
ni a speciális parkolóiga-
zolványok kibocsátásának 

módszertanát Székelyudvarhely 
önkormányzati képviselő-tes-

tülete: a metodológia önma-
gában nem sokat változik, a 
folyamat azonban „decent-
ralizálódik”, azaz ezentúl 
a Hargita Megyei Tanács 
alárendeltségébe tartozó 
Megyei Szociális Igazgató-
ság helyett a helyi önkor-

mányzatok állítják majd ki 
a mozgásukba korlátozottaknak 
járó ingyenes parkolási igazolást, 
tudtuk meg a Székelyudvarhelyi 

Polgármesteri Hivatal sajtószóvi-
vőjétől. A feladat átruházásának 
előnye lehet, hogy csökkenhet 
a visszaélések száma. Ugyanis 
még mindig elég gyakori, hogy a 
gépjárművezetők jogtalanul vagy 
nem megfelelően használják az 
igazolványt, mondta el lapunknak 
Fikó Csaba. A Hargita Megyei Moz-
gássérültek Egyesületének tiszte-
letbeli elnöke kifejtette: kevesen 
tudják, de a vonatkozó törvények 
kimondják, hogy a mozgáskorlá-
tozottaknak járó parkolókat csak 
olyan gépjárművel lehet elfoglal-
ni, amelyben tényleges mozgás-
korlátozott utazik.

Csak mozgáskorlátozottaknak jár

„Az igazolványt kiválthatja a hoz-
zátartozó, barát, gondozó is, de ő, 
egyedül nem használhatja a spe-
ciálisan kijelölt parkolókat, csu-
pán akkor, ha tényleg a jogosult 
személyt szállítja. Sokan sajnos 
ettől eltekintenek” – magyarázta 
az illetékes. A csíkszeredai székhe-
lyű szervezet egyébként már több 
ízben is a hatóságokhoz fordult, 
ezidáig kevés sikerrel. „Megkeres-
tük a szakminisztériumot, a helyi 
hatóságot, a megyei rendőrséget 
és a prefektusi hivatalt is, hogy a 
mozgáskorlátozottaknak fenntar-

tott parkolók jogtalan elfoglalását 
ellenőrizni, bírságolni kellene. Vá-
laszként mindenkitől visszakaptuk 
a vonatkozó törvények lajstromát – 
amelyeket már egyébként is jól is-
merünk –, de ezen felül semmi nem 
történt” – jegyezte meg Fikó Csaba. 
Legutóbb egyébként az év elején 
fordultak Hargita Megye Prefektusi 
Hivatalához, akkor azt az ígéretet 
kapták, hogy ügyük napirendre 
kerül, amint megoldódik a járvá-
nyügyi helyzet.

Magánparkolókban sem szabad

A probléma egészét tekintve másod-
lagos, de nem elhanyagolható, hogy 
összességében kevés a mozgásuk-
ban korlátozottak számára kijelölt 
parkolóhely a megyében. Amint a 
helyi polgármesteri hivataltól meg-
tudtuk, Székelyudvarhelyen példá-
ul négy ilyen közterületi parkoló van 
(a Kossuth Lajos utca elején, a Kőke-
reszt téren, kettő pedig a városháza 
előtt). A helyzet Csíkszeredában 
sem rózsás, jegyezte meg Fikó Csa-
ba, továbbá azt is fontosnak tartotta 
hangsúlyozni, a törvény értelmében 
minden egyes parkolóban – a lehe-
tőségekhez mérten – két fenntartott 
parkolóhelyet kellene kialakítani. 
„Arról se feledkezzünk meg, hogy 
a nagyáruházaknál és más ma-
gánterületen kijelölt fenntartott 
parkolóhelyekre – amelyekből 
jelentősen több van, mint a közte-
rületen lévőkből – is ugyanazok a 
szabályok vonatkoznak, tehát sza-
bálytalan parkolásért itt is bün-
tetni kellene a szabályszegőket” 
– tette hozzá az illetékes.

