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• Még jó ideig várni 
kell arra, hogy meg-
oldódjanak a Maros 
Megyei Sürgősségi 
Kórház körüli par-
kolási gondok. Az 
eddigi elképzelése-
ket felboríthatja az 
az egyezség, amely 
két évtizedes vita 
után körvonalazódik 
a városi és a megyei 
önkormányzat között.

S Z U C H E R  E R V I N

H a a Maros megyei önkor-
mányzat és a megyeszék-
hely polgármesteri hivata-

la között közel két évtizedes múltra 
visszanyúló telekvita végre meg is 
oldódik, a Maros Megyei Sürgős-
ségi Kórház környékére elképzelt 

parkolóház megvalósítására 
még várni kell. Marosvá-
sárhely és – hazai viszony-
latban fejlettnek tartott 
– egészségügyi rendszere 
számára az egyik legna-
gyobb problémát a szűknek 
bizonyuló parkolási felület 
jelenti a betegek és a kórhá-

zi személyzet szemszögéből 
egyaránt. Dorin Florea polgármes-
teri mandátuma alatt a városháza 
felvállalta volna a többszintes par-
kolóház megépítését, azonban az 
elképzelés mindössze a hangzatos 

nyilatkozatokig és a látványterv 
bemutatásáig jutott el. Ciprian Dob-
re elnöki mandátuma idejében a 
megyei tanács is hajlott arra, hogy 
megépítse a parkolót, azonban az 
ígéret még csak tanácsi határozat-
tervezet formájában sem köszönt 
vissza. A felek a két intézmény kö-
zötti jogi vitára hivatkozva hárítot-
ták át a felelősséget.

Évtizedes pereskedés

Tízéves pereskedést követően, 2017-
ben Dorin Florea Facebook-oldalán 

jelentette be, hogy az ügy jogi lezárá-
sa után a város végre megépítheti a 
parkolóházat. A volt elöljáró arról is 
beszámolt, hogy a város főépítészé-
vel, Daniela Miheţ-cel a helyszínen 
tájékozódott a helyzetről. Egy évvel 
később, 2018 szeptemberében Flo-
rea személyes tanácsadója, Claudiu 
Maior látványtervet is bemutatott, 
amelyből kiderült, hogy a városhá-
za már nem is a nagykórház mellé 
vagy mögé, hanem azzal szemben, 
a négysávos út túloldalára képzeli el 
a beruházás megvalósítását. Ehhez 
a „gödör” megtisztítására lett volna 

szükség, azaz a jelenlegi mosoda, 
konyha és gyógyszertár lebontására.

Újabb fordulópont

A telekvita újabb fordulóponthoz 
érkezett: a feleknek sikerült kiegyez-
niük és egymás közt elosztaniuk a 
területet. A megállapodás révén a 
várost illeti meg a temető, az erdő 
alatt oda vezető út, a Gheorghe Ma-
rinescu utca és egy 14 ezer négyzet-
méteres felület, amelyen ma két rak-

tár található. A megye birtokában 
marad a terület nagy része, egyebek 
közt a háromezer négyzetméteres je-
lenlegi parkoló, valamint a nagykór-
ház és a temető között lévő több mint 
92 ezer négyzetméteres telek. Mint 
arról beszámoltunk, az egyezséget a 
megyei képviselő-testület már meg-
szavazta, most a városi tanácsoso-
kon a sor, hogy ők is rábólintsanak, 
a prefektúra pedig ne találjon a két 
határozatban semmi kivetnivalót.

Kinek kell építeni?

