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Rendszertelen automaták
Nem adnak visszajárót és néha összezavarodnak
• A közösségi mé-
diában többen is 
felhívták a figyel-
met arra, hogy a 
székelyudvarhelyi 
parkolóautomaták 
időszakosan rosszul 
működnek: például 
helytelenül jelenítik 
meg az időpontokat, 
illetve elnyelik a 
bankjegyeket. A be-
rendezéseket sokan 
használják nem meg-
felelően, a polgár-
mesteri hivatal ille-
tékesei kifejtették, 
hogyan kellene.

K O V Á C S  E S Z T E R

Áramkieséskor valóban 
felmerülhetnek problé-
mák, ilyenkor „összeza-

varodnak a berendezések”, erő-
sítette meg Zörgő Noémi. A 

Székelyudvarhelyi Pol-
gármesteri Hivatal sajtó-
szóvivője kifejtette, idő-
szakosan fordulnak elő 
ilyen gondok, amelyeket 
még aznap orvosol a kar-
bantartást végző csapat.

Türelem, a parkoláshoz is

Fontos azonban tudni, hogy az 
automaták csak abban az esetben 
szippantják be a betett egylejest, ha 
a felhasználó nem várja meg, hogy 
a gép elkönyvelje a befi zetett ösz-
szeget, azaz nem jelenik meg a kép-
ernyőn, de már megnyomja a par-
kolójegy nyomtatását kérő gombot. 
„Meg kell várni, hogy az automata 
feldolgozza a befi zetett összeget, 
csak ezután kell kérni a nyomta-
tást” – magyarázta a sajtószóvivő. 
Egyébként a készülékek nem adnak 
visszajárót, tehát ha valaki 5 lejt 
fi zet be, de csak egy órát szeretne 
parkolni, akkor hiába várja vissza a 

3 lejt, mert nem fogja megkapni, így 
5 lejért parkol majd.

Több mint félmillió a parkolásért

Székelyudvarhelyen összesen 19 
automata működik, ezek karban-
tartását a polgármesteri hivatal 
munkatársai végzik: ellenőrzik a 
befi zetéseket, illetve meghibásodás 
esetén javítják az automatákat. Mint 
megtudtuk, idén sms-ben, illetve a 
parkolási applikáción összesen 
26 603 lej értékben fi zettek parkolá-
si illetéket a városban, az automa-
táknál a napi befi zetés összértéke 
474 111 lej volt, bérletet pedig 47 925 
lejre kötöttek a székelyudvarhelyi-

ek. Októberben például sms-ben és/
vagy az applikáción keresztül 9088 
lej értékben fi zettek parkolási ille-
téket, illetve 3790 lejre kötöttek bér-
letet, az automatáknál pedig 57 062 
lejre váltottak parkolójegyet. Idén 
október végéig összesen 91 252 lej 
értékben róttak ki bírságot a hely-
telenül vagy nem megfelelő helyen 
parkolókra, ebből 11 260 lejnyit ok-
tóberben. Ugyanakkor, mint az már 
ismeretes, 2019 elejétől 1 lej helyett 2 
lejt kell fi zetni egy negyvenpercnyi 
parkolásért Székelyudvarhelyen.

Székelyudvarhelyen városszerte 
összesen 19 parkolóautomata 
működik
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Turistakalauz 
a Hargita hegységről
A Csíkszéki Erdélyi Kárpát 
Egyesület és a csíkszeredai 
József Attila Általános Iskola 
szervezésében november 28-
án, csütörtökön 18 órától az 
iskola dísztermében mutatják 
be Zsigmond Enikő geológus A 
Hargita hegység turistakalauza 
című kötetét. A szerzővel Molnár 
Sándor, a Mária zarándokutak 
erdélyi koordinátora beszélget.

Áramszünet
Betervezett javítások miatt 
november 28-án 8 és 16 óra 
között szünetel az áramszolgál-
tatás Csíkszeredában, az Apor 
Péter utcában a 31-45, 20-30-as 
házszámok között, illetve a 
Barancs, Kalász és Nefelejcs 
utcákban. Ugyanezen a napon 8 
és 16 óra között nem lesz áram 
Csíkszenttamáson, az 549-646, 
és a 684-685-ös házszámok 
között, november 29-én pedig a 
194-277, 339-548, és a 647-659-
es házszámok között.

Adventi 
koszorúkészítés
Az RMDSZ Csíki Területi 
Nőszervezete partnereivel kö-
zösen idén hetedik alkalommal 
szervezi meg az adventi koszo-
rú készítést Csíkszeredában 
november 28-án, csütörtökön 
délután 17.30 órától a Megye-
háza Márványtermében.

