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Megnyílt a pláza
Újabb bevásárlóközponttal gyarapodott a város

S Z U C H E R  E R V I N

M iközben eddig csak a 
Carre four nagyáruház és 
két-három kisebb üzlet 

volt látogatható; mostantól több 
mint száz kereskedelmi egység vár-
ja vásárlóit Marosvásárhely koron-
kai kijáratánál. A 70 millió eurós 
beruházással a Nepi Rockcastle 
immár huszadik plázáját nyitotta 
meg Romániában. A vásárhelyi be-
vásárlóközpontot egy 125 ezer négy-
zetméteres területen alakították ki, 
ennek egyharmada zöldövezet. Az 
épületben 113 egység kapott helyet, 
köztük Erdély legnagyobb Carre-
four hipermarketje. A Shopping 
Cityben egy egész szintet a Food 
Garden 550 hellyel rendelkező étter-
mei foglalnak el. Van egy Cineplexx 
mozi is, amely egyelőre az egész-
ségügyi korlátozások miatt nem 

üzemel. A 40 ezer négyzetméteres 
zöldövezettel, szelektív hulladék-
gyűjtéssel, 1500 férőhelyes, tágas 
parkolóval, tíz elektromos töltőál-
lomással rendelkező pláza vezetői 
szerint a Shopping City rendkívül 
környezetbarát beruházásnak szá-
mít. Ezt erősítendő az illetékesek 
kerti növényeket kínálnak fel a 
látogatóknak, amelyeket együtt 
ültethetnek el a meglévők mellé. 
Kérdésünkre, hogy mindemellett 
miért nem gondoskodtak a parkolt 
gépkocsik árnyékát biztosító fa-
csemeték ültetéséről, Daniel Udma 
menedzser azt válaszolta, hogy a 
jövőben még megpróbálnak pár 
kellemes meglepetésnek számító 
kisebb módosítást eszközölni. Cse-
gedi Árpád viszont elmondta, ere-
detileg úgy gondolták el, hogy az 
egymással szemben parkoló autó-
kat zöld sávval és fákkal választják 
el, de a városháza által jóváhagyott 
tervből ez az elképzelés már kima-

radt. Korábban az önkormányzat 
tanácsi határozatot fogadott el, 
melynek értelmében, külföldi min-
tára, a nagyáruházak kötelesek a 
parkolóövezetekbe fát ültetni.

Egy másik gondot a bevásárló-
központ megközelítése képezi. Már 
a nyitást megelőző napokban, he-
tekben forgalmi dugók alakultak ki 
mind a Hosszú (December 1.) utca, 
mind a Segesvári út felől. A város-
háza mindössze száz méter hosszan 
szélesítette ki a kétsávos utat három-
sávosra. A Shopping City gyalogo-
san is nehezen megközelíthető, tö-
megközlekedési eszközzel pedig 
semmiképpen. Mindössze a 
Sapientia egyetemre tartó, 
aránylag ritkán közlekedő 
busz halad el mellette, de 
megálló hiányában nem áll 
meg. A felmerült közlekedési 
gondokért a megnyitón jelen lévő 
Dorin Florea polgármester a „be-
teges hajlamúnak” nevezett helyi 
önkormányzati képviselő-testületet 
tette felelőssé, mert – mint mondta – 
„nem járult hozzá a somostetői út és 
a Marosszentgyörgy és Marosszen-
tanna közötti híd megépítéséhez”.

Az utóbbi időszakban több fény-
képes beszámoló jelent meg a 

Facebookon arról, hogy a marosvá-
sárhelyi sürgősségi kórház ortopédiai 
osztályán rossz körülmények van-
nak, de felkerültek fotók szemetes 
alagsorokról is, ahol egészségügyi 
eszközöket raktároznak és az alkal-
mazottak ruhatára van. A kórház saj-
tószóvivője, Mariana Negoiţă szerint 
mindez hozzájárult ahhoz, hogy az 
Országos Minőségellenőrző Hatóság 
felfüggesztette a sürgősségi kórház 
akkreditációját. A sajtószóvivő szerint 
az ortopédián idén márciusban kel-
lett volna elkezdeni a felújítási mun-
kálatokat, de mivel az intézmény egy 

