
Bőséges virágfelhozatalt talál-
tunk tegnap délben az általunk 
felkeresett csíkszeredai virág-
boltokban, de a város szélén lévő 
nagybani forgalmazónál üres volt 
a máskor virágokkal teli csarnok. 
Azt mondják, a holland virágokat 
szállító kamionok határon való 
feltartóztatása őket is igen sú-
lyosan érinti.
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Máskor tele van vágott 
és cserepes virágokkal 
a csíkszeredai nagyba-

ni kereskedő csarnoka, tegnap 
délután viszont egy sarokba ösz-
szerakható volt a készleten lévő 
áru. Tegnapra várták a holland 
virágokat hozó kamiont, ám az 
még ottjártunkkor a határon ros-
tokolt, és hogy meddig lesz ott, 
senki sem tudta. 

„Olyan kamion is van, amelyik a 
múlt szombattól áll a határon. Félő, 
hogy az áru tönkremegy, hiszen a 
vágott virágok nem bírják sokáig, 
a cserepesek is hamar megsínylik 
a fény- és vízhiányt” – mondja a 
lerakatban dolgozó hölgy. Állí-
tása szerint ők kizárólag holland 
virágokat forgalmaznak – mert, 
mint mondja – minőségben ez a 
csúcs. Méltatlankodik a kialakult 
helyzet miatt, azt mondja, nagy az 
őket ért veszteség, és nem tudni, 
ki téríti majd meg. Az áruért érke-
ző virágüzleteseket sorban küldik 
el – nemcsak csíkszeredai, hanem 
udvarhelyi és Gyergyó környéki 
üzletek is innen viszik a virágot –, 
a tulajdonosok is idegesek, mert 
szombatra sok esküvő van betervez-

ve, mennyasszonyi csokrok, esküvői 
díszítések elkészítését vállalták, és 
most félő, hogy nem lesz, amiből 
előállítsák ezeket. „Érdeklődnek az 
üzletek, hogy mikor jöhetnek áru-
ért, de nem tudunk nekik semmit 
mondani” – mondja a lerakatban 
dolgozó hölgy.

Virágüzleteket is végigjártunk, 
ám azok többségében a válság nem 
látszott. Bőséges vágott- és csere-
pesvirág-felhozatalt találtunk szinte 
mindenhol, az eladók többségének 
pedig nem igazán volt információ-
ja arról, hogy akadozik-e az ellátás. 
Egyik boltba, ahol maga a tulajdo-
nos állt a pult mögött, éppen áru 
érkezett. „Magyarországról, ottani 
termelőktől veszem ezeket a vágott 
virágokat” – mondja a tulajdonos 
hölgy, aki szerint Magyarország-
ról zökkenőmentes az ellátás, ám 
a Hollandiából származó cserepes 

virágok az ő boltjából is kifogytak. 
„Ki tudja, mikor lesz” – mondja.

László Csaba, aki több virág-
üzletet is működtet Csíkszeredá-
ban, tegnap estére várta, hogy az 
áruját szállító kamion beérkezzen 
az országba. „Heti rendszeresség-
gel hozzuk az árut Magyarorszá-
gon keresztül, többnyire holland 
virágokat, de szlovák és akár dél-
amerikai árut is” – mondja László. 
„Amióta megkezdődött ez a nagy 
ellenőrzés, most van kint először 
autónk, szorongok is, hogy lesz, 
mi lesz, beléphet-e az országba” – 
mondja. Van oka a szorongásra, 
hiszen ha a kamionnyi virág tönk-
remegy, hatalmas veszteség, de ha 
csak késik az áru, már az is nagy ki-
esést okoz. Azt mondja, nemcsak a 
magyar–román határon fokozott 
a virágszállítmányok ellenőrzése. 
Törökországból kapott szegfüvet, 

és szállítóitól tudja, hogy a ro-
mán–bolgár határon is szigorúbb 
az ellenőrzés, mint eddig volt. 
„Nem csoda, hiszen sok a visszaélés 
a virágkereskedelemben. A virágot 
mint luxuscikket tartják nyilván, e 
szerint fizettetik a vámot, emiatt 
sokan feketén hozzák be az ország-
ba. Párhuzamos rendszer fut, pa-
píron egy áron, a valóságban más 
áron fizetik ki” – mondja. 