Színdarab 
Tusnádfürdőn
A Batthyány család történelmi 
szerepét bemutató Tony – Sze-
ressétek egymást és tiszteljétek 
atyátok emlékét című egyfelvo-
násos színdarabot Tusnádfür-
dőn is bemutatják. A történelmi 
színmű főszerepeit Tordai Teri 
és Horváth Lili színművésznők, 
illetve Barbinek Péter színmű-
vész alakítják. A tusnádfürdői 
helyszín és időpont: a helyi 
közösségi házban december 
elsején, vasárnap este 7 órától.

Társasjátékest 
Csíkszeredában
Játszani hívja a társasjátékok 
szerelmeseit november 30-án 
14-23 között a csíkszeredai 
Szent Imre Ifjúsági Központba 
(Petőfi Sándor utca 39. sz.) a 
Határátlépők fiatalok önszer-
veződő közössége. „Egy éve 
született meg a Játssz Ma! 
társasjátékest-sorozat Csíksze-
redában, amelyeken a részt-
vevők betekintést nyerhetnek 
a társasjátékok birodalmába. 
Több teremben ismerkedhetnek 
az izgalmasabbnál izgalmasabb 
játékokkal az érdeklődők. Játék-
mesterek segítik majd a játékok 
felfedezését. Előzetes ismeretek 
nem szükségesek a bekapcsoló-
dáshoz, elég a kíváncsiság és a 
kalandvágy” – írják a szervezők.

• RÖVIDEN 

E gy percet sem gondolkodott a 
medvegázolás kárvallottjának 

nemzetiségén Gigi Ștefan, aki saját 
autóinak egyikét adományozta a nyá-
rádszentbenedeki járművezetőnek. A 
közösségi oldalon több ezer reakciót 
kiváltó nagylelkű felajánlás kapcsán 

kerestük meg a kolozsvári férfi t, aki ti-
zenkét évvel ezelőtt hasonló balesetet 
szenvedett: egy őz elgázolásakor hasz-
nálhatatlanná vált új autója. „Amikor 
értesültem arról, hogy Gombos Ferenc 
hatgyermekes családapaként a bal-
esetben elvesztette autóját, úgy érez-

tem, tényleg szüksége lenne egy jár-
műre. Tudtam, hogy magyar, de nincs 
semmi problémám ezzel a nemzetiség-
gel, a titkárnőm, és az egyik gyerme-
kem keresztszülei is magyarok” – fo-
galmazott az adományozó. Hozzátette, 
a felajánlás pillanatában nem gondolt 
arra, hogy ez a gesztus akár a román–
magyar viszonyt is javíthatja.

Gombos jelenleg munkanélküli

Gombos Ferenc nem lepődött meg 
azon, hogy román személy ajánlotta 
fel az autót, mint érdeklődésünkre el-
mondta, kamionsofőrként dolgozott, 
így sok mindent tapasztalt a nagyvi-
lágban. Jelenleg munkanélküli, fele-
ségével közösen hat gyermeket nevel, 
ezért nem lett volna lehetősége új sze-
mélygépkocsit vásárolni. Márpedig 
a család számára nélkülözhetetlen a 
jármű a mindennapokban: a Maros 

megyei Nyárádszentbenedeken nincs 
vizük, így a szomszédos, négy kilomé-
terre levő településről szállítják. „Meg-
köszöntem az autót az úriembernek, 
és a tiszteletes urat megkértem, hogy 
a jó Isten nevében is köszönje meg 
ennek az embernek, hogy megaján-
dékozott egy kocsival, ami számomra 
tényleg nagyon fontos volt” – fejtette 
ki sofőr, aki a hétvégén hozta 
el az autót a kincses város-
ból. „Amikor elindultam, 
azt gondoltam, hogy átverés 
lesz, de ez az ember tényleg 
őszinte és becsületes volt ” 
– hangsúlyozta Gombos Ferenc. A hó-
nap közepén történt baleset egyébként 
azért keltett nagy visszhangot, mert a 
Parajd és Szováta között elgázolt med-
ve több mint fél napig haldoklott az 
út szélén, mielőtt jóváhagyták, hogy 
elaltassák. A személygépkocsiban az 
ütközéskor hárman utaztak, az uta-
sok nem sérültek meg, csupán egy 
kiskorú került sokkos állapotba, akit 
a helyszínen látott el az odavezényelt 
mentőegység.(Bede Laura)

Román adakozó segített a medvegázolás magyar kárvallottjának

Ajándékozó és megajándékozott. Nemzetiségi kérdéseken túl
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