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A rengeteg ellenérzést kiváltó 
csíkszeredai parkolási rendszert 
importálják Gyergyószentmiklósra 
is, döntöttek a város tanácsosai 
tegnap – a párhuzam szó szerint 
is elhangzott az ülésen. A testület 
egyöntetűen elfogadta a polgár-
mesteri hivatal által előterjesztett 
javaslatot, ami szerint magán-
befektető kezébe adják a város 
parkolási rendszerének kezelé-
sét. A Csíkszeredával megvont 
párhuzam erősítésére szolgál az 
is, hogy a Hargita Népe informá-
ciói szerint már előzetes egyez-
ség is született a City Parking és 
a polgármesteri hivatal között a 
parkolási rendszer átvételéről (az 
első tárgyalások már hónapokkal 
ezelőtt zajlottak). 

HN-Információ

Magáncég fogja kezelni a par
kolókat, illetve a parkolást 
Gyergyószentmiklóson – 

döntött tegnap a városi tanács. Hóna
pokkal ezelőtt már volt néhány talál
kozó a városvezetés és a csíkszeredai 
rendszert működtető City Parking 
cég között, információk szerint már 
egyezségre is jutottak az együttmű
ködésről. Hivatalosan a közbeszer
zési eljárás, aminek nyomán a város 
kiválasztja majd a partnerét, még 
nem zajlott le. Tegnap ennek a felté
telrendszeréről született döntés.

Öt lej parkolónként 
a város jövedelme
Jelenleg Gyergyószentmiklóson 

három helyen van fizetéses parko
lás – emberhiány miatt. A város 
ugyanis négy parkolóőrt foglal
koztat, többre nem futja, állítja 
Nagy Zoltán. Az alpolgármester 
azt is elmondta, hogy nincs pénz 
parkolóórákat vásárolni. 

A hatóság számításai szerint kö
zel félmillió lejt kellene beruházni 
ahhoz, hogy meg lehessen való
sítani a rendszer kiépítését, hogy az 
megfeleljen a polgármesteri hivatal 
által elvárt feltételeknek. Ezeket 
a feltételeket egyébként tegnap el 
is fogadta a testület, és alapját ké
pezik annak a közbeszerzési eljárás
nak, amelynek nyomán ki fogják 
szervezni a szóban forgó tevékeny
séget. A dokumentumok szerint a 
tevékenységet első nekifutásra hat 

évre írják ki, és parkolónként havi 
öt lejt kell fizetni a működtetőnek. 
Fel kell szerelnie parkolóórákat 
legtöbb száz méterre bármelyik 
parkolóhelytől. A cég újabb fize
téses parkolóhelyeket jelölne ki, 
többek között a Salamon Ernő 
Gimnázium előtt, valamint a kör
forgalomtól a Virág negyedi 42es 
tömbházig. Összesen a parkolóhe
lyek száma meghaladhatja a 350et, 
a mostani 114 fizetéses parkoló he
lyett (ezekről a forgalmi bizottság 
dönt majd). 

Ez azt jelenti, hogy körülbelül 
hat parkolóórára lesz szükség. 
Információink szerint egy ilyen 
szerkezet 4700 euróba kerül (kb. 
120 ezer lej összesen). A cég kell 
rendelkezzen egy vontatóautóval is, 
plusz egy „járőrkocsival”, valamint 
egy telephellyel, ahol az elszállí
tott autókat tárolni lehet. Ehhez a 
felületet a város biztosítja. Ebből 
fog állni nagyjából a beruházás.  A 
cég szabadon és befizetésmentesen 
bilincselheti majd azokat, akik nem 
megfelelően parkolnak, ha ezt nem 

a fizetéses parkolókban teszik. A meg
bilincselt autókat negy vennyolc 
óra után vontatják el a telephelyre. 
A parkolásért nem dél után ötig 
kell majd fizetni, ahogy ehhez 
hozzászokhattunk más városokban, 
hanem este nyolcig, és hétvégén is 
lesz fizetéses időszak: szombaton 
reggel nyolctól délután kettőig. 

Megállapították az árakat is
A tarifokat nem egy órára ál

lapították meg, hanem 25, illetve 
ötven percre. Az első esetben öt
ven banit, második esetben egy lejt 
kell az automatába gyömöszölni. 
Ha valaki jogtalanul használja a 
parkolót, akkor a bilincslevételért 
ötven lej plusz áfát kell fizessen. 
Ha elszállítják az autóját, akkor az 
elszállítás 150 lej plusz áfába, a táro
lás napi ötven lej plusz áfába kerül. 
A bérleti díjakat pedig a mellékelt 
táblázatban láthatják.
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A piros kerékbilincsek árnyékában
MAjális A Csiky-kertben

Mindenki 
zöldövezete

A Csiky-kert dendrológiai park nak 
az ünnepére készül Gyergyó szent-
miklós. A 127 éves arborétum 
jövőjének zálogát az összefogás 
képezheti.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Az utolsó percig a Csikykert 
szépítésén dolgoznak a Szent 
Benedek Tanulmányi Ház és 

a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
alkalmazottjai, valamint zöld civil 
szervezetek és egyetemisták, hogy a 
jövő csütörtöki kicsengetésre, illetve 
a május 20–21i Csikykert Napokra 
rend legyen.

– Három esztendeje sikerült 
összefognunk ezért a kertért, és en
nek már látszik is az eredménye – 
mondta tegnap dr. Dombay István 
egyetemigazgató. 

A kert értékeinek felleltározása és 
megmentése már elkezdődött, a fel
mérés szerint a kertben 49 értékes fa
fajta van, 41 fűnemű, 12 rovar, négy 
kétéltű és 39 madárfaj. Köztük van két 
rendkívül védett kétéltű, két madár 
és két lepkeféle. Az új fészkelőhelyek 
a madárállományt is vonzzák, a Dezső 
László által tavaly kihelyezett madár
odúk fele máris lakott.

Hargita Megye Tanácsának 13 
ezer lejes támogatásával sikerül a 
Csikykertben jelzőtáblákat elhe
lyezni, a frissen létrejött Csikykert 
Dendrológiai Park Egyesület pedig 
szintén a megyei tanácstól nyert 10 
ezer lejt tanösvények kiépítésére, 
sétányok rendbetételére, szóróanya
gok, információs táblák készítésére. 
A helyi önkormányzat jóvoltából 
újabb kerti bútorok lesznek a kert
ben, illetve felépítenek egy filagó
riát, mely mozgássérültek bejárását 
is lehetővé teszi. A kertet szociális 
munkások tartják karban, az őrzésbe 
ezentúl a helyi rendőrség is besegít. 

– Idén 127 éves a kert, ez idő alatt 
kétszer is használták légúti megbete
gedések kezelésére. Azt szeretnénk 
tudatosítani a lakosságban, hogy ez 
mindenki kertje, ezt kívánná létreho
zója, Csiky Dénes is – fogalmazott 
Kastal László, a tanulmányi ház igaz
gatója. A kertalapító optimizmusát 
ajánlotta mindenki figyelmébe Me
zei János polgármester, arra biztatva 
a lakosságot, látogassa gyakran azt a 
parkot, melyhez hasonló még csak 
kettő van az egész országban.

hírfolyam

> Készülődés a Székely Lovas Haditor-
nára. Jöjjenek el, nézzék meg, milyen harcá
szati technikát alkalmaztak őseink 100150 
évvel ezelőtt, pillantsanak bele a ló és ember 
partnerségéből adódó összhangba – ajánlják 
a Csabafiak szombaton sorra kerülő rendezvé
nyüket. Gyergyószentmiklós immár második 
alkalommal ad helyet a Székely Lovas Haditor
nának. A szervezők egykori harcászati eszkö
zöket, öltözékeket mutatnak be a haditornán, 
de lesz jurta, fegyver és nyeregkiállítás is a 

Caritaskertben. Székely hadbavonulók felké
szülését láthatja a közönség – Csíkszeredából, 
Csicsóból, Székelyudvarhelyről, Szárhegyről, 
Alfaluból érkeznek versenyzők a házigazdák 
mellett. A tíz órától kezdődő versenyen – a 
valamikori csatákban történtekhez hasonlóan 
– először lovas íjászat lesz, majd kopja és lán
dzsahasználat, végül pedig szablyás ügyeske
dés. Versenyen kívül is a múlt felelevenítésével 
szórakoztatják a közönséget, a versenyzők két 
csapatban versengenek: lovak gyors felszerszá
mozása, lovas ügyessége és csapat összmunkája 
hozza majd a babért. A versenyzők legjobbjai 

díjjal térhetnek haza, amelyeket már el is ké
szített rézből Tölgyesi Béla, a Csabafiak egyik 
alapembere, szintén az ősi mintákat használ
va fel a kiegészítőként – hajfonatkorongként 
vagy nyakkendődíszként – is használható 
kézművesdarabokon.

> Önkéntesek adakoztak. Sok kicsi sokra 
megy elnevezéssel programsorozatot szerve
zett a Caritas az önkéntesség hete alkalmából. 
A különféle programok mellett karitatív gyűj
tést is szerveztek a szeretetkonyha részére. Bár 
kevés személy jelentkezett a felhívásra, arány

lag nagy mennyiségű adomány gyűlt. Mind
ezt örömmel fogadták a szakácsnők, hiszen 
jövő hétre biztosítva vannak az alapanyagok 
a főzéshez. A szeretetkonyha egyébként 150 
rászoruló személynek biztosít meleg ételt min
dennap. Az Önkéntesség hete ma maratoni 
önkénteskedéssel folytatódik, több helyszínen 
tehetik hasznossá magukat az érdeklődők. 
Foglalkozhatnak sérült gyerekekkel, elláto
gathatnak öregotthonokba, betekinthetnek 
az otthoni beteggondozás mindennapjaiba is. 
Pénteken családi nap lesz, szombaton kirándu
lás, vasárnap pedig szentmise zárja a hetet. 
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Információk szerint a City Parking a legesélyesebb a gyergyói parkolási rendszer átvételére fotó: mihály lászló

Körkép

Pályázatból újítanák fel a művelődési otthont

A képviselőtestület elhatározta, hogy Gyergyószentmiklós pályázatot 
ad le a művelődési központ épületének feljavítása érdekében. Mezei Já
nos polgármester elmondta, a Fejlesztési Minisztériumtól nyerhet pénzt 
a város, és tízszázalékos önrésszel rendbe teheti az igen rossz állapotban 
levő kulturális otthont.  A tervek már korábban elkészültek, az elképzelés 
szerint szigetelnék az épületet, kiépítenék a tetőteret és különféle szük
séges eszközöket is vásárolnának az intézménynek. Szintén a Fejlesztési 
Minisztériumhoz nyújtottak be pályázatot 9 kilométer út aszfaltozásá
nak finanszírozására. A tanács arról döntött, hogy átadja a kiválasztott 
útszakaszokat a minisztériumnak, amíg elvégzik a munkálatokat. A ta
nácsosok elfogadták a költségvetés módosítását, hiszen az önkormányzat 
412 ezer lejre értékesített fát. Ebből 16 ezer lejt fordítanak a városbejá
ratok rendbetételére, 80 ezer lejt a főtéri park rendezésére, 65 ezer lejt a 
Gyilkostónál tervezett sípálya kapcsán készítendő tanulmányokra, 170 
ezer lejt járdajavításra és kisebb összegeket egyéb célokra. 

bérlet típusa 
(magánszemélyeknek)

Ár (az áfát is 
tartalmazza)

Egyhavi 25 lej

Negyedéves 65 lej

Féléves 120 lej

Egyéves 200 lej