Mint ismeretes, a magyar–
román határon napok óta fo-
kozottan ellenőrzik a holland 
növényeket szállító kamionokat, 
miután a hatóságok egy potenci-
álisan veszélyes kórokozóra buk-
kantak az egyik szállítmányban. 
Ezen túl az adóhatóság pénzügyi 
szempontból is górcső alá veszi a 
szállítmányokat, és ez országszer-
te fennakadást okozott a virágüz-
letek ellátásában. 
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Székely jelképek 
Magyarországon
Hargita megye két magyarországi 
testvérmegyéjében és Budapes-
ten mutatták be Székelyföld jel-
képeit, a Címer és pecsét a Szé-
kelyföldön című vándorkiállítás 
anyagát, valamint a 18 darabból 
álló székely történelmi zászlósort. 
A tárlat egyúttal tisztelgés is a 
munkacsoport egyik tagja, Pál-
Antal Sándor előtt, aki szeptem-
ber 15-én tartotta székfoglalóját a 
Magyar Tudományos Akadémián.

HN-információ

A székelység utóbbi öt és 
fél évszázadának szim-
bólumairól nyújt átfogó 

képet az a vándorkiállítás, amely 
november 11-ig látogatható a Bu-
dapest Főváros Levéltárában.

A kiállítás anyaga – a Címer és 
pecsét a Székelyföldön című tárlat, 
valamint a hozzá rendelt tizennyolc 
darabból álló székely történelmi zász-
lósor – a Székely Címer-, Pecsét- és 
Zászlótörténeti Munkacsoport (tag-
jai: dr. Pál-Antal Sándor ny. levéltá-
ros, az MTA külső tagja; dr. Szekeres 
Attila István heraldikus; Zepeczaner 
Jenő muzeológus és Mihály János 
történész) munkáját dicséri. 

A Hargita Megye Tanácsának 
Műemlékvédelmi Közszolgálata és 
Budapest Főváros Levéltára által 
közösen rendezett kiállítás ünnepé-
lyes megnyitóján Á. Varga László, a 
levéltár főigazgatója köszöntötte a 
közel százfős közönséget. A főigaz-
gató köszöntőjében kiemelte, hogy 
a tárlat egyúttal tisztelgés is a mun-
kacsoport egyik tagja, Pál-Antal 
Sándor előtt (képünkön balra), aki 
szeptember 15-én tartotta székfog-
lalóját (az előadás címe: Népességi 
viszonyok a Székelyföldön a 18. szá-
zad elején – szerk. megj.) a Magyar 
Tudományos Akadémián. Csomós 
Miklós kulturális ügyekért felelős 
főpolgármester-helyettes köszöntő-
jében azt hangsúlyozta, hogy Buda-
pest a nemzet fővárosaként nagyon 
fontosnak tartja azt a kezdeménye-
zést, hogy a határokon túlról érkező 
kiállításokat Budapest kulturális in-
tézményei felkarolják, helyet adva 
ezeknek, hisz így még hangsúlyo-
sabbá válik az, hogy Budapestről a 
határokon túlra is figyelnek.

A vándorkiállítást korábban 
Nyíregyházán, a szabolcsi megye-
székhelyen, a Jósa András Múze-
umban láthatták az érdeklődők 
július 29. és augusztus 5. között. 
Ezt követően a szolnokiak tekint-
hették meg a tárlat anyagát az Aba-
Novák Kulturális Központban.

Eladó egy csíkszeredai virágüzletben. Akadozik a készletbővítés fotó: csíki zsolt

Az üzleTek neM, de A lerAkAT Már kong

Virágválság Csíkszeredában

BoTrány A FilM.dokon

Sokallta a zsűri 
a filmeket

Botrányba fulladt az első zsű-
rigyűlés a Csíkszere dában 
zajló Film.dok dokumentum-

film-fesztiválon, a zsűritagok ugyan-
is sokallták a 67 versenyfilmet. A 
bizottság úgy döntött, felülbírálja 
az előzsűri munkáját, és kidobja a 
filmek közel felét – tájékoztatott a 
Film.dok sajtófelelőse, Váradi Piros-
ka. A fesztivál menedzsmentjének 
vezetője, Farkas György azonban 
elmondta, nem engedi, hogy a dönt-
nökök a versenyprogramhoz nyúlja-
nak, így minden filmet bemutatnak, 
és csupán zsűrimunkamódszernek 
tekinti a szűkítést. A filmek vetítése 
egyébként telt ház előtt zajlik, mától 
pedig pótvetítésekre lesz szükség.


