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A HÁZI ÍZEKET KÍNÁLÓ TERMELŐK PIACHÓDÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS BUKTATÓI

Erdély-szerte sokan bíznak
a kézműves termékekben

Egyre több gazdacsalád foglalkozik Erdélyben kézműves termékek előállítá-
sával: ma már ezek forgalmazására szakosodott vásárok és boltok igyekeznek 
összehozni termelőt és vásárlót egyaránt. Az ipari mennyiségben kínált termé-
keknél jóval drágább kézműves választék gyors terjedésének azonban egyelőre 
határt szab a magas ár és a kereskedők érdektelensége. Gáll Erzsébet gyergyó-
szentmiklósi íz- és szörpkészítő kisvállalkozó szerint létezik egy vásárlói réteg, 
amelyik ezeket a prémiumtermékeket választja, de számuk a Székelyföldön 
nem akkora, hogy abból egy egész vállalkozói réteg meg tudna élni. Ugyanak-
kor illetékesek szerint Kolozsváron és a Partiumban „van piaca” a házi ízek-
nek, az ügyes termelők pedig biztos jövedelmet szerezhetnek belőle. 16.»

Mindenkinek megéri. A kistermelői vásárok jó bevételi forrást biztosítanak a helyi, minőségi ízeket kínáló gazdáknak

Épülhet az autópálya
Bihar megyében
Ha nem hátráltatják óvások a 
folyamatot, hamarosan aláírhat-
ják a szerződést az A3-as jelzésű 
észak-erdélyi autópálya két 
újabb, Bihar megyei szakaszának 
kivitelezőivel, miután a közúti 
infrastruktúrát kezelő országos 
társaság (CNAIR)  szerdán este 
kihirdette a két pályarész meg-
építésére kiírt pályázat győzte-
seit. Összesen 54,9 kilométerről 
van szó.  6.»

A jóízű tej és kifl i
helyett panaszok
Penészes kifl iket, rothadt almá-
kat, ehetetlen kekszet kaptak a 
pénteken záruló tanévben a diá-
kok. Maros és Hargita megyében 
is számos gondot és elégedetlen-
séget jeleztek a tej-kifl i program 
megvalósulásával kapcsolatban, 
a rossz hír pedig az, hogy a 
legtöbb helyen a jövő évben is 
ugyanezek a cégek, szolgáltatók 
biztosítják a termékeket. 4.»

Keresetté vált
a délutáni oktatás
Sikerült paradigmaváltást elérni 
az önkormányzatok hozzáállásá-
ban, és azt kellene kieszközölni, 
hogy a délutáni oktatás az iskola-
rendszernek ne csak kiegészítő, 
hanem államilag támogatott, 
szerves része legyen – hangzott 
el a Háromszéken immár négy 
éve működő, délutáni oktatást és 
meleg ebédet biztosító programot 
értékelő sajtótájékoztatón. 3.»

Egy évre bezár
a gyergyói múzeum
Felújítás miatt legalább egy évig, 
de valószínűleg hosszabb ideig 
zárva lesz a gyergyószentmiklósi 
Tarisznyás Márton Múzeum épü-
lete, az intézmény gyűjteménye 
pénteken délután öt óráig látogat-
ható. A múzeum munkatársainak 
húszezer tárgyat kell elköltöztet-
niük. 17.»

 » Az átlagos-
nál drágább, 
de kiváló minő-
ségű kézműves 
termékek iránt 
nemcsak vásárlói 
oldalon, hanem a 
termelők kö-
rében is egyre 
nagyobb az 
érdeklődés. 
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Szijjártó Péter: ne az úzvölgyi
áldozatokat büntessék!  2.»

Óvások hátráltatják
a brassói reptér építését  15.» MA
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