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• Folyamatos az 
egyeztetés a város-
háza és a rendőrség 
képviselői között, 
forgalmi változásokra 
van mód, de a parko-
lás szabályozásához 
a helyi rendőrségre 
és az általuk felügyelt 
fizetős parkolási 
rendszerre is szükség 
van – értékelt kérdé-
sünkre Csíkszereda 
polgármestere.

KOVÁCS ATTILA

A városvezetés tavalyi beik-
tatása után rendszeressé 
váltak az egyeztetések a 

polgármesteri hivatal és a városi 
rendőrség illetékesei között, ez azó-
ta is tart – mondta el Korodi Attila. 
Csíkszereda polgármestere szerint 
a város autós forgalmát érintő kér-

désekben most aktuálissá 
vált téma a zöldségpiac 
helyzete. Mivel ott a tevé-
kenység újraindulásával 
ismét megnőtt a forgalom 
és zsúfolttá vált a környék, 

terítékre került az egyirá-
nyú közlekedés bevezetése a piac 
területén, azaz a Mihai Eminescu 
és a Kossuth Lajos utca között kap-
csolatot teremtő útvonalon, ahol 
parkolóhelyek is találhatók. Mivel 
ott mindkét irányban lehet közle-
kedni, de az úttest szűk a parkoló 
gépjárművek miatt, sok esetben 
nem fér el egymás mellett két el-
lenkező irányból közeledő autó, így 
rendszeressé válnak a torlódások. 

A rendőrség ezt az egyirányúsí-
tást megoldhatónak tartja, Korodi 
szerint az a kérdés, hogy kisebb 
vagy nagyobb bürokráciával lehet 
kivitelezni – szükséges lesz-e egy 
tanulmány, vagy a hivatal kérését 
elfogadva be lehet ezt vezetni.

Pontosítják a feltételeket

„Az első kérésünk után jól együtt-
működtünk, a Villanytelep utcában 
megnyitottuk a Penny nagyáruház 
felé a bejáratot. Viszont abban a 
kérdésben, hogy a Villanytelep ut-
cában ismét kétirányú legyen-e a 
a közlekedés, már hosszabb egyez-
tetés várható, mert ők szakmailag 
azon a véleményen vannak, hogy 

nem feltétlenül van erre szükség” 
– vázolta a polgármester, hozzá-
téve, forgalmi szakembereket is 
keresnek, akiket be tudnak vonni 
az együttműködésbe. A városban 
tapasztalható parkolás szabályo-
zására viszont a helyi rendőrség 
megalakítása és a fi zetős parkolási 
rendszer életbe léptetése előtt ke-
vés lehetőség van, még akkor is, 
ha a rendőrség ellenőrzéseket vé-
gez a zsúfoltabb útszakaszokon. A 
polgármester azt mondta, a helyi 
rendőrség igazgatói tisztségének 
betöltése érdekében márciusban 
kiírt, majd a pszichológiai alkal-
masságra, illetve a fi zikai erőnlét-
re vonatkozó feltételek nem elég 
egyértelmű megfogalmazása miatt 

érvénytelenített versenyvizsgát 
nemsokára újra meghirdetik. Az 
említett feltételrendszerről a rend-
őrséggel is egyeztettek, az új válto-
zatot a helyi önkormányzatnak is 
el kell fogadnia. „A másik feladat 
számunkra összeállítani, hogy a 
fi zetős parkolási rendszer elindítá-
sához milyen beruházásokat kell 
elvégezni a személyzeti kérdéseken 
túl. Ez már kapcsolódik a Kossuth 
utcát érintő projekthez is, ahol akár 
az útburkolatba építhető érzékelők-
kel is feltüntetnénk, hol vannak 
szabad parkolóhelyek” – példáló-
zott a városvezető.

Forgalmi változások várhatók
A csíkszeredai parkolás szabályozásához a helyi rendőrség is kell

