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• Külföldről haza-
igyekvő, vagy oda 
induló székelyföldi-
eknek segít a Hargita 
Megyei Tanács az-
zal, hogy a szállítási 
igényeket cégekhez 
közvetíti, amelyek 
szerződéses alapon 
biztosítják a külföldi 
munkavállalók hazaju-
tását, vagy elutazását 
Magyarország határá-
ig a szükségállapot, 
majd a vészhelyzet 
körülményei között.

KOVÁCS ATTILA

Nemcsak a román-magyar 
határon átjutni nehézkes 
jelenleg, hanem onnan ha-

zautazni, vagy eljutni odáig is, ha 
valaki ezt nem saját autójával teszi. 
A korábban a közszállításban, au-
tóbuszokon alkalmazott árak akár 
többszörösét is kifi zetheti a külföl-
di munkavállaló a román-magyar 
határtól történő hazautazásért, 
vagy azért, hogy eljusson odáig a 
mostani helyzetben. Hargita Me-
gye Tanácsa már a szükségállapot 
bevezetése után próbált segíteni. 
,,Sokan megkerestek, hogy ők vagy 

családtagjaik napokra valamelyik 
repülőtéren ragadtak, és nincs lehe-
tőségük hazautazni. Majd előállt az 
a probléma is, hogy Magyarország 
határától nincs mivel továbbutazza-
nak” – tért vissza az előzményekre 
Borboly Csaba, a Hargita Megyei 
Tanács elnöke, akit a részletekről 
kérdeztünk. Mint elmondta, felhí-
vással fordultak a szállítást válla-
ló cégekhez, majd az egyeztetések 

után úgy döntöttek, hogy a megyei 
és helyi önkormányzatokat tömörítő 
Hargita Közösségi Fejlesztési Társu-
lás köt szerződést a fuvarozó cégek-
kel, és ha valaki nem tudja fi zetni az 
utazás költségeit, a polgármesteri 
hivatal tagdíjként be tudja fi zetni a 
szükséges összeget. Ilyen eset nem 
volt – jegyezte meg. Elsőként egy 
csíkszeredai cég jelentkezett, ké-
sőbb már többen követték.

Több utas, kisebb költség

Mindenkinek, aki utazna, akár 
Hargita megyéből a határig, vagy 
a határtól valamely Hargita megyei 
településig, indulás előtt 3 nappal 
ki kell töltenie egy jelentkezési ívet, 

amely elérhető a megyei tanács 
honlapján (hargitamegye.ro), ro-
mán és magyar nyelven. Az adatok 
továbbítása után a cég megszerve-
zi a szállítást, ezért szükséges a 3 
nap, és értesíti a jelentkezőket az 
indulás helyszínéről, időpontjáról 
és az utazás ellenértékéről – ismer-
tette az elnök, hozzátéve, a szállítás 
gyakorisága a jelentkezők számá-
tól függ, de eddig kevés kivétellel 
minden nap indultak járatok. Mint 
megtudtuk, áprilisban 123 személy-
től érkezett be igénylés, májusban 
eddig 38 kérés volt, így összesen 161 
személynek tudtak segíteni a haza-
jutásban vagy elutazásban. Az utaz-
tatásnak viszont megvan az 
ára, a lapunkhoz eljutott in-
formációk szerint volt olyan, 
magyarországi idősgondo-
zásban dolgozó, hazatérő 
személy, aki 1100 lejt fi zetett 
a határtól történő hazajutásért, egy 
másik esetben viszont hárman osz-
toztak ezen az összegen. ,,A szállí-
tás díját a fuvarozó cég határozza 
meg, ez egy fi x összeg, és elosztják 
az utasok között. Ha mindkét irány-
ba van jelentkező, tovább csökken 
az utaztatás ellenértéke” – jött a vá-
lasz a feltett kérdésre Borboly Csa-
bától. Az elnök szerint mindenkire 
rákérdeznek, hogy tudja-e vállalni 
az útiköltséget, ha nem, igyekeznek 
24 órán belül megoldást keresni, 
igaz, ez lehet akár negatív válasz 
is. Hozzátette, nemrég alakítottak 
ki hasonló szállítási lehetőséget a 
nagylaki határátkelő és Hargita me-
gye közötti útszakaszra is, így min-
den bizonnyal még több embernek 
tudnak segíteni.
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Nem olcsó hazajutni a határtól
Van lehetőség szállítás igénylésére, közvetít a megyei tanács

