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• Elindult a kicsiko-
sar.ro weboldal, ahol 
kistermelők kínálják 
eladásra idényter-
ményeiket a városi 
fogyasztók számára. A 
gyümölcsökből, zöld-
ségekből és egyéb 
házi termékekből 
összeállított kosarakat 
heti rendszerességgel 
szállítják házhoz.

ISZLAI KATALIN

A kicsikosar.ro egy olyan vir-
tuális tér, amely lehetőséget 
ad a kistermelők és tudatos 

fogyasztók találkozására, így a vá-
sárlók heti, kétheti vagy havi rend-
szerességgel igényelhetik az éppen 
aktuális termésekből összeállított 
zöldséges, gyümölcsös kosarakat, 
illetve más házi termékeket. Noha 
a kezdeményezéssel első körben a 
Csíki-medence térségében élő kister-
melőket szerették volna megcélozni, 
azóta udvarhelyszéki és Kovászna 
megyei termelők is csatlakoztak az 
oldalhoz.

További termelőket várnak

Csukás Emese, a kicsikosar.ro meg-
álmodója és létrehozója nagyobb 

városokban már többször találkozott 
ehhez hasonló kezdeményezéssel, és 
úgy gondolta, helyben is van rá igény. 
Érdeklődni kezdett, lennének-e olyan 
kistermelők, akik hetente éppen ak-
tuális termésükből egy kisebb adagot 
beszállítanának a városba. Olyan sok 
érdeklődő csatlakozott, hogy meg-
született a kicsikosar.ro ötlete, és 
mivel a kezdeményező dizájnerként 

dolgozik, a hozzá tartozó weboldal 
elkészítése sem okozott nehézséget. 
Jelenleg nyolc termelővel dolgoznak 
együtt, közülük háromnak szeptem-
berig már le van fedve a kínálata, 
ezért egyelőre le is kerültek az ajánla-
taik az oldalról. Aktívan tehát négyen 
fogadnak rendeléseket, de továbbra 
is várják újabb kistermelők jelent-
kezését. Csukás Emese elmondása 

szerint a kedvezőtlen időjárás és a 
járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe 
kerültek a kistermelők, ez a kezde-
ményezés pedig segítséget jelent szá-
mukra. Reményei szerint a nyár fo-
lyamán többen is csatlakoznak majd 

az oldalhoz, miután újabb termények 
érnek be. A kistermelők a weboldalon 
jelentkezhetnek, illetve ugyanitt ren-
delhetnek a fogyasztók is.

Azt együk, ami éppen terem

A kosaraknak pontosan meghatáro-
zott áruk van. Bizonyos esetekben 
a vásárlók válogathatnak is, hogy 
az adott értékhatárig mi kerüljön a 
kosárba. A kínálatot mindig az ha-
tározza meg, hogy éppen mi terem, 
hiszen a kezdeményezés lényege az, 
hogy idénytermékeket fogyasszunk. 
Csukás Emese meglátása szerint 
manapság megszoktuk, hogy télen 
például paradicsomot eszünk, de 
ennek nagy ára van a környezetünk 
szempontjából. Emlékeztetett: ré-
gebben mindig azt fogyasztották, 
ami épp termett, retket ta-
vasszal, paradicsomot nyá-
ron, sütőtököt ősszel, a 
helyi zöldség és gyümölcs 
ráadásul egészségesebb is. 
Ezáltal a kezdeményezés a 
kistermelők felkarolását, il-
letve a vásárlói tudatosságot 
hivatott szorgalmazni. A fogyasz-
tók az oldalon rendelhetnek a tet-
szésüket elnyerő kosarakból egy 
alkalommal, de előjegyzést is lehet 
kötni egy vagy három hónapra, és 
akkor minden héten kézhez kapják 
a kosarat. A termelők hetente egy 
napon szállítják ki a kosarakat, a 
pontos nap minden eladónál fel van 
tüntetve. Emellett az is látható, hogy 
éppen mi szerepel az általuk kínált 
kosárban, mennyi az értéke, és az is, 
hogy várhatóan mi lesz még később 
benne.

