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Frisset  és helyit a piacról
Húsvét előtt bőségessé válik a kínálat a helyi zöldség- és gyümölcspiacokon

• Friss spenót, ropo-
gós saláta, enyhén 
csípős retek és annál 
csípősebb zöldhagy-
ma várja ezekben a 
napokban a piacokra 
érkezőket. Idényzöld-
ségek ideje van, ezek 
zömét helyben vagy 
a települések közelé-
ben termesztették, de 
külföldről, távolabbról 
hozott is van. Az ün-
nepi húslevesbe való 
zöldséget, házi tojást, 
házi laskát is kínálják 
az árusok, akárcsak a 
süteményekbe szánt 
diót. Körképünkben az 
árakat és a kínálatot 
mértük fel.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

Széles kínálat várja a húsvéti 
bevásárlás előtt állókat a csík-
szeredai napi piacon, ahol sem 

idényzöldségből, sem más termékből 
nincs hiány. Retekből többfajtát is lát-
hattunk szerdai terepszemlénk során, 
áruk kötésenként 2 lej körül mozog, 
akárcsak a zöldhagymáé. A paradi-
csom és a paprika értelemszerűen már 
jóval drágább, előbbinek 15–20 lejbe, 
utóbbinak 12–17 lejbe kerül kilója. A 
vörös- és lila hagyma kilogrammja 
5–6 lej, a sárgarépáé ugyanennyi, a 
zelleré 7 lej, a burgonyáé pedig 3 lej. 
Eperhalmok sokasága is várja a vásár-

lókat, ennek kilója 15 lej, de szőlőt is 
vásárolhatunk 7,50 lejért, vagy több-
féle almát 3 lej körüli áron. A dióbél 
kilogrammjáért 25–30 lejt kérnek. A 
csíkszeredai piaccsarnok asztalain a 
szokásos változatosság helyett most 
kizárólag bárányhúst árulnak, 25 lej 
körüli áron, a friss házi tojás darabjá-
ért pedig 70 banit kérnek. Székelyud-
varhelyen a napi piacon csak kedden 
van igazi felhozatal, más napokon in-
kább a viszonteladók kínálják a por-
tékát. Gyergyószentmiklóson hagyo-
mányosan szombatonként van piac. 

Jó tudni, hogy a héten, nagyszomba-
ton hagyományos termékek húsvéti 
vásárát rendezik a zöldségpiacon, 
ahol minden beszerezhető lesz, ami a 
környékbeli gazdák, gazdasszonyok, 
kistermelők, kézművesek keze alól ki-
kerül és helye van a húsvéti asztalon.

Bőséges a felhozatal

Marosvásárhelyen öt napi piac mű-
ködik, szerdán és szombaton van a 
legtöbb árus az asztaloknál. Árak 
szempontjából a legjobb a nagy piac, 
de vele vetekszik a kövesdombi és a 
Gyémánt piac is. A legdrágábbnak 
a volt November 7. negyedbelit tart-
ják, ami talán azért van, mert itt az 
átlagosnál kevesebb az árus, szinte 
mindig vannak üres asztalok. Szer-
dán reggel a kövesdombi napi piacon 
igen nagy volt a felhozatal. Öt-hat ret-
ket mérettől függően 1,5–2 lej közötti 
áron kínálták, a zöldhagyma kötése 
1,5–2 lej. Mindkét idényzöldség ese-
tében a zöldje árulkodik arról, hogy 
mennyire friss. A nagyobb fej salátá-
kért 2 lejt kértek, ezekből volt hagyo-
mányos és fodros levelű is, utóbbi a 
salátákba ízletesebb, és hosszabban 
marad friss. A spenót kilogrammja 
5–7 lej között volt. Többen árultak a 
Nyárád mentéről származó leveszöld-
séget, a megfelelően tárolt tavalyi 
murok kilója 5–6 lej volt, a petrezse-
lyemé 10–18 lej (utóbbiból a legdrá-
gábbnak már zöldje is volt), a zeller 
darabja pedig 4–5 lej. Az árusok 

szerint a hétvégén várható nagyobb 
tömeg a piacon, hiszen sokan eljön-
nek a friss tulipánért, nárciszért, és 
akkor már a zöldséget is tőlük, nem a 
nagyáruházból vásárolják meg. Van, 
aki előre megtisztított és félbevágott 
leveszöldséget keres, annak adagja 5 
lej, a házi tojás darabját 50 baniért ad-
ták. A házi laska is kelendő ezekben 

a napokban, 7 lej egy negyed kilog-
rammnyi. Több asztalnál lehetett dió-
belet találni, van, ahol fél kilogramm 
20 lej, máshol kilogrammjáért 25 lejt 
kértek. Egy helyen láttunk darált di-
ót is, ebből egy nagyobbacska doboz, 
30 dkg 20 lejbe került.

