
2011. szeptember 29., csütörtök | 3. oldal 

Körkép
csík

„Nem megyek én többet arra, méregdrága” – szűrte 
fogai között a szót egyik ismerősöm. Különösen rosszul
esett hallani, ugyanis az illető a hagyományos és helyi 
termékek vásáráról beszélt, amely, véleményem szerint az 
elmúlt évek egyik legkitűnőbb kezdeményezése. Egyrészt 
mert erősíti népművészeti, gasztronómiai – és ezzel együtt 
nemzeti – identitásunkat, hozzájárulva ahhoz, hogy ne 
váljunk a lakást afrikai faragványokkal díszítő, hambur
gerzabálókká.

Mielőtt felemésztene a világpolgárság illúziója – mert 
csóróként csak álmodozhatunk arról, hogy europolgárként 
oda lófrálhatunk a földgömbön bárhová, ahová nekünk tet
szik –, legalább kísérletet kell tenni arra, hogy megmentsük 
sajátos értékeinket. Olyanokat, mint a csángó túró, a varrot
tas, a tulipános láda, a ropogós csárdás, a meredek tetejű, 
tornácos székely ház.

Az sem rossz, ha ebből meg is élünk.
Csak éppen fel kell számolni a kommunizmusban meg

erősödött sztereotípiát, miszerint csak az értékes, ami kül
földi, ami „amerikai”, amit itt gyártanak, az semmit nem 
ér. És ha az iparban egyelőre legfeljebb a buzsumburai 
törzsekkel versenyezhetünk, ez az élelmiszertermelésre nem 
érvényes. Alig hihető, hogy tartósítószerrel agyonnyomott, 
fél világon áthajózott alapanyagokból ízletesebb és egészsé
gesebb étel főne a fazékban, mint a Rózsika néni kertjéből 
reggel kihúzott murokból.

Előbb tehát mi magunk kell elhiggyük, hogy az, amit 
az asztalra teszünk, érték, mert ha mi sem hisszük, hogyan 
győzzünk meg erről másokat?

Ebben a tevékenységben pedig igencsak hasznos mankó a 
hagyományos termékek vására, illetve az egész mögé rendelt 
önkormányzati lobbi és logisztika. Magánakcióként indítot
tam közvéleménykutatásfélét ismerőseim között, és – meg
lepetésemre – legtöbben az igen magas árakat kifogásolták. 
Mint kiderült, sajnos, jogosan. Egy hentesipari kisüzem – és 
nem multi – fizeti a fehér és fekete öltözőt, az alkalmazotta
kat, a könyvelőt, a bért az üzlethelyiségben, vagy a polcdíjat, 
az eladót. Így áll össze az ár. Miért kell mégis ír féldisznóból 
kínai fokhagymával házilag összedobott kolbászért másfél 
annyit fizetni? Rejtély? Nem, egyszerűen kapzsiság. Az em
beri logika azt diktálná, nem beszélve a jóérzésről, hogy leg
alább a nagyságrendekkel kisebb önköltségi áron előállított 
házi termék ne legyen drágább, mint a boltban. Félreértés ne 

essék, nem a valamiből készült, kolbásznak tetsző olcsó hentes
árut boncolgatom, hanem a húsból való, füstölt, száraz, házi
as ízűt, aminek az üzletben is megvan az ára. Tudomásomra 
jutott az is, hogy volt például olyan sajtárus, aki a vásárlói ro
hamot kihasználva, ötször drágított a portékán egy nap alatt. 
Ismételten ne értsen félre senki, nem sajnálom a pénzt a ter
melőtől, a baj, hogy az ilyen emberek csak éppen befogják a jó 
szelet a vitorlába, kihasználják a lehetőséget, az ingyen alájuk 
adott lovat. Néhány hónap alatt akarják nyélbe ütni a nagy 
bizniszt, „amíg megy”. Az is biztos, hogy idővel kirostálódnak, 
hiszen legyen akármilyen gazdag valaki, akkor sem fizet töb
bet valamiért, mint amennyit valójában ér. Addig azonban 
kompromittálják, befeketítik annak a sok embernek az áldo
zatos munkáját, akik a hagyományos termékek népszerűsíté
sére komoly erőfeszítéseket tesznek. Nem utolsósorban – és ez 
a legsúlyosabb – újból ellehetetlenítik a tényleges őstermelők 
helyzetét, azokét, akik, hosszabb távon gondolkodva, nemcsak 
pillanatnyi üzletet látnak a dologban, hanem életformasze
rűen űzve, tisztességes árakon, tisztességes terméket tesznek az 
asztalra. Nem várnám meg, amíg maguktól kirostálódnak, 
biz’ isten, ha a kezemben volna a szita nyele, igencsak megráz
nám. Hadd legyen a termékvásár tényleg azoké, akik számá
ra kitalálták: a hagyományos termékeket előállító termelőké.

Vásározók
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A környék építészeti jelleg-
zetességeit szem előtt tartva 
újítják fel és korszerűsítik a 
hagyományos népi fürdőket 
Har gita megyében. A megyei 
tanács 2010-es turisztikai beru-
házásainak keretében, a Regio-
nális Fejlesztési és Turisztikai 
Minisztérium támogatásával 
idén kilenc település tizenegy 
fürdőjének felújítását véglege-
sítik. A projektet az idén újabb 
tizenhat fürdő rendbetételére 
is kiterjesztette Hargita Megye 
Tanácsa, ezek már szerepelnek 
a minisztérium beruházási listá-
ján, de megvalósításukra még 
nincs anyagi fedezet. A felújítá-
sok utolsó száz méteréhez ért 
gyógyturisztikai központok je-
lenlegi állapotáról, működéséről 
most induló sorozatunkban szá-
molunk be. A csíkszentkirályi, 
a csíkszenttamási és madéfalvi 
fürdők sorába zárkózik fel a csík-
kozmási Sószékfürdő, amelynek 
gondnoksága tegnap került visz-
sza a községhez Hargita Megye 
Tanácsától.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

„De fölséges ital! Ál
das sék a neve, aki
nek szavára meg

eredt a leve.” – áll Jókai Mór idé
zete a csík koz mási Sószékfürdő 
forrásai mellett. A jótékony ha
tású vizek – ebből kettő is van 
ezen a környéken – környezeté
nek feljavításával már 2003ban 
próbálkoztak, akkor a magyaror
szági Ars Topia Alapítvány Ka
lákamozgalmának kereteiben, 
Herczeg Ágnes tájépítő mérnök 
vezetésével.

A kaláka adta a lökést
Az akkori megmozdulás hívta 

fel a helyiek figyelmét a hagyomá
nyos értékeik megőrzésének fon
tosságára, a lehetőségeket a helyi 
önkormányzat és Hargita Megye 
Tanácsa továbbgondolta, így ma 
már egy korszerű, szaunával és kö
zösségi házzal, fedett asztalsorral 
ellátott kiépített környezet várja 
az idelátogatókat. 

A Sószékfürdő beruházásai
nak tegnapi átadásán elhangzott: 
fontos az, hogy Csíkkozmáson 
nemcsak az iskolára, az utak ál
lapotára, a község központjára 
gondolnak, hanem a környezeti 

adottságokra is. A hagyományos 
értékekre építve a gazdaság fej
lesztését serkentik.

Borboly Csaba, Hargita Me
gye Tanácsának elnöke beszé
dében utalt arra, hogy ameny
nyiben sikerül a településnek a 
hátralevő infrastrukturális kér
déseket – az odavezető út meg
javítását, a villany és víz beveze
tését a közösségi házba, a fűtést 
– megoldania, a hagyományos 
népi fürdő nemcsak turisztikai 
szempontból lesz jövedelmező, 
hanem az oktatási, táborozta
tási programokba is bekapcso
lódhat.

Az épület terveit a helyi ön
kormányzat készíttette, a 212 
négyzetméteren eszközölt beru
házás értéke 318 228 lej.

Hargita Megye Tanácsának az 
RMDSZszel együtt folytatott 
lobbiját 2010ben siker koronáz
ta, így tavaly a Regionális Fejlesz
tési és Turisztikai Minisztériumtól 
közel egymillió eurót (négymillió 
lejt) sikerült szerezni a Hargita 
megyei népi fürdők felújítására, 
a gondos előkészítésnek és a na
gyon rövid idő alatt elkészített 
terveknek köszönhetően, 2011
ben pedig újabb népi fürdők ke
rültek a minisztérium listájára.

Sikeresen pályázott 
Csíkkozmás

A helyiek vendégszeretetével ko
szorúzott átadáson egy másik jó 
hírt is megoszthatott a megyei 
tanács elnöke, ugyanis Csíkkoz
más szerepel a Környezetvédel
mi Alapnál sikeresen pályázó 
tizenkét település jegyzékén. 
A több mint 16 millió eurón 
Kozmás mellett Csíkszentimre, 
Csík szent mi hály, Gyer gyó dit ró, 
Gyer gyó re mete, Gyer gyó szár
hegy, Gyer gyó új falu, Ho mo ród
al más, Ho mo ród szent márton, 
Ká szon al tíz, Si mén falva és Tus
nád községek költhetik víz és 
szennyvízhálózat, illetve tisztí
tó és kezelőállomások építésére. 
Erről hétfői ülésén határozott 
az országos hatóság döntéshozó 
testülete.

– A fejlesztésre szánt pénz 
olyan településekre jut, ahol 
nagy szükség van rá – nyilat
kozta Borboly Csaba a projek
tek sikerének hírére reagálva.

Mint mondta, az említett 
községek polgármesterei ki
tűnően teljesítik feladatukat, 
jól pályáznak, ami meghozta 
gyümölcsét, mindez ugyan
akkor az RMDSZ kormány
koalíciós munkájának, vala
mint Hargita Megye Tanácsa 
lobbitevékenységének is kö
szönhető. 

A tanácselnök külön ki
emelte Borbély László kör
nyezetvédelmi miniszter és 
Lőrincz Csilla, a Környezet
védelmi Alap Ügyvezetősége 
alelnökének szerepét.
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Már csak be kell üzemelni
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