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TilTakozás a CiTy Parking új Parkolási rendszere ellen

„Nem akarunk csíki sarcot!”

> RMDSZ-gyűlés Alfaluban. Gál Mi-
hály elnök szombatra hívta össze az alfalvi 
RMDSZ tagságát, hogy megszavazzák a 
szervezet módosított alapszabályzatát, el-
fogadják azon személyek listáját, akik – a 
lakosság javaslata szerint – községvezetők 
lehetnek a következő mandátumban. Gál 
héthavi munkájának eredményét tárta az 
RMDSZ-közgyűlés elé: összegyűjtötte a 
lakosság arra vonatkozó javaslatait, hogy kit 
szeretnének községi elöljárónak. Elmondása 
szerint a falu 13 személyt nevezett meg, aki 
alkalmas lenne polgármesternek, több mint 
40 tanácsost jelöltek, és harminc község-
beli neve hangzott el, aki körzetfelelősként 

egy-egy falurész lakosságát képviselnék. Az 
ülésen az alapszabályzatot és a potenciális 
jelöltek listáját elfogadta a tagság, mindezt 

úgy, hogy arról nem történt előzetes egyez-
tetés, az érintettek vállalnák-e a tisztséget, és 
az RMDSZ-szervezet sem ismertette még 

elképzelését a jelöltállítás módjáról. Többek 
között ezt kifogásolta György István polgár-
mester, Kassay Péter nemrég lemondott tit-
kár pedig óvást nyújtott be a területi elnök-
séghez, így előfordulhat, hogy a szombati 
közgyűlés döntései érvénytelenek. Az alfalvi 
RMDSZ-ben már korábban megromlott a 
jó munkaviszony – György István polgár-
mester azt nem érti, miért megy szembe Gál 
Mihály elnök a frakcióval, a község vezetésé-
vel és a választmány többségével, Gál szerint 
viszont a községvezetés megy szembe a „nép-
akarattal”, tőle pedig azért akarnak megsza-
badulni, mert potenciális ellenfél lehet a kö-
vetkező választásokon. 

Körkép

senki sem vállalta fel szombaton, 
hogy ő lenne az új parkolási rend-
szer ellen tiltakozó megmozdulás 
kezdeményezője: a csatlakozni 
kívánó autósok a művelődési 
ház előtt várták az aláírásgyűj-
tőt – hiába. Az engedély nélküli 
tiltakozó akción a meghirdetett 
déli tizenkét órakor tizenketten 
voltak jelen.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

„Gyergyói Autósok” alá-
írással szórólapokat 
találtak autójuk szél-

védőjén a gyergyószentmiklósiak, 
a helyi rádióban és képújságban is 
megjelent a felszólítás: szombaton 
12 órakor a művelődési ház elé vár-
ják azokat, akiknek kifogásuk van 
a december elsejétől bevezetendő 
parkolási rendszer ellen. A felhívás 
szerint az ellen tiltakoznának, hogy 
tanácsi döntés eredményeként csík-
szeredai cég viszi el a „városunk föld-
jén” szedett parkolási díjakat, bilin-
cseli le az autókat. „Legyen ott ön is, 
jöjjön aláírni a csatlakozók névsorát. 
Véleményünket szabadon kifejezni 
akarókként jelezzük a csíki sarccal 
szemben: autóbilincseinket is 100%-
ban Gyergyószentmiklós kasszájá-
ban akarjuk kiváltani, minket idebi-
lincsel a szeretetünk” – olvasható a 
kétnyelvű szórólapon. 

Kezdeményező kerestetik
Szombaton tizenkét órakor tu-

catnyi gyergyószentmiklósi várta 
a művelődési ház előtt a kezdemé-
nyezők megjelenését és az aláírás-
gyűjtő ív érkezését. További érdek-
lődők jöttek, várakozás közben 
pedig elmondták, fájlalják, hogy a 
városvezetés megkérdezésük nélkül 
döntött a parkolás kérdésében. Ki-
fogásolják, hogy nem gyergyói vál-
lalkozókat részesítettek előnyben, 
mint ahogy azt is, hogy például a 
Virág negyedieknek fizetniük kell 
ahhoz, hogy lakásaik előtt hagyják 
járműveiket, ellenkező esetben csak 
több száz méterre parkolhatnak 
tömbházuktól. 

