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csík

– Sosem vásárolok fagyasztott burgonyát, mindig he-
lyit keresek, az a legízletesebb, amit a piacon kapni lehet – 
mondta a hétvégén az egyik csíkszeredai vendéglátóegységet 
működtető olasz ismerősöm, amint éppen szalmakrumplira 
hívtuk meg a saját éttermében. Ezután még hosszan ecsetel-
te, hogy milyen receptek szerint kell elkészíteni a burgonyát 
ahhoz, hogy igazán kiadja ízét. És ezen a téren verhetetlen a 
székely pityóka, hangsúlyozta többször is. (Zárójelben meg-
jegyezném, hogy sajnos nagyon sok székely vállalkozó tulaj-
donában lévő étteremben fagyasztott krumplival traktálják 
a vendéget.)

Aki a hétvégén kiment az őszi vásárra, az rájöhetett, hogy 
nemcsak a burgonya az, amiben a helyi sokkal finomabb an-
nál, amit idehoznak. Finomabb a sajt is, amit itt készítenek 
annál, amilyent a szupermarketek ajánlanak. Percekig nem 
akartam elhinni, hogy péntek délelőtt a megyei tanács épülete 
előtt felsorakozott sajtárusok mind Hargita megyeiek. Tud-
tam, hogy a megyei önkormányzat felkarolta a sajtkészítést, és 
komoly háttérmunka folyik, de nem számítottam arra, hogy 
ekkora kínálat lesz. A meghirdetett sajtversenyre több mint 
ötvenféle sajttal neveztek be. Mind helyi mesterek, helyi tejből 
– és amint egy francia sajtkészítő mondta, az itteni tej sokkal 
zamatosabb a náluk megvásárolhatónál, érződik, hogy válto-
zatosabb a takarmány. 

A helyi készítmények, legyen az hús (amennyiben a ké-
szítményhez helyi alapanyagot használnak fel) vagy befőtt, 
ízvilágban gazdagabbak annál, amit az emberekre valóság-
gal rákényszerít a szupermarketek kínálata. 

Ezekre a termékekre fel lehet építeni a vidék túlélési, majd 
fejlődési stratégiáját, akik ezt felismerték, azok helyes konklú-
zióra jutottak. A helyi termelők fokozatosan bebizonyítják, 
hogy egy kis segítséggel fel tudják venni a versenyt a piacon 
még akkor is, ha a globalizáció hatására rengeteg, teljesen el-
lenőrizhetetlen összetételű, adalékokkal, ízpótlókkal és még ki 
tudja mivel felpumpált, élelmiszernek hívott valami elözön-
lötte Székelyföldet is.

Helyes kezdeményezés az is, hogy ne csak helyi fogyasztás-
ra dolgozzanak ezek az emberek, hanem mutassuk meg érté-
keinket a nagy üzletláncokban is. A legjobb az lenne, ha ezek 
a termelők a saját termékeknek fenntartott boltokban tudnák 
értékesíteni termékeiket. Tapasztalatom szerint igény lenne 
rá – nagyvárosi rokonaimnak, ismerőseimnek nem tudok egy 
szál házikolbásznál vagy egy darab ízletes sajtnál jobb aján-
dékot vinni, ha meglátogatom. 

Románia nagyvárosai komoly piacot képviselnek. Egyes 
helyi termelők ezt meg is próbálják kihasználni, és egy kis ösz-
szehangolással, közösen, még többet tudnának eladni. Buka-
restben például a francia pékségek, a sajtboltok eléggé látoga-
tott helyek, annak ellenére, hogy ott olyan árak vannak, ami 
elriasztónak tűnhet. De helyi specifikumra építő boltok nin-
csenek, illetve az ősz elején nyílott az első. Tehát a piacon most 
van még hely bőven, csak ki kell használni.

A helyi termelőkkel való foglalkozás megtérülő beruházás. 
Nem ezrével hozza létre a munkahelyeket, hanem egyelőre 
tízével, majd százával, illetve a mezőgazdaságból élők létbiz-
tonságát megőrzi. Ez pedig nemcsak gazdasági, hanem közös-
ségi szempontból is nagyon fontos. 

Közösségépítő  
helyi termelők
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Ősz nélkül fordult át télIEsrE az IdŐjárás

Leesett az első hó Hargita megyében

hargitanépe

nem vitás, az időjárás az elmúlt 
években igencsak „megbolon-
dult”. néhány napja még az őszi 
időszakra egyáltalán nem jel-
lemző szárazságot, a kivirágzott 
gyümölcsfákat, nyárias meleg 
napokat vesézte a sajtó, illetve 
a meteorológusok, tegnap azon-
ban a megye magasabban fekvő 
térségeibe a hideggel együtt a 
hó is megérkezett.
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A múlt hétvégén még nyá-
rias időjárás köszöntötte 
a Madarasi-Hargita láto-

gatóit, tegnap azonban hason-
lóan a megye több, magasabban 
fekvő helyszíneihez, itt is leha-
vazott. Tíz-tizenöt centiméteres 
hó esett például a Bucsin-tetőn, 
Tusnádfürdő környékén,  illetve 
Hargitafürdőn, ahová elébe men-
tünk a télnek. 

