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A bilincselés első nApjA

Új parkolási rend és rendetlenség

> Betlehemállítás Gyergyószárhe
gyen. „Boldog az a család, ahol a Bet-
lehem szellemében élnek” – mottó-
val szólítja fel a Gyergyói-medence 
valamennyi székely családját Székely 
Betlehemes készítésére György Balázs 
gyergyószárhegyi plébános. A szerkesz-
tőségünkbe eljuttatott közlemény arra 
is kitér, hogy a múlt évi kezdeményezés 
Gyergyószárhegyen sok családot meg-
mozgatott, kiértékelőt és kiállítást tar-
tottak a beérkezett betlehemesekből, 
minderről fotók is készültek. „Szeretet-
tel hívunk minden szárhegyi családot, 
hogy az idei adventben betlehemkészítő 

lázban készüljünk közösen a karácsony-
ra. Ugyanígy fordulunk a Gyergyói-
medence minden székely családjához, 
azokhoz is, akik egyedül élnek, hogy 
szíveskedjenek bekapcsolódni ezen te-
vékenységünkbe” – olvasható a György 
Balázs plébános által jegyzett közle-
ményben. A beérkezett alkotásokból 
idén is kiállítást terveznek a szárhegyi 
Lázár-kastélyban, a ferences kolostor-
ban, a plébánián és a templomban, illet-
ve a kultúrházban. Részvételi feltételek: 
a betlehemes alapterülete nem lehet na-
gyobb egy négyzetméternél és legalább 
öt figurát kell megjeleníteni rajta. A 

beküldött pályaművek csak természetes 
anyagokból készülhetnek, nem tartal-
mazhatnak üzleti bábukat, és az össz-
képnek a székely népi jelleget kell tük-
röznie. A betlehemállításra december 
21-ig lehet jelentkezni Danguly Ervin 
kulturális referensnél, ugyancsak ő szol-
gál további részletekkel az érdeklődők-
nek a 0728–319276-os telefonszámon. 
Az elkészült betlehemesekből december 
28-án nyílik kiállítás, ami másnap estig 
lesz megtekinthető. A kiállítás alkalmá-
val tartott kiértékelőt színesíteni fogja a 
gyergyószárhegyi Cika hagyományőrző 
csoport által előadott betlehemes játék. 

> Köszönetnyilvánítás a Szent Mik
lós Napokért. „Gyergyószentmiklós Me-
gyei Jogú Város és a Gyergyószentmiklósi 
Művelődési Központ köszönetét fejezi ki 
mindazoknak a szervezeteknek, egyesü-
leteknek, cégeknek, magánszemélyeknek 
és vállalkozóknak, akik hozzájárultak a 
2011-es Szent Miklós Napok rendez-
vénysorozat szervezéséhez, illetve sikeres 
lebonyolításához – olvasható a szerkesz-
tőségünkbe eljuttatott közleményben, 
amely arra is kiterjed, hogy a szervezők 
egyaránt hálásak az ötletekért, az együtt-
működő tevékenységekért és az anyagi 
hozzájárulásért. ( Jánossy Alíz)
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Tegnaptól érvényes az új parko
lási rend Gyergyószentmiklóson. 
A helyzet viszont több pontban 
inkább rendetlenségként jelle
mezhető. Viccelődnek az auto
maták, sűrűn kattog a bilincs, 
van, aki háborog, van, aki fizet, 
de a city parking megbízottja 
megnyugtat: napok, hetek kér
dése, megszokjuk a rendet.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Gyergyószentmiklós főterén 
délidőben is bőven van 
parkolóhely. A fura lát-

ványnak egy oka van: tegnaptól lé-
pett érvénybe az új parkolási rend. 
A City Parking Kft. végzi a mun-
káját, bilincseli az ingyen, illetve 
tilosban parkolókat az összes olyan 
felületen, amelyen erre felhatal-
mazta a város önkormányzata.

A bérbe adott parkolóhelyek 
számáról született döntést máris 
módosították. Az eredetileg ter-
vezett 350 parkolóhely helyett 
434-re van felügyeleti joga a csík-
szeredai cégnek. Az ok egyszerű: 
amikor felbecsülték a felületet, 
úgy tűnt, az adott városrészeken 
csupán 350 parkolóhely jelöl-
hető ki, de mivel a városvezetés 
kérte, minél több megállót biz-
tosítsanak, a jelzésfestésnél ezt 
tartották szem előtt – tudtuk 
meg Hanesz Józseftől, a cég meg-
bízottjától.

