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Zsebbe kell nyúlni
Változó, hogy hol mennyibe kerül a bárányhús

ISZLAI KATALIN,
SIMON VIRÁG

Legalább tíz éve nem volt olyan 
drága a bárányhús Csíkszere-
dában, mint idén, ráadásul a 

kínálat is igencsak szegényes. Míg 
a járványt megelőző években az 
ünnep előtt a csíkszeredai piaccsar-
nok asztalain kizárólag bárányhúst 
árultak, tegnapi ottjártunkkor a szo-
kásos változatosság fogadott. Zöld-
ségek, gyümölcsök, tejtermékek, 
méz és egyéb fi nomságok várták az 
érdeklődőket, bárányhúst azonban 
mindössze két asztalnál értékesített 
egy csíkszéki és egy udvarhelyszé-
ki árus. Vásárló viszont annál több 
akadt: a 32–35 lejes kilogrammon-
kénti ár ellenére az egyik árusnál 
már a délelőtti órákban fogytán volt 
a termék, a másiknál pedig hosszú 

sorokba rendeződve várakoztak az 
érdeklődők. Az elmúlt évek tapasz-
talatai alapján a jelentős drágulás 
oka valószínűleg a húsvét korai idő-
pontja. Azokban az években ugyan-
is, amikor korábbra esett az ünnep, 
mindig drágább volt a bárányhús. 
Ettől függetlenül 2011 óta nem volt 
példa 30 lejnél magasabb árra egy 
kilogramm bárányhúsért Csíksze-
redában, a legtöbb évben pedig át-
lagosan 25 lej körül alakult a termék 
kilogrammonkénti ára.

Eltérő árak Maros megyében

Marosvásárhelyen nem sokat 
változtak az árak az előző évhez 
képest, élősúlyban átlagosan 15 
lejért adták a terméket, levágva és 
házhoz szállítva pedig 28 lej volt ki-
logrammja. Aki viszont ellátogatott 
a Marosvásárhely közelében lévő 
településre a bárányért, frissen le-

vágva 25 lejes kilogrammonkénti 
áron is megvásárolhatta. Marosvá-
sárhelyen egyébként régi szokás, 
hogy az autók csomagtartójából 
vagy utánfutójából lehet élő bá-
rányt vásárolni, amit ott helyben, a 
hivatalosan kialakított vágóhídon 
kérésre le is vágnak. Idén azonban 
erre nincs lehetőség, sem 
Marosvásárhelyen a Cu-
za Vodă utcai napipiacon, 
sem Segesváron. A megye-
székhelyen 3 ezrelék felett 
áll a fertőzöttségi mutató, 
így nem engedélyezték az 
ideiglenes vágóhíd meg-
nyitását és működését. A városi 
hentesboltokban a hét elején je-
lent meg a friss bárányhús, bevett 
szokás szerint egy fél vagy negyed 
bárányt kínáltak eladásra. A kü-
lönböző mészárszékekben alkal-
mazott árak között kis különbségek 
voltak, a legtöbb helyen 30 lejért 
lehetett beszerezni a hagyományos 
húsvéti terméket, de olyan üzlet is 
volt, ahol csaknem 34 lejbe került a 
bárányhús kilogrammja.

Boltokban is kapható bárányhús. 
Az árak térségenként változnak
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H I R D E T É S

• Alacsonyabb kínálat és magasabb árak – húsvétra 
nehezebben és drágábban szerezhető be a bárányhús 
Csíkszeredában, Marosvásárhelyen viszont jóval alacso-
nyabb áron kínálják az alapanyagot az ünnepi fogáshoz.

A z elfogadott kormá nyhatá rozat 
é rtelmé ben a gyergyó szent-

mikló si cí mer azú rké k, rajta zöld 
hármashalom, aranynap é s ezü st-
hold kö zé  foglalt ezü stfenyő . A le-
írás szerint a zöld hármashalom a 
természeti környezetet, a fenyő az 
erdőket, a nap és a hold pedig a ha-
gyományos jelképeket jeleníti meg. 
A címerpajzs fölött elhelyezkedő 
ötbástyás falkorona arra utal, hogy 
Gyergyószentmiklós megyei jogú 
város. A csí kcsicsó i címer ké k mező -

ben há rom ezü stfenyő t á b-
rá zol, jobb é s bal oldalukon 
aranyszí nű  nappal é s hold-
dal, alatta egy hullámzó 
szürke sáv, illetve egy zöld 
hármashalomra helyezett 

bástya. A leírás szerint a fe-
nyők az erdőket, a kék mező az eget 
jelképezi, a nap és a hold pedig ha-
gyományos szimbólumok. Megjele-
nik hullámzó sávként az Olt, a zöld 
hármashalom a természeti környe-
zetre, a bástya pedig a csicsói várra 
utal. A címerpajzs fölötti falkorona 
egy bástyával arra emlékeztet, hogy 
a településnek községi rangja van.

Hagyományos jelképek

A gyergyószentmiklósi városcí-
mer elkészítése érdekében, amely 
hagyományosan a kék mezőben 
hármashalmon álló fenyőt, kétol-
dalt pedig a székelység jelképeit, 
a napot és a holdat jeleníti meg, 
2010-ben több tervváltozat is ké-
szült, de egyik sem nyerte el ma-
radéktalanul a lakosság tetszését. 
Végül a most elfogadott változatot 
terjesztették fel jóváhagyás cél-
jából a megyei, majd az országos 
fórumokhoz. A csíkcsicsói címer 
tervét 2019-ben bocsátották köz-
vitára, majd küldték tovább jó-
váhagyás céljából – tájékoztatott 
Péter Lukács polgármester. A te-
lepülés egykori címerén található 
jelképek nem változtak, viszont 
a jegenyefát fenyőre cserélték, és 
grafikai változtatásokat végeztek. 
A községvezető szerint a Csíkcsicsó 
zászlójának jóváhagyásához szük-
séges eljárást is el akarják indítani, 
ehhez először a címert kellett elfo-
gadtatni.

Kovács Attila

Szabó Zsolt Hargita megye új prefektusa
A kormány szerdai ülésén kinevezte Szabó Zsoltot, az USR-Plus pártszö-
vetség jelöltjét Hargita megye prefektusává és Ráduly Istvánt, az RMDSZ 
jelöltjét Kovászna megye prefektusává. A Hargