
A téli hónapokra a csíkszeredai 
szabadtéri piac területén lévő 
zöldség- és gyümölcsárusok 
beköltöznek a piaccsarnokba. A 
fedett térben eddig csak öt cég 
foglalt el helyeket, ők várhatóan 
2012 tavaszáig itt kínálják ter-
mékeiket.
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Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala minden évben 
kétszer – ősszel és tavasszal 

– megszervezi a városi zöldség-és 
gyümölcspiacon található helyek 
elfoglalására kiírt versenytárgyalást. 

– Korrekt módon, a keres-
kedők árajánlatai szerint dől el, 
hogy kik veszik bérbe a kinti és 
benti helyeket. Tavaly és tavaly-
előtt nagy volt az érdeklődők 
száma, idén nagyon kevesen je-
lentkeztek a városháza által kiírt 
licitre. Több hely üresen maradt 

– nyilatkozta Szőke Domokos al-
polgármester. 

A csarnokban bérbe adott he-
lyeken öt hónapig árusíthatják 
portékáikat a kereskedők, novem-
bertől egészen márciusig, sokan 
ugyanakkor úgy döntöttek, amíg 
az időjárás engedi, a szabadtéri fe-
lületen maradnak. 

– Dióbelet, hagymát, fokhagy-
mát, narancsot és szőlőt hoztam a 
piacra, ezek még bírják a jelenlegi 
hőmérsékletet. Mivel idekint jobb 
a forgalom, egyelőre még nem köl-
tözöm be a csarnokba – mondta az 
egyik kofa. 

Graur Adrian, a piaccsarnok 
gondnoka szerint a szabadtéri 
asztalokat a napokban hagyták 
el az utolsó helyi termelők, most 
már csak azok mernek kint árulni, 
akiknek portékai kibírják a hő-
mérsékletet.

A piaccsarnok üresen ma-
radt felületeit napidíj ellenében 

foglalhatják el a kereskedők, egy 
asztalért 8 lejt kell fizetni, aki a 
stand körüli egy négyzetméteres 
felületen is kirakodná árucikkeit, 
pluszpénzt fizet. 

 – A nagyobb viszonteladók 
általában két asztalt vesznek bér-
be, ez egy hónapban átlagosan 48 
lejes kiadást jelent számukra – tá-
jékoztatott a gondnok. 

A csíkszeredai piaccsarnokban 
külön helyeket tartanak fenn a kör-
nyékről ide érkező termelők számá-
ra, ők – a viszonteladókkal szemben 
– nem kell részt vegyenek a polgár-
mesteri hivatal által kiírt versenytár-
gyalásokon sem. 

– Nagyon kevesen vannak a téli 
hónapokban, azok pedig, akik jön-
nek, már évek óta ugyanazon a he-
lyen árulnak. A vásárlók már meg-
szokták, hogy hol keressék őket, 
mi pedig ennyiben tudjuk segíteni 
őket – magyarázta Szőke Domokos 
alpolgármester.
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A víz nem hidratál, azaz magyarra fordítva a víz rendszeres 
fogyasztása nem csökkenti az emberi szervezet kiszáradásának 
kockázatát. Mielőtt teljesen elmeháborodottnak titulálnának, 
leszögezném, a fenti megállapítást nem én találtam ki, hanem 
az Európai Bizottság élelmiszer-biztonságért felelős szaktes-
tülete. Az ivóvíz szomjoltó, nedvességpótoló, kiszáradásgátló 
tulajdonságainak kérdésköre különben azután kezdte el foglal-
koztatni a brüsszeli hivatalosságokat, hogy egy nagy-britanniai 
ásványvíz-palackozó cég pontosan a termékei ezen nagyszerű 
fiziológiai erényeit szerette volna a címkéken feltüntetni. Ekkor 
jött a megdöbbentő kijelentés: nem úgy van az! A vaskos meg-
állapítás kapcsán egyébként mindenki nyugodjon meg, szó sem 
volt kapkodásról, sem sörlobbiról, háttérből pénzelt fröccskam-
pányról , hisz az ugyancsak nem alulfizetett szaktestületi tagok 
– a hivatalos indoklás alapján – háromévnyi hivatalos levelezés 
és kutatómunka után jutottak következtetésükre, de a verdikt 
meghozása előtt még szerencsésen 21 egyetemi oktató vélemé-
nyét is kikérték. Tévedés tehát kizárva: a víz kitartó fogyasztása 
csak üdít, de nem hidratál.

A szakbizottság döntése természetesen nemcsak az ásvány-
víz-palackozó cégnél, hanem a teljes brit – négy oldalról vízzel 
körülvett – szigetvilágban is kiverte a biztosítékokat, újabb jó 
indokot adva a számos téren föld körüli pályán mozgó brüsszeli 

döntéshozó szervek korbácsolására. Személy szerint nem tudom, 
hogy pár éve az ominózus élelmiszer-biztonsági bizottság vezet-
te-e be a gyakorlatba tudományos alapon a banán és az uborka 
görbülési szögét, vagy valamely más túlfizetett társaság, de az 
elsőre viccnek tűnő tudományosság utólag rengeteg elvörösödött 
fejű termelőt és szemétbe kerülő árut eredményezett, száműzve 
és kizárva az uniós boltok polcairól a görbülési – de inkább el-
várt egyenesedési – paramétereket nem teljesítő zöldségeket.

Nem kívánom tovább ragozni a dolgot. Már csak azért sem, 
mert attól tartok, holnaptól az egy bolond százat csinál példája 
alapján a brüsszeli tudományos ismereteket más termékek, s az 
élet más területein is frissíteni fogják. Az okoskodó butaság már-
pedig a romániai társadalomból sem hiányzik. A pillekönnyű, 
egy lábbal a földön balerinázó gondolkodás, úgy tűnik, számos 

téren hamarabb tud híveket toborozni magának, mint a józan, 
racionális. Sajnos utóbbira már bukaresti kormányhivatalokig 
el se menve, házunk tájáról is tudok példákat sorolni. Egy gaz-
daember például a napokban fülem hallatára kérte számon a 
településükre kilátogató államtitkártól, hogy az Európai Bi-
zottság által finanszírozott területalapú támogatást miért nem 
terjesztik a ki a bebokrosodott legelőterületekre is. Támogatás 
nélkül ugyanis mára már a terület sem bokrosodik magától. 
Elképesztő volt a kérdésfeltevés, de egyáltalán már a felvetés is. 
De jobban meggondolva, nem is értem, min csodálkozom, hisz 
– csak az agráriumnál maradva – „a fizetünk, csak ne termelj” 
gondolkodás szálait is eredeti forrásához, Brüsszelbe kell vissza-
vezetni. A cukorkvóta például jelenleg is olyan érvényben levő 
korlátozó eszköz, ami a hazai cukortermelési kapacitásokat a 
belső fogyasztási szükséglet kereken ötödére építette le. De nem 
tudom másnak tekinteni a szőlő- és gyümölcsültetvények kivá-
gására, felszámolására fizetett támogatásokat sem.

A víz tehát az emberi szervezetet Brüsszelből nézve 
dehitratálja. A józan észt viszont mi hidratálja?

Hidratáló dehidratálás
       NézőpoNt n Domján Levente

A szAbADtéri piAcon jobb A forgALom

Kevés bérlő a csarnokban

Zöldséges-gyümölcsös stand a csíkszeredai piaccsarnokban. Eddig csak öt viszonteladó bérelt kereskedelmi felületet fotó: pál bíborka
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Hargita megyében a megvizsgált 
9874 betegnyugdíjasnak csupán 
3,2 százaléka veszítette el nyug-
díját az országszinten elrendelt 
és egy éven át tartott ellenőrzés 
során – derült ki a prefektusi Kol-
légium tegnapi ülésén.
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Tavaly júniusi kezdettel egy 
éven át ellenőrizték az egész 
országban a betegnyugdí-

jasokat, miután információk lát-
tak napvilágot arra vonatkozóan, 
hogy a betegnyugdíjasok közel 
egyharmada jogtalanul kapja a já-
randóságát. Bán Katalin, a Hargita 
Megyei Nyugdíjpénztár vezetője 
szerint a megyében összesen 9874 
esetet vizsgáltak meg, 9172 ízben 
nem változott semmi az ellenőrzés 
nyomán, 304 személyt enyhébb 
fokozatba soroltak be, és 318-tól 
megvonták a betegnyugdíjat.

– Mint kiderült, az ellenőrzés 
eredményei nem igazolták azt a 
sajtóban is nyilvánosságra hozott 
feltételezést, mely szerint a beteg-

nyugdíjasok harmada jogtalanul 
kapná a nyugdíját – jelentette ki 
Bán Katalin. 

Romániában egyébként az 
utóbbi tíz évben mintegy 30 szá-
zalékkal nőtt a betegnyugdíjasok 
száma, és a növekedés alól Hargi-
ta megye sem kivétel. Beszámo-
lójában Bán Katalin több okot is 
felsorolt, amivel ezt a növekedést 
magyarázza, mi ezúttal a két leg-
fontosabbat említjük: a beteg-
nyugdíj egyfajta burkolt szociális 
védőhálót jelentett, amelyet főleg 
azok a 45 évnél idősebbek vettek 
igénybe, akik elveszítették mun-
kahelyüket, új állást pedig nem 
találtak maguknak. Másik ok a 
szív- és érrendszeri, onkológiai, 
neurológiai, illetve pszichiátriai 
megbetegedések számának növe-
kedése, ezek a betegségek miatt 
következik be ugyanis a legtöbb 
idő előtti nyugdíjazás. 

Idén egyébként mostanig 
508 személyt betegnyugdíjaztak 
Hargita megyében, Bán Katalin 
szerint számuk az év végére sem 
haladja meg a hétszázat. 

EllEnőrizték a bEtEgnyugdíjasokat

Nem igazolódtak be
a feltételezések

Alig változtatott az ellenőrzés a betegnyugdíjasok statisztikáján  illusztráció: mihály lászló


