
gyergyó

4. oldal |  2011. október 19., szerdahargitanépe

hírfolyam

> Csúszott a tej-kifli program. Több 
mint egy hónapig nélkülözték a gyer gyó
szentmiklósi iskolások a tejet és a kiflit, 
mivel az önkormányzat későre írta ki a 
versenytárgyalást. A késlekedést Mezei Já
nos polgármester azzal indokolta, hogy 
amíg nem volt meg az iskolások végleges 
létszáma, nem írhatták ki a licitet. Az isko
lai ingyentejre és kiflire egyébként Gyer
gyó szentmiklóson 1740 I–VIII. osztályos 
és óvodás jogosult, a tízórait pedig 177 

napig kapják. Mint Ilyés Szilárd, az üggyel 
megbízott városházi hivatalnok elmond
ta, a tej beszállítására a versenytárgyalást a 
farkaslaki Gordon Prod Kft. nyerte meg, és 
termékeit már el is juttatta a gyerekeknek. 
A kiflire a Harmopan nyújtott be verseny
képes árajánlatot, azonban az óvási idő 
csupán jövő csütörtökön jár le, addig a ki
csiknek nélkülözniük kell a péksüteményt. 
A polgármester viszont kijelentette, hogy 
az elmaradt egy hónapra visszamenőleg is 
megkapják a gyergyószentmiklósi gyerekek 
mind a tejet, mind a kiflit.  

> Télre készülődnek Gyergyó szent -
mik  lóson. Hetven tonna sót és ugyan
ennyi homokot rendelt a gyergyó szent
miklósi önkormányzat az utak téli csú
szásmentesítésére – közölte Nagy Zoltán 
alpolgármester. A tél folyamán mintegy 
54 kilométernyi úthálózatot kell járha
tóvá tenniük a várható havazások idején. 
A helyi önkormányzatnak erre a célra két 
hóekéje és két traktora van, a téli időszak
ban 34 alkalmazott foglalkozik majd a 
hó eltakarításával és a csúszásgátló anya
gok szórásával.

> Off-road terepmotorfesztivál. Első 
alkalommal szerveztek a hét végén őszi off
road fesztivált a güdüci endurópályán. A 
versenyen korhatár nélkül pattanhattak a 
terepmotorozás szerelmesei a két és négyke
rekű terepmotorok nyergébe. A legnépesebb 
mezőnyben, a motoros felnőttek versenyé
ben géposztály és tapasztalat szerint három 
kategóriában hirdettek győzteseket. A C ka
tegóriában Varga Zoltán és Szőcs Loránt lett 
a legjobb. A B kategóriában a ditrói Köllő 
Szilveszter, a A kategóriában, vagyis a profik 
között Elek András lett dobogós.

Körkép

Magáncégre bízta a parkolási 
gondok megoldását Gyergyó
szent miklós önkormányzata: a 
szolgáltatásműködtetésérekiírt
versenytárgyalást a csíkszeredai 
City Parking Kft. nyerte. Gyergyói 
működésétacégparkolókkiala
kításával kezdi, de decembertől
már kerékbilincs is kerül a tilos
banparkolójárművekre.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„A parkolási gondok or
voslására több lehe
tőséget számításba 

vettünk, más városok – köztük 
külföldi települések – önkormány
zataival is tanácskoztunk, és arra a 
következtetésre jutottunk, hogy 
ahol ez a szolgáltatás hatékonyan 
működik, költségvetésen kívüli cé
get vontak be” – magyarázta Mezei 
János polgármester, kifejtve, hogy 
számításai szerint az önkormány
zat által mostanig működtetett 
parkolási szolgáltatás nem jövedel
mező, évente több mint nyolcezer 
lej veszteséget termel. 

Megnégyszerezik 
a parkolóhelyek számát
Az önkormányzat még év ele

jén eldöntötte, hogy változtat a 
helyzeten, ehhez olyan céget kere
sett, amely vállalta egy kezdő be
ruházás elvégzését, főként továb
bi parkolók kialakítását a város 
területén. A versenytárgyalásra a 
nyertes csíkszeredai City Parking 
mellett egy moldvahosszúmezei 
(Câmpulung Moldovenesc) és 
egy botoşanii cég jelentkezett. 
A tender egyik lényeges kitétele 
az volt, hogy a jelenlegi 94 fizeté
ses parkoló számát növeljék meg 
350400ra. A szolgáltatóra hárul 
a parkolók területén az útburkolat 
javítása, festése, a szükséges útjel
ző táblák elhelyezése és a parkoló
órák felszerelése is. A beruházás 
összértéke egyébként kétszázezer 
euró. A régi parkolók megma
radnak, újakat a Márton Áron, 
Fürdő, Kórház, Kossuth Lajos 
utcákban, illetve a Testvériség su
gárút mentén, a Virág negyedben, 
a Salamon Ernő Gimnázium és a 
művelődési ház előtt létesítenek. 