Ennek tükrében módosítot-
ták a határozatot, összesen 417 
parkolóhelyre szednek díjat, ezek 
mellett 17, mozgássérülteknek 
fenntartott helyre felvigyáznak, 
bilincselik azt az autót, amely 
tilosban parkol, vagy amelynek 
gazdája elmulasztott jegyet vagy 
bérletet vásárolni. 

Kattan a bilincs
Tegnap délelőtt sűrűn bi-

lincseltek a City Parking mun-
katársai. Volt, aki elmulasztott 
jegyet váltani, volt, aki tilosban 
hagyta autóját. Hogy mi a tilos, 
arról viszont megoszlanak a vé-
lemények. 

A városközpontban, a nagy-
áruház és a mozi közötti járdaszi-
get mellett parkolta le autóját egy 
személy, aki épp akkor ért vissza, 

mikor kerekén kattant volna a bi-
lincs. Letépte autójáról az írásos 
figyelmeztetőt, autójába ült és 
elhajtott. A parkolóőröknek csu-
pán annyi idejük maradt, hogy 
lefényképezzék. Hanesz József, a 
City Parking megbízottja közöl-
te, valószínű törvényre kerül az 
ügy. Szerinte joguk van azokon 
a helyeken bilincselni, amelyeket 
az önkormányzat rájuk bízott, s 
ez közéjük tartozik. Egy nyugdí-
jazott rendőr viszont azt mondta 
el, ott, a háromszög mellett nincs 
is joguk bilincselni, törvény sze-
rint a rendőrség feladata ez, s 
egy tanácsi határozat sem írhatja 
fölül a törvényt.

Szintén délelőtti eset: a pol-
gármesteri hivatal irányából ér-
kezik a főtérre a sofőr. Parkolna, 
de látja, két hely névre szólóan 
fenntartva, utána egy tábla áll: 
Taxi. Ugyanezt a feliratot festet-
ték két helyen az úttestre, tovább 
pedig kijelölt parkolóhelyek. 
Beáll, megbilincselik. Fizeti a 
büntetést, majd megkérdi, hol 
hibázott. Kiderül, nyolc taxis-
hely van, ő ezek egyikét foglalta 
el. Nem tudta? Ez nem mentesíti 
a felelősség alól.

– Figyelni kell a táblákat – 
javasolják a parkolóőrök –, csak 
így lehet megúszni a tilosban 
parkolás következményeit. Ahol 
van, ott lehet ezekre alapozni, 
ahol hiányos, érdemes feleleve-
níteni, mit ír elő a KRESZ, s ha 
egyik sem szolgál megnyugtatá-

sul, az észrevételt lehet jelezni a 
cégnél.

pénznyelők és lemerülők
Több parkolójegy-automata 

is viccelődött a bilincselés első 
napján. A működőképesnek tűnő 
gép egyszerűen megfeledkezett, 
hogy benyelt öt lejt, az egylejes 
bankót jegyezte csupán meg, így 
a fizető 50 percre és nem egész 
napra válthatott jegyet. Máshol 
az automata mindenféle unszolás 
ellenére süket maradt. Javítócsa-
pat vette sorra ezeket, mert, mint 
kiderült, lemerült az akkumuláto-
ruk. A gyártó hibája, lefestette az 
érintkezőket, ez meggátolta, hogy 
áram felvételére képes legyen az 
akkumulátor. Lekaparják a festé-
ket, telni fog az akku, újraindul a 
jegyadás – nyugtattak meg.

– Aki ilyent tapasztal – java-
solják a parkolóőrök –, jó, ha te-
lefonon bejelenti ezt, elmondva 
autója rendszámát, hisz csak így 
kerülheti el a bilincselést.

Csak figyelmetlenség
– Mi betartunk két tanácsi ha-

tározatot: a 68-ast és 69-est. Ha 
változtatnak, akkor az újat fogjuk 
betartani. Csak végrehajtók va-
gyunk, minden parkőr a polgár-
mester által aláírt igazolvánnyal 
rendelkezik – kapjuk válaszként 
több kérdésre is Hanesz Józseftől.

Mint mondja, ezek közé tarto-
zik a nagykórház előtti rész esete. 
Ide megállni tilos táblákat helyeztek 

el, az alattuk lévő felirat a bilincselés 
veszélyére hívja fel a figyelmet. Aki 
beteg hozzátartozóját hozza kór-
házba vagy járóbeteg-rendelőbe, 
legközelebb a Kórház utcai fizetett 
parkolóban hagyhatja autóját. Igaz, 
betegség esetén fontosabb a kórház-
ba érés, mint a parkolójegyváltás, 
de üsse kő, időt szakít erre a kísé-
rő. Aztán megsétáltatja a beteget 
rendesen, hisz gyalogátjáró vagy az 
általános iskola vagy a gimnázium 
előtt van, innen lehet – jó esetben 
is – legalább százméteres kitérővel 
az orvoshoz jutni. 

