
gyergyó

4. oldal |  2011. november 17., csütörtökhargitanépe

Még tart a parkolás főpróbája

December elsejétől bilincselnek

> Nyílt nap és búcsú az öregotthon-
ban. Megismerni az öregotthon hétköznapi 
életét, találkozni a lakókkal, tudomást sze-
rezni az önkéntesség lehetőségéről – e céllal 
szervezett immár harmadik alkalommal 
nyílt napot a Szent Erzsébet Öregotthon. 
Az érdeklődők megtudhatták: jelenleg 150 
lakója van az intézménynek, egyre nagyobb 
a demens betegek száma, így az ő igényeik-
nek megfelelően alakítják át az emeleti szo-
bákat. A fennjáró, illetve tolókocsis betegek 
a földszintre kerülnek, ám újabb bővítéseket 
diktálnának az igények, amennyiben lenne 
hozzá anyagi keret. Egyelőre a hozzátartozók 
elszállásolására kiképezett vendégszobákat 

alakítják át, így 166-ra nőhet az otthonlakók 
száma, ugyanakkor gyarapszik az alkalma-
zottak száma is. Magyari Vencel intézmény-

igazgató felhívta a figyelmet: „Nagyon sok 
nyugdíjas ember van a városban, aki hál’ 
Istennek egészséges, még nem szorul ellátás-
ra, és úgy gondoljuk, hogy ha nekik lenne 
hetente egy-két órájuk arra, hogy az otthon 
lakóinak életét színesebbé tegyék, erre lenne 
lehetőség. Jönnek önkéntesek rendszeresen, 
de újabbak számára is mindig van hely”. A 
kézműves-foglalkozással, tornaórával, a lá-
togatók számára ingyenes vérnyomás- és 
vércukorszint-méréssel tarkított nyílt napi 
programot holnap újabb rendezvény követi: 
11 órától az otthon kápolnájának búcsúün-
nepére és az ezt követő agapéra várják a láto-
gatókat.

> Ingyenes kulturális képzés. A 
gyer gyói térség kulturális szakemberei, 
kultúrház-igazgatók és civil szervezetek 
képviselői számára szerveznek ingyenes 
szakképzést november 25–26-án. Hargita 
Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Kul-
turális Központ, a Hargita Megyei Ha-
gyományőrző Forrásközpont, valamint a 
Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti 
Központ égisze alatt szervezett képzésre 
november 23-án 12 óráig lehet iratkozni 
a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művé-
szeti Központ titkárságán, a civilkepzes@
yahoo.com címen vagy a 0266–364030-
as telefonszámon. 
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Kevesen vannak tisztában az-
zal, hogyan is működik majd az 
új parkolási rendszer gyergyó
szentmiklóson. Van, aki úgy tud-
ja, már bilincselik a tilosban par-
koló autókat, más csak azért dob 
pénzt a jegyautomatába, hogy 
működését studírozza. a gyer
gyóiak kicsit félnek, de a rend-
ben reménykednek.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Magáncégre bízta Gyer gyó-
szentmiklós önkormány-
zata a forgalmasabb vá-

rosrészekben a parkolási problémák 
megoldását. A Csíkszeredában közel 
két esztendeje működő City Parking 
Kft. már megnyitotta ügyfélfogadó 
irodáját a nagyüzlet második eme-
letén, felállította a jegyautomaták 
nagy részét, kijelölte, kifestette a 350 
parkolóhelyet. Pár napja felszólítás 
jelenik meg a kijelölt részeken jegy 
nélkül parkoló autókon, ám ez még 
nem von maga után büntetést. A 
kerékbilincs használata decembertől 
kezdődik. 

sok a kérdés
– Nem kell még jegyet váltani – 

szólok oda egy, az automatát silabi-
záló hölgynek, s kapom is a választ: 
– Maga engem ne bolondítson! 
Nem látja a felszólító cetliket a többi 
kocsin? Mit akar, hogy fizessek majd 
ötven lejt?

Nem ez a hölgy az egyedüli, aki 
nem tudja pontosan, mikortól és 
hogyan működik a fizetéses parko-
lás. Sok kérdés fogalmazódik meg a 
városlakókban, így a szállodás nem 
tudja, vendégeinek mi módon tud-
na parkolóhelyet biztosítani, a ke-
reskedő pedig fél, hogy ügyfelei át-
pártolnak más üzlethez, amely előtt 
ingyen parkolhatnak. 

