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SIMON VIRÁG

A kormány legújabb rendelkezé-
seinek értelmében június else-

jétől újabb enyhítések léptek életbe. 
Ennek tükrében Marosvásárhelyen 

sokan reménykedtek abban, 
hogy újra megnyitják a 
közkedvelt ócskapiacot, de 
erre egyelőre nem kerül sor.

A marosvásárhelyi vá-
rosháza sajtószóvivőjétől, 
Cristina Pruteantól meg-

tudtuk, hogy a városi vész-
helyzeti bizottság döntése alapján 
egyelőre Marosvásárhelyen nem 
lehet megnyitni az ócskapiacot. A 
illetékes szerint bár tudják, hogy na-

gyon sokan vártak a pozitív döntés-
re, a kormányrendeletben az ócska-
piac (talcioc) megnyitása nem kapott 
szabad utat, így a helyi bizottság sem 
bólinthatott rá a vasárnapi újrakez-
désre. Az indoklás szerint Marosvá-
sárhelyen az ócskapiacon nagyon so-
kan gyűlnek össze, nem lehet tartani 
a 1,5 méteres távolságot, és fennáll a 
fertőzésveszély.

Székelyudvarhelyen vasárnap 
nyílik újra az ócskapiac – tudtuk 
meg Zörgő Noémitől, a városháza 
sajtószóvivőjétől. Itt azon a zárt té-
ren tartják a használt termékek vá-
sárát, ahol keddenként gabonapiac 
van, így a besorolása piactér, vásár-
tér, nem kimondottan ócskapiac. Az 
eladókat és vásárlókat, nézelődőket 
vasárnap 6–14 óra között várják.

A Csobbanó már nyitva

A Csíki Csobbanó június elseje óta fo-
gadja a nagyközönséget is, a megszo-
kott program szerint és az eddigi ára-
kon. Mint megtudtuk, egyszerre 192 
beléptető órát tudnak kiosztani, és az 
ezután érkezőket csak akkor engedik 
be, amikor felszabadulnak a helyek, 
hiszen a rendelkezés értelmében csak 
70 százalékban működhetnek. Maros-
vásárhelyen a Mircea Birau Uszoda je-
lenleg is működik, hiszen a sportolók 
edzenek, ám csak június 15-étől nyit-
ják meg a létesítményt a nagyközönség 

előtt. Bár a nyitás kissé túlzás, hiszen 
a Cristina Prutean által kapott tájékoz-
tatás szerint keddtől péntekig 20–22 
óra között fogadják az úszni vágyókat, 

míg szombaton és vasárnap 6–22 óra 
között. Azt egyelőre nem tudni, hogy 
a Víkendtelepen újraépített sátortetős 
úszómedence mikor nyílik meg.

Piacok, uszodák nyitvatartása a nagyobb székelyföldi városokban
• Egyelőre nem nyitják meg a marosvásárhelyi ócskapiacot, de június 15-étől korlátozot-
tan használni lehet a városi uszodát. Székelyudvarhelyen a hét végétől már lehet né-
zelődni az ócskapiacon, a csíkszeredai Csíki Csobbanó pedig már kedd óta nyitva van.

Néhány napja kinyitott a csíkszeredai 
városi uszoda, a Csíki Csobbanó

▸  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Lehetőséget hordozó lezárt főtér
Új teraszok nyílnak: kéttucatnyi vendéglátóipari egység nyújtott be igénylést
• Kéttucatnyi kérés 
érkezett a marosvá-
sárhelyi városházára 
új teraszok megnyitá-
sával kapcsolatosan. 
A hétvégén és ünnep-
napokon lezárt főté-
ren, valamint a kör-
nyező utcákban egyre 
több vendéglátóipari 
egység szeretné a 
szabadban is fogadni 
vendégeit. 

SIMON VIRÁG

Szűk hat hét telt el azóta, hogy 
a marosvásárhelyi városhá-
za, a lakosság elvárásait is 

fi gyelembe véve, szombatonként 
14 órától vasárnap estig sétálótérré 
alakítja a főtér egy részét, illetve a 

Bolyai és az Enescu utcát. A 
városvezetés ezen döntését 
a gépkocsivezetők egy ré-
sze, de az érintett övezetben 
lakók egy része is élesen bí-
rálta. Szerintük észszerűt-
len a döntés, forgalmi du-

gók alakulnak ki, sokkal több 
a zaj és a légszennyezés a főtér 
közeli utcákban. A forgalmat nem-
csak szombat délutántól vasárnap 
estig tiltják ki a főtérről, hanem a 
hivatalos ünnepnapokon is. Ezért 
a legutóbbi facebookos felhábo-
rodás a nemzetközi gyermekna-
pon, kedden volt, amikor lezárták 

a központot, és a gépkocsivezetők 
szerint szinte lehetetlen volt közle-
kedni a városban.

Így marad

A városháza illetése, Marius Libeg 
érdeklődésünkre elmondta, hogy 
a városi közlekedésügyi bizottság 
döntését fogják a továbbiakban is 
betartani, amely jóváhagyta, hogy 

szombaton-vasárnap és ünnepna-
pokon le lehet zárni a főtér egyik 
részét, valamint a két utcát. Ezen 
egyelőre nem fognak változtatni. 
Lehetséges, hogy ha egy újabb hi-
vatalos szabadnap nem hétfőre 
esik majd, akkor újra összehívják 
a bizottságot, és döntés születik 
arról, hogy akkor is le kell-e zárni 
a főteret vagy sem, de ez egyelőre 
nem időszerű.

Huszonhárom kérés

Marius Libegtől megkérdeztük, 
hogy a hétvégére sétálótérré alakí-
tott főtéren működő vendéglátóipa-
ri egységek kérték-e, hogy teraszo-
kat nyissanak. Mint elmondta, az 
elmúlt időszakban 23 ilyen igénylés 
érkezett a főtéri, illetve a Bolyai ut-
cában működő egységek részéről, 
ami azt jelenti, hogy hamarosan 

újabb teraszok várják a kikap-
csolódni, beszélgetni, találkozni 
vágyókat. Jelenleg a teraszok meg-
nyitásáról szóló kérések esetében 
már nem könnyített az eljárás, mint 
tavaly volt, amikor a belső terek 
kihasználatlansága miatt a helyi 
önkormányzatnak volt egy hatá-
rozata, miszerint egyszerűsített 
eljárással lehet kérni külső helyek 
megnyitását és működtetését.

Már csak a jó időnek kell megérkeznie, 
hiszen hétvégenként van hol sétálni 
és kávézni Marosvásárhelyen
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