Az egyik résztvevő úgy fogalma-
zott, törvénytelenséget követett el a 
városvezetés, szerinte ilyen hord erejű 
döntés meghozatala előtt kötelező 
lett volna lakossági fórumot szervez-

ni; egy másik tudni vélte, került vol-
na a feladatra helyi cég is, „hogy ne a 
csíkiak vigyék el a pénzt”.

A tiltakozó akcióra egyébként 
engedély nélkül került sor, megren-
dezésébe sem rendőrség, sem önkor-
mányzat nem egyezett bele. Számon 
kérni azonban, úgy tűnt, nincs kit. 

Felmerült Antal Péter helybéli 
lakos neve kezdeményezőként, ő vi-
szont cáfolta ezt: „Én is érdeklődöm, 
hogy ki tette fel a hirdetést, de úgy 
néz ki, senki nem tud semmit. A mai 
megmozduláshoz semmi közöm. Én 
tegnapra akartam egy hasonló össze-
jövetelt, hogy a parkolási módról 
beszéljünk. Nem tiltakozásnak, csak 
véleménynyilvánításnak szántam. El 
is mentem a rendőrségre és a város-
házára engedélyért, a polgármester 
nagyon civilizáltan azt mondta: An-
tal úr, ilyenre aprobálást nem adok. 
Elmondta, hogy a jó kezdeménye-
zést nem vághatja el azzal, hogy 
az ellenmegmozdulást támogatja. 
Megköszöntem, s eljöttem.”

Barti Tihamér neve is elhang-
zott, azt rebesgették, helyi RMDSZ-
elnökként ő áll – a valójában politi-
kai színezetű – tiltakozás mögött. 

– Tudok róla, de az túlzás, hogy 
én állnék mögötte. Igaz, sokan ke-
restek meg panaszukkal. Felháborí-
tó, hogy a polgármester nem adott 
engedélyt a tiltakozó akcióra. Miért 
véd egy nem gyergyói céget Mezei? 
Egy dolog tiszta: a polgármester még 
egy szolgáltatást kiadott, és nem nor-
mális, hogy egy gyergyói ember, ha 
Gyergyó földjén autójával meg akar 
állni, egy csíkinak kell fizessen – fo-
galmazott Barti. 

Fórum nem volt,
és nem is lesz
A parkolást kézben tartó City 

Parking Kft. megbízottja, Hanesz 
József a sajtóból értesült a tiltakozá-
si akcióról. A Hargita Népének el-
mondta: az általa képviselt cég a helyi 
tanácstestület döntését betartva te-
vékenykedik. Úgy véli, lehet, hogy jó 
lett volna lakossági fórumot tartani, 
mert szerinte „azok vesznek részt a til-
takozáson, akik nincsenek tisztában a 
rendszer részleteivel, előnyeivel”. 

– Törvényességi szempontból 
nem kifogásolható a parkolási ta-
nácshatározat. A procedúra lépései 
rendben megvalósultak, különben 
én lettem volna az első, aki jelzi en-
nek ellenkezőjét – közölte lapunk 

megkeresésére Nagy István jegyző. 
Hozzátette, ha tenni akar valamit a 
gyergyószentmiklósiakért a városve-
zetés, konzultálnia kell a lakossággal. 
A jegyző nem zárja ki annak lehe-
tőségét, hogy gyergyói vállalkozók 
összefogva létre tudták volna hozni 
a parkolási rendszert, úgy, hogy a he-
lyiek pénze itthon maradjon.

Mezei János polgármester nem 
kívánt állást foglalni az ügyben. Saj-
tószóvivője közölte: a polgármester 
állítja, Antal Péter szombatra, és 
nem péntekre kért engedélyt tilta-
kozási akcióra. A parkolási verseny-
tárgyalásra nem jelentkezett hely-
béli vállalkozó, csak egy bákói és 
egy csíki cég. A lakossági fórumot 
továbbra sem látja megoldásnak, a 
sajtón keresztül igyekszik majd tá-
jékoztatni a lakosságot. 