részét átalakították, hogy koronavíru-
sos betegeket is fogadhasson, a terve-
zett munkálatokat nem tudták elvé-
gezni. A kórház vezetősége szerint az 
Országos Minőségellenőrző Hatóság 
súlyos döntése nem arányos az orto-
pédián lévő hiányosságokkal, mert a 
páciensek biztonságát nem befolyá-
solják a padlóban lévő repedések és a 
falakról málló vakolat. Kihangsúlyoz-
zák, hogy a sürgősségi kórház tavaly 
ősszel megkapott akkreditációja ah-
hoz a feltételhez volt kötve, hogy idén 
év végéig korszerűsíti az ortopédia 
műtőjét. A legutóbbi akkreditációkor 
az országos hatóság vezetője, Vasile 
Cepoi azt mondta, hogy a sürgősségi 

kórháznak sikerült teljesítenie a mi-
nőségi elvárások 85 százalékát, ami 
lehetővé tette volna, hogy II-es be-
sorolású kórház legyen, de azért lett 
csak IV-es besorolású, mert vannak 
hiányosságok, amelyeket pótolnia 
kell. Ilyen hiányosság az ortopédia 
műtőjének felújítása, de több 
részlegen külön kell válasz-
tani a csupán egy napra és 
a több napra beutalt páci-
enseket fogadó részeket. 
Akkor a kórház vezetősége 
vállalta, hogy ezeket a köve-
telményeket idén év végéig 
teljesíti. Az egészségügyi intézmény 
vezetője, Claudiu Puiac szerint eddig 
azért nem tudták ezeket teljesíteni, 
mert nem volt rá anyagi fedezetük, de 
reméli, hogy a közeljövőben sikerül 
szerezniük. (Simon Virág)

B A L O G H  L E V E N T E

Az ülést ugyanis felfüggesztették, 
miután a jogi bizottságban ismét 

vitázni kezdtek a tervezetről. Így csü-
törtök esti lapzártánkig a jogszabályról 
nem sikerült szavazni. A szerda esti 
ülésen a szenátorok töröltek minden 
olyan előírást a tervezetből, amely a 
fertőzött személy javainak karanténba 
vételéről szólt. A módosított jogszabály 
szerint 48 órára utalják kórházba a fer-
tőzötteket, és ha tünetmentesnek bizo-
nyulnak, 14 napos házi elkülönítésbe 
kerülhetnek. Egy személy karanténba 

helyezése akkor rendelhető el, 
ha olyan régióból érkezik, 
ahol az országos, európai és 
nemzetközi szervezetek által 
kommunikált adatok alapján 
magas a járványügyi kocká-
zat, vagy közvetlen kapcso-
latba került olyan személyek-

kel, akik bizonyítottan fertőző 
betegségben szenvednek. Az elkülöní-
tés mértékét korlátozott időtartamra, 
diszkriminációmentesen és a tényleges 
helyzettel arányosan kell bevezetni a 
fertőző betegség terjedésének megaka-
dályozása céljából, a személyek és a 
közegészség védelme érdekében. Az el-
különítés korlátozott ideig tartható fenn 
a közérdek védelmében úgy, hogy ne 
bontsa meg az egyensúlyt a közegész-
ség védelme és a személyi szabadság 
tiszteletben tartásának követelménye 
között. Kiskorú elkülönítése első kör-
ben szülei lakásán rendelhető el. A ko-
rábban javasolt változatoktól eltérően a 
szenátus úgy döntött, hogy az esetleges 
orvoshiányt elsősorban önkéntesekkel 
kell pótolni, ha ez nem elégséges, ak-
kor katonai orvosokat kell bevonni, és 
ha ez sem fedezi a szükségleteket, ak-
kor lehet más megyében dolgozó orvo-
sokat kirendelni, ám ezek napidíjra és 
a bérük 50 százalékáig terjedő pótlékra 

jogosultak. Mint ismeretes, a kormány 
azt követően dolgozta ki a tervezetet, 
hogy az alkotmánybíróság kimond-
ta: miniszteri rendelettel nem, csakis 
a parlament által elfogadott törvény 
alapján lehet karantént elrendelni, mi-
vel jogkorlátozó intézkedésről van szó. 
A tervezetet azonban az ellenzéki szo-
ciáldemokraták rossznak minősítették, 
ezért miután a képviselőház múlt csü-
törtökön megszavazta, a szená tusban 
hosszas egyeztetések nyomán újabb 
módosításokat eszközöltek rajta.

