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Megkérdeztük olvasóinkat

Magam ellen beszélnék, ha állam 
atyánknak fölhánytorgatnám az évről év-
re szaporodó ünnepnapok sokaságát. Ál-
lami (tanügyi) alkalmazottként én is él-
vezem és igyekszem hasznosan eltölte-
ni a fizetett hivatalos ünnepnapok több-
ségét. Ám az ünnepnapok tömkelegé-
ben ott lappang a hivatalosan elkendő-
zött, de az egyszerű román állampol-
gárt aggasztó kérdés: Quo vadis, Romá-
nia? Egyetemes és egyenletes hanyat-
lásunkat, tönkremenésünket, hanyatló 
életszínvonalunkat próbáljuk bearanyoz-
ni az ünnepek hamis, karácsonyi sztani-
olos fényével? Vagy általános elszegé-
nyedésünkkel dacolva nézzük ezüstnek 
pusztuló, korhadó faágból metszett kol-
dusbotjainkat? Sok a kérdés, kevés, vagy 
nincs is válasz – ez is perdöntő jele le-
robbant anyagi helyzetünknek.

Egyetemes romániai igazsággá ma-
gasztosult a gyökerében magyar szó-
lás: sírva vigad a magyar. Legalább ezen 
a szinten megvalósult a nemzeti összefo-
gás: a többségi románsággal összefogva, 
könnyfakasztó derűvel ünnepel együtt 
e szép ország sokféle etnikuma. Magya-
rok, tatárok, szlávok, törökök, és min-
denki, akinek életteréül adatott e vidám 
ország. Az is csodálatos benne, hogy a 
nagy többség akar és szeret sűrűn ünne-
pelni, nem a háttérben sunyító, de a hiva-
talos ünnepek előnyeit hasonlóan élvező 
kisebbség. És valóban ünneprontó len-
nék, ha úgy tálalnám, hogy e sok ünnep-
nek meglesz majd a böjtje is. Egyelőre 
örüljünk ünnepeinknek, tiszta szívvel és 
jóakarattal minden ünneplő irányában.

A megbukott kommunizmus elutasítá-
sát is jelenti a sok hivatalos ünnep. So-

kan megfeledkeztek a híres kommunis-
ta – tehát összesen hatnapos – munka-
hétről, eszükbe sem jut talán, hogy hat 
munkanap alatt többet termelt az or-
szág, mint az öt munkanapos heteken. 
De erről nem illik beszélni manapság 
– mert lekommunistázzák, a Ceaușescu-
rezsim visszasírásával vádolják a hatna-
pos munkahetet fölemlegető egyént. És 
ma ki tudja pontosan, hogy akkor keve-
sebb vagy több volt-e a fizetett munka-
szüneti nap, hivatalos ünnep? Annyit biz-
tosan tudnak, hogy a rezsim valláselle-
nessége miatt kevesebb volt akkoriban 
a manapság szintén hivatalos vallási ün-
nepnap.

Az ilyen jellegű ünnepek iránti tiszte-
lettel kellemes pünkösdi ünnepet minden 
vallásosnak, akkor is, ha az is munkaszü-
netet jelent!

Csupa ünnep

Mint általában vásárláskor, 
a pityóka esetében is egy-
szerre fontos a minőség 

és az ár, ám jó minőségűhöz ol-
csón nem mindenki jut hozzá. A 
válaszokból legalábbis ez derül 
ki, továbbá az is, hogy a megbíz-
hatóság is fontos szempont vásár-
láskor: ha egyszer már bevált egy 
bizonyos termék, következőkor is 
ugyanattól a termelőtől szerzik 
be legtöbben.

Többen írják, maguk termesztik 
a krumplit, nem kell megvásárol-
ják. „Annyit termelek, amennyi ne-
kem kell”; „Soha nem vettem pityó-
kát, mindig megtermelem”; „A csa-
ládunk megtermeli a mi szükség-
letünkre”; „Szerencsére ezt is nem 
kell megvegyük. A kertben megte-
rem”; „Még sosem kellett krumplit 
vásároljunk. Annyi terem, hogy bő-
ségesen elég a családnak, és még 
ajándékozásra is jut. Vannak más-
hol élő barátaink, akiknek minden 
évben szoktunk adni” – olvasható a 
válaszokban. Néhányan arról szá-
molnak be, bérbeadott vagy mező-
gazdasági társasok által megmű-
velt földjeikért terményben kap-
nak részesedést, ezért nem vásá-
rolnak pityókát.

A régi ízt keresik

„Mi valamikor megtermeltük 
a pityókát, ismerem alakját, szí-
nét, és mégsem sikerül vásárolni 
jó ízűt. El vannak változva a mos-
tani krumplik” – fogalmaz egyik 
olvasónk. Szintén a jó ízt keresik 
a következő válaszok írói is: „Ál-
talában üzletből veszem. Mind-
egy, hogy melyikből, mert ugyan-
olyan ízűt lehet kapni mindenhol. 
Régebb tudtuk, hogy melyik fajta 
jobb szalmakrumplinak, melyik 
krumplipürének, de most már 
nincs miben válogatni, mindegyik 
egyformán génkezelt”; „Néha a 
piacról veszem, de inkább a zöld-
ségestől. Valahogy finomabbnak 
éreztem azt a pityókát, amit én 
termeltem a kertemben, de amió-
ta blokkban lakom, nincs erre le-
hetőségem.”

Az ár határoz

Akiknél az ár határoz, azt ír-
ják: „Ahol olcsóbb, ott veszek 
mindig. Nem nagyon szeretjük 
a pityókát”; „Néha veszek a pia-
con vagy az áruházlánc üzleté-
ből. Inkább az ár dönt”; „Én úgy 
vásárolok mindent, hogy körül-
nézek, mi hol olcsóbb”; „Szok-
tam kapni ajándékba egy-két 
zsákkal, s ha elfogy, igyekszem 
olyan helyről vásárolni, ahol ol-
csóbb.”

A termelő megbízhatósága a döntő

Ismerős gazdától előszeretet-
tel vásárolnak terményt, mert a 
megbízhatóság garantálja a mi-
nőséget – derül ki a követke-
ző válaszokból: „Ismerős eladó-
tól vásárolom meg, hogy ne le-
gyen vegyszeres”; „Ismerőstől, 
mert tudom, hogy nem permete-
zik”; „Csakis olyantól, akiről tu-
dom, hogy nem használ vegy-
szert”; „Csak megbízható helyről 
vásárolok. Általában kisgazdák-

tól. Olyantól, akinek nem a meny-
nyiség, hanem a minőség a fon-
tos”; „Minden esztendőben a ba-
rátomtól veszem. Ő termeszti”; 
„Évek óta Lukács Gézától vásáro-
lom: minőség, jó áron”; „Mi ősszel 
a pityókát ismerősöktől szoktuk 
venni”; „Télire elég, amit a társas-
tól kapok, s ha elfogy, újkrump-
lit mindenesetre ismerős eladótól 
vásárolok”; „A jól bevált helyről, 
vagyis mindig ugyanattól a ter-
melőtől. Szépek, finomak, biók a 
terményei és árban is jók.”

Az ismeretlen árusokat nem rohamozzák meg. Pityókát megbízható gazdától vásárolnak legtöbben
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Ön mi alapján szokott pityókát vásárolni? A megszokás, ismerős eladó, vagy más 
ok dönt?