A piac területén a torlódások 
miatt van szükség egyirányú 
közlekedésre

▴  FORRÁS: OLVASÓI FELVÉTEL

Bajnok hokisok 
a Nézőpontban
Oroszlánrészt vállaltak abban, 
hogy a Csíkszeredai Sportklub-
nak – a Brassó ellen vívott erdé-
lyi házi fináléban – harmadszor 
sikerült elhódítania a bajnoki 
trófeát a jégkorong Erste Ligá-
ban. Az izgalmas, fordulatos 
összecsapásokat hozó döntőt, 
a kék-fehérek fergeteges sike-
rének titkát, ugyanakkor álta-
lában a székelyföldi jégkorong 
helyzetét a finálé legértékesebb 
játékosának megválasztott Be-
cze Tihamér, valamint Papp Sza-
bolcs csapatkapitány értékelte 
a Székelyhon TV-ben. A csíki 
hokicsapat két oszlopos tagja 
a Nézőpontban kifejti, miként 
lehet kiélezni a formát a döntő 
ütközetekre, különös tekintettel 
a jelenlegi járványidőszakra, 
amikor sokáig szüneteltek a 
mérkőzések és edzésre sem 
volt lehetőség, továbbá miként 
sikerül feltüzelniük magukat 
egy-egy mérkőzésre szurkolók 
hiányában. A csapatkapitánytól 
megtudjuk, hogyan lehet ösz-
szekovácsolni, csapattá gyúrni 
a székelyek, románok, kanada-
iak, oroszok alkotta gárdát, mit 
lehet tanulni az idegenlégió-
soktól, az MVP pedig elmondja, 
miként lehet hideg fejjel gon-
dolkodni, győztes döntéseket 
hozni a kulcsmomentumokban. 
A két hokis beavatja a nézőt a 
sebesség, keménység jelle-
mezte sportág veszélyeibe is. 
„Csak az nem szenved sérülést 
ebben a sportágban, aki nem 
vállalja be a kemény szituáci-
ókat. Ha a sérülésveszélyen 
kezdenénk gondolkodni, akkor 
ki se menjünk a jégre” – vall-
ja Papp Szabolcs, miközben 
Becze Tihamér arra is válaszol, 
vár-e újabb meghívót a magyar 
válogatottba. A Csíkszeredai 
Sportklub két kiváló jégko-
rongozójával Rostás Szabolcs 
által készített interjút pénteken 
12 órától tekinthetik meg a 
Székelyhon TV YouTube-csator-
náján. (Rostás Szabolcs)
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SIMON VIRÁG

A marosvásárhelyi városháza köz-
vélemény-kutatást végzett, ame-

lyet kétezer marosvásárhelyi töltött ki. 
Mint arról már írtunk, a válaszadók 70 
százaléka támogatja a Bolyai utca, az 
Enescu utca és a Győzelem tér 3. szám 
alatti járdasziget sétatéri átalakítását, 
főként hétvégék alkalmával. A város-
háza sajtóirodája szerint a lakosság 
egyebek közt azt is szorgalmazza, 

hogy a városban legyen több bicikli-
út, pad, továbbá legyen művészetek 
utcája, több közvécé és köztéri butik. 
Arra a kérdésre, hogy mennyire fontos 
az említett utcák, terek sétálóövezetté 
alakítása és a biciklisek számára hasz-
nálható terek kialakítása, a következő 
válaszok érkeztek: 50,1 százalékuk úgy 
véli, hogy nagyon fontos a Bolyai utca 
sétálóutcává alakítása, 60 százalékuk 
szerint fontos az Enescu utca gyalo-
gosövezetté alakítása, és 70 százalé-
kuk támogatja a Győzelem téri járda-
sziget átalakítását is.

Egyelőre köztes megoldás

Amíg kidolgozzák az Enescu és a 
Bolyai utca teljes vagy részleges 
lezárásának feltételeit, addig a vá-

rosvezetés egy köztes megoldást 
alkalmaz: szombatonként 14 órától 
vasárnap 18 óráig lezárja a főtér 
egyik felét (a Művész mozi felőli 
részét) és az említett két utcát. A 

sajtóirodától kapott tájékoztatás ér-
telmében szombaton 14 órától nem 
lehet autóval behajtani az 1918. 
december 1. sugárút és Rózsák té-
ri útkereszteződéstől (Mureș Mall) 
egészen a McDonald’s-ig (a 
nagy katedrális felé veze-
tő irányban), a Művészet 
utcától (McDonald’s mel-
letti utca) egészen a nagy 
katedrálisig. Ez azt jelenti, 
hogy csak a központ egyik 
részét zárják le, a Színház 
tér felőli részen továbbra is közle-
kednek majd az autók, autóbuszok. 
A fent említett időszakban nem lesz 
autós forgalom a Bolyai és az Enes-
cu utcában sem. A központi övezet 
sétálótérként való megnyitására 
ezentúl minden hétvégén és a hiva-
talos ünnepnapokon is sor kerül.

Már ezen a hétvégén lezárják részlegesen a marosvásárhelyi főteret
• Már ezen a hétvégén lezárják Marosvásárhely főte-
rének egyik felét, valamint a Bolyai és az Enescu utcát. 
A marosvásárhelyi városháza a lakosság véleményét is 
figyelembe véve döntött arról, hogy hétvégére és ünnep-
napokra sétatérré alakítja a főteret és a két említett utcát.

A központi sétány Színház téri felén 
továbbra is közlekedhetnek az autók

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE




