
A városközpontban lévő parkolóhelyek 
több mint felére bérletet váltottak
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Eltörölnék a központi bérleteket
A parkolási díj már drágult, a városközpont tehermentesítése a cél
• A székelyudvarhelyi 
kerékpáros közösség 
javasolta és a többségi 
önkormányzati frakció 
támogatja egyebek 
mellett a parkolási 
bérletek eltörlését 
Székelyudvarhely köz-
pontjában. Szerintük 
a parkolási illetékek 
drágításával ez lehet 
a városközpont teher-
mentesítésének egyik 
módja. A megvalósítá-
sig azonban a parkolási 
szabályzat módosítá-
sára is szükség van.

K O V Á C S  E S Z T E R

S zázhetven parkolóhely van 
Székelyudvarhely központ-
jában, a város szövete és az 

úthálózat azonban nem ad arra le-
hetőséget, hogy ebben a zónában 
több állomásozót alakítsanak ki. A 
véges számú parkolóhely akkor van 
jól kihasználva, ha napközben (8 és 

17 óra között) nem egy autó áll 9 órát, 
hanem mondjuk kilenc autó parkol 
egy-egy órát egy helyen – ezért java-
solta a Szekler Teker Egyesület, hogy 
a városvezetés törölje el a parkolóbér-
leteket a városközpontban. Ebben 
a városrészben ugyanis rendszerint 
mintegy száz parkolóbérletet válta-
nak ki, így értelemszerűen a parko-
lóhelyek zömét a bérletesek foglalják 
el. „Székelyudvarhelyen egy felemás 
helyzet alakult ki a parkolójegyárak 
mellett bevezetett, viszonylag sok 
kedvezményes bérlettel. Ez a legrosz-

szabb párosítás, hiszen a bérleteseket 
körülbelül tizedáron többlethaszná-
latra ösztönzi a rendszer, azaz egész 
napos parkolásra központi helyen, 
amíg a jegyet vásárlókat teljes áron a 
fennmaradt, de jóval kevesebb hely-
re. Ezért akár rövid időre is nagyon 
nehéz parkolóhelyet találni” – indo-
kolta kérését a kerékpáros egyesület.

Drasztikus, de szükséges

A polgármesteri hivatalhoz még 
tavaly novemberben benyújtott 

javaslatot a Szabad Emberek Párt-
jának (POL) székelyudvarhelyi 
önkormányzati frakciója is támo-
gatja. Mint korábban András Lehel 
frakcióvezető kifejtette, a bérletek 
eltörlését szükséges megoldásnak 
találják, illetve ezen túlmenően 50-
ről 100 lejre emelnék a szabálytalan 
parkolásért járó alapbírságot. Első 
lépésként azonban az önkormány-
zat tavalyi utolsó ülésén elfogadta a 
parkolási díjak megemelését: esze-
rint idén januártól már 2 lej helyett 
3 lejt kell fi zetni egy órányi parko-

lásért a városban. Fontos azonban 
tudni, hogy az sms-ben történő 
vagy a T-Park applikáción keresztül 
befi zetett parkolási díj összege nem 
változott, azaz a korábbi 50 euró-
cent plusz áfa maradt (2,4 lej + áfa).

Keresik az alternatívákat

A javaslatok életbeléptetéséhez 
azonban előbb a parkolási szabály-
zatot kell módosítani, ez pedig a 
város idei költségvetésének elfo-
gadásától függ, tudtuk meg Zörgő 
Noémitől. Mint a Székelyudvar-
helyi Polgármesteri Hivatal sajtó-
szóviviője kifejtette, a parkolási 
szabályzat aktualizálásához egy 
topográfi ai felmérést kell ké-
szíttetni, ezt a szolgáltatást 
pedig (mivel költséggel jár) 
csak a költségvetés elfoga-
dása után tudja megvásá-
rolni a hivatal.

Noha a történelmi vá-
rosközpont területén erre 
kevés lehetőség van, a vá-
rosvezetés dolgozik a további 
parkolófelületek kialakításán. A 
sajtószóvivőtől megtudtuk, hogy 
a vonatállomásnál lévő felületet 
bérbe adná a városnak a vasút-
társaság – erről már többször 
tárgyalt a város a CFR-rel –, itt 
alakítanának ki újabb parkolóhe-
lyeket, de emellett keresik a le-
hetőséget további parkolóhelyek 
létrehozására. Erre egy példa az 
Urbana Rt. udvarán, a Haáz Rezső 
utcában létrehozott parkolófelü-
let, ahol nyolcvan parkoló autó is 
elfér. Azonban, mint az a létreho-
zása óta kiderült, a Felső-Bethlen 
negyedből kevesen élnek ezzel a 
lehetőséggel.

