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társadalom

„Ha szerda, akkor piacnap” – ivó-
dott be a csíkiak tudatába. Fel-
fedezőútra indultunk a csíksze-
redai piacra, kíváncsiak voltunk 
mit, mennyiért, mikor érdemes 
beszerezni. Voltak árusok, akik 
a szezon végére visszaesést ész-
leltek, mások elégedettek az idei 
vásárlókkal.

Kovács Tímea

Csalogatnak, mosolyognak, 
utánunk kiabálnak, lennebb 
engedik az árakat, csak ve-

gyük már meg a portékájukat a zöld-
ség-, gyümölcsárusoknak. Egyértel-
műen a piac bejáratánál található első 
standok élveznek elsőbbséget, már 
elhelyezkedésükből adódóan. Egy 
árus elmondta: „Nem észleltünk mi 
visszaesést egyáltalán, ha kedvesek 
vagyunk az emberekkel, szívesebben 
vásárolnak tőlünk. Ezzel keressük 
mi is a kenyerünket, én sem állnék 
meg egy mogorva árus standjánál. 
Az áraink egységesek, nálunk is a 
paradicsom 2,5–3 lej/kg, az uborka 
2–2,5 lej/kg”. Továbbhaladva kisebb 
eltéréseket láttunk az árak között, 
például volt, ahol a kukorica 1 lejbe, 
máshol pedig 3 lejbe is került, a padli-
zsánért a standokon 1,8 lejt, van, ahol 

2 lejt kell már fizetnünk kilogram-
monként. Volt eladó, aki panaszának 
adott hangot: „Idén újra megéreztük 
a válságot, jóval kevesebb a vevőnk, 
az áraink pedig 5 éve változatlanok, 
hiszen ha növelnénk, akkor még ke-
vesebben vásárolnának. Pedig nem 
adjuk mi sem drágábban az árut, a 
konkurenciához igazítjuk, így nálunk 
is a krumpli és a dinnye kilója is 1 lej, a 
paprikáé és az almáé 3 lej.

Talán a legnagyobb hátrányban 
a román nyelvű eladók vannak, 
ugyanis ottjártunkkor még mun-
kaajánlatot is kaptunk: alkalmaz-
nának azért, hogy magyarul beszél-
jünk a vevőkkel. „Inkább a magyar 
standokhoz állnak az emberek, 
főleg az idősebbek, akik nehezen 
értetik meg magukat a román nyel-
vűekkel, pedig mi még alkudozásra 
is hajlandók vagyunk” – meséli egy 
moldvai eladó.

Akik pedig nagy mennyiségben 
vásárolnak a téli eltevésekre, azok 
lemennek az autókhoz, az úgymond 
„nagybani” eladókhoz, akik egye-
nesen az autóból és a földről árulják 
terményüket. Itt jobban működik az 
alkudozás, mivel nagy mennyiség ese-
tén hajlandók akár egy lejt is engedni 
az eredeti árból.

„Engedünk az árakból, hiszen 
veszélyt jelentenek számunkra a na-
gyobb élelmiszerboltok, ahol ese-
tenként az áru olcsóbb, mint a mi 
áraink, és ott még válogatni is tud-
nak” – hangsúlyozza az egyik árus.

Utunk végén a Merkúr üzletbe is 
benéztünk, és valóban voltak termé-
kek, amelyeket jutányosabb áron besze-
rezhettünk, mint a piacon, így például 
a dinnye kilója itt 69 bani, a szőlő pedig 
3,99 lej, míg kint a piacon 6 lejt is ki kell 

adnunk érte. Egy éppen ott tartózkodó 
vásárló elégedetlenkedett: „Nem fogok 
a piaci kofáktól vásárolni, az ember nem 
is válogathatja meg az árut, és még sok 
helyen drágábban is adják. Itt legalább 
látom is, hogy mit veszek.”

alkudni tudni kell

Nyelvi korlátok miatt kisebb a román kofák forgalma

Autóból és földről árulják a terményt azoknak, akik nagy mennyiségben vásárolnak a téli eltevésekre fotó: mihály lászló

Szinte minden jelentősebb esőzés 
kisebb árvizet okoz a csíkszeredai 
Mida autószalon melletti Brassói 
úti tömbházakban. A Zsögödből 
lefolyó esővíz itt megáll, és elön-
ti a tömbházak mögötti sétányt. 
a lakók számtalanszor jelezték 
az önkormányzat felé problémá-
jukat, de egyelőre nem találtak 
meghallgatásra. Szőke Domokos 
alpolgármester szerint az önkor-
mányzat a legközelebbi költség-
vetés-kiegészítéskor forrásokat 
különít el a baj orvoslására.

Isán István Csongor
isan.istvan.csongor@hargitanepe.ro

Nem kellemes pihenéssel töl-
tötték a Mida autószalon 
melletti tömbházak lakói a 

hétvégét, hanem az esőzés nyomán 
kialakult kisebb árvízzel küszköd-
tek. Amióta megépült a gépkocsi-
kat forgalmazó cég székhelye, azóta 
rendszeressé vált ez a probléma – ál-
lítja a lakók egy csoportja, akik meg-
keresték a Hargita Népét. 

„A Mida megépülése előtt a 
víz pont ott folyt el, de mivel a 

tulajdonos az építkezéskor meg-
emelte a szintet, a tömbházaink 
mögött gyűl fel a Zsögödből le-
folyó esővíz, és nagyon gyakran 
elönti a pincét, a garázsokat, ve-
szélyezteti a földszinten lévő la-
kásokat” – magyarázta az egyik 
lakó. Szerinte a polgármesteri hi-
vatalnál át kellett volna gondolni 
a probléma megoldását is párhu-
zamosan a Midának kibocsátott 
építkezési engedéllyel. Ez nem 
történt meg akkor, és nem történt 
meg azóta sem.

El kell szivattyúzni a vizet
A tömbházlakók kialakítottak 

egy ülepítőt, ebből szivattyúval 
emelik fel a vizet az utcai csator-
nahálózat szintjére (a tömbházak 
mögött nincsen  csatorna, a vizet 
a Brassói úti rendszerbe kell eljut-
tatni, ez azonban magasabban van, 
mint a tömbházak mögötti sétány). 
Szintén a lakók vásárolták azt a szi-
vattyút is, amelyik jelenleg is az ő 
költségükön működik, de kapaci-
tása nem elégséges a nagyobb esők 
nyomán lezúduló vízmennyiség 
megfelelő időtartam alatti elszívá-
sára. Ezért minden jelentősebb eső-
nél (az idén is legalább négyszer) a 
tűzoltók közbelépésére is szükség 
volt. Legutóbb erre a hétvégén ke-
rült sor, akkor közel négy órán ke-
resztül szivattyúzták a vizet a tűzol-
tók – számoltak be a lakók. 

Mi lehetne a megoldás?
Az ingatlanok tulajdonosai sze-

rint a polgármesteri hivatal saját 
nagykapacitású szivattyúval, a vá-
ros költségén kellene gondoskod-
jon arról, hogy többet ne öntse el 
a tömbházak mögötti részt a víz. 
Ennek érdekében évek óta próbál-
nak lobbizni a hivatalnál. Aláírást 
is gyűjtöttek, kihallgatást is kérnek 
évről évre, hivatalos leveleket fogal-
maztak meg, de egyelőre nem tör-
tént semmi. Azt kérik a hivataltól, 
hogy a nagyobb kapacitású szivaty-
tyú mellé vastagabb elvezető cső-

rendszert is építsenek. „A megoldás 
nem lenne több, mint pár ezer euró, 
tudom, hogy még pénz is lenne rá, 
csak jóakarat is kellene” – állítja az 
egyik felháborodott lakó.

Szőke Domokos: az idén
megoldjuk a problémát
A polgármesteri hivatalnál tud-

nak az esővíz okozta gondokról, 
meg is vizsgálták a Harvíz szak-
embereivel a dolgot – mondta el 
lapunk megkeresésére Szőke Do-
mokos alpolgármester. Egyetért 
azzal, hogy az önkormányzat költ-
ségén kell működjön a víz elveze-
tése, és ehhez erősebb vízpumpára 
van szükség. Most nincs erre elő-
irányozva pénz, mondta, de a „kö-
vetkező költségvetés-kiegészítéskor 
rendezzük a finanszírozás problé-
máját”. „Közben kértük az Electrica 
villamosáram-szolgáltatónál, hogy 
kössék át a mi hálózatunkra a szi-
vattyút, hogy ne a lakók kelljen en-
nek működtetését fizessék” – tette 
hozzá Szőke Domokos. Az idén 
megoldódik a probléma, ígérte az 
alpolgármester, ám az ottani in-
gatlantulajdonosoknak ez a termi-
nus nem felel meg. „Ez árvíz, ka-
tasztrófahelyzet, ezzel nem lehet 
költségvetés-módosításokra várni, 
most kell cselekedni, mert amíg 
a tanács elé kerül az ügy, és erről 
szavaznak, addig minket naponta 
elönthet a víz” – méltatlankodnak 
a várólistára helyezett lakók.

ÉVek óta kÉslekedik a Megoldás

Eső okoz rendszeresen árvizet a Brassói úton

Csak szivattyúkkal lehet eltávolítani az esővizet. Sürgős megoldásra várnak a lakók


