
A szabadtéri ünnepi vásár még 
a növekvő fertőzési mutatók 
ellenére is megtartható
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Húsvéti vásár a hétvégén 
Szigorú szabályok mellett tartják meg

K O V Á C S  E S Z T E R

S zombaton és virágvasárnap, 
március 27-én és 28-án vásár 
lesz a Márton Áron téren, je-

lentette be a közösségi oldalon Szé-
kelyudvarhely Polgármesteri Hi-
vatala. A rendezvény mindkét nap 
reggel 9 és délután 5 óra között lesz 

látogatható. A vásárra összesen 
hatvankét árus jelentkezett, 
tudtuk meg Zörgő Noémi-
től. A polgármesteri hivatal 
sajtószóvivője hozzátette, 
lesznek gyümölcsből ké-
szült termékeket, méhészeti 
termékeket, hústerméke-
ket, sajtokat, süteményeket 

kínáló árusok, valamint az 

ünnephez kapcsolódó portékákat 
kínáló kézművesek.

Nem mondanak le a vásárról

A vásárról nem mond le a város-
vezetés, annak ellenére, hogy az 
elmúlt hetekben ismét emelkedni 
kezdett a koronavírussal fertőzöt-
tek száma Székelyudvarhelyen. A 
Hargita Megyei Prefektusi Hiva-
tal kedden megjelent 18-as számú 
határozata alapján a város egye-
lőre továbbra is zöld besorolású 
település marad, mint azonban 
a sajtóosztály közölte: vasárnap, 
március 21-én a székelyudvar-
helyi fertőzöttségi mutató meg-
haladta az 1,5-ös határértéket, a 
keddi index pedig éppen 1,50 ez-
relék volt.

A fentiek tükrében a városve-
zetés nyomatékosan kéri a húsvéti 
vásár részvevőit, hogy vegyék ko-
molyan a járványügyi szabályokat, 
amelyeket az említett prefektusi 
határozat is előír, mégpedig hogy 
az árusok asztalai között 2 méteres 
távolságnak kell lennie, egy asztal-
nál egyszerre legtöbb hat személy 
tartózkodhat, ha nem egy háztar-
tásból valók, továbbá kötelező a 
kéz fertőtlenítése, a maszk helyes 
viselése, a piactéren a bejárat és a 
kijárat szakszerű használata. 

Mint arról már beszámoltunk, 
tavaly az év nagy részében elma-
radtak a hagyományos havi és 
ünnepi vásárok a járványhelyzet 
miatt, ezért a visszajáró helyi kéz-
művesek és termelők beadvánnyal 
fordultak a polgármesteri hivatal-
hoz. Decemberben így kétnapos 
karácsonyi vásárt tartottak a vá-
rosban, azóta pedig – a fertőzési 
mutatók kedvező alakulásának kö-
szönhetően – minden havi vásárt 
megtartottak a Patkóban.

• A hétvégén tartják meg a húsvéti vásárt Székely-
udvarhely főterén. Bár a kulturális és szabadidős 
programok idén is elmaradnak, a kirakodó vásár két 
napig lesz látogatható.

M int azt a gyergyószentmik-
lósiak az előző években már 

megszokhatták, az önkormány-
zat minden tavasszal meghirdeti a 
zöldhulladék- összegyűjtési akciót. 
Bár jelenleg inkább télies arcát mu-
tatja az időjárás, március 25-étől 
megkezdődik a lombtalanítás – 
nyilatkozta Len Emil Balázs alpol-
gármester. „A lombtalanításból 
származó zöldhulladékot ezúttal is 
bejelentés alapján szállítjuk el a ma-
gánházaktól. Kérésünk, hogy a la-
kók kötegeljék azokat, és akinek le-

hetősége van rá, a száraz leveleket és 
az aljnövényzetet próbálja meg kom-
posztálni az udvarán. Ha erre még 
sincs módja, kérés alapján azokat 
is elszállítjuk.” Ebben az esetben az 
elszállítás feltétele, hogy a hulladék 
papírzsákba vagy kartondobozba 
legyen csomagolva, még véletlenül 
se kerüljön a komposztálásra szánt 
hulladékba műanyag – hívta fel a 
fi gyelmet az alpolgármester. A beje-
lentéseket a 0266-364494-es telefon-
számon várják, a magánházaktól a 
zöldhulladék elszállítása hétfőtől 

csütörtökig 8 és 16 óra között, pén-
teken 8 és 14.30 között lesz. Len Emil 
Balázs elmondta, a lakótelepeken a 
szemétlerakók mellé komposztládá-
kat helyeznek el, amelyekbe a kerti 
munkákból származó zöldhulladé-
kokat, faleveleket, elszáradt 
növényzetet, illetve bármi-
lyen lebomló konyhai hul-
ladékot kitehetik a lakók, 
nemcsak a következő he-
tekben, hanem folyamato-
san egészen ősz végéig. A 
faágakat pedig egy kötegbe 
a szemétgyűjtő pontok mellé kell 
kihelyezni. Fontos, hogy a zöldhul-
ladék ne keveredjen a háztartási 
szeméttel, hiszen azt más úton szál-
lítják el.

