
A csíkszeredai piac korábbi helyére költözik 
vissza a felújítás után. A csarnok egyelőre 
zárva marad
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Bezártak a piaccsarnokok
Marad a kültéri árusítás lehetősége
• A koronavírus-jár-
vány terjedésének 
megelőzése érde-
kében hozott újabb 
intézkedések alapján 
tegnaptól 30 napig 
nem tarthatnak nyitva 
a piaccsarnokok sem. 
Székelyföldön ez nem 
jelent különösebb 
változást a piaci árusí-
tás tekintetében, mert 
kevés a vásárcsarnok, 
de Csíkszeredában 
például a felújítás be-
fejezése után is zárva 
marad a létesítmény 
annak ellenére, hogy 
igény lenne rá.

KOVÁCS ATTILA

Országszerte elégedetlensé-
get, tiltakozást eredménye-
zett a piaccsarnokok bezá-

rására vonatkozó döntés, amely 
főként a nagyobb városok árusait, 
vásárlóit érintette kedvezőtlenül. 
Több esetben, például Brassóban, 
a csarnokokat részben nyitottá 
tették annak érdekében, hogy sza-
badtéri elárusítóhelyekké lehessen 
nyilvánítani ezeket, de erre nem 
mindenütt van mód. Csíkszeredá-

ban a tavasszal bezárt piaccsarnok 
felújítása nyáron kezdődött el, új 
padlót készítettek, nyílászárókat, 
villanyhálózatot cseréltek, kibőví-
tették a vízhálózatot, csempéztek, 
illetve egy külön ajtóval leválasz-
tott helyiséget készítettek elő a 
sajtárusok számára. Ugyanakkor 
a piactér felújítása is tart. A korlá-
tozások miatt az árusok, akik idén 
az Erőss Zsolt Aréna mellett kap-
tak helyet, egyelőre nem térhet-

nek vissza a csarnokba. Bors Béla 
alpolgármester szerint most még 
az időjárás is megengedi a szabad-
téri árusítást. „December elejére a 
benti és a kinti felújítás befejező-
dik, akkor vissza szeretnénk köl-
töztetni korábbi helyére a piacot. 
Amennyiben a járványhelyzet nem 
engedi meg, hogy a csarnokban 
árusítani lehessen, ez kint törté-
nik, bent pedig helyet biztosítunk 
az eladóknak termékeik tárolásá-

ra, hogy azok ne fagyjanak meg” 
– vázolta az alpolgármester.

Nincs csarnok, nincs változás

Marosvásárhelyen egyetlen helyszí-
nen, a Cuza Vodă utcai nagypiacon 
van egy csarnok, ahová télen az áru-
sok egy része be szokott költözni, a 
többi piacon kizárólag szabadtéri 
árusítás történik. Mint Valer Ujică, 
a városi piacigazgatóság vezetője 

kérdésünkre elmondta, a csarnok 
jelenleg zárva tart, decembertől nyi-
tott volna az árusok számára, de a 
korlátozás következtében nem lesz 
változás, a termelők továbbra is a 
piactéren maradnak. 

Mivel Székelyudvarhelyen nincs 
vásárcsarnok, az új szabályozás 
nem jelent semmilyen változást a 
piacok tekintetében. Zörgő Noémi, a 
polgármesteri hivatal sajtószóvivője 
kérdésünkre elmondta, a prefektusi 
hivatal az elmúlt hétvégén bekérette 
Székelyudvarhelyről is a piacok jegy-
zékét, de semmilyen változás nem 
várható. Korábban csak a vasárnapi 
ócskapiacot zárták be helyi kezdemé-
nyezésre, a lakótelepi kisebb vásárte-
reket, illetve a zöldség- és barompiacot 
nem. Ezek továbbra is nyitva ma-
radnak az eddig megszokott módon. 
Hasonlóképpen Gyergyószentmiklós 
sem rendelkezik piaccsarnokkal, így 
a szabadtéri árusítás folytatódhat, 
ahogy eddig is történt – tudtuk meg 
a polgármesteri hivataltól. 

