
T
avaly ősszel jött létre a 
Csíki kiskertes mozga-
lom Facebook-csoport 
azzal a céllal, hogy 
minél többen kedvet 
kapjanak a háztáji ve-

teményezéshez, kertészkedéshez, 
ugyanakkor hogy a kis háztáji gaz-
dálkodókból kinőjön egy olyan réteg, 
amely hivatalosan is tud értékesíteni, 
és ki tudja szolgálni zöldséggel, gyü-
mölccsel nem csak az egyes családo-
kat, hanem akár a vendéglátóipart 
és a kisebb boltokat. „Számomra 
a környezettudatos életforma felé 
fordulás és annak a praktikus ki-
próbálása hozta az életemben ezt a 
megközelítést, hogy mindig a legkör-
nyezettudatosabb választás a helyi. 
Az is mellette szól, hogy egészsége-
sebb élelmiszerekhez jutunk, mert a 
kisebb távolságon való szállításhoz 
nem kell megsegíteni vegyszerrel a 
zöldséget, gyümölcsöt. Ugyanakkor 
a helyi gazdaságot is segítjük” – ma-
gyarázta Haba Tünde a csoport mű-
ködtetője. 

Azt is fontosnak tartja, hogy visz-
szatanuljuk a nagyanyáink számára 
egyértelmű tudást, azokat a folyama-
tokat, ahogy az élelmiszert megter-
meltük magunknak, mert manapság 
sokan azt sem tudják, hogy mi miből 
lesz, vagy hogy melyek a szezonális 
termékek. A csoportnak is egy fon-
tos célja, hogy ösztönözze a tagokat, 
hogy ha van egy kicsi kertjük, ültes-
senek zöldséget, fűszernövényeket, 
és hogy a felnőttek mellett a gyerekek 
is felfedezzék azt az örömet, hogy egy 
pici magból hogyan lesz ennivaló.

Miért drágább, ha drágább?

Tünde úgy véli, egy globális piacon 
termelt terméknél semmilyen érzel-
mi viszonyban nincs a termelő a fo-
gyasztókkal. De a helyi termelő is az 

adott közösség tagja, nem engedheti 
meg magának, hogy a vásárlókat 
átverje. Ugyanakkor biztat a tudato-
sabb vásárlásra is, hogy legyen időnk 
és energiánk utánanézni, hogy mit 
vásárolunk meg. „Nem látjuk, hogy 
a nagyáruházban kapható termék 
hogyan készült, ki készítette, milyen 
adalékanyag van benne, milyen kö-
rülmények között dolgoztak az em-
berek vele és miként szállították. Ha 
végignézzük a terméknek a teljes 
életciklusát, akkor felfedezzük a mi-
nőségi különbséget. Tulajdonképpen 
azért drágább a helyi termék, mert a 
nagyon olcsó termékek forgalmazói 
a nem korrekt és erkölcsös termelési 
megoldásokat ráhárítják a környe-
zetre és a társadalomra. Ugyanakkor 
egyértelmű, hogy a helyi termelő 
nem tud olyan egységáron kínálni, 
mint a nagy tételt a másik.”

Arra is felhívta a fi gyelmet, hogy 
nem csak a termelő, a vásárló is fel kell 
vállaljon bizonyos kockázatot ahhoz, 
hogy a saját közösségében levő terme-
lők működni tudjanak. Példaként az 
udvarhelyi kosárközösséget említet-
te, ahol az a rendszer működik, hogy 
a vásárló közösen vállal kockázatot a 
termelővel. „Tizenöt-húsz család előre 
szerződést köt a termelővel, kiszámol-
ják, hogy mennyibe kerül a vetőmag, 
a munkálatok, a bér, a szállítási költ-
ség, megegyeznek egy összegben, azt 
lebontják hónapokra, és azt, ami azon 
a parcellán terem, szétosztják – akár 
kevés, akár nagyon jó a termés. Hosz-
szú távon a termelőknek csak akkor 
tudsz biztonságot adni, ha biztosítod 
a megélhetését. Ez a közösségi kocká-
zatvállalási modell.”

Finomságok a kosárban

Néhány hete hozta létre Csukás Eme-
se a kicsikosar.ro oldalt, amely azt 
segíti elő, hogy a termelők és a vásár-
lók egymásra találjanak. „Személyes 
igény indította be, mert szerettem 
volna, ha főzést meg tudom oldani 
úgy, hogy minden héten ne járjam a 
piacot egy kiló paradicsomért, és más 
vidékről érkező termelőktől vásá-
roljak, hanem a helyiektől. Körbeér-
deklődtem, hogy lenne-e még olyan, 
aki részt venne egy ilyen projektben. 
Nagyon sokan jelentkeztek, és gon-
doltam, hogy a nagyvárosokban már 
működő projektek alapján mi is létre-
hozhatunk egy ilyen »kosárfarmot«. 
Mivel a Csíki kiskertes mozgalom Fa-
cebook-csoportban többnyire kister-
melők vannak, gondoltam, hogy ők 
jobban be tudnának kapcsolódni a 
projektbe.” Noha az elején több volt a 
vásárolni kívánó személy, egyre több 
termelő kezdett jelentkezni, és már 
vannak olyanok, akik őszig le vannak 
fedve megrendelésekkel.

Helyit, egészségeset

„A korábbi zero waste eseményein-
ken is próbáltuk egyfajta fenntart-
ható és tudatosabb fogyasztói ma-
gatartásra ösztönözni az embereket, 
és ez a kicsi kosár projekt is ennek a 
része, hogy a helyi és idénytermést 
fogyasszák. Ezáltal előre tud tervez-
ni egy háziasszony, hogy mi legyen 
a heti menü, és ez maga után hozza 
azt is, hogy kevesebbet vásárol fölös-
legesen, és amit fogyaszt, az helyi” – 
emelte ki Emese.

Kicsi kosárban nagy érték

Próbáltuk 
egyfajta fenn-
tartható és 
tudatosabb 
fogyasztói 
magatartásra 
ösztönözni az 
embereket, és 
ez a kicsi kosár 
projekt is 
ennek a része, 
hogy a helyi és 
idénytermést 
fogyasszák.
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#Vákár #hoki
#varrottas #elődök 

#televízió
#műsorvezetés

#hír#helyi #termelő
#zöldség #kosár

A helyi termelőket segítjük,
ha tőlük vásárolunk
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A Kicsikosár.ro oldalon a termelők 
jelezhetik, hogy mit tudnak felaján-
lani a kiskosárba, és hogy az év fo-
lyamán még milyen termésük lesz. 
A megrendelők pedig lefoglalhatnak 
egy-egy kosarat, akár egy alkalomra, 
de akár három hónapra is, amelyet 
a termelő minden héten egy előre 
meghatározott időpontban kiszállít. 
„Ez a legideálisabb eset, mert kiala-
kul egy bizalmi viszony a termelő 
és a fogyasztó között, és mindenki 
tudja, mire számítson. Van olyan, 
hogy őszig el is látja minden jóval, 
ami nála terem. Vannak nagyobb 
termelők, akik tíz kosarat is be tud-
nak vállalni. Sajnos nagyon vissza 
vannak szorítva a termelők, ha nem 
tudnak bejutni a piacra – és sokan 
nem tudnak – akkor nem tudják el-
adni a termékeiket” – hangsúlyozta 
Emese. Kifejtette, a termelő készen 
kapja az információt, hogy hová kell 
vinnie a kosarat. Fontos szempont 
továbbá, hogy a kosarak tartalma-
sak, több idényzöldség, gyümölcs, 
fűszernövény, de akár lekvárok, 
szörpök is találhatóak bennük. A tu-
datos fogyasztói magatartást is erő-
sítik ezáltal. „Ha a retket tavasszal, 
a paradicsomot nyáron, a sütőtököt 
ősszel, a savanyú káposztát télen 
fogyasztjuk, nem szorulunk rá más 
éghajlaton termesztett zöldségekre, 
gyümölcsökre, hiszen itthon is min-
dent megtalálunk, ami egy változa-
tos, egészséges és tápláló étrendhez 
szükséges” – olvasható a Kicsikosár.
ro oldalon.
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Egyre nagyobb az igény 
a háztáji, helyben meg-
termelt, előállított termé-
kekre, több székelyföldi 
városban is kiskertes moz-
galmak jöttek létre, ame-
lyeknek köszönhetően 
egymásra talál a termelő 
és a fogyasztó, ugyanak-
kor a környezettudatos 
gondolkodást, életmódot 
is segíti. Csíkszeredában 
a zero waste törekvések 
és a kiskertes mozgalom 
összefonódásából indult 
el nemrégiben a kicsi ko-
sár projekt.




