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A nyár folyamán magánkézre 
kerül a parkolási rendszer Gyer
gyószentmiklóson. Új parkoló
helyeket alakítanak ki, és órákat 
is felszerelnek, így mindenkinek 
kötelezően fizetnie kell majd.
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Jelenleg kaotikus a parkolás Gyer
gyószentmiklóson. A főtéren a 
legsúlyosabb a helyzet, főként 

délelőtt, nemegyszer történt már bal
eset szabálytalanul parkoló autók mi
att. Mindenki a céljához legközelebb 
próbál megállni, így a főtértől nem 
messze üresen állnak a parkolóhelyek. 
A város más részein sem jobb a hely
zet, főként, hogy nincs is parkolásra 
kijelölt hely. Jelenleg csupán a város 
központjában vannak fizetéses par
kolóhelyek, ezek egyórás használatá
ért 1 lejt kell fizetni, a tanácstestület 

döntése alapján. A probléma az, hogy 
csupán 147 kijelölt hely van és három 
parkolóőr próbálja felügyelni a ren
det. Ez nem mindig sikerül, gyakran 

adódnak problémák, hiszen sokan 
anélkül távoznak, hogy fizetnének, 
mások pedig a tiltott helyeken állo
másoznak. Az önkormányzat ezért 

magáncégnek szándékszik kiadni a 
felügyeletet. Mezei János polgármes
ter elmondása szerint, hamarosan vál
tozásra számíthatnak a városlakók. A 
forgalomátalakítás alkalmával 395 
fizetéses parkolót hoznak létre, auto
matákkal felszerelve.

Mezei azt mondta, más városok 
példáját követve szeretnék működ
tetni a parkolási rendszert, hiszen 
több településen is bebizonyosodott, 
hogy ez jövedelmező tevékenység 
lehet. Az elképzelések szerint parko
lóhelyenként évente 5 lej bérleti díjat 
kérnének a működtetést végző cégtől. 
Ugyanakkor úgy látják, a parkolásért 
jelenleg fizetett óránkénti 1 lejes ár 
nem fenntartható, ez az összeg ötven
perces állomásozásra jogosítja majd 
fel a későbbiekben az autóst. Aki vi
szont csak rövid időre állna meg, az 
25 percre is válthat jegyet 50 baniért. 
A szigorított parkolási rendszert már 
nyártól bevezetik  

A Gyilkostó üdülőtelepen áthaladó 
forgalom, illetve az emiatt keletke
zett szennyezés csökkentését tűzte 
ki célul Gyergyószentmiklós önkor
mányzata. A nemzeti park üdvözli 
kezdeményezését, ám a tranzitdíj
szedéshez, sorompók felállításához 
országos jóváhagyásra és beruhá
zásra van szükség.
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Dombay István, a Babeş–Bo
lyai Tudományegyetem Gyer
gyószentmiklósi Tagozatá

nak igazgatója önkormányzati felké
résre fogalmazza meg azt a beadványt, 
melyben kérik Gyilkostón sorompók 
felállítását, tranzitdíj fizettetését az 
áthaladó forgalom és az általa okozott 
szennyezés csökkentése érdekében. 

Rendet kell teremteni 
a közlekedésben
„Ahhoz, hogy Gyilkostón tu

rizmusról beszélhessünk, egyszer 
rendet kell teremteni a közleke

désben. Nem kitiltani kell a for
galmat, hanem szabályozni, és ez 
megfelelő parkolási lehetőségek 
biztosításával, illetve tranzitdíj 
szedésével lehetséges. A mostani, 
óriási forgalom szennyezi a leve
gőt, aki sétál a szorosban, érezheti, 
mit lélegzik be, de fontos a zaj
szennyezés csökkentése is” – fogal
mazott Dombay István. Az elkép
zelés szerint megkülönböztetett 
bánásmódban részesülnének a 
Gyilkostó település közvetlen 
szomszédságában lakók, számuk
ra kisebb díjszabás lenne, illetve 
ingyenesen haladhatnának át e te
rületen, akárcsak a gazdák, akik
nek területeik vannak e helyen.