Barabás Orsolya

Március 25-én kezdődik a lombtalanítás
• Idén is meghirdeti a városi lombtalanítási akciót a gyer-
gyószentmiklósi önkormányzat. Az időjárás miatt több 
időt vesz fel ez a folyamat. Ami biztos, hogy március 25-én 
kezdődik, és várhatóan április közepéig tart.

Az ünnep közeledtével mindenki 
igyekszik ezeket a napokat kü-

lönlegessé tenni azáltal, hogy hagyo-
mányos fi nomságokkal örvendezteti 
meg a családot, a vendégeket. Ezek 
beszerezhetők lesznek április 3-án, 
nagyszombaton a húsvéti vásáron, 
amit azért is ezen a dátumon ren-
deznek meg Gyergyószentmiklóson, 
hogy ne essen egy időpontra a csík-
szeredai és az udvarhelyi vásárral, 

és így több helyi termelő kapjon le-
hetőséget az árusításra – ismertette 
Kertész László, a Gyergyószentmik-
lósi Polgármesteri Hivatal sajtórefe-
rense. A húsvéti vásár előnye, hogy 
helyi termelőktől lehet beszerezni a 
minőségi hozzávalókat, élelmiszert, 
ami majd az ünnepi asztalra kerül, 
és emellett ajándéktárgyakat és de-
korációs kellékeket is lehet 
vásárolni. Eddig már tízen 
jelezték, hogy szeretnének 
árusítani, köztük olyan is, 
aki például fonott kosarat 
kínál majd a gyergyószent-
miklósi vásárban. Jelent-
kezni április 2-áig lehet a 
0743-621965-ös telefonszá-
mon. „A rendezvény célja, hogy rá-
hangolódjunk a húsvétra, de kérjük 
a helyi termelőket, eladókat, vásár-
lókat egyaránt, a húsvéti vásáron is 
tartsák be a járványügyi előírásokat, 
mert fontos, hogy az ünnep idején is 
vigyázzunk egymásra” – hívta fel a 
fi gyelmet Kertész László.

Barabás Orsolya

Hagyományos gyergyói portékák

• Hagyományossá vált 
Gyergyószentmiklóson 
a helyi termékek vására, 
amit 2015-ben rendeztek 
meg először, követve 
a csíkszeredai és szé-
kelyudvarhelyi példát. 
Minden hónap első szom-
batján saját készítésű 
finomságokat kínálnak az 
eladók. A húsvéti ünnepek 
miatt nagyszombaton 
húsvéti vásárt rendeznek 
a zöldségpiacon kialakí-
tott területen.

Ajándéktárgyakat, dekorációs 
kellékeket is lehet vásárolni
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Elektronikai hulladékok gyűjtése
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala az erre szakosodott cégekkel 
együttműködve március 27-étől elkezdi az elektronikai és elektromos 
készülékekből származó hulladékok begyűjtését. Az akció 5 héten 
keresztül szombatonként történik: március 27., április 3., április 10., 
április 17. és április 24. A Tiszta környezetért mottójú kampány során a 
következő készülékeket gyűjtik be: televíziók, számítógépek, hű-
tőszekrények, főzőkályhák, mosógépek, porszívók, vasalók, világí-
tótestek, energiatakarékos égők, neoncsövek, LED-égők és -csövek, 
elemek és akkumulátorok. Március 27-én, szombaton 8–12 óra között 
a marosvásárhelyi Tudor lakótelepen lesznek a cégek alkalmazottai, 
a Merészség utcában (a Gyémánt – Diamant park környékén, a földbe 
süllyesztett szeméttárolók környékén); a Barátság utcában (a kazán-
ház környékén); a Bánát utcában (a Casa Mureșană környékén); a Jövő 
utcában (a földbe süllyesztett szeméttárolók környékén); a Pandúrok 
sétányán (a Mol töltőállomás környékén) és a Harmónia utcai park kör-
nyékén veszik át az elektronikai és elektromos hulladékokat.

Április 1-jéig működik a kórházi oltóközpont
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban működő oltóközpont 
április 1-jén befejezi tevékenységét, a helyiségek, amelyekben a köz-
pont működik, más rendeltetést kapnak – tájékoztatott közleményében 
az intézmény. A kórházban működő oltási központ január 4-én kezdte 
el tevékenységét, azóta március 22-éig 10 505 koronavírus elleni 
védőoltást adtak be az igénylőknek. Azon személyek előjegyzését, 
akiknek április 1-je után a kórházi oltóközpontban kellene megkapniuk 
a védőoltást, az előjegyzési platform áthelyezi a Kossuth Lajos utcai, a 
mentőállomás régi székhelyén működő oltási központba. Szintén oda 
kell menniük az emlékeztető oltásért azoknak, akik az első oltást a 
kórházi központban kapták. A központnak helyet adó felületekre azért 
van szükség, mert a majdani intervencionális kardiológiai központ 
elhelyezése átszervezéseket feltételez.

• RÖVIDEN 




