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Lépnek: felszabadítják  a járdákat
Hamarosan elszállítják a tilosban parkoló gépjárműveket

SIMON VIRÁG

Marosvásárhelyen is nagy 
gondot jelent, hogy a sie-
tős, az üzlet, az iskola, a 

munkahely ajtajáig autóval igyekvő 
lakók sokszor törvénytelenül fog-
lalják el a járdát, a zöldövezetet, 
de akadályozzák más gépjárművek 
közlekedését is. A helyzet rendezése 
érdekében a marosvásárhelyi ön-
kormányzat módosította a roncsau-
tók elszállítására vonatkozó határo-
zatot, belefoglalva, hogy a tilosban 
parkoló autókat is elszállítják.

Szigorú rendelkezés

Az RMDSZ-es Iszlai Tamás azt 
kérte, egészítsék ki a szabályzatot 
azzal, hogy elvontatható minden 
olyan jármű, amely buszmegállók-
ban, járdákon, mozgássérülteknek 

fenntartott helyeken, táblá-
val jelölt tiltott helyeken, 
közterületeken lévő zöldöve-
zetekben, autós bejáratok-
nál parkol vagy akadályoz 
más autókat. A Szabad Em-
berek Pártjához (POL) tar-

tozó Pápai László javaslatára 
kiegészítették a tervezetet azzal, 
hogy a kerékpárutakon parkoló 
autókat is vontassák el. Közösségi 
oldalán Kali István azt sérelmez-
te, hogy az elfogadott módosítások 
miatt több olyan utcában, mint pél-
dául a Budai Nagy Antal, amelynek 

mindkét felén kerékpársáv van, 
ezután egyáltalán nem lehet meg-
állni, parkolni. Szerinte ott több 
olyan cég, üzlet működik, amely-
nek munkáját ellehetetleníti ez a 
rendelkezés, hiszen nem tudnak 
majd az ingatlan előtt megállni, 
parkolni. Az utcában több olyan 
magánlakás is van, amelynek ud-
varára nem lehet behajtani, így az 

ott lakók mindennapjait is megne-
hezíti az intézkedés.

Lassan visszaszorulnak 
az autók

Ennek kapcsán felmerült, hogy lehet 
parkolni a közeli kis utcákban, és az 
sincs rendjén, hogy kerékpársávra 
és járdára parkoljanak az autók. Gál 

Sándor, a Marosszéki Közösségi Ala-
pítvány elnöke azon véleményének 
adott hangot, hogy az autók mellett 
Marosvásárhelyen, de más város-
ban is, meg kell férjenek a kerékpá-
rosok, gyalogosok és autóbuszok. 
Míg most, bár hivatalos felmérés 
nincs erről, a lakók 40–50 százaléka 
autóval közlekedik a városban. Ha 
lennének biztonságos kerékpárutak 
és megfelelő tömegközlekedés, ha 
visszaszorítanák a tilos parkolást és 
parkolóházakba kényszerítenék az 
autókat, akkor az autóval közleke-
dők aránya 30 százalékra csökken-
hetne – vázolta. Szerinte ez jó lenne 
a környezetnek, a lakóknak és az 

autósoknak is, akiknek nem kellene 
olyan sokat dugóban állniuk, keve-
sebb autó lenne az utakon.

Járművet kell vásárolniuk

A Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség 
vezetőjétől, Raul Matiştól megtudtuk, 
hogy a módosításokat csak azután 
tudják életbe léptetni, hogy a közterü-
letrendezési igazgatóság vásárol egy 
autók elszállítására alkalmas jármű-
vet. Korábban a Salubriserv hulladék-
gazdálkodási cégnek volt egy ilyen 
autója, amit használni, bérelni lehe-
tett, de ez meghibásodott, így jelenleg 
Marosvásárhelyen nincs erre a célra 
alkalmas autó. A helyi költségvetés-
ben pénzt szavaztak meg a jármű 
beszerzésére, így az igazgató reméli, 
hogy hamarosan alkalmazhatják az 
elfogadott intézkedéseket.

Lesznek parkolóházak

Soós Zoltán polgármester szerdán 
arról beszélt, hogy idén a helyi költ-
ségvetésben szerepel nyolc parko-
lóház megvalósíthatósági tanulmá-
nyának elkészítéséhez szükséges 
összeg, ezek közül egyik a Színház 
téren, több a Tudor és Kövesdomb 
negyedekben lenne. A városvezető 
szerint lehetséges, hogy a Színház 
téri parkolóházakat már idén, év 
végén elkezdik építeni. Soós arról is 
beszélt, hogy a parkolóházak tetejé-
re sportpályákat terveznek, hiszen 
ezek hiányoznak a városból, és hely 
sincs, ahova ilyeneket építsenek.

A Budai Nagy Antal utcában kerékpár-
sávon és járdán is parkolnak az autók. 
Már nem sokáig?
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K O V Á C S  E S Z T E R

A kerékpárszezon kezdetével 
a Székelyudvarhelyi Helyi 

Rend őrség azt vizsgálta, hogy 
mennyire népszerű, hányan hasz-
nálják a 2019 szeptemberében a 
Bethlen Gábor utcában felfestett 
kerékpársávot. A Központi Regi-
onális Fejlesztési Ügynökség ké-
résére a kamerafelvételek alapján 
összeszámolták, hogy egy adott 
napon, április 13-án reggel 5 és este 
10 óra között hány biciklis haladt 

el a Bethlen Gábor és Gábor Áron 
utcák kereszteződésénél. A kapott 
eredmény őket is meglepte, hiszen 
a jelzett időintervallumban ösz-
szesen 873 bicikli fordult meg az 
említett útkereszteződésnél. Mind-
ez egy olyan napon, amelyen még 
az időjárási feltételek sem voltak 
kiemelkedően jónak nevezhetők – 
közölte az egység. Hozzáteszik: az 
adat azt bizonyítja, hogy szükség 
volt a város fő útvonalán a megfe-
lelő sávok kialakítására, hiszen a 
kedvező időjárási feltételek mellett 
rendszeresen használják a bicikli-
sek és rolleresek egyaránt.

Nem volt egyöntetű

Mint arról már beszámoltunk, a Beth-
len Gábor utcán és a Bethlenfalvi úton 
kialakított kerékpársávok miatt for-
galmi változást is bevezettek az emlí-
tett útvonalakon: a Bethlen Gábor ut-
ca első szakaszán nem a jobb, hanem 
a bal oldalra került a parkolósáv, a 

felső szakaszon pedig teljesen felszá-
molódtak a parkolóhelyek. A két utcá-
ban mindkét menetirányban a járda 
mellett húzódnak a sávok: a Bethlen 
Gábor utcában 1,4 méter szélesek, a 
rendőrség épületétől pedig 2 méter 
szélesek. A két forgalmas utcában lévő 
vállalkozások megkérdőjelezték a vál-
toztatás szükségességét, sőt tüntetést 

is rendeztek, amelyen mintegy száz 
érintett személy vett részt. A kerékpár-
sávot a megyei és a székelyudvarhelyi 
rendőrség engedélyével alakították 
ki, a Székelyudvarhelyi Polgármesteri 
Hivatal pedig hasonló útvo-
nalak létrehozását is tervezi. 

Fontos tudni, hogy a 
kerékpársáv gépjárművel 
való elfoglalása – amit a 
Székely udvarhelyi Helyi 
Rendőrség munkatársai szi-
gorúan ellenőriznek – kihá-
gásnak minősül és bírságot 
von maga után, melynek értéke meg-
állás esetén 290 lejtől 435 lejig terjed 
és két büntetőponttal jár, míg várako-
zás esetén 580 lejtől 725 lejig terjed és 
három büntetőponttal jár.

Naponta több százan használják az egyesek által kifogásolt biciklisávot
• Közel ezer kerékpáros halad át naponta a székelyud-
varhelyi Bethlen Gábor utcai, mintegy másfél éve fel-
festett biciklisávon. Az adatokhoz a Székelyudvarhelyi 
Helyi Rendőrség jutott hozzá, egyúttal azt hangsúlyoz-
ván: a gépjárművezetőknek szabadon kell hagyniuk a 
kerékpáros útvonalakat.

Jó időben több mint 800-an használják 
naponta a sokat vitatott kerékpársávot

◂  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

• Kisebb felháborodást váltott ki, különösen a közösségi oldalakon, hogy Ma-
rosvásárhelyen módosították a közterületen hagyott autók begyűjtéséről szóló 
helyi tanácsi határozatot, belefoglalva, hogy nemcsak a roncsokat, hanem a 
szabálytalanul parkoló járműveket is elszállítják. A határozat érvénybe lépésére 
azonban még várni kell.