Az országos útügy, a szállí
tási és turisztikai minisztérium 
illetékeseihez fogják eljuttatni 
a kérést, ugyanis a Gyilkostónál 
áthaladó út az országos útügy 
kezelésében van, törvény szerint 
ennek feladata a pénz beszedése, 
a szükséges eszközök felszerelése 
és karbantartása is. 

Visszafordítani a bevételt
A Békásszoros–Nagyhagymás 

Nemzeti Park igazgatója, Hegyi Barna 
fontos, szükséges lépésnek tartja e kez
deményezést. Ugyan nem végeztek 
forgalomszámlálást, viszont több alka
lommal is mérték bioindikátorokkal a 
kipufogógázok mértékét. Elmondta, 
a szorosban, főleg nyári időszakban 

az ólom, kadmium és rézszennyezés 
meghaladja a megengedettet. 

„Jelentős forgalomcsökkenést 
ered ményezne a sorompók felállítá
sa. Az is jó lenne, ha a tranzitforga
lomból begyűjtött összeg egy részét 
ugyanide utalná vissza az útügy, hisz 
az áthaladók itt szennyeznek, szeme
telnek” – mondta Hegyi Barna. 
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Felszentelik 
a Csofronka 
keresztjét

nagypénteken este kilenc órakor 
Bartos károly római katolikus plé
bános részvételével felszentelik a 
Csofronka csúcsán lévő keresz
tet. Az ünnepségre hazaérkezik 
tóth károly, a kereszt állítója is.
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Keresztállító Szent Tóth Ká
roly – így nevezik barátai 
a gyergyószentmiklósról 

el származott, Ausztriában élő egy
kori hegyimentőt, akinek kezdemé
nyezésére a Nagyhagymáshegység 
három csúcsát jelöli kereszt. Kötelék 
a kereszt számára nemcsak Isten és 
ember, hanem ó és újhaza között is, 
hisz például a csofronkai kereszt alap
anyaga is ausztriai házának faanyagá
ból készült. Szenteletlenül nem állhat 
tovább a kereszt – határozta el baráta
ival, és megfelelő alkalmat keresett a 
hazatérésre, keresztszentelésre. Terve 
a gyergyószentmiklósi fiatalok ha
gyományos nagypénteki csúcstúrájá
val fonódott össze. 

Negyedik esztendeje, hogy egy 
természetjáró csapat eldöntötte: a 
nagypéntek éjszakáját a természet
ben, a Csofronkára szervezett túrával 
tölti, s csak miután megmászták a 
hegyet, fogyasztják el az itókákat, 
a kígyómarás elleni „szérumot”. Első 
évben hatan, utána egytucatnyian, 
tavaly már közel harmincan vágtak 
neki az éjszakában megmászni a cu
korsüveget a gyergyószentmiklósi 
hegyimentők társaságában. Az idei 
eseményt a kereszt felszentelése teszi 
kerekké, melyre mindenkit szívesen 
látnak. A Csofronka legegyszerűbben 
Gyergyószentmiklósról a Pongrácte
tőtől közelíthető meg, innen két és fél 
órás séta vezet a hegy lábához.

A keresztállítás és szentelés nem 
fejeződik be, Tóth Károlynak továb
bi hegycsúcsok megjelölése is szán
dékában van: „Ha az osztrák Alpok 
megbírja, hogy minden hegyén ke
reszt álljon, itt Székelyföldön miért 
ne lehetne kereszttel megjelölni a 
csúcsokat? Teljesen más érzés úgy 
megérkezni egy hegyre, hogy ott vár 
egy csúcsjelző tábla mellett egy jelkép 
is. Az én krédóm az, hogy inkább 
kereszt legyen, mint más szimbólu
mok” – fogalmazott. 
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> Húsvéti program a templomokban. 
Nagyhéten és húsvétkor ünnepi program szerint 
tartják a szentmiséket a gyergyószentmiklósi 
plébániatemplomokban. Nagycsütörtökön a 
Szent Istvántemplomban 18 órakor, a Szent 
Miklós, valamint az örmény templomban 19 
órakor kerül sor az utolsó vacsora emlékmisé
jére a lábmosás szertartásával. Nagypénteken 
12 órától kezdődik a keresztút a Szent Mi
klóstemplomtól a temetőbe, majd délután 17 
órától csonkamisének nevezett nagypénteki 

