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Zakuszkafőzés, eltevések ideje van
Megnéztük, mennyibe kerülnek az idényzöldségek Csíkszeredában
• Sokan hozzáfog-
tak a zöldségek téli 
eltevéséhez, ilyenkor 
készítik többek között 
a zakuszkát, főzik be a 
paradicsomlevet, sütik  
a padlizsánt, ezért 
megnéztük, mennyibe 
kerülnek az idényzöld-
ségek a csíkszeredai 
zöldségpiacon.

B A R A B Á S  H A J N A L

T öbb kiló paradicsompapri-
kát és paprikát vásárolt el-
tennivalónak a Bíró házas-

pár, akik Csíksomlyóról érkeztek 
kedden a csíkszeredai zöldségpi-
acra. „Zakuszkát és krémpaprikát 
fogok készíteni, az ehhez szüksé-
ges zöldségeket szereztük most be, 
illetve veszünk még paradicsomlé-
nek való paradicsomot is, mert az, 
amit mi főzünk be, finomabb, mint 
a bolti termék” – mondta Bíró Er-
zsébet. Hozzátette, paradicsomot 
ugyan ők maguk is termesztenek 
egy keveset, de nem annyit, hogy 
jusson belőle téli eltennivalónak 
is, ezért vásárolják meg a piacon. 
Az árak kapcsán annyit mondott, 
örvendenek, hogy van lehetőségük 
megvenni 4-5 lejért kilogrammját 

annak, amit nem tudnak megter-
meszteni. Ugyanakkor megjegyez-
te, tisztában vannak vele, hogy mi-
lyen sok munkával jár a termesztés.

Az augusztusi piaci árakhoz 
képest nem sokat változtak az 

idényzöldségek árai szeptemberre 
sem. Kedden a paradicsomot 3-6 
lej közötti áron, a paradicsom-
paprikát 4-6 lej közötti áron, a 
kápiapaprikát 4-5 lej közötti áron, 
a padlizsánt 2-3 lej közötti áron kí-

nálták kilogrammonként. A pityó-
ka kilogrammjáért 2 lejt, az uborka 
kilogrammjáért 2-4 lejt kértek. A 
gyengébb minőségű termésért ol-
csóbban lehetett hozzájutni. Egy 
kézdivásárhelyi termelő érdek-
lődésünkre elmondta, egyelőre 
nincs még idénye a káposztának, 
jelenleg 3 lejért adja kilogrammját, 
azonban a kerti zöldségei nagyon 
jól fogytak. Többek között sárgaré-
pát és petrezselymet is kínált, kö-
tésükért szintén 3 lejt kért.

Be lehet szerezni a zakuszkának 
valót  a csíkszeredai 

zöldségpiacon
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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ISZLAI KATALIN

E zúttal Csíkszeredában tartotta 
szokásos negyedéves gyakor-

latát a Hargita megyei tűzoltóság: a 
forgatókönyv szerint egy sportren-
dezvény közben földrengés rázta 
meg a várost, ennek következtében 
pedig összeomlott az Erőss Zsolt 
Aréna egyik nézőtere, és tűz ütött ki 
a tetőn. Mivel az elképzelt kataszt-
rófahelyzetben 12-en sérültek meg, 
érvénybe lépett a legmagasabb, 
vörös riasztási fokozat. Az esethez 

21 órakor futott be a riasztás a 112-
es egységes segélyhívószámra, pár 
perc múlva pedig meg is érkeztek a 
helyszínre a Hargita Megyei Men-
tőszolgálat, a tűzoltóság, a csíksze-
redai kórház sürgősségi osztálya, 
a rendőrség és a csendőrség egy-
ségei. A vörös kód miatt emellett a 
Vöröskereszt önkéntesei is a hely-
színre siettek, illetve a reakcióidő 
lemérésének érdekében Székelyud-
varhelyről és Gyergyószentmik-
lósról is riasztották a tűzoltóság 
rohammentő egységeit (SMURD). 
Előbbiek 40, utóbbiak 45 perc alatt 
értek a helyszínre.

Tűzoltás is volt
Eközben elkezdődött a 12 sérült 

felkutatása és kimentése az összeom-
lott nézőtér maradványai alól, majd 
az egészségügyi személyzet még a 
helyszínen ellátta őket. A gyakor-
lat összetettségének növelése miatt 
minden sérültnek más-más panaszai 
voltak, egyesek súlyosabban, mások 
könnyebben sérültek. Végül a men-
tőszolgálat és a SMURD járműveivel 
mindannyiukat a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórházba szállították, a 
tűzoltók pedig „eloltották” a lángokat, 
miközben a rendőrség és a csendőrség 
képviselői biztosították a helyszínt. 
Az összevont gyakorlat végén Dudu 
Ovidiu, a megyei tűzoltóság főfelügye-
lő-helyettese eredményesnek nevezte 
az akciót, majd hozzátette: dolgozni 

fognak azon, hogy a tapasztalt apróbb 
hibákat kijavítsák, illetve azt kívánja, 
hogy csak hasonló gyakorlatok alkal-
mával kelljen együtt dolgozniuk.

Katasztrófahelyzeti gyakorlat Csíkszeredában
• A legmagasabb riasztási fokozattal járó katasztrófa-
helyzeti gyakorlatot tartott partnerintézményeivel hétfő 
este a Hargita megyei tűzoltóság. 

A gyakorlat során több személyt 
mentettek ki és láttak el
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Keddi árak a zöldségpiacon
Zöldség/gyümölcsÁra

Paradicsom3-6 lej/kg

Kápia4-5 lej/kg

Paradicsompaprika4-6 lej/kg

Padlizsán2-3 lej/kg

Paprika4-5 lej/kg

Uborka2-4 lej/kg

Káposzta3 lej/kg

Hagyma6 lej/kg

Pityóka2 lej/kg

Sárgarépa3 lej/kötés

Petrezselyem3 lej/kötés

Zöldpaszuly10 lej/kg

Szőlő3-6 lej/kg

Szilva2-2,5lej/kg

Dinnye2,5 lej/kg

Kukorica0,50-1,5 lej/cső

Csípőspaprika10 lej/kg