Egész éjjel hullott
Nem volt könnyű megköze-

líteni a települést, főként azért, 
mert az út menti fák, bokrok ko-
ronája a hó súlya alatt az úttestre 
hajlott, ezért sok helyszínen csak 
egy sávon lehetett közlekedni. A 

látvány azonban nem volt hétköz-
napi, a lombhullató fák legtöbbje 
még nem hullatta el leveleit, így 
mélyen meghajolva roskadoztak 
az alig megsárgult lombkoronák. 
A hirtelen jött hó nemcsak az 
utászokat érte „váratlanul”, ha-

nem a fürdőtelepülés vendégeit, 
illetve a helyi lakosok némelyikét 
is. „Az este, úgy kilenc-tíz óra táj-
ban kezdett havazni, egész éjjel 
hullott. Nem számítottunk ilyen 
hamar havazásra, illetve a mínusz 
fokos nappali hőmérsékletre sem, 
imént néztem meg a házi hőmé-
rőt, mínusz egy fokot mutatott. 
Nem kerültek fel a téli abroncsok 
az autókra, legtöbben még a szük-
séges tűzifamennyiséget sem ké-
szítették elő” – nyilatkozta Bálint 
Elvira helyi lakos. 

jöhetnek a turisták
Legtöbben persze örülnek a 

hónak, tudniillik a település fő 
bevételi forrását a téli sportokat 

kedvelő turisták jelentik. „Nem 
meglepő itt a tetőn a korai hava-
zás, nem egy esetben előfordult, 
hogy már szeptemberben lehul-
lott az első hó, de rendszeresen 
hamar elolvad az ilyen, úgymond 
korai vendég. Kettő körül letaka-
rítottam a lépcsőket, úgy 10-15 
centis hóréteg borította” – me-
sélte Hajdú Mihály, akit lapáttal a 
kezében értünk tetten, miközben 
az autót próbálta kiszabadítani a 
behavazott garázsból. Néhányan 
a helyi gyerekek közül önfeled-
ten hógolyóztak, a turisták egy 
csoportja nejlonzacskóba burkolt 
cipővel sétált az utcán, nevetve 
slattyogtak az alkalmi sárcipőben 
a fiatalok. „A Balu kalandparkba 

hoztunk egy csoportot, a gyerekek 
tegnap még igencsak jól szórakoz-
tak, ám a mára betervezett rövid 
túrák feltehetően elmaradnak, hi-
szen sem téli ruházattal, sem meg-
felelő lábbelivel nem készültek 
a résztvevők”  – nyilatkozta állig 
orkándzsekijébe burkolózva Nicu 
Suciu csoportvezető pedagógus. 

Gyergyószentmiklóson
hideg van a tömbházakban
Pár centiméteres hó hullott 

a Gyergyói-medencét körülvevő 
hegyekben, havasokban is, és az 
alacsony hőmérsékleti értékek mi-
att napközben sem olvadt el a hó-
réteg. A szilárd csapadék viszont 
nem jelentett gondot a közuta-
kon: a Bucsin-tetőn, illetve Gyil-
kos-tó környékén áthaladó autók 
nyomán rövid idő alatt tisztává 
vált az úttest. Hűvös van viszont 
a gyergyószentmiklósi, távfűtéssel 
ellátott tömbházlakásokban. Ott, 
ahol nem dobták ki a kályhákat, 
és tüzelőre is sikerült szert tegye-
nek, begyújtottak, illetve más hő-
forrásokkal próbálnak elviselhető 
hőmérsékletet teremteni a lakók. 
A távhőszolgáltatás beindítása, 
amennyiben a hőmérséklet nem 
változik, október közepére vár-
ható, a mai tanácsülésen születik 
döntés arról, milyen árat kell fi-
zessenek Gyergyószentmiklós la-
kosai a téli melegért. 

Az ősz egyelőre úgy tűnik, el-
maradt – legalábbis hegyvidéken 
–, a nyárias meleg napokat azon-
nal nappali mínusz fokok és hó 
váltotta fel. A meteorológiai elő-
rejelzések szerint marad a hideg, 
csapadékos időjárás, a hőmérsék-
leti értékek –5 és +14 Celsius-fok 
között váltakoznak a következő 
két hétben.

Októberi tél Hargitafürdőn. A havazás szinte mindenkit meglepett, ennek ellenére nem okozott különösebb fennakadást

a közlekedésben nem okozot nagyobb fennakadást a hóesés

A megye útjain nem okozott különösebb fennakadást a hirtelen jött 
havazás, a gépjárművek számára járhatóak az utak. A gépkocsik felsze-
reltségét, illetve a sebességet azonban ajánlott a téli útviszonyokhoz 
igazítani. A közlekedésrendészek a fokozott figyelmet, a hideg évszakra 
jellemző, óvatosabb vezetési stílust, a téli abroncsok használatát ajánlják, 
arra is figyelmeztetve, hogy azok, akik meredekebb útvonalakra tervez-
nek kiruccanást, jó, ha a hóláncokat is készenlétben tartják.