szertartásra kerül sor, amelyben az Úr Jézus 
szenvedésére és kereszthalálára emlékeznek 
a hívek. Nagyszombaton a Szent István és 
Szent Miklóstemplomban is 21 órakor kez
dődik a szentmise a vízszentelés szertartásával, 
azt követi a hagyományos feltámadási körme
net. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy 
vigyenek magukkal gyertyát. Húsvétvasárnap 
a Szent Miklóstemplomban és az örmény 
templomban 6 órakor lesz az eledelszentelés, 
míg a Szent Istvántemplomban 7 órakor. A 
hagyományos határkerülés 8 órakor indul 
a Szent Miklóstemplom előtti térről. Ezen 

a napon a szentmiséket ünnepi sorrendben 
tartják. Húsvét napján eledelszentelés lesz 
még a Szent Annakápolnánál fél héttől, va
lamint a gyilkostói Szent Kristófkápolnánál 
11 órától. 

> Fórum a fűtésről. Fórumot szervez ma 
a Gyergyószentmiklósi RMDSZ a fűtéssel 
kapcsolatos problémák tisztázása érdekében. 
A rendezvényre meghívták az új szolgáltató 
képviselőjét és a város polgármesterét is. A 
gyergyószentmiklósi RMDSZ irodáját jó né
hány, fűtéssel kapcsolatos kérdéssel keresték 

meg a tömbházlakók. A problémák tisztázá
sa érdekében lakossági fórum megszervezé
sét határozták el. A rendezvényre meghívták 
Luczay Pétert, az RFV Kft. igazgatóját is, 
ugyanakkor jelen lesz Lukács László, a köz
üzem igazgatója, Pál Árpád országgyűlési 
képviselő, valamint Mezei János polgármes
ter. A téma a távhőszolgáltatással kapcsola
tos gondok megbeszélése lesz. A szervezők 
azt kérik, lépcsőházanként legalább három
négy személy vegyen részt a megbeszélésen, 
hogy mindenki képviselve legyen és minden 
tisztázatlan kérdés terítékre kerüljön.  
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A tervek szerint a parkolókat működtető cég csupán évi kétezer lejt fizetne a városkasszába 

Körkép

Horvátországi modell Neamţ megyei partnerséggel

A sorompóállítás csak egy része a nemzeti park értékeinek megóvását, a turiz
mus fellendítését célzó elképzelésnek. Mezei János polgármester elmondta, 
horvátországi mintára alapozva, a szomszédos megyével összefogva szeretné 
elérni, hogy minimálisra csökkenjen az áthaladó forgalom, ugyanakkor gaz
dasági hasznot is hozzon az újítás. Elképzelése alapján csak azok a járművek 
haladhatnak át majd a park területén, amelyek kifizették a tranzitdíjat, ám 
megállniuk tilos lesz. A Gyilkostóhoz igyekvő autósok a park két végén ki
képezésre kerülő parkolókban hagyhatják járműveiket, az itt felállított infor
mációs irodáknál érdeklődhetnek, bérelhetnek kerékpárt vagy vehetik igény
be a park területén közlekedő környezetkímélő járművek szolgáltatásait. A 
közlekedést biztosító lovas szekerek, akár nyitott kisbuszok a helyi lakosság 
számára teremtenének megélhetési lehetőséget, ugyanekkor ez az elképzelés 
a környezetszennyező forgalom csökkentését eredményezné. 