Arra a kérdésre, hogy ezek után 
kinek kell megépítenie a parkoló-
házat, Kovács Levente, a Maros me-
gyei önkormányzat RMDSZ-es alel-
nöke lapunknak elmondta, mivel az 
elfogadott határozat értelmében az 
a területrész, ahová a beruházást 
meg lehetne valósítani, a megyét 
illeti, értelemszerűen rájuk hárul a 
feladat. Csakhogy, tette hozzá, amíg 
nem járnak a telekügy végére, még 
tervkészítésbe sem fektethetnek 
pénzt. Elképzelhető, hogy első lé-
pésként egy nagyobb felületet ala-
kítanak ki a parkoló személygépko-
csiknak, és csak azután látnak neki 
az emeletes parkolóház építésének. 
Szintén a vita rendezésének függvé-
nyében döntenek majd a mentőau-
tók számára kialakítandó külön 
bejárati sáv megépítéséről.

Mint arról korábban beszámol-
tunk, a mielőbbi telekfelosztás az 
égési sérülést szenvedett betegek 
számára tervezett kórház felépíté-
se miatt vált elengedhetetlenné. 
Ennek szomszédságába egy másik 
egészségügyi egységet is felhúz-
nának: a szívátültető központot, 
amely megalakulása óta a kórház 
egyik emeletén működik.

Időigényes a káosz orvoslása
Nem is a marosvásárhelyi önkormányzatnak kell megépítenie a parkolóházat
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Ahová sikerül. Egy ideig még 
eltartanak a Maros Megyei 
Sürgősségi Kórház körüli 
parkolási gondok
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A fi zetéses parkolás visszaveze-
tésének szükségességével az 

önkormányzatban mindenki egyet-
ért (legalábbis egyetértett még egy 
éve), a korábbi képviselő-testü-
letben ugyanis egyhangúlag dön-
töttek erről. 2020 augusztusában 
9 parkolóautomatát helyeztek ki 
Gyergyószentmiklós főterén, illetve 
a központhoz közeli utcákban, de 
ezek azóta sem működnek. Érdek-
lődtünk a városházán, hogy miért 
nem sikerült mostanáig üzembe he-

lyezni ezeket, és hogy milyen mun-
kálatok, ügyintézés várat magára 
még ezzel kapcsolatban.

Hivatali válaszok

A válaszból ugyan nem derült ki 
az eddigi késlekedés oka, ellenben 
arról tájékoztattak, hogy jelenleg 
városszerte kátyúzási munkálatok 
zajlanak, emellett pedig hozzálát-
tak a polgármesteri hivatal megren-
delésére az útburkolati jelek festé-
séhez. Egyebek közt az átjárókat, 
valamint a parkolóhelyeket festik 
fel a fő útvonalakon, összesen 13 
utcát, illetve útszakaszt érintve: a 

Gábor Áron, a Kárpátok, a Nicolae 
Bălcescu, a Kossuth Lajos, a Már-
ton Áron, a Fürdő, a Budai Nagy 

Antal, a Miron Cristea, a Tűzoltó és 
a Kórház utcában, a Testvériség és 
a Gyilkostó sugárúton, valamint a 

Szabadság téren, illetve a Gyilkos-
tónál dolgoznak. A tanintézmények 
körül piros alapra festik fel a zebrát. 
Ez 14 színes átjárót jelent. 

A parkolóórák üzembe helye-
zése az útfestések után 
lehetséges – írják, hozzá-
téve, hogy a részletekről 
a későbbiekben lesz még 
tájékoztatás. Akkor majd 
várhatóan az is kiderül, 
hogy mikortól lesz ese-
dékes a parkolási rend-
szer visszavezetése. Mint 
ismert, a korábbi város-
vezetés határozata szerint 
az üzemeltetést az önkormányzat 
alkalmazottai végeznék, és a par-
kolódíjakból befolyó összegek a 
város kasszájába kerülnek.

Nem világos, hogy mikor vezetnék vissza a fizetéses parkolást
• Több mint egy éve helyezték ki Gyergyószentmiklóson 
a parkolóautomatákat, de azóta sem sikerült beüzemelni 
ezeket. Még mindig nem tudni, hogy mikor lehet valami 
hasznuk ezeknek a készülékeknek. Jó hír, hogy zajlik az 
útburkolati jelek festése, amelyek ehhez szükségesek.

Kihasználatlan parkolóautomaták 
Gyergyószentmiklóson
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