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A legnagyobb kereslet talán 
a városi piac bejáratánál, a 
helyi termelők és viszont-

eladók által kínált palánták iránt 
volt tegnap, annak, aki zöldséget 
vagy gyümölcsöt akart vásárolni, 
nem volt könnyű átvergődnie az 
emberáradaton. 

Már csak eső kellene

„A paradicsom, a paprikafé-
lék és a zeller fogy legjobban, 
vinettát (padlizsánt) kevesen 
kérnek, mivel nem biztos, hogy 
itt beérik. Nagyon meglepődtem, 
hogy már sokan pótlásra vásárol-
ják a paradicsompalántát, azok 
helyébe, amelyek nem maradtak 
meg a korábbi ültetésnél” – mond-
ta lapunknak Bereczki Judit Ma-
ros megyei termelő.

A nagygalambfalvi Bágyi csa-
lád a melegházában kora tavasz-
szal termesztett zöldhagymát, 
retket és spenótot hozza piac-
ra, de ilyenkor már ezek is sza-
badföldi termények. A spenóttal 
kapcsolatban elmondták, hogy 
míg más években májusban 6–7 
lej szokott lenni ennek kilója, 
idén a szárazság miatt alig há-
rom termelőnél kapható, 10 le-
jért. „Az öntözés is csak arra 
elég, hogy túlélje a növény, nem 
tud rendesen fejlődni” – magya-

rázta a családfő. Saját termesz-
tésű palántákat is értékesítenek, 
tapasztalatuk szerint ezek ked-
den voltak a legkelendőbbek. 
„Ma volt a csúcs. Volt egy kis eső, 
gondolom, ezt várták legtöbben, 
emellett sokan megvárták, hogy 
a fagyosszentek is lejárjanak” 
– jegyezte meg Bágyi Éva. Véle-
ményét igazolni látszik, hogy az 
általunk megkérdezett Boldizsár 
házaspár is a szárazság miatt 
tegnapig várt a paradicsom- és 
zellerpalánták beszerzésével. 
Most abban reménykednek, hogy 
egy-két napos locsolás után „a jó 
isten egy kis esőt ad”.

Nem mindig egészséges, ami finom

Múlt pénteken csak szép, de 
savanyú volt az eper Pap József 
helyi viszonteladó szerint, aki 
akkor még úgy gondolta, hogy két 
hetet is várni kell az ízes gyü-
mölcsre. Azonban fia és felesé-
ge hétfőn Szatmárig utazott, így 
kedden ízes, illatozó epret kí-

nálhattak a vásárlóknak. Ígé-
rete szerint egy hét múlva már 
magyardécsi cseresznyét is fog 
árulni, addig aki kívánja, be kell 
érnie az importgyümölccsel, 
mert meggyőződése, hogy hiába 
mondja a többi eladó hazainak, 
még nem azt értékesíti.

Míg a környékbeli termelők 
asztalain jobbára saláta, zöld-
hagyma, retek, valamint tavalyi 
leveszöldség pompázik, addig a 
viszonteladók már jó ideje pri-
mőr zöldségeket kínálnak: hazai 
zöldpaszulyt, uborkát, káposztát, 
paprikát és legalább háromféle 
paradicsomot.

Az idényzöldség 
a legbiztonságosabb

A sokak által kedvelt, köznyel-
ven „csicses” paradicsom egész-
ségkárosító hatásáról egyre 
gyakrabban cikkeznek a román 
sajtóban. Ezzel kapcsolatban ér-
deklődtünk a Hargita Megyei Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Igazgatóságnál. „Ha génmódo-
sított zöldség lenne, nem vol-
na akkora baj, mint a serkentők 
használata, ezért messzemenő-
en kerüljük el. Jó íze van, de nem 
tudjuk, mit tartalmaz. A formá-
ja bizonyítottan nem fajtajelle-
gű, hanem már palántakorában 
növekedési hormont tartalma-
zó vegyszerekkel kezelik, ettől 
a növény levele kicsit megsirül, 
a terményen pedig egy csúcs 
képződik” – figyelmeztet Bölöni 
Ferenc, az igazgatóság udvar-
helyszéki vezetője. Hozzátet-
te, hogy minden szezonon kívüli 
zöldséget növekedésserkentővel 
kezelnek, ezért legjobb megvárni 
amíg felénk is megteremnek, de 
ha nagyon kívánjuk, keveset ve-
gyünk belőlük, a paradicsom kö-
zül inkább a kerekded formájút. 
Egyébként serkentők alkalma-
zására utal a paradicsom belse-
jében megjelenő zöld vagy fehér, 
elfásult réteg, illetve az üreges 
belső is.