Szimfonikus 
hangverseny
Szimfonikus hangversenyre 
várja közönségét a Székely-
földi Filharmónia február 
21-én, vasárnap: műsoron L. 
v. Beethoven és Sz. Prokofjev 
művei. Az est szólistája Murvai 
Márta hegedűművész Berlin-
ből, vezényel Tiberiu Soare. A 
18 órakor kezdődő koncertet 
a Székelyföldi Filharmónia 
hangversenytermében tartják, 
a helyek száma korlátozott, 
ezért előzetes regisztráció 
szükséges. Bejelentkezni a 
0745-031452-es telefonszámon 
lehet, üzenetben legkésőbb 
péntek estig. Jegyeket elővétel-
ben a művelődési ház pénztá-
ránál lehet váltani szerdától 
péntekig. A jelenleg Berlinben 
élő Murvai Márta hegedűmű-
vész, szólista és kamarazenész 
pályafutását szülővárosában, 
Bukarestben kezdte.
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M int ismeretes, egy hete bántal-
mazta egy RMDSZ-es székely-

keresztúri önkormányzati képviselő 
és fi a az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) egyik tagját a rugonfalvi 
halastónál. Az áldozat akkor azt 
állította, hogy egy kamerarendszer 
felszerelésében akart segíteni a te-
rület tulajdonosának, amikor a tavat 
korábban bérlő agresszorok több tár-
sukkal a helyszínre érkeztek és rövid 
szóváltás után ütlegelni kezdték.

Elvárja, hogy elhatárolódjanak

Az ügyben először az EMNP udvar-
helyszéki szervezetének elnöke, 
Lőrincz Árpád adott ki közleményt, 
megjegyezve, hogy az erőszak „még 
a legfelfokozottabb politikai viták és 
nézeteltérések során sem elfogad-
ható”. Éppen ezért szerinte a bán-
talmazó méltatlanná vált képviselői 
tisztségének betöltésére, így elvárja 
az RMDSZ-től, hogy a leghatáro-
zottabban ítélje el kollégájuk tettét. 
„Felszólítjuk az RMDSZ döntéshozó-
it, hogy nyilvánosan határolódjanak 
el székelykeresztúri képviselőjüktől 

és zárják ki soraikból” – fogalmaz a 
kommünikében.

Az elkövetkezőkben döntenek

Bíró Barna Botond, az RMDSZ ud-
varhelyszéki szervezetének elnöke 
keddi megkeresésünkkor hangsú-
lyozta, ő nem szeretne ítéletet mon-
dani az érintett képviselő felett, ezt 
inkább az igazságszolgáltatásra bíz-
za. Az említett tanácsossal folytatott 
beszélgetései után azt is le szeretné 
szögezni, hogy szerinte nem poli-
tikai indíttatású ügyről van szó – 
ilyen jellegű információt ugyanis 
nem kapott –, hanem egy tulajdon-

jogi vita fajulhatott bántalmazásig. 
„Egy dolog azonban biztos, hogy 
emberek vagyunk, ezért hibázunk, 
a hibáinkért viszont meg 
kell fi zetnünk az árat. Aki 
politikai szerepet vállal, 
tisztában kell legyen az-
zal, hogy az emberek azt 
várják el tőlünk, hogy jó 
példával járjunk elöl. Sem 
az erőszak, sem az önbí-
ráskodás nem fér össze a 
közösségépítő munkával. Ép-
pen ezért a következő időszakban 
meg fogjuk hozni az esettel kapcso-
latos döntéseket az RMDSZ-en be-
lül” – fogalmazott Bíró.

Elítélik az erőszakot – politikai üggyé fajult bántalmazás?
• Bár az RMDSZ udvarhelyszéki szervezete szerint nem 
politikai ügy fajult bántalmazásig múlt héten, amikor 
egy szövetségi színben megválasztott székelykeresz-
túri önkormányzati képviselő és fia ütlegelt egy EMNP-s 
párttagot, ezt másképp látja a Néppárt vezetősége, 
amely felszólalt társa védelmében. Abban mindkét fél 
megegyezik, hogy az erőszak semmire nem megoldás.

Feljelentés lopásért
Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte, 
az áldozat nem tett feljelentést az őt ért agresszió ügyében, de erre nem is 
volt szükség, mivel a hatóságok hivatalból indítottak eljárást. Mindemel-
lett arra is kitért, hogy a tó korábbi bérlője hallopás miatt tett feljelentést. 
A rendőrség mindkét ügyben kivizsgálást folytat.




