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• Székelyudvarhely 
szűk utcái nehezen 
bírják meg a napi szin-
ten a városban zajló 
autós forgalmat, ami 
pedig a parkolóhelye-
ket illeti, azok száma 
erősen korlátozott. A 
központi zóna parko-
lási problémáit több 
alkalommal és külön-
böző megoldásokkal 
is próbálták már eny-
híteni – eddig nem 
sok sikerrel.

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

K özel 20 300 autó van beje-
gyezve Székelyudvarhelyen, 
naponta átlagban 25 ezer 

bejövő autót számol a négy legfon-
tosabb, forgalomfi gyelő rendszerrel 
ellátott kereszteződés – tudtuk meg 
Zörgő Noémitől, a városháza sajtó-
referensétől. Ez egy szűk utcákra 
tagolt kisvárosban rengeteg. Ráadá-
sul, mivel a hivatalok a központban 
vannak, ez a városrész a leginkább 
megterhelt, a parkolóhelyekhez való 
hozzáférést állandóvá kellene tenni 
– folytatta a szóvivő. Ez viszont csak 
akkor lehetséges, ha megszüntetik 
a parkolóbérletek igénylési lehe-
tőségét, hiszen sok esetben egész 
nap foglalt jó néhány parkolóhely, 
amelyeket pedig a gyors hivatali 

ügyintézés érdekében sokan tudná-
nak használni. Korábban a bérletek 
árának drasztikus emeléséről dön-
töttek, ez jócskán visszaszorította 
ugyan az igényléseket, de nem jelent 
végleges megoldást. Készülnek a ter-
vek az A zónás parkolás átszervezé-
sére, és amint megérkeznek a jóvá-
hagyások, tanácsi határozat készül, 
amivel önkormányzati engedélyt 
kérhetnek egy új parkolási szabály-
rendszerre – magyarázta a szóvivő. 
Zörgő Noémi arról is beszámolt, 
hogy több, a város tulajdonában 
lévő helyszínen is beazonosítottak 
már parkolók, parkolóházak létesíté-
sére alkalmas területeket, ezekről a 
lakossággal is egyeztetve dönt majd 
az önkormányzat.

Bíróságra kerülhet az okos 
parkolórendszer ügye

Tavaly májusban számoltunk be ar-
ról, hogy a város főterét egy 88 ezer 
lejes beruházásból okos parkolórend-
szerrel látják el, amely kimutatja, 
hogy a 64 helyből hány szabad, kü-
lön jelezve a fogyatékkal élők számá-
ra fenntartott helyeket. Noha ebből 
kiindulva a városvezetés hasonló 
rendszer felszerelésével kívánta vol-
na megoldani a központi zónára jel-
lemző parkolási gondokat, a beren-
dezés végül még ezen az egy ponton 
sem működött. Ennek oka az, hogy 
„a rendszer átvételezésekor hiányos-
ságokat tapasztaltak ahhoz képest, 
amit kértek” – mondta a polgármes-

teri hivatal sajtófelelőse. Ezeket a ki-
vitelezőnek kellett volna orvosolnia, 
de ez nem történt meg. „Nagyon úgy 
néz ki, hogy jogi útra fog kerülni a 
dolog, mert garanciális javításokat 
nem végzett el annak ellenére, hogy 
ki volt fi zetve a beruházás.” Olyan 
rendszer kiépítésének lett volna a 
kiindulópontja, amely „teljesen át-
szabta volna az A zónás parkolást” 
– fogalmazott a sajtószóvivő. T-Park 
applikációs rendszer működött volna 
a központ területén, így valós időben 
látni lehetett volna, hol és hány sza-
bad hely van, továbbá ki fi zetett és ki 
nem a parkolásért. Nem tettek le róla, 
egyelőre peren kívül próbálnak meg-

egyezni a kivitelezővel, de ha nem 
sikerül, bírósági ügy lesz belőle – ösz-
szegezte Zörgő Noémi. 

Javuló parkolási szokások

Jelenleg hatvanszázalékos éjszakai 
elfoglaltsággal működik a Bethlen- 
negyedi, mintegy 80 férőhelyes in-
gyenes parkoló, tudtuk meg László 
Szabolcstól, a Székelyudvarhelyi 
Helyi Rendőrség vezetőjétől. Ennek 
köszönhetően a közeli Lakatosok és 
Fazekasok utcák felszabadultak, jó-
formán megszűnt a járdán par-
kolás. A lakosság együttmű-
ködő, egyre több bejelentés 
érkezik tilos parkolásokról, 
de ezek csak ritkán végződ-
nek pénzbírsággal. „Nagy 
százalékban visszaszorult a 
tilosban parkolás Székely-
udvarhelyen” – összegezte 
tapasztalatait László Szabolcs, 
hozzátéve, a helyi rendőrök gyakran 
elnézők, fi gyelembe veszik az adott 
helyzetet, illetve azt is, hogy a korlá-
tozott parkolási lehetőségek miatt a 
járművezetők helyzete is nehéz. „Szi-
gorúbbak lennénk, lehetnénk, ha len-
ne egy lehetőség azt mondani, hogy 
kétszáz-háromszáz méteren belül van 
egy parkoló, amit éjjel-nappal lehet 
használni” – mondta László Szabolcs.

Jót akartak, per lehet belőle
Parkolás Székelyudvarhelyen: több tényező is hátráltatja a parkolási gondok megoldását

Túlzsúfolt a városközpont, 
egyhamar nem is várható 
enyhülés 

▾  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Parkolódíjak

Székelyudvarhelyen az A zónában 
jelenleg összesen 232 parkoló-
hely van, itt 3 lejbe kerül 40 perc-
nyi állomásozás. A B övezetben 
184 kijelölt parkolóhely áll rendel-
kezésre, itt is 3 lejt kell fizetnünk, 
viszont ezért 60 perc jár.

B Á L I N T  E S Z T E R

A 2021-es év folyamán további drá-
gulásokra kell készülni Közép- és 

Dél-Kelet-Európában, Románia pedig 
az élbolyban lesz ebben a tekintetben 
– vetíti előre friss elemzésében az 
Osztrák Nemzeti Bank. Az elemzők, 
amikor Románia kapcsán arról be-
szélnek, hogy az árak az év folyamán 
folyamatosan nőni fognak, kiemelik 
az energiaárak robbanásszerű növe-
kedését. „A Covid-19 miatt bevezetett 
korlátozások feloldása nyomán meg-
növekedett kereslet az árak emelke-
déséhez vezetett, illetve megbontotta 
a kereslet és a kínálat viszonyát, nyo-
mást gyakorolva a termelési költsé-

gekre” – irányítják rá a fi gyelmet az 
osztrák szakemberek. Meglátásuk 
szerint a román gazdaság számára a 
legnagyobb gondot továbbra is a defi -
citek jelentik. A régióban ugyanis itt 
a legmagasabb a költségvetési hiány 
mértéke, 2020-ban meghaladta a 9 
százalékot, mint ahogy egyre mélyül 
a külkereskedelmi mérleg hiánya is. 
Mindez pedig az osztrák gazdasági 
elemzők szerint gazdasági konszoli-
dációt fog megkövetelni. A folyamat 
amúgy gyakorlatilag elkezdődött, 
már befagyasztották a közalkalma-
zottak fi zetését, a szakemberek sze-
rint pedig a kiadások lefaragása mel-
lett adó- és illetékemelések várhatók, 
amelyek miatt tovább csökkenhet a 
vásárlóerő. Florin Cîţu miniszterel-
nök szerint azonban egyelőre nincs 

ok aggodalomra, az Országos Statisz-
tikai Intézet (INS) és a Román Nem-
zeti Bank (BNR) általa idézett adatai 
alapján ugyanis a havi átlagbér idén 
„sokkal gyorsabban” emelkedett, 
mint az infl áció mértéke, és ennek 
következtében nőtt a vásárlóerő.

Kevesen élnek átlagbérből 
vagy többől

„A nagy átlagot tekintve a románi-
ai bérek egyelőre valóban gyorsabb 
mértékben növekednek, mint  az 
infl áció, tehát a vásárlóerő minimá-
lisan, de növekszik, ebben igaza van 
Florin Cîţu miniszterelnöknek” – 
szögezte le a Krónika kérdésére  Rácz 
Béla Gergely közgazdász. Az elemző 
azonban árnyalta a képet, hangsú-

lyozva, hogy az átlag ebben az eset-
ben is megtévesztő lehet, hiszen az 
országban nagyon kevesen élnek 
átlagbérből, a statisztikai átlagnak 
nagy a szórása, vannak jóval felette 
és alatta is. Viszont nem biztos, hogy 
annak is növekszik a vásárlóereje, 
aki az átlagnál sokkal kevesebbet 
keres, sőt a nagyon alacsony jöve-
delműek esetében tipikusan nem nő 
a vásárlóerő, hanem az infl áció miatt 
éppen romlik, miközben a nagyon 
vagy relatív magas jövedelműek bére 
gyorsabban növekszik, tehát a vá-
sárlóerejük is nő. „Amikor átlagról 
beszélünk, az általában kevesekre 
igaz, hiszen jellemzően kevesebben 
vannak, akik épp átlagbérből élnek” 
– mutatott rá Rácz Béla Gergely.   

Gyorsan pótolnák a kiesett 
összegeket

Szabó Árpád közgazdász, a Parti-
umi Keresztény Egyetem oktatója 

eközben attól tart, hogy a bérek 
nem érik utol az inflációt.  Meglá-
tása szerint lesznek olyan ágaza-
tok, amelyek fejlődni tudnak, az 
állami beruházások és támogatá-
sok felpörgetik a tevékenységüket, 
ezeknél a cégeknél, intézmények-
nél lehet fizetésemelés, amellyel 
tartani tudják a lépést az infláci-
óval. Ugyanakkor meglá-
tása szerint a legtöbb he-
lyen a magánszektorban 
nem tudnak béremelést 
eszközölni, hiszen sok 
vállalat még mindig érzi 
a járványhelyzet negatív 
hatását. A szakértő azt látja 
az áremelkedés hátterében, hogy 
az elmúlt másfél év veszteségeit 
akarják rövid idő alatt pótolni a cé-
gek, ugyanakkor készülnek a sokat 
emlegetett negyedik hullámra, tar-
talékolni próbálnak, amiből majd 
az esetleges újabb lezárások esetén 
túl tudnak élni.

Rossz hír az elemzőktől: folytatódhat a drágulás
• Nem szolgálnak jó hírekkel a gazdasági elemzők azok számára, akik az elmúlt idő-
szakban azt tapasztalták, hogy bevásárlásról bevásárlásra több pénzt kell lepengetni 
egy nagyjából azonos tartalmú kosárért, a helyzet ugyanis várhatóan tovább romlik. 