Háztájról veszik a bárányt

Friss retek és zöldhagyma halmai 
uralják a sepsiszentgyörgyi napi 

piacot, az idényzöldségből a legna-
gyobb a felhozatal, az árak pedig 
eléggé egységesek: egy kötés retek 
2–2,50 lej, a friss hagyma ugyan-
ennyi. A retek kilója egyébként 6–8 
lej, a paradicsomé 10–12 lej, a fehér- 
és lila hagymáé 5–7 lej. Megjelent 
a friss spenót is, ennek kilójáért 
10 lejt kérnek. A tavalyi sárgarépa 
kilogrammját 5 lejért mérik, a bur-
gonya kilója 3 lej. Szintén 3 lej egy 
kiló alma, illetve 8 lejért szőlőt is le-
het venni. Az eper fél kilogrammos 
kiszerelésben, műanyag dobozban 
kapható 8 lejért. Árulnak még sava-
nyú káposztát 7–8 lejért, valamint 
káposztalevet 5 lejért. A dióbelet 
fél kilogrammonként csomagol-
ják, és 30–40 lejért adják. A házi 
tojás a piacon 1 lej, ám, aki elviszi 
háztól, 70–80 baniért megkapja. A 
piacon szerdán még nem árusítot-
tak bárányt, a tapasztalatok szerint 
pénteken jelennek meg az árusok. 
Egyébként Háromszéken általában 
háztájról szerzik be az emberek a 
húsvéti bárányt, mindenkinek meg-
van a „forrása”, ha egy-két állatot 
adnak el a gazdák, afelett szemet 
hunynak a hatóságok. Értesülésünk 
szerint 20 lej a bárányhús kilója. A 
családok a 10 kilogrammos, tehát 
kisebb bárányokat keresik, de gya-
kori, hogy csak egy felet vagy egy 
negyedet vesznek.

Széles kínálat várja a húsvéti 
bevásárlás előtt állókat a piacokon

▴   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Mire figyeljünk vásárláskor? 
Zajlanak a húsvét előtti tematikus és fokozott fogyasztóvédelmi ellenőrzé-
sek Hargita megyében, a hatóság képviselői ebben az időszakban főként 
az ünnephez kötődő, élelmiszer jellegű termékekre fordítanak figyelmet a 
kereskedelmi egységekben. Egyebek közt a húsokat – főként a bárányhúst 
–, pékárukat ellenőrzik, kiterjesztve ezt a kalácsokra is, de a borok is a 
megvizsgálandó termékek körébe tartoznak – tájékoztatott a Hargita Megyei 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vezetője. Laurențiu Moldovan főfelügye-
lő-helyettes elmondta, az ortodox húsvétig zajlanak az ellenőrzések, 
tájékoztatása szerint mindeddig rendkívüli kihágásokat nem tapasztaltak. 
Várhatóan nem is lesznek, hiszen a kereskedelmi egységek képviselői 
tudják, hogy ilyenkor több hatóság ellenőrzésére is számíthatnak – véli a 
felügyelőség vezetője, aki szerint éppen ezért a húsvét előtti időszak az év 
más periódusaihoz képest biztonságosabb a vásárlások tekintetében. Mivel 
ilyenkor az áru a szokásosnál gyorsabban fogy, kisebb az esély arra is, hogy 
lejárt szavatosságú termékre bukkannak, ezért a fogyasztóknak is inkább 
a megvásárolandó élelmiszerek tárolási körülményeire érdemes fokozot-
tabban odafigyelniük – tanácsolta Laurențiu Moldovan. Ezt egyébként a 
fogyasztóvédelem képviselői is gondosan ellenőrzik a kereskedelmi egy-
ségekben, megnézik, milyen helyen, milyen körülmények között és milyen 
hőfokon tárolják a romlandó árut a boltokban. (Széchely István)

A csíkszeredai piac-
csarnok asztalain a 
szokásos változatosság 
helyett most kizárólag 
bárányhúst árulnak, 25 
lej körüli áron.




