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> MPP: ne kérjenek pénzt a városla-
kóktól! Balázs Árpád és Molnár Miklós, 
a székelyudvarhelyi önkormányzat MPP-
frakciójának tagjai tegnap sajtótájékoztatón fe-
jezték ki méltatlankodásukat, amiért a holnap 
kezdődő és jövő vasárnapig tartó „fajsúlyosabb” 
városnapi rendezvényekre a szervező polgár-
mesteri hivatal belépőt fizettet a lakossággal. 
„Ekképp kizárják a szegényebbeket bizonyos 
rendezvényekről, mint például a Neoton- és 
a Ghymes-koncertről, de említhetném Fábry 

Sándor előadóestjét is, amire harminc lej a be-
lépő” – adott hangot felháborodásának Balázs 
Árpád, hozzátéve: a műsorfüzetekben igen 
gyakran előforduló „beugró” szóval sem igazán 
ért egyet. „Beugrasztják az embereket?” – tette 
fel a kérdést. A két MPP-s tanácsos ugyanakkor 
elismerte, hogy az idei városnapi programkí-
nálat gazdagabb és értékesebb, mint a tavalyi. 
„Tavaly kifogásoltuk, hogy Pákó és Győzike 
koncertezik Udvarhelyen, idén majáliskor pe-
dig a Dupla Kávé haknizott. Akkor is elmond-
tuk, hogy értéket kell közvetíteni, értékteremtő 
programokat kell szervezni. Úgy látszik, tavalyi 

kritikánknak foganatja volt, idén üdvözlendő a 
sok értékes program” – mondta Balázs, de sze-
rinte a „kevesebb valószínűleg sokkal több lett 
volna, jobb lett volna a több fizetős esemény 
helyett egy nagyobb lélegzetvételű, ám ingyenes 
bulit szervezni” – érveltek a tanácsosok. Molnár 
Miklós hozzátette: a legtöbb eseményt a lakók 
adójából fenntartott polgármesteri hivatal és 
annak kulturális intézményei szervezik, ezért a 
belépők kifizettetésével „még egy rend bőrt le-
húznak a székelyudvarhelyiekről”. Balázs szerint 
a sok eseménynek otthont adó Márton Áron 
tér, vagyis a Patkó kegyeleti hely, innen indultak 

hadba és ide is tértek vissza a székely bakák, ezért 
a teret fel kellene újítani, s vissza kellene állítani a 
címereket és az országzászlót.

> Gázstop. Nyolc Sziget negyedi tömbház-
ban állította le szolgáltatását a gázvállalat tegnap 
délután. Sok lakó még a téli közköltséget sem 
fizette ki, így a tartozás meghaladja a tizenötezer 
lejt, olyan tömbház is van, amelynek adóssága 
ötezer lejre rúg. A Sziget negyedi lakószövetség 
tegnap kölcsönpénzből ki is fizette a tartozást, 
a szolgáltató pedig ígéretet tett, hogy a legrövi-
debb időn belül újra megnyitják a gázcsapokat.
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Nagy Árpád olvasónk havasi méz 
címszó alatt cukorral, glukózzal 
„felturbózott” mézet vásárolt. 
Tapasztalata után mindenkinek 
azt ajánlja: ellenőrizzük le mé-
zünket, hisz ily módon a csalókat 
is ki tudjuk zárni. A Hargita Me-
gyei Méhészegyesület alelnöke 
elképzelhetőnek tartja az esetet, 
hiszen szerinte „kapzsiság van 
az emberekben, kis erővel sok 
pénzhez akarnak jutni.” A fo-
gyasztóvédelemnél még nem ta-
lálkoztak mézhamisításra vonat-
kozó panasszal, reklamációval.

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Számos élelmiszer-ipari ter-
méknél megszokhattuk már, 
hogy nem feltétlenül azokat 

az összetevőket tartalmazza, ami a 
címkén áll, vagy ha igen, úgysem 
tudunk eligazodni a „kódolt”, betű- 
és számkombinációkkal dúsított 
gyártói üzenetek között. Ugyan-
akkor már az a tény sem idegen 
tőlünk, hogy nagyon sok terméket 
hamisítanak, az elvárthoz képest ol-
csóbb alapanyagokból állítanak elő. 
Térségünkben hallottunk már a té-
mához tartozó cifrábbnál cifrább 
esetekről, például bor- és pálinka-
hamisítási kísérletekről, ám mézzel 
kapcsolatos „csalásról” ez idáig még 
nem kaptunk jelentést. 