Nem mindenkinek egyszerű, 
és nem is kevés pénzbe kerül 
most hazajutni külföldről, 
vagy elutazni
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C sak heti piac működik Koron-
don, amit a koronavírus meg-
jelenésekor bezártak és május 

elsején nyitottak újra – fej-
tette ki lapunknak Kato-
na Mihály polgármester. 
Mint mondta, az árusok 
szombatonként reggel hét 
és délelőtt tizenegy óra 
között tehetik ki terméke-
iket az asztalokra; csak 
élelmiszereket szabad 

árusítaniuk. A kétméteres 
távolságtartás pedig nem csak az 

eladókra, de a vevőkre is vonatko-
zik. A polgármesteri hivatal pénte-
kenként fertőtleníti a helyi utcákat 
és tereket, beleértve a piacot is. 
Katona Mihály közölte, eddig nem 
voltak különösebb problémák a 
vásárok alkalmával, de nincs is ak-
kora tömegek, mint például Széke-
lyudvarhelyen. Arra is kitért, hogy 
a járványügyi helyzetre való te-
kintettel azt szerették volna, hogy 
csak harminc kilométeres körzet-
ből jöhessenek árusok a piacra, de 
a törvény a távolabbról érkezőknek 
is lehetőséget biztosít. Ettől függet-
lenül jelenleg csak a Sóvidék kistér-
ségből vannak eladók a vásártéren 
szombatonként.

Szükség van a termékekre

Noha egy ideig a csütörtökönként 
megszervezett parajdi piacot is lezár-
ták a kialakult helyzet miatt, azt vé-
gül újranyitották a lakosság kérésére 
– magyarázta Bokor Sándor parajdi 
polgármester, hozzátéve, hogy erről a 
hatóságokkal is egyeztettek. Közölte, 
a községközpontban lakók jó része a 
turizmusból él, így nem termelnek, 
ezért is fontos helyszín a vásártér, 
ahol be lehet szerezni a friss élelmi-
szereket. Hangsúlyozta, náluk is csak 
a termelők által előállított, ellenőrzött 
élelmiszereket lehet árulni, mást sem-
mit. Noha ősszel szoktak lenni más, 
román megyékből származó eladók 
is a piacon, jelenleg nincsenek, csak 
Hargita és Maros megyékből érkeztek 
árusok. A korábban is említett óvin-
tézkedések betartását a csendőrök és 
a helyi tűzoltók végzik. 

Nem szüneteltek a piacok

Rafai Emil székelykeresztúri polgár-
mester közölte, náluk nem szünetelt 

a szombatonként megszervezett piac 
az elmúlt időszakban, ám az óvin-
tézkedések betartására mindvégig 
odafi gyeltek. Nem csak a fertőtlení-
téséket végezték el, de eleinte még 
maszkot és kesztyűt is biztosítottak 
az árusoknak. „Nálunk szerencsé-
re nem szokott annyi ember össze-
gyűlni, mint Székelyudvarhelyen, 
így bizonyos szempontból könnyebb 
helyzetben vagyunk” – fogalmazott. 
Hozzátette, az ócskapiacot ők is le-
állították. Noha az őszi időszakban 

meg szoktak jelenni náluk is a román 
megyékből érkező árusok, jelenleg 
csak környékbeli termelőkkel talál-
kozni a vásártéren.

Sándor Lajos, Szentegyháza ideig-
lenesen megbízott polgármestere rá-
mutatott, náluk is működött csütör-
tökönként a piac, de ez messze nem 
akkora nagyságú, mint esetleg más 
településeken. Többnyire a környék-
beliek kínálják a termékeiket, hiszen 
messzebbről nem is éri meg eljönni 
azért az egy piacnapért.

Többnyire környékbeli termelők árulnak a vidéki piacokon
• Noha a törvény erre nem kötelez, többnyire környék-
beli termelők árulnak az udvarhelyszéki települések 
piacain, hiszen a kevesebb vásárló miatt nem éri meg 
távolabbról hozni a zöldségeket, gyümölcsöket, saj-
tokat és a különböző húsokat. Mindenhol figyelmet 
szentelnek ugyanakkor a járványügyi helyzet miatt 
érvényben lévő óvintézkedések betartására.

Zárva. Rendszerint hetente egyszer nyitnak ki a vidéki piacok
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