A Salamon Ernő Gimnázium 
igazgatója is töri a fejét, hisz nyolc 
autónak van saját parkolóhelye, a 
tanügyi káderek többsége bérletet 
kell váltson, márpedig – főként az in-
gázók – nem jöhetnek gyalog mun-
kahelyükre. Ki fizet a megállásért, és 
kinek jut ingyen parkoló? – adódik 
a kérdés, a Virág negyedben lakók 
pedig attól tartanak, hogy a Sugár-
út mentéről a tömbházak mögé 
kerülnek át az autók, meggátolva az 

amúgy is szűk részek forgalmát. 
Sára Erzsébet, aki az önkor-

mányzat alkalmazottjaként huszon-
egy évig volt parkolóőr, kíváncsian 
várja a változást, azt mondja, majd 
megnézi, hogy fizetnek kerékbilincs-
levételért szemlesütve azok, akik 
akárhányszor szembekacagtak vele, 
mikor kérte tőlük a parkolási díjat.

– Többet nem lesz pardon – jó-
solja a nyugdíjas parkolóőr.

A megkérdezett gyergyóiak 
többsége reméli, rend lesz, és szintén 
többen vannak, akik olcsóbbnak, 
előnyösebbnek látják a bérletváltást, 
mint a jegyautomata igénybe vételét, 
esetleg a lebilincselt autó kiváltását... 
annak ellenére, hogy a pontos össze-
geket még oly kevesen ismerik. 

szabályok és számok
Hanek József a City Parking Kft. 

gyergyószentmiklósi megbízottja. 
Ő válaszol, ha a jegyváltó automatá-
kon is feltüntetett telefonszámot 
(0725–216725) tárcsázzák, hoz-
zá kell fordulni panasszal, s akkor 
is, ha a lebilincselt autó felszaba-
dítását kérik.

Tőle megtudtuk, a City Parking 
kezelésébe 350 parkolóhely került. 

Ezeket táblákkal, útburkolati fes-
téssel látták el: a Virág negyedben,  
a gimnázium előtt, a főtéren, illetve a 
Postabank környékén találhatók. Ti-
losban parkolónak számít az, aki ezen 
környéken a tanács által tiltótáblával 
megjelölt helyeken, a zöldövezet-
ben, a járdán hagyja az autóját, aki 
elfoglalja a mozgássérültek járművei 
számára fenntartott parkolót, illetve 
az autóbusz-megállót, de nem ússza 
meg az sem, aki helytelenül használja 
a kijelölt parkolóhelyeket: több autó 
helyét elfoglalja vagy akadályozza a 
forgalmat. 

A City Parking által kezelt par-
kolókat a cég tartja tisztán, télen el-
takarítja a havat, ugyanakkor felhívja 
a gyergyóiak figyelmét: ezek nem 
őrzött parkolók, nem vállal senki fe-
lelősséget, ha az autókat valamilyen 
kár éri. 

bérlet és jegyváltás
December elsejétől rajtol az új 

parkolási rendszer, de már többen 
jelezték igényüket, hogy bérletet vál-
tanának. Hanek József nem tud ar-
ról, hogy maximálisan hány bérletet 
bocsát ki a cég, viszont azt közölte: 
a bérlet naptári hónapra, illetve évre 

szól, elsejétől 31-ig érvényes, függet-
lenül attól, hogy a hónap illetve év 
melyik napján váltotta ki az ügyfél. 
Igénylése csak az autó forgalmi en-
gedélyének bemutatásával történ-
het a nagyüzlet második emeletén 
lévő irodában, amely hétköznap-
okon 9–16 óra között tart nyitva. 

A havi bérlet magánszemé-
lyeknek 25 lej, az évi 200 lej. Jogi 
személyeknek ehhez még hozzáad-
ják a hozzáadottérték-adót. Ha egy 
intézmény vagy vállalkozás szeretne 
bizonyos helyen saját, mindig sza-
bad parkolót, erre is van lehetőség, 
személyre szóló hely váltásával, ami-
nek ára havonta 248 lej, és az igénylő 
feladata ezt a helyet táblával ellátni, 
feltüntetve, mely járművek állhatnak 
meg ott. A szállodákkal már egyez-
tetnek arról, hogy a recepción napi-
jegyet kaphasson az érkező vendég. 