Eközben péntektől lépett hatályba 
az újabb harminc napra meghirde-
tett veszélyhelyzet, miután a Ludovic 
Orban vezette kormány szerda esti 
ülésén elfogadta az erről szóló ren-
deletet. Raluca Turcan miniszterel-
nök-helyettes az ülést követően a ko-
ronavírus-esetek és az elhalálozások 
számának növekedésével indokolta a 
döntést. A hosszabbítás nem jár szigo-
rításokkal, ugyanakkor az eddigi kor-
látozások továbbra is érvényesek. Így 
zárt térben továbbra is kötelező a száj-
maszk használata, zárt térben tovább-
ra sem lehet rendezvényeket tartani, 
így zárva maradnak a színházak és a 
vendéglátóhelyek belső terei, szabad-
téri koncertet vagy egyéb kulturális 
rendezvényt továbbra is legtöbb 500 
fős közönség számára lehet szervezni, 
csakis ülőhelyekkel, amelyek között 
kétméteres távolságnak kell lennie, és 
bár nem zárt térről van szó, a kormány 
itt is kötelező maszkviselést rendelt el. 
Emellett az utcákon, tereken továbbra 
sem közlekedhetnek hatfősnél népe-
sebb társaságok, ha nem ugyanazon 
család tagjai. A vendéglátóhelyek 
teraszai ugyanakkor továbbra is mű-
ködhetnek, mint ahogy a strandok is. 
Egyébként a veszélyhelyzet meghosz-
szabbításáról szóló rendelet indoklá-
sában egy olyan tanulmány is szere-
pel, amely szerint augusztus közepére 
akár az 1200-at, sőt 1600-at is elérheti 
a napi új esetek száma.

A pláza 1500 férőhelyes, tágas parkolóval, 
közötte tíz elektromos töltőállomással rendelkezik

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

• Hivatalosan is megnyitotta kapuit tegnap a ma-
rosvásárhelyi Shopping City, az ország egyik legna-
gyobb és legkorszerűbb bevásárlóközpontja.

Alkalmatlan lett a megyei kórház?

Szünetel az áramszolgáltatás
Betervezett munkálatok miatt július 20-án 9 és 17 óra között szünetel 
az áramszolgáltatás Csíkszentgyörgyön a 89–176. és az 577–611-es 
házszámok alatt. Hasonló okból július 21-én 9 és 17 óra között a 364–
461. és a 466–490-es házszámok alatt nem lesz áramszolgáltatás.

• RÖVIDEN 

Mégsem szavazták meg
• Bár előzetesen úgy tűnt, hogy miután a szenátus jogi 
bizottsága szerdán is késő estébe nyúlóan vitázott a 
karanténról és elkülönítésről szóló törvény tervezetéről, 
és végül több módosítás után cikkelyenként sikerült elfo-
gadni, csütörtökön már délben a szenátus elé kerülhet a 
tervezet, hogy szavazzon róla, mégsem így történt.

Rekordszámú teszttel rekordszámú új fertőzött 

Rekordszámú, 777 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak 24 óra 
alatt – közölték csütörtökön a hatóságok. Ugyanakkor minden eddiginél 
több, 19 097 tesztet végeztek el egy nap alatt. Ezzel az igazolt fertőzések 
száma 35 003-ra nőtt. 24 óra alatt újabb 19 személy halt bele a fertőzés 
okozta szövődményekbe, ezzel az elhunytak száma 1971-re nőtt. Hargita 
megyében nyolccal nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma, így 403-ra 
emelkedett a járvány kezdete óta azonosított esetek száma, átlépve egy 
újabb határt – derül ki a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal közleményéből. 
Maros megyében a járvány kezdete óta a bizonyítottan fertőzött személyek 
száma a csütörtöki adatok szerint 838-nál tart.

• Akkreditálás nélkül maradt a Marosvásárhelyi Sür-
gősségi Kórház, amelynek fél éve van arra, hogy a 
hiányosságokat pótolja. 