Egy lejt kell fizetni 
50 percért
A parkolók közelében 15 par

kolóórát szerelnek fel úgy, hogy 
megközelítésük ne essen 70 mé
ternél távolabbra egyik autósnak 
sem. Emellett kilenc parkolóőr 
teljesít majd szolgálatot a sza
bálytalankodókat figyelve, ugyanis 
a parkolási díj kifizetésére tíz
percnyi türelmi időt szabott a 

szolgáltató. Ötvenpercnyi par
kolásért 1 lejt kell fizetniük a 
gépjárművezetőknek, 25 percért 
pedig 50 banit, a napi bérlet ára 
6 lej, a havi bérleté 25, három 
hónapra 65 lejt, a féléves bérle
tért 120 lejt, az évesért pedig 200 
lejt kell fizetni. A cégeknek emelt 
díjat kell fizetniük a bérletekért, 
így a havi bérlet 30 lej, a három
havi 80 lej, a féléves 150 lej, míg 

az éves bérlet 250 lej. A díjsza
bás naponta 8–17 óra között 
érvényes, az esti órákban, illetve 
hétvégeken ingyenes a parkolás a 
fizetős helyeken is. 

Kerékbilincs karácsonyra 
Szőcs Csaba, a City Parking 

Kft. vezetője szerint a parkolók 
kialakításának munkálatait már 
elkezdték, reményei szerint no
vember közepéig be is fejezik. 
„November 15től lesz egy úgy
nevezett türelmi időszak, hogy 
az autósok megszokhassák az új 
rendet, december 1től viszont 
élesben megy a játék” – figyel
meztetett a cégvezető, kifejtve, 
hogy míg a türelmi időszakban 
egyszerűen csak figyelmeztetik a 
tilosban parkolókat vagy a „po
tyázókat”, decembertől kerék
bilincset tesznek a járművekre, 
aminek feloldozása 62 lejbe kerül. 
A cég a Fenyő áruház második 
emeletén lévő székhelyén rövide
sen bérleteket is lehet vásárolni, 
amit majd a szélvédőn, jól látható 
helyen kell elhelyezni.

A németországi Bruno Pet állat
védő szervezet két állatsebésze
az október 14–19e közötti ivarta
lanítási kampány során több mint 
száz házi kedvencet ivartalanított 
a Gyergyóimedencében. Az akció 
szervezőjeagyergyószentmiklósi
Füles Állatvédő Egyesület, part
nerségben a Gyergyói Állat és 
Természetvédő Egyesülettel, il
letve a csíkszeredai Pro Animalia 
Alapítvánnyal.

J. A.

„Szeretem az állatokat, és 
sajnálom elpusztítani a 
nem kívánt kölyköket” – 

jelentette ki a Hargita Népe kérdésé
re Borsos László gyergyócsomafalvi 
gazda, aki három kutyáját és két 
macskáját hozta el a Füles egyesü
let szervezte ivartalanítási akcióra. 

Mint magyarázta, nincs mit kez
denie a szaporulattal, mert sajnos 
nagyon kevés embernek kell – főleg 
a nőstény – kutya, macska, és már 
egyszer megjárta: tíz macskakö

lyöknek alig sikerült gazdát találnia. 
Arra is kitért, hogy nyugdíjasként 
nem tudná kifizetni a beavatko
zásért járó orvosi díjat, ezért örül, 
hogy adódott ez a lehetőség, ami 

későbbi kellemetlenségektől szaba
dítja meg. 

A gyergyószentmiklósi állatvé
dők szervezte, az egész Gyergyói
medencére kiterjedő, hatnapos 
akció során a Bruno Pet német ál
latvédő szervezet állatsebészei több 
mint száz beavatkozást végeztek 
el. Az ivartalanított állatok kéthar
mada kutya, egyharmada macska. 
Egyaránt ivartalanították a gazdás és 
gazda nélküli állatokat, így többek 
közt a Gyergyói Állat és Természet
védő Egyesület működtette menhe
lyen lévő több mint ötven kutyát is. 

„Hétfőn délelőtt Gyergyó
ditróban dolgoztak a sebészek, 
ugyanis ebben a községben annyira 
nagy volt az igénylők száma, hogy 
egyszerűbbnek mutatkozott a hely
színen végezni a beavatkozásokat” 
– magyarázta Gergely Éva, a Füles 

egyesület elnöke, megjegyezve, hogy 
a Gyergyóimedence szinte minden 
településéről hoztak a gazdák házi 
kedvenceket. Mint hangsúlyozta, 
azért lényeges a gazdás állatokat is 
ivartalanítani, mert a leggyakrabban 
udvarokról kerülnek utcára a kutyák, 
macskák, ezáltal szaporítva a kóbor
lók számát. Az egyesület elnöke arra 
is kitért, hogy későbbiek során is 
szerveznek hasonló akciókat, hiszen 
az ivartalanítás az egyetlen hatékony 
módszer a kóbor állatok túlszaporo
dásának megfékezésére. Megjegyez
te, az Európai Parlamentben éppen 
a napokban fogadták el azt a több 
romániai képviselő által aláírt bead
ványt, amelyben a közbiztonság és 
közegészség megőrzése érdekében 
az uniós tagállamokra kiterjedő egy
séges törvénytervezet létrehozását 
sürgetik.

A néhány perces műtéti beavatkozás után hamar meggyógyulnak az állatok fotó: jánossy alíz
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 200 ezer eurót fektetne be Gyergyóban a City Parking
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Több mint száz kutyát, macskát ivartalanítottak

Bővül a parkolók száma, de nagyobb lesz a szigorúság fotó: jánossy alíz