Üzennek
a „Gyergyói Autósok”
Vasárnap a lakónegyedek pos-

taládáiba újabb levelek érkeztek 
„Gyergyói Autósok” aláírással. A 
Mennyiért lízingelik Gyergyó földjét 
idegen parkolócégeknek? címmel szer-
kesztett dokumentumban számos 
kérdést intéznek a lakossághoz a par-
kolásról, illetve az abból származó 
jövedelem sorsáról. Az alkotmány-
ból idéző rész mellett ez is olvasható: 
„nekünk nem az X Y Parkinggal van 
dolgunk, a gyergyóiaknak Mezei Já-
nossal van szerződése!” 
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Nehéz eldönteni, hányan tiltakoznak valójában a parkolási rendszer ellen fotó: balázs katalin

Számokban az új parkolási rendről

Gyergyószentmiklóson 350 parkolóhely válik fizetésessé, a szabálytalanul 
parkoló autókra bilincset tesznek, vagy elvontatják azokat. A szolgáltatás 
versenytárgyalás útján önkormányzati hatáskörből a City Parking céghez 
került át, a városvezetés az eddig veszteséges terület – tavaly 5400 lejes be-
vétel mellett 6200 lejes kiadást könyveltek el – nyereségessé tételét, illetve 
a rendszer hatékonyságának növelését várja a csíkszeredai vállalkozástól. 
A cég havi 5 lejt fizet be a városkasszába minden általa felügyelt parkoló-
hely után, azaz havi 1750, évi 21 000 lejt. A City Parking közlése szerint a 
parkolóhelyek kialakítása – jelzésük, az automaták és táblák felállítása – és 
a rendszer elindítása körülbelül 200 000 eurós beruházást jelent. A ke-
rékbilincs leszereléséért 50 lej + áfa, azaz 62 lej lesz a díj, aki 48 órán belül 
nem rendezi a büntetést, annak a kocsiját elszállítják, ezért 150 lej + áfa 
összeget számolnak fel, amit 50 lej napi megőrzési díj is tetézhet. Magán-
személyek 50 perc parkolásért 1 lejt, a napijegyért 6 lejt, a havi bérletért 
25 lejt, a negyedéves bérletért 65 lejt, a fél évre szólóért 120 lejt, egy évre 
pedig 200 lejt fizetnek. Cégek, jogi személyek esetében a havi bérlet 30 lej 
lesz, negyedévre 80 lej, fél évre 150 lej, egy évre 250 lej. A fizetős parkolók-
ban hétköznaponként 8 és 17 óra között kell parkolójegyet váltani.

Puskás BálinT

Magyarként 
alkotmány-

bírónak lenni

Puskás Bálintot, az ország 
egyetlen magyar alkotmány-
bíróját látta vendégül hét-

végén a Romániai Magyar Keresz-
ténydemokrata Mozgalom gyergyói 
szervezete. Kereszténydemokrata 
értékek az alkotmányban című elő-
adása után lapunknak elmondta: 
meglátásában a jövő attól függ, hogy 
a keresztény értékeket mennyire tud-
juk az alkotmány és a törvények által 
életbe léptetni.

– Megállapítható, hogy a ke-
resztény értékek nagy része a román 
alkotmányban védve van. A román 
alkotmány Európa egyik legjobban 
sikerült alkotmánya, kidolgozásakor 
27 ország alaptörvényét vettük figye-
lembe, előírásaiban hangsúlyt fektet 
az emberi méltóságra, családra, az 
emberi jogok betartására. Több or-
szágétól eltérően rögzíti: a család 
férfi és nő kapcsolatán alapszik, ezért 
nem házasodhatnak egyneműek.

Puskás nem kívánta az alkot-
mányban szereplő nemzetállam ki-
fejezést kommentálni, kijelentve: az 
alkotmány előírásainak kidolgozása 
és elfogadása a politikusok hatás-
köre. Nem nyilatkozik e témában, 
hisz a cikkely alkotmánybíróság elé 
kerülhet, mert bármilyen változás 
„politikai érettség kérdése”. Az al-
kotmánybírótól megtudtuk, egyet-
len magyarként szavának időnként 
nagyobb súlya van, előfordult, hogy 
társai, arra hivatkozva, hogy még a 
magyar is támogatja az ügyet, egy-
ségesen pártolták. – Magyarként 
jelen lenni az alkotmánybíróságban 
fontos nemcsak közösség, hanem 
az egész ország szempontjából. Az 
eltérő gondolkodásmódunk segíti 
a többieket is bizonyos kérdések 
megoldásában. Nekünk más a lel-
kivilágunk, és ez használ az alkot-
mánybíróság egészének – mondta.