– A döntéshozók részéről 
vagy figyelmetlenség, vagy em-
bertelenség ez az eljárás – állapítja 
meg egy ismerős. Nagy Zoltán 
alpolgármester megnyugtat: újra-
elemzik ezt a helyzetet.

Valószínű, a táblát várakozni 
tilos jelzésűre cserélik, így aki be-
teget visz, joga lesz megállni, hogy 
a mozgáskorlátozott kiszállhasson 
az autóból. Hosszú távon ezen a 
szakaszon lefedné a városvezetés 
a sáncot, két helyet tartana fenn 
sürgősségi esetekre, a felület többi 
részén fizetéses parkolókat alakí-
tana ki.

Hogy miért a város és miért 
nem a parkolással megbízott cég 
feladata ez? Az alpolgármester 
elmondta: egyezség alapján a fi-
zetéses parkolóhelyek bővítéséről 
úgy lehet szó, ha a város kiképe-
zi a megfelelő felületeket, a cégre 
csupán a felfestés és karbantartás 
hárul.

– Jogos is, olyan helyért, ami 
nem funkcionális, nem várhatjuk 
el, hogy pénzt fizessen nekünk a 
City Parking – szögezte le Nagy 
Zoltán. 

sofőrszolidaritás
Kölcsönös segítségnyújtás ta-

núi is lehettünk a tegnapi, parko-
lási átrendeződés közepette: egy 
autós, aki ötven percre vett jegyet, 
de húsz perccel hamarabb végzett 
teendőivel, a parkolócetlit áttette 
a mellette álló autó szélvédőjére, 
az ablaktörlő alá csíptetve. A má-
sodik autó tulajdonosa visszaérve 
megnézte ajándékát, óráját, s lát-
va, még tíz percig érvényes a jegy, 
mielőtt elhajtott volna, a szom-
széd autóra helyezte azt át. 

62 lej a bilincslevétel ára. A sofőr úgy véli, nem bűnös ő, csak büntetett fotó: balázs katalin

Külföldi szAKértőK
GyerGyószárheGyen

Megoldás- 
keresés

Faipari vállalkozókat és önkor
mányzati tisztségviselőket hív
tak meg arra a Gyergyóime
dence fejlesztését célzó meg
beszélésre, amelyet Mol do ván 
józsef távközlési állam titkár 
kez deményezett. A Gyer gyó
szár hegyi polgármesteri Hivatal 
ta nácstermében tartott tegnapi 
találkozón részt vett Balogh sán
dor, az Országos erdészeti hi
vatal aligazgatója, erős róbert 
volt londoni kereskedelmi atta
sé, valamint az east european 
consortium nemzetközi pénz
ügyi csoport képviseletében 
ioniţă jenică elnök és sanjuan 
diaz pedro alelnök. 

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

A találkozón a korábban 
meg kezdett kerekasztal-
be szélgetések sorát foly-

tatjuk, célunk, hogy a térség 
fejlődése szem pontjából a két 
legjelentősebb ágazat: a faipar és 
a turizmus területén felmerülő 
gondokra keressünk megoldást 
– részletezte a célkitűzéseket 
Moldován József államtitkár, ki-
fejtve, hogy a találkozóra olyan 
szakembereket hívott meg, akik 
bemutatták a jelen lévő önkor-
mányzati tisztségviselőknek, vál-
lalkozóknak, hogyan lett sikeres 
Spanyolország az európai pénz-
alapok lehívásában, illetve ismer-
tették, miként lehet kivitelezni 
lépésről lépésre egy hatékony 
gazdasági menetrendet.

Az East European Consortium 
képviseletében Ioniţă Jenică el-
nök ismertette, miként fejlődött 
Spanyolország néhány év alatt 
elmaradott országból erős gaz-
dasági potenciállal rendelkező 
országgá. Mint mondta, mindez 
nálunk is kivitelezhető szaksze-
rű fejlesztési és cselekvési tervek 
alapján.

Balogh Sándor, az Országos 
Erdészeti Hivatal aligazgatója 
a jelen lévő faipari vállalkozók-
kal arról folytatott eszmecserét, 
hogyan lehetne megfékezni a 
multinacionális cégek terjesz-
kedését, illetve versenyképes 
helyzetben tartani a helyi vállal-
kozókat.


