
Erdélyi tudósítások2020. november 10.
kedd2

Rovatvezető: Bá lint Esz ter 
(er dé lyi tu dó sí tá sok, gaz da ság) 
Rovatszerkesztők: 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Bede Laura (színes világ),
Gräf Bo tond (szol gál ta tás, mű sor)

Tu dó sí tók: Bí ró Blan ka (Sep si szent-
györgy – 0733–969681), Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0726–720403),
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (Nagy vá rad
– 0726–720292)
Ol va só szer kesz tő: Ja kab Már ta
Lap terv: Mihály László
Nyo más: Garamond Kft., Kolozsvár

Megjelenik munkanapokon. 
Fe le lős ki adó:

Príma Press Kft.
535600 Székelyudvarhely, 

Bethlen Gábor u. 55.
tel.: 0266-218361
ISSN: 1454-7821

Szerkesztőség: 400027 Kolozsvár, Regele Ferdinand (volt Wesselényi) utca 37. szám 
tel.: 0264-705205, 0264-705215, e-mail: kronika@kronika.ro

Ter jesz tés, előfizetés:  0264–705205 (Kolozsvár), 0265–260170 (Marosvásárhely), 0266–371100 (Csíkszereda),
0266–218361 (Székelyudvarhely), 0266–361201 (Gyergyószentmiklós)

Ve ze tő szer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs

Ügyvezető: Nemes László
Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 
Főmunkatársak: 
Pap Melinda, Pataky István

Előfizetési módok, árak, határidők:
Előfizetés
felvétele Kézbesítés Ár

(1 hónapra)
Előfizetési
határidő

nálunk általunk / 
posta által 35 lej kb. 23-a (ha ez

nem munkanap,
akkor +1 nap) postánposta által39,2 lej

Előfizetési lehetőségek nálunk:
ügyfélszolgálatainkon; saját terjesztési 
hálózatunkban lapkihordóinknál; vidéki 
partnerboltjainkban, on line
(www.kronikaonline.ro/elofizetes/
csomagajanlat)

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

A Krónika reklámfelületeit 
a Transversum Media Trade 

ügynökség értékesíti.

Elérhetőségek:
0726-720286

reklam@transversum.ro

www.transversum.ro

Fejetlenség uralkodott tegnap 
az erdélyi és partiumi váro-
sok piacain, miután a helyi 
hatóságok más-más módon 
próbálták orvosolni a vásár-
csarnokok bezárására vo-
natkozó tiltást. Kolozsváron 
hiába költöztették kültérre az 
árusokat, ezek nem jelentek 
meg portékáikkal.

 » PAP MELINDA

H iába jelentek meg egymás 
után a vásárlók tegnap dé-
lelőtt a kolozsvári György-

falvi negyedi piac előtt, zárt kapu 
fogadta őket. Nem voltak árusok 
a piac előtti járdán, parkolóban 
sem, ahova az önkormányzat ki-
költöztette asztalaikat, hogy a 
kormányzati tiltás ellenére – mi-
szerint fel kell függeszteni a zárt 
vásárcsarnokok működését – ér-
tékesíteni tudják portékájukat. A 
főleg nyugdíjasok által látogatott 
Hermes piac előtt egyetlen kofa kí-
nálta megvételre portékáit, mely-
nek láttán hamar megállapítottuk, 
hogy nem őstermelővel, hanem 
viszonteladóval van dolgunk. A 
többi asztal üresen állt, csupán 
az egyikre volt kipakolva pár kiló 
krumpli, tulajdonosa a közelben 
kávézhatott vagy a benti üzletek 
valamelyikében melegedhetett.

Ezek továbbra is nyitva tarthat-
nak, de megközelíteni már nem 
a főbejáraton, hanem a mellék-
bejáraton lehet őket. Erre vette 
az irányt a legtöbb vásárló is, aki 
szemmel láthatóan nem számí-
tott a látványra: a vásárcsarnok-
ban csupán a letakart áru fogadta 
őket, eladó egy sem akadt. „Kész 
bolondulás, ami itt van” – hábor-
gott az egyik vásárló, miután hiá-
ba fordult kétszer, kénytelen volt 
dolgavégezetlen távozni.

A Monostor negyedi Flora pi-
acon ugyancsak bezárták a vá-
sárcsarnokot, az árusokat pedig 
a létesítmény melletti parkolóba 
költöztették. A megoldás azonban 
nem tűnik életképesnek, hétfőn 
mindössze néhány termelő kínálta 
áruját az elkerített helyen, amely 
az épület tetejének köszönhetően 
fedett ugyan, ám a téli időjárás 

beköszöntével itt képtelenség lesz 
árulni.

Több lesz a mozgópiac
Kolozsváron
Emil Boc polgármester vasárnap élő 
Facebook-videóban jelentette be, 
hogy a kolozsvári vásárcsarnokok 
bezárnak ugyan, de az árusok to-
vábbra is eladásra kínálhatják porté-
kájukat kültéren, a standokat ugyan-
is a piacok előtti járdára, parkolókba 
költöztetik. Az intézkedés 120 kolozs-
vári árust érint, ők 10 és 17 óra között 
árulhatnak majd a közterületeken 
– ismertette az elöljáró a Ludovic 
Orban kormányfővel való egyeztetés 
után hozott intézkedéseket.

