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Legalább tudatosabb vásárlókká válunk
Keressük a jót is a járványban: bizonyos szokásaink megváltoznak
• A járvány okozta
felfordulásban bevá-
sárlási szokásaink is
megváltoztak, legtöbb
esetben pozitív ér-
telemben. Az utóbbi
hetekben mindenki
sokkal tudatosabban
szervezi meg a hétköz-
napokat, az étkezése-
ket, és az ehhez szük-
séges bevásárlást is.
Sokan megosztották
velünk a kialakulóban
lévő új bevásárlási
szokásaikat, amiből
kiderült, előnyben
részesítik a kis bolto-
kat, és többen veszik
igénybe az online ren-
deléseket.

H A J N A L  C S I L L A

V an, aki eddig is tudatosan 
vásárolt, most azonban va-
lamennyien előre elterve-

zett listával megyünk a boltba, és 
lényegesen kevesebbszer, mint előt-
te. Kevesebb időt töltünk az üzletek 
polcai között, és az impulzusvásár-
lások is csökkentek. Emőke példá-
ul hetente egyszer jár bevásárolni 
Marosvásárhelyen olyan helyre, 
ahol kevesen vannak az üzletben, 
és látja, hogy odafi gyelnek a fer-
tőtlenítésre, a fegyelemre. Orsiék 
négynaponta járnak ki a lakásuk-
hoz közeli piacra, mert továbbra is 
ragaszkodnak egy megszokott ter-
mékcsaládhoz, az utolsó morzsát is 

feleszik. Adriennék a helyi kisebb 
boltokba mennek bevásárolni, mert 
úgy vélik, a multinacionális cégek 
túl fogják élni a válságot, de a helyi 
vállalkozásoknak kevesebb esélyük 
van, noha eddig ők is hipermarke-
tekben vásároltak. „Múlt héten volt 
a férjem listával, de ha nem akarom, 
hogy megint négy csomag cérna-
laskát vegyen, mert én csak annyit 
írtam, hogy laska, akkor jobb ha én 
megyek” – meséli Adrienn.

Beátáék falun élnek, így minden 
húsféle, tojás, zöldség és gabona az 
udvarról van, eddig havonta egy-
szer mentek bevásárolni. Most hal-
félékből, laskából és konzervekből, 
kávéból és sörből vettek többet, 
mint eddig, így már egy hete nem 
is voltak kint – tudjuk meg. Orsi-
ék internetről rendelik ezután is a 
nagyobb mennyiségben szükséges 
pelenkát például, és mint mondja, 
eszébe sem jut bevásárlóközpon-
tokba menni, mindenből van ott-

hon, a fogyótermékeket a helyi kis 
üzletekből veszik meg, ilyen a tej, 
kenyér, gyümölcs.

A kamra, fagyasztó teli

Noémiék pár tartós élelmiszert min-
dig elraktároznak otthon, ez most 
sem változott, csak most nem egy, 
hanem két-három darab van min-
denből. A fogyótermékeket, a friss 
zöldséget, húst, kenyeret a közeli 

kis üzletekből szerzik be. „Én nem 
fertőtlenítem a csomagolásokat, nem 
látom azt a nagy veszélyt még, de le-
het, hogy kellene” – vallja be Noémi. 
Imoláék a tömbházuk alatti boltból 
vásárolnak kenyeret, tejet, zöldséget, 
joghurtot hetente kétszer-három-
szor, a többit már előbb beszerezték 
a nagyobb bevásárlóközpontokban. 
„Élesztőm nincs, úgyhogy amíg a 
kenyérüzlet be nem zár, azért le kell 
mennünk két-három naponta. Hú-
sokat vettem, és lefagyasztottam, az 

egy darabig elég lesz” – osztja meg 
velünk Imola. Zsuzsáék két hete vol-
tak egy nagyobb bevásárláson Dicső-
szentmártonban, ahol sok vizet vet-
tek, mert falun élnek, és a kútvizük 
nem iható, nem főzhetnek belőle. A 
kamra tele van tartós élelmiszerek-
kel, a fagyasztó húsokkal, a krump-
lit a szomszédból veszik, tojást is a 
faluból. Egy-két naponta járnak ki a 
falu kisboltjába a fogyó termékekért. 
„Nem áll szándékunkban nagyobb 

bevásárlóközpontba menni, és vá-
sárlás után a kenyeret áttesszük tisz-
ta zacskóba, a többi élelmiszert mo-
sószeres meleg vízzel átmossuk vagy 
szeszes zsebkendővel megtörlöm, a 
palackokat is” – mondja Zsuzsa.