DÓSA ILDIKÓ

Nagy a kereslet a zöldségpalánták iránt a városi piacon

Bőséges a tavaszi kínálat

Sokan mostanra időzítették a palánták beszerzését

Parkolóhely sem volt 

tegnap délig a székely-

udvarhelyi városi piac 

környékén, olyan sokan 

tértek be zöldségpalán-

tát, kiültethető virágot, 

idény- és korai zöldsé-

geket, valamint a na-

pokban megjelent epret 

vásárolni.

Elsőként a Babeș–Bolyai Tu-
dományegyetem Kihelyezett 
Tagozatának végzőseit búcsúz-
tatják el Székelyudvarhelyen, 
csütörtök délelőtt fél tíztől a vá-
rosi sportcsarnokban. A szé-
kelyudvarhelyi középiskolák 
kicsengetési ünnepségei jövő hé-
ten rajtolnak. Május 23-án, szer-
dán 10 órakor a Benedek Elek 
Pedagógiai Líceum, az Eötvös Jó-
zsef Szakközépiskola és a Marin 
Preda Elméleti Líceum végző-
seinek szólalnak meg utoljára a 
csengők. Május 25-én, pénteken 
9 órától a Kós Károly Szakközép-
iskolában, 10 órától pedig a Bá-
nyai János Szakközépiskolában 
és a Tamási Áron Gimnázium-
ban tartanak kicsengetési ün-

nepséget. Május 26-án 10 órától 
a Baczkamadarasi Kis Gergely 
Református Kollégium tizenket-
tedikeseit búcsúztatják a bel-
városi református templomban, 
majd 11 órától a Palló Imre Zene- 
és Képzőművészeti Szakközép-
iskola végzőseinek ballagását 
tartják a székelyudvarhelyi Mű-
velődési Házban. Június 2-án 
a Páli Szent Vince Általános 
Egészségügyi Asszisztenskép-
ző végzősei búcsúznak a Szent 
Miklós-hegyi plébániatemplom-
ban. A ballagások sorát június 
2-án 12 órától a MÜTF Oktatási 
Központ kicsengetési ünnepsé-
ge zárja, a városháza Szent Ist-
ván Termében. 

HADNAGY ÉVA

Kezdődnek a ballagási ünnepségek

Csütörtökön kezdődnek a kicsengetések Székelyudvarhelyen

FOTÓK: BARABÁS ÁKOS

Paradicsom-, padlizsánpalánta 1 lej/szál
Paprika- és káposztafélék, 
karalábé-, zellerpalánták 0,5 lej/szál
Hagymapalánta 15 lej/kg 
Friss tárkony 3 lej/kötés
Retek és zöldhagyma 2 lej/kötés
Saláta 2–2,50/fej
Spenót 10 lej/kg
Paprika 12 lej/kg
Paradicsom 9–15 lej/kg
Zöldpaszuly 18–20 lej/kg
Uborka 8 lej/kg
Friss káposzta 4,50 lej/kg 
Eper 8 lej/kg
Cseresznye 15–20 lej/kg
Rebarbara 5 lej/kötés
Zsálya, menta 2 lej/kötés
Idei méz 23–26/kg
Petrezselyemzöld, lestyán, 
kapor, csombor 1–2 lej/kötés
Muskátli 3,5–6 lej
Napranyíló 2 lej
Lobélia, jégvirág, büdöske, verbéna 1,5 lej
Petúnia 4 lej

Tegnapi zöldségpiaci árak

Tengerpart 
mindenkinek
Elrajtolt a Tengerpart mindenki-
nek program, amelyben május 
14. és június 14. között 159 és 
605 lej közötti összeg elég egy 
egyhetes nyaraláshoz a Fekete-
tenger romániai partszakaszán 
– jelentette be tegnap a Romá-
niai Turisztikai Munkáltatók Szö-
vetsége (FPTR). Mintegy 15 000 
haszonélvezővel számolnak. 
Tájékoztatásuk szerint a Tenger-
part mindenkinek programban 
az árak mintegy 70 százalékkal 
alacsonyabbak, mint a csúcs-
szezonban. Idén 36 szálloda 
csatlakozott a programhoz, 
összesen 2200 helyet kínálnak. 
Szállást utazási irodákon ke-
resztül vagy közvetlenül a szál-
lodánál egyaránt lehet foglalni.




