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H I R D E T É S

Még jó ideig várni kell arra, hogy meg-
oldódjanak a Maros Megyei Sürgős-
ségi Kórház körüli parkolási gondok. 
Az eddigi elképzeléseket felboríthatja 
az az egyezség, amely két évtizedes 
vita után körvonalazódik a városi és 
a megyei önkormányzat között.

 » SZUCHER ERVIN

H a a Maros megyei önkormányzat és a 
megyeszékhely polgármesteri hiva-
tala között közel két évtizedes múltra 

visszanyúló telekvita végre meg is oldódik, 
a Maros Megyei Sürgősségi Kórház környé-
kére elképzelt parkolóház megvalósítására 
még várni kell. Marosvásárhely és – hazai 
viszonylatban fejlettnek tartott – egész-
ségügyi rendszere számára az egyik legna-
gyobb problémát a szűknek bizonyuló par-
kolási felület jelenti a betegek és a kórházi 
személyzet szemszögéből egyaránt. Dorin 
Florea polgármesteri mandátuma alatt a 
városháza felvállalta volna a többszintes 
parkolóház megépítését, azonban az el-
képzelés mindössze a hangzatos nyilatko-
zatok és a látványterv bemutatásáig jutott 
el. Ciprian Dobre elnöki mandátuma ide-
jében a megyei tanács is hajlott arra, hogy 
megépítse a parkolót, azonban az ígéret 
még csak tanácsi határozattervezet formá-
jában sem köszönt vissza. A felek a két in-
tézmény közötti jogi vitára hivatkozva hárí-
tották át a felelősséget. Tízéves pereskedés 

után, 2017-ben Dorin Florea Facebook-ol-
dalán jelentette be, hogy az ügy jogi lezárá-
sa után a város végre megépítheti a parko-
lóházat. A volt elöljáró arról is beszámolt, 
hogy a város főépítészével, Daniela Miheţ-
cel a helyszínen tájékozódott a helyzetről. 
Egy évvel később, 2018 szeptemberében 
Florea személyes tanácsadója, Claudiu Ma-
ior látványtervet is bemutatott, amelyből 
kiderült, hogy a városháza már nem is a 
nagykórház mellé vagy mögé, hanem azzal 
szemben, a négysávos út túloldalára kép-

zeli el a beruházás megvalósítását. Ehhez a 
„gödör” megtisztítására lett volna szükség, 
azaz a jelenlegi mosoda, konyha és gyógy-
szertár lebontására.

A telekvita újabb fordulóponthoz ér-
kezett: a feleknek sikerült kiegyezniük, 
és egymás közt elosztaniuk a területet. 
A megállapodás révén a várost illeti meg 
a temető, az erdő alatt oda vezető út, a 
Gheorghe Marinescu utca és egy 14 ezer 
négyzetméteres felület, amelyen ma két 
raktár található. A megye birtokában ma-

rad a terület nagy része, többek között a 
háromezer négyzetméteres jelenlegi par-
koló, valamint a nagykórház és a temető 
között levő több mint 92 ezer négyzetmé-
teres telek. Mint már lapunkban megírtuk, 
az egyezséget a megyei képviselő-testület 
már megszavazta, most a városi tanácso-
sokon a sor, hogy ők is rábólintsanak, a 
prefektúra pedig ne találjon a két határo-
zatban semmi kivetnivalót.

Arra a kérdésre, hogy ezek után kinek 
kell megépítenie a parkolóházat, Kovács 
Levente, a Maros megyei önkormányzat 
RMDSZ-es alelnöke lapunknak elmondta, 
mivel az elfogadott határozat értelmében 
az a területrész, ahová a beruházást meg 
lehetne valósítani, a megyét illeti, értelem-
szerűen rájuk hárul a feladat. Csakhogy, 
tette hozzá, amíg nem járnak a telekügy 
végére, még tervkészítésbe sem fektethet-
nek pénzt. Elképzelhető, hogy első lépés-
ként egy nagyobb felületet alakítanak ki 
a parkoló személygépkocsiknak, és csak 
azután látnak neki az emeletes parkolóház 
építésének. Szintén a vita rendezésének 
függvényében döntenek majd a mentőau-
tók számára kialakítandó külön bejárati 
sáv megépítéséről.

Amint korábban beszámoltunk róla, 
a mielőbbi telekfelosztás az égési sérü-
lést szenvedett betegek számára tervezett 
kórház felépítése miatt vált elengedhetet-
lenné. Ennek szomszédságába egy másik 
egészségügyi egységet is felhúznának: a 
szívátültető központot, amely megalakulá-
sa óta a kórház egyik emeletén működik.

A megyei tanács feladata lesz a parkolóház megépítése, de előbb el kell készíteni a tervet

NEM IS A MAROSVÁSÁRHELYI ÖNKORMÁNYZATNAK KELL MEGÉPÍTENIE AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY MELLETTI PARKOLÓHÁZAT

Időigényes a kórház körüli káosz orvoslása
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