Ugyanez a helyzet Erdőszentgyör-
gyön is, ahol október 27-én zárták be 
a piacot. Mától újra megnyitják, de 
csak élelmiszer, valamint virág és ga-
bona árusítható. Továbbra sem enge-
délyezett a ruhaneműk, állatok vagy 
egyéb termékek értékesítése. Nyárád-
szeredában október 21-én zárták be a 
piacot, de november 11-től ismét meg-
nyitják a zöldség-, gyümölcsárusok, 
valamint a virágot és gabonát értéke-
sítők számára.
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A Maros Megyei Tanácshoz tar-
tozó 2-es számú poliklinika és 

a fogászati klinika mellett jelenleg 
nagyon nehezen lehet parkolóhe-
lyet találni a vizsgálatra érkező 

betegek, hozzátartozók jár-
művei számára, a parkoló 
egy kisebb, lezárt részét 
az orvosok, alkalmazot-
tak autóinak tartják fenn. 
Így az ottani több tíz ren-
delőbe vagy a fogászati 

klinikára érkező páciensek 
a járdán, a Poklos-patak partján 
vagy a távolabbi utcákba kellett 
hogy hagyják autóikat. Az egész-
ségügyi intézmény környéke igen 

forgalmas, hiszen helyi és távolsá-
gi buszmegálló is van ott, így fon-
tos volt megoldani a parkolást.

Decemberben elkészül

A Maros Megyei Tanács már tavaly 
augusztusban határozatot fogadott el 
a 2-es számú poliklinika és a fogászati 
klinika mellé tervezett új parkoló mű-
szaki-gazdasági dokumentációjáról  
és a beruházás műszaki mutatóiról. 
A tervek szerint 79 parkolóhelyet ala-
kítanak ki, amelyből 5 a fogyatékkal 
élőket illeti. Mint a megyei tanács saj-
tószóvivője, Lukács Katalin a Székely-

honnak elmondta, szeptemberben 
kapták  meg az építkezési engedélyt, a 
munkálatokat október közepén kezd-
ték el, és december 15-ig be is fejezik. 
Külön parkolóhelyet alakítanak ki a 
mentőautók számára, valamint járdá-
kat a gyalogos közlekedés biztonsága 
érdekében. A tervben szerepel egy 
esővíz-elvezető rendszer kiépítése és 
új közvilágítási hálózat elkészítése is, 

hogy a parkoló egész területe meg le-
gyen világítva. A parkoló bejáratánál 
automata sorompót szerelnek fel, az 
épületek bejárataihoz akadálymentes 
rámpát építenek, hogy a fogyatékkal 
élők is megközelíthessék a klinikákat. 
A parkoló egy 865 négyzetméteres 
zöldövezetet is magában foglal majd, 
a beruházás értéke áfával együtt 1 
millió 739 ezer lej.

Parkolóhelyek orvosoknak, ápolóknak, betegeknek
• Több mint egyéves késéssel, de elkezdődött a munka 
a marosvásárhelyi 2-es számú poliklinika és a fogászati 
klinika melletti területen, ahol parkolókat alakítanak ki.

Megmarad a zöldövezet egy része, 
és sokkal több parkoló lesz itt év végére
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Magam adom! 
véradási kampány

A járványidőszakban a véradók 
aránya közel 50 százalékkal 
csökkent Romániában, miköz-
ben azoknak a száma, akiknek 
vérre van szüksége, nem lett 
kevesebb. Éppen ezért a Magyar 
Ifjúsági Értekezlet (Miért) 
Magam adom! címmel véradási 
kampányt hirdetett. A kampány 
következő állomása Marosvásár-
hely, a véradók ma és holnap ad-
hatnak vért, mindkét napon 9–11 
óra között, a Marosvásárhelyi 
Regionális Vérközpontban (Mol-
ter Károly u. 2. szám). Részvételi 
szándékot a miertsajtoiroda@
gmail.com e-mail-címen vagy 
Messenger-üzenetben várják.
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