A székelyudvarhelyi Nagy Ár-
pád viszont rendesen belenyúlt 
a kaptárba: mint meséli, gyakori 
mézfogyasztó, nagy rendszeresség-
gel vásárol elég tisztes mennyiséget 
különböző árusoktól, többnyire 
falvakról. Legutóbb Máréfalván 
állt meg egy havasi mézet kínáló 
porta előtt, ahol jócskán feltankolt 
a finom anyagból. Otthon, mivel 
Nagy Árpád tudatos fogyasztó, és 
nem bíz semmit a véletlenre, elvég-
zett egy egyszerű tesztet a beszer-
zett árun. Vett egy kanál mézet, 
melyet alkoholban oldott fel. 

Alkoholos teszt
„Ha hamisított, például glukóz-

zal feltöltött mézzel van dolgunk, 
akkor az anyag megzavarosodik, 
kissé fehér színű lesz, a pohár alján 
pedig leülepedik mindaz, ami nem 
oldódott fel” – magyarázta Nagy, 
majd azzal folytatta, a Máréfalváról 

beszerzett mézével is ez történt: a 
teszt glukózt „mutatott” ki. Nagy 
nem hagyta ennyibe a történteket, 
visszament az árushoz, akinek rö-
vid morális leckét tartott, majd az 
illetőt igyekezett is kérdőre vonni. 
„Nem tiltakozott, nem kérte ki 
magának, hogy miről beszélek én 
itt. Furcsa volt, de érthető” – tette 
hozzá Nagy Árpád, aki történetét 
okulásféleképpen mesélte el la-
punknak. „Mások is könnyedén le 
tudják ellenőrizni, mit vásárolnak, 
és talán így meg tudjuk szüntetni 
a hamisítást. Nem lett volna sem-
mi gond, ha ráírja a mézre, hogy 
más anyagokat is tartalmaz, ám 
ekkor már nem adhatta volna ha-
vasi mézként mézáron a terméket” 
– mondta a panaszos, aki azt is 
hozzátette, eddigi vásárlásai során 
mindössze ez az adag nem ment át 
a teszten. Nagy amúgy rendesen 
felkészült a témában, egy másik 
hamisítási trükköt is ismer és fel-
ismer. Vizezni is szokták a mézet, 
ám ez is könnyedén észrevehető: 
ha az üveget a feje tetejére állítjuk, 
vizes méz esetén a benne levő bu-
borékok gyorsan haladnak felfelé, 

mindez azt jelzi, túlságosan is híg 
a méz, vizet tartalmaz, vagyis va-
lószínűleg hamisított. Nem mel-
lékes, hogy a lehűtött mézben a 
buborékok mozgása lelassul, ezért 
ilyen esetben már nehezebb meg-
állapítani a vizezést. 

Idegen anyag a mézben 
Hegyi Géza, a Hargita Megyei 

Méhészegyesület alelnöke szerint 
nem lehet ilyen egyszerű módsze-
rekkel megállapítani, hogy mit 
tartalmaz a méz. „Ha ilyen egysze-
rű lenne, a felvásárlók nem kellene 
méregdrága műszereket, laborokat 
felállítsanak. Például az akácmézre 
többször ráfogták, hogy glukózos, 
ám nem volt az” – magyarázta He-
gyi, aki azt is elmondta, nemrég 
magyarországi üzletekben vizsgál-
ták a romániai mézeket, és idegen 
anyagokat is találtak bennük. „Ez 
eddig nem volt ránk jellemző, hogy 
ilyensmivel foglalkozzunk, ám kap-
zsiság van az emberekben, kis erővel 
sok pénzhez akarnak jutni. Szeren-
csére, úgy vélem, ez nagyban nem, 
csak elvétve jelentkezik” – érvelt 
Hegyi Géza. 

Csak akkor bűnös, 
ha rá is bizonyítják
Kolcsár Béla, a Hargita Megyei 

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 
vezetője a téma kapcsán lapunkkal 
tudatta, ilyen esetekben többnyire 
ki sem tudják vizsgálni a panaszt, 
hiszen a vásárló előzetesen kellene 
tudja bizonyítani, hogy a nevesített 
eladótól vásárolta a terméket, és 
nem akármelyiket, hanem azt, ame-
lyikre a panasz vonatkozik. „A ter-
melő, eladó működési engedéllyel 
kell rendelkezzen, a vásárló pedig 
például számlával kell bizonyítsa, 
hogy vett valamit tőle, ellenkező 
esetben a történet nem a fogyasztó-
védelem hatáskörébe esik, nem tu-
dunk lépni” – magyarázta Kolcsár, 
majd azzal folytatta, a termék-elő-
állítással, -forgalmazással foglalko-
zó gazdasági szereplők a címkézést 
korrekt módon kellene megejtsék: 
a készítő neve és egyéb adatok mel-
lett a termékben szereplő összes 
adalékanyagot is fel kellene tüntet-
ni. Kolcsár azt is elmondta, amióta 
ő vezeti a felügyelőséget, még nem 
találkoztak mézhamisításra vonat-
kozó panasszal, reklamációval. 

TeszTeljük le MézüNkeT

Glukózzal dúsított havasi méz
Székely őrSégváltáS 

Készülnek 
a darabontok

Az Udvarhelyi Akciócsoport által 
toborzott darabontjelöltek az elkö-
vetkező napokban komoly elméleti 
és gyakorlati képzésen esnek át, 
hogy június 10-én készen álljanak 
az első székely őrségváltásra. 

M. L. F.

A székelyudvarhelyi Város-
napokra időzített első székely 
díszőrségváltás diákjai már 

túl vannak az első ruhapróbán, és a láb-
beliként szolgáló delicsizmát készítő 
szakemberrel is megtörtént az első ta-
lálkozás – tájékoztatott a fejlemények-
ről Fazakas Szabolcs. A korhű csizmát 
Bertalan Sándor cipészmester készíti 
el, amelyekhez a vassarkakat Dimény 
Zsolt vargyasi kovácsmester adja. Azt 
is megtudtuk, a díszőrségváltáson való 
részvétel előfeltételét képezi, hogy a 
jelentkezők rendhagyó történelem-
órákon jelenjenek meg, a szervezők 
pedig szigorúan követik majd, hogy 
a diákok közül ki lesz jelen ezeken az  
előadásokon. Mivel a felkért előadók 
egy része délelőtti időpontban tudja 
megtartani a történelemórát, számíta-
nak az osztályfőnökök megértésére. A 
már rögzített program szerint június 
2-án délelőtt tíz órától Mihály János 
történész, a Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont munkatár-
sa A székelység története és katonáskodás 
a fejedelemség korában címmel tart elő-
adást, majd június 7-én délután három 
órától Sófalvi András régész, a Haáz 
Rezső Múzeum munkatársa A Székely 
Támadt vár története címmel tágítja a 
leendő darabontok ismereteit. Ugyan-
akkor június 8-án délelőtt tíz órától 
Hermann Gusztáv Mihály történész, 
a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
részéről Székelyudvarhely város történe-
te címmel értekezik, illetve június 9-én 
délután fél hattól Szabó Vata történész, 
a Hadtörténeti Múzeum munkatársa 
Katonai viseletek a hódoltság korában 
címmel tart előadást. Az őrségvál-
tásban részt vevő fiatalok elméleti 
képzése mellett gyakorlati kiképzésre 
is sor kerül: június 8. és 10. között a 
középkori hadászat, fegyverviselet és 
menetelés témakörökben gyakorla-
toznak, hogy a III. Székelyudvarhelyi 
Városnapok rendezvénysorozat egyik 
izgalmasnak ígérkező momentuma-
ként június 10-én, péntek délután 
hat órakor készen is álljanak az első 
székely díszőrségváltásra a Székely 
Támadt várban. 

Vizes mézet vásárolt egyik olvasónk. A fogyasztóvédelem szerint legtöbb esetben ki sem tudják vizsgálni az ilyen panaszt