Fertőtlenítik a termékeket

Enikőék online megrendelnek min-
dent, amit lehet, és igyekeznek ott-
hon maradni. „Szüleink ellátását 
is az általunk online vásároltakból 

fedezzük. A friss zöldségre és gyü-
mölcsre nem találtam meg az online 
rendelési opciót, de azon vagyok. 
Hiányolom most a friss zöldségeket, 
bár van répa, krumpli, petrezselyem 
és alma a pincében, de jól jönne 
zöldhagyma, retek, mert ami volt, 
azt már elfogyasztottuk. Kenyeret 
fagyasztóból eszünk, ha elfogy, ak-
kor majd sütni fogunk. Elég jól fel 
vagyunk szerelve, hiszen a kamra 
és a fagyasztó tele van. A futártól 
átvett dolgokat kesztyűvel kitesszük 
a teraszra, ott áll három napot, utá-
na fertőtlenítővel áttöröljük, és úgy 
tesszük el. Hússal ezt nem lehet, an-
nak egyből áttöröljük a csomagolá-
sát” – meséli Enikő.

Házhoz jön az élelmiszer

Több olyan vállalkozás is létezik, 
amely bevásárol helyettünk, lehet 
online fi zetni, a futár pedig leteszi 
a megrendelő ajtajába a termékeket, 
még érintkezni sem kell senkivel 
ehhez. Ilyen például a Gre-
enBox Delivery, Coralia On-
line vagy a Memo Delivery 
Mureș, illetve zöldségeket, 
gyümölcsöket hoz házhoz 
az Elphin Green vállalkozás. 
Városokra lebontva is létez-
nek bevásárlószolgálatok, 
amelyeket legegyszerűbben 
a Facebookon találunk meg, 
ha beírjuk, hogy Cumparaturi cu 
livrare la domiciliu, némelyik kö-
zülük ingyen is vállalja a szállítást 
a mozgássérültek részére, de több 
hipermarket is házhoz viszi a rende-
lést. Több civil szervezet is segít az 
időseknek a bevásárlásban, például 
a Vörökereszt Maros megyei szerve-
zete húsz önkéntessel segíti azokat 
az idős vagy a külvilágtól elzárt sze-
mélyeket, akik nem tudják ellátni 
magukat élelemmel, gyógyszerrel, 
vagy más létfontosságú dolgokkal. 
Marosvásárhelyen Soós Zoltán pol-
gármesterjelölt önkéntesei is segíte-
nek bevásárolni, őket a 0721-297417-
es telefonszámon lehet elérni.

Traktorral érkezett a boltba. 
Változó vásárlói szokások

▾ F OTÓ: HAÁZ VINCE

A N T A L  E R I K A

A z Ecolect Maros Egyesület má-
sodszor kiírt versenytárgyalása 

sem járt sikerrel, ezúttal sem érke-
zett olyan ajánlat, amely megfelelt 
volna a követelményeknek. Ahogy az 
egyesület vezetősége tájékoztatott, 
a közbeszerzési eljárásra beérkező 
ajánlatokat egy vegyes bizottság bí-
rálta el, amelynek tagjai között a Ma-

rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 
képviselője is jelen volt. A bizottság 
a műszaki ajánlatok elemzése után 
arra a következtetésre jutott, hogy 
a jelentkező cégek közül egyik sem 
teljesítette azokat a feltételeket, ame-
lyeket biztosítaniuk kellett volna a 
hulladékbegyűjtéssel kapcsolatban. 
Amikor lejár a fellebbezési határidő, 
újból meghirdetik a közbeszerzési 
pályázatot – válaszolta érdeklődé-
sünkre Tóth Brezovszky Andrea, az 
Ecolect Maros Egyesület elnöke, aki 

elmondta, Marosvásárhely szemetét 
addig is Kerelőszentpálra, a regioná-
lis hulladéktárolóhoz szállítják.

Ami a szelektív hulladékgyűjtést 
illeti, az nincs összefüggésben azzal, 
hogy van szerződése vagy sincs Ma-

rosvásárhelynek az Ecolect Maros 
Egyesülettel, a marosvásárhelyi pol-
gármesteri hivatal kötelessége, annak 
megszervezése és biztosítása. 
Ennek a törvényes kötelesség-
nek, amely 2012 óta érvényes 
minden önkormányzatra, a 
mai napig nem tettek eleget 
–ha ngsúlyozta az egyesület
elnöke, cáfolva azokat a híresz-
teléseket, amelyek szerint a Maros Me-
gyei Tanács alárendeltségébe tartozó
egyesület tehető felelősségé a szelektív
szemétgyűjtés hiánya miatt.

Marosvásárhelyen a városházának kellene a szelektív szemétgyűjtésről gondoskodnia
• Továbbra sincs nyertese a marosvásárhelyi övezetre
meghirdetett hulladékgazdálkodási versenytárgyalásnak.
Ennek ellenére a szemét összegyűjtéséről és elszállításá-
ról a polgármesteri hivatalnak kell gondoskodnia.

Nincs előrelépés a hulladék gazdál-
kodási versenytárgyalás kérdésében
◂ F OTÓ: HAÁZ VINCE