Aki nem vált bérletet, a 
jegyautomatát veheti igénybe. 
50 baniért 25 percig, egy lejért 
50 percig parkolhat, teljes napra 
pedig 6 lejt kell bedobnia a gépe-
zetbe, mely – figyelem: – nem ad 
visszajárót!

Ha nem működik a jegyauto-
mata, lehet szólni a közelben lévő 
parkolóőrnek vagy hívni kell az au-
tomatán található telefonszámot. Ez 
esetben az autó rendszámát feljegy-
zik, s elmarad a bilincselés.

A bérlet-matricát a szélvédőre 
kell ragasztani, a jegyet a műszerfal-
ra, kívülről jól látható helyre kell ten-
ni. A parkolási illeték befizetésétől 
mentesek a motorosok, a mozgássé-
rültek járművei számára fenntartott 
parkolókat pedig az EU-s igazol-
vánnyal rendelkezők foglalhatják el. 

kerékbilincs 
és autókiváltás
Kötelező jegyet vagy bérletet 

váltani tehát azoknak, akik hét köz-
ben 8–17 óra között a jelzett parko-
lókban hagyják autójukat, különben 
nem kerülik el a bilincselést. 10 perc 
telhet el a parkolás és jegyvásárlás kö-
zött, ugyancsak tíz perc türelmi idő 
van a jegyen feltüntetett parkolási 
időszak lejárta után, és csak akkor 
bilincselik le az autót. Az eljárásról 
jegyzőkönyv, fénykép készül, a sofőr-
ülés melletti ajtóra ragasztott értesí-
tés figyelmezteti a sofőrt: míg nem 
fizet, nem tudja helyéről elmozdítani 

járművét. A bilincselés nem tesz kárt 
az autó gumiabroncsában, eltávolíta-
ni pedig csak különleges kulcsokkal 
lehetséges. Tehát nem ajánlott, hogy 
a gyergyóiak ezzel próbálkozzanak, 
ugyanis a bilincs eltulajdonítása 
bűncselekménynek számít, rendőr-
ségi eljárást és nagyobb kiadást von 
maga után.

Az autók felszabadításának ára 
62 lej, amit a bilincselőknél, illetve 
az irodában is ki lehet fizetni 48 órán 
belül. Ha a kifizetés meghaladja a két 
napot, az autót egy, eddig még isme-
retlen telephelyre szállítják. A kivál-
tásáért 150 lej+áfát kell fizetni, ám 
minden nap elteltével plusz ötven 
lej +áfás őrzési díjat számolnak rá, 
hisz a telep kamerákkal megfigyelt, 
őrzött lesz.

Nyolctagú, nem helybéli sze-
mélyzet fog dolgozni a City Parking 
cég keretében Gyergyószentmiklós 
területén. Vezetőjük, Hanek József 
úgy véli, a két autóval ellátott csapa-
tok a bejelentéstől számított legtöbb 
15 perc alatt tudnak a helyszínre 
érni és felszabadítani a járművet. Az 
viszont titok, hogy hány bilincset 
készítenek elő a december elsejétől 
rajtoló parkolási rendszer működte-
téséhez.

jövőtervezés
Nem kizárt, hogy a következő 

esztendőben megnövekszik a City 
Parking Kft. által kezelt fizetéses 
parkolóhelyek száma Gyergyó szent-
miklóson:

– Úgy gondolom, szükséges 
lesz majd a bővítés – véli a cég meg-
bízottja, ugyanis a szűk utcákban, 
valószínű, az új parkolási rendszer 
miatt, több autó fog bezsúfolódni, 
a forgalmat akadályozni, és a polgár-
mesteri hivatal rádöbben, ott is jobb 
lesz fizetéses parkolókat kialakítani.

Mint mondta, ez nem tőlük 
függ, ha a városvezetés felkér, újabb 
övezetekre terjesztjük ki a parkolás-
karbantartást. Megjegyezte, nem 
kell attól tartani, hogy a fizetési kö-
telezettség úgy megijeszti a gyergyói 
sofőröket, hogy üresen maradnak 
a főtéri parkolók. Eddig a helybéli-
ek megértését, pozitív hozzáállását 
tapasztalták, nem hiszik, hogy ez 
változna, a panaszokat majd igye-
keznek megoldani, viták elfajulására 
sem számítanak.

Ismerkednek a parkolójegy-automatával a gyergyóiak fotó: balázs katalin