Tetemes bírságok

A Székelyudvarhelyi Helyi Rendőr-
ség egyébként hangsúlyosan fi gyel 
a mozgáskorlátozottaknak fenn-
tartott parkolókra, legutóbb arra 
fi gyelmeztették a gépjárművezető-
ket, hogy július 25-étől megnőtt a 
kihágásért kiszabható pénzbírság 
mértéke: hétfőtől tehát 2 ezertől 10 
ezer lejig terjedő büntetés szabható 
ki a szabályszegőkre.„Felhívjuk a 
gépjárművezetők fi gyelmét, hogy 
tartsák tiszteletben a mozgássérült 
személyek jogait, és semmiképp 
ne foglalják el a számukra kijelölt 
parkolóhelyeket!” – fi gyelmeztet a 
helyi rendőrség.

Azt a keveset is bitorolják
Speciális parkolóhelyek: hathatós hatósági fellépést várnak a mozgásukban korlátozottak

SIMON VIRÁG

H úsz éve nem történt semmi 
javítás, felújítás a maros-

vásárhelyi kisállomáson. Az 
épületen meg is látszanak az 
idő vasfogai: mállik a vako-
lat, piszkos, kopott és kilincs 
nélküli az ajtók többsége. A 
váróteremben az évek során 
megrongálták a székeket, 

több helyen ablakszemek hiá-
nyoznak. Tavaly, egy viharos szél so-

rán leszakadt a kinti terasz teteje, így 
most csak a vaskeret árválkodik a pe-
ron mellett. Az épület kint és bent is ál-
talános felújításra vár. Idén tavasszal, 
amikor országos szinten ellenőrizték a 
vasútállomásokat, többek között a Ki-
sállomáson levő állapotokat is kifogá-
solták a fogyasztóvédők, pénzbírságot 
is róttak ki az épület állapota miatt.

A Román Vasúttársaság (CFR) 
brassói regionális igazgatósága köz-
leményben számol be arról, hogy 
július 27-én adják át a felújítás végző 
cégnek az épületet, hogy a munká-
sok nekifoghassanak a tatarozásnak. 

Ottjártunkkor erre utaló jelek még 
nem voltak, de előre láthatóan az el-
következő időszakban megjelennek 
a munkások is. A marosvásárhelyi Na-
gyállomás vezetője, Vasile Bora a sajtó-
nak elmondta, nagyon örvend, hogy a 
Nagyállomás épületének korszerűsíté-
se után sor kerül a Kisállomás felújítá-
sára is. Tudomása szerint nemcsak  a 
várótermet és az irodákat is újítják fel, 
de az állomás környékét is rendezik.

Változik a program

A vasúttársaság döntése értelmében 
augusztus elejétől 19-7 óra között 
nem lesz ügyfélfogadás a Kisállomás 

jegypénztáránál. A döntést azzal in-
dokolják, hogy nagyon kevés utas 
volt éjszaka ezen a vasútállomáson 
és felesleges volt fenntartani az éj-

szakai váltást is. Az innen utazók on-
line válthatják meg a jegyeiket, vagy 
továbbra is személyesen, akár éjsza-
ka is, a Nagyállomás jegypénztárnál.

Felújítják az épületet, változik a jegypénztár programja is
• Új külsőt kap a marosvásárhelyi kis vasútállomás, 
hivatalos nevén Északi Pályaudvar épülete. Az ingatlan 
felújításának a napokban fognak neki. Más változás is 
várható a közeljövőben: augusztus elsejétől nem lesz 
éjszakai program a kisállomáson. 

Megérett a javításra a marosvásárhelyi 
Kisállomás épülete

▸  FOTÓ: RAB ZOLTÁN

Gyakran foglalják el jogtalanul 
a mozgásukban korlátozottak 
számára fenntartott ingyenes 
parkolóhelyeket
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