Ezek szerint a Hajnal, Györgyfalvi, 
Grigorescu, Monostor és Mărăști ne-
gyedi piacok kültérre költöznek. „Jó 
időt jósolnak, így lehet kint árulni, de 
a kollégáimmal megpróbálunk a rossz 
idő beálltára is megoldásokat keresni 
a kistermelők problémájára” – fogal-
mazott Boc. Ezek egyike a korábban 
is létező mozgópiacok többszöri meg-
szervezése, melyeken az őstermelők 
saját gépkocsijukból értékesíthetik 
az árujukat. Így a korábban szom-
batonként nyitó régi sportcsarnok 
előtti mobilpiacon ezután kedden és 
pénteken is várják a vásárlókat, rá-
adásul hosszabbított programmal, 10 
és 17 óra között. Csütörtökön az őster-
melők a Györgyfalvi negyed végébe 
költöznek, a 3-as troli végállomásán 
értékesíthetik portékájukat.

A Széchenyi téri nagypiac és a mo-
nostori Ion Meșter utcai piac számá-
ra nem talált egyelőre megoldást az 

önkormányzat, ezek ugyanis magán-
kézben vannak. Boc szerint ha enge-
délyt szereznek az közegészségügyi, 
illetve élelmiszer-biztonsági ható-
ságtól, továbbra is engedélyezik a 
működésüket. A kolozsváriak egyéb-
ként a dezméri Agrotransilvania 
nagybani lerakatból is beszerezhetik 
a friss gyümölcsöt, zöldséget, a léte-
sítmény ugyanis továbbra is nyitva 
marad – jelentette be a működtető 
Kolozs megyei önkormányzat.

Tüntetés Váradon
Az erdélyi városokban más-más meg-
oldások születtek a vásárcsarnokok 
bezárására: míg Besztercén a kincses 
városhoz hasonlóan a kültéri piaco-
zás mellett döntöttek, Nagyváradon a 
Széles (Decebal) utcai piacon pár ab-
lak kinyitásával tették „szabadtérivé” 
a létesítményt. Florin Birta polgár-
mester ugyanis bejelentette, hogy az 
élelmiszerpiacok nyitva maradnak, 
csupán a szomszédos bazárok zárnak 
be. Az elöljáró szerint a csarnoko-
kat megpróbálják a járvány idején is 
használhatóvá tenni, ahol megoldha-
tó, lebontják az oldalfalakat. 

A vár melletti Nagypiac előtt hétfőn 
délelőtt mintegy száz árus gyűlt össze 
tüntetni a bazárok bezárása miatt. 
A Nagypiacon, a Rogériusz, illetve 
Decebal piacon ruhaneműt, lábbelit 
és egyéb csecsebecséket értékesítő 
bazárok árusai úgy vélték, ezeknek a 
létesítményeknek is a kereskedelmi 
központ besorolásba kellene esniük, 
akárcsak a bevásárlóközpontoknak. 
„Miért nem zárják be a mallokat? 
Minden döntés a multiknak kedvez” 

ZŰRZAVAR FOGADTA TEGNAP A PIACOZNI VÁGYÓKAT, NAGYVÁRADON TÜNTETÉST IS RENDEZTEK A BAZÁRI BEZÁRÁS MIATT 

„Kész bolondulás, ami itt van”!

A Györgyfalvi negyedbeli piac előtt nagy volt a tanácstalanság, árus alig akadt Kolozsváron
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– háborgott a Bihon.ro beszámolója 
szerint az egyik árus, míg a másik 
arra panaszkodott, hogy ha nem 
értékesítheti áruját, nincs amiből 
megélnie. Hangsúlyozták, készek 
betartani az óvintézkedéseket, fer-
tőtlenítőszerrel is felszerelkeztek, 
csak árulhassanak. Marius Tulvan, 
a piac felügyelője türelemre intet-
te a tüntetőket, arra biztatva őket, 
várják meg, amíg kiderül, más vá-
rosokban milyen megoldást találnak 
a helyzetre, hiszen az üzemeltető 
közterület-fenntartó vállalatnak sem 
érdeke a bezárás.

A Székelyföldön a vásárcsar-
nokok bezárása nem jelent külö-
nösebb változást a piaci árusítás 
tekintetében, ugyanis a térségben 
többnyire nyitott piacok vannak. 
A csíkszeredai vásárcsarnoknak 
épp most fejeződött be a felújítá-
sa, de zárva marad a létesítmény,

Orban: találjanak megoldást!
Mint ismeretes, a koronavírus-jár-
vány terjedésének meggátolását 
célzó újabb, hétfőn életbe lépett 
korlátozások között a zárt vásár-
csarnokok bezárása is szerepel, 
amely elégedetlenséget váltott ki 
a hazai termelők, gazdák körében. 
Ezek arra panaszkodnak, hogy 
ilyen körülmények között képtele-
nek lesznek értékesíteni az épp csak 
betakarított terményeiket, s azzal 
vádolják a kormányt, hogy a hazai 
kistermelők helyett a szupermarke-
teknek, multiknak kedvez.

Ludovic Orban miniszterelnök 
vasárnap este úgy nyilatkozott, 
hogy több mint száz polgármes-
terrel beszélt szabadtéri piacok 
megnyitásáról, hogy a termelők 
értékesíteni tudják terményeiket. 
„Beszéltem a polgármesterekkel, 
hogy találjanak megoldást. Vagy 
úgy, hogy kinyitják a mozgatható 
falú piacokat, vagy úgy, h ogy a zárt 
piacok közelében teremtenek lehe-
tőséget az árucserére a helyi terme-
lők számára, vagy mozgópiacokat 
létesítenek” – mondta a B1 televí-
zióban a kormányfő. Kijelentette: a 
polgármesterekkel folytatott beszél-
getéseken egyértelművé tette: meg 
kell teremteni a lehetőséget, hogy a 
hazai termelők továbbra is el tudják 
adni termékeiket. A piacokat nem 
zárták be, hangsúlyozta a kormány-
fő, csak 30 napra felfüggesztették a 
tevékenységüket a járvány miatt.
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