Kicsi kosarak friss termékekkel
Online felület a kistermelők és fogyasztók találkozásához

Lehetőség a kistermelőknek, 
hogy értékesítsék termékeiket. 
Mindig azt, aminek éppen 
szezonja van 
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KOVÁCS ATTILA

A hajókonténerhez hasonló formá-
jú szelektív szemétgyűjtő sziget 

a tömbházlakókat fogja kiszolgálni 
– tudtuk meg Albert Tibor polgármes-
tertől. Ezért először a szükséges ala-

pozást készítik el számára, 
majd elhelyezik és beüze-
melik. A városvezető szerint 
az automatizált hulladék-
gyűjtő szigetet forgalmazó 
cég kísérleti jelleggel szállí-

totta Tusnádfürdőre a beren-
dezést, amelynek működését követni 
fogják. „Voltunk már Brassóban is, 
megnézni ezeket a hulladékgyűjtő-
ket, amelyeket ott használnak a la-
kók. A tapasztalat azt mutatja, hogy 

kissé nehéz volt megszokni, de jól 
beváltak” – vázolta a polgármester. 
Hozzátette, amennyiben Tusnádfür-
dőn is jól működik majd a rendszer, 
amelyből az összegyűjtött hulladékot 
a város szállíttatja el, akkor szán-
dékukban áll további négy hasonló 
berendezés megvásárlása érdeké-
ben pályázati támogatást keresni. A 
városban rendszeresen megforduló 
medvéktől villanypásztor felszere-
lésével óvják majd a hulladékgyűjtő 
szigetet, ahogy ez a többi gyűjtőhely 
esetében is történik – számolt be.

Azonosításra épülő rendszer

Brassóban egyelőre két helyszínen 
működik olyan okos szelektív hulla-
dékgyűjtő pont, mint amit Tusnád-
fürdőn is üzembe fognak helyezni. 
A hulladékok típusa szerint több 
bedobónyílással ellátott, teljesen 
automata berendezéshez csak az 
azonosítást szolgáló kártyával le-
het hozzáférni. Az azonosított lakók 

számára vonalkóddal ellátott zsá-
kot ad ki a rendszer, ebbe gyűjtik a 
hulladékot, a teli zsákok tartalmát 
pedig a vonalkód leolvasása után az 
érzékelő által nyitott bedobóablakon 
kell a megfelelő részbe önteni. A 30 
ezer euró értékű, kamerával ellátott 
berendezés a felhasználónak nyug-
tát is ad a hulladékról a mennyiség 
feltüntetésével, és idegenek számára 
nem hozzáférhető.

Okos hulladékgyűjtőt használnak a fürdővárosban
• Hargita megye legkorszerűbb szelektív hulladék-
gyűjtő szigetét üzemelik be Tusnádfürdőn. Egy brassói 
cég egyelőre kísérleti jelleggel szállított a fürdővárosba 
egy olyan okos szelektív hulladékgyűjtőt, amelyből 
kettő működik a Cenk alatti városban.

Albert Tibor polgármester 
és Melles Mária alpolgármester 
a berendezés előtt. Új lehetőségek
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Lesznek kulturális 
programok
Egy korábbi határozat módosí-
tásával a csíkszeredai önkor-
mányzati képviselő-testület 
pénteki ülésén döntés született 
arról, hogy már június 30. 
után helyet adnak a korábban 
augusztus 31-éig felfüggesz-
tett szabadidős és kulturális 
programoknak. Az egészség-
ügyi és kulturális minisztérium 
legújabb rendelkezéseinek be-
tartásával így lehetőség nyílik 
az Ezer Székely Leány Napja és 
a Régizene Fesztivál megrende-
zésére is. Áprilisban felfüggesz-
tették a kulturális és sport-
rendezvények szervezését és 
támogatását  augusztus 31-éig, 
de ugyanebben a határozatban 
azt is rögzítették, hogy – a jár-
ványügyi helyzet ismeretében 
– júniusban felülbírálhatják azt. 
A rendezvények legfeljebb 500 
fő részvételével – ülőhellyel 
rendelkező közönség száma – 
valósulhatnak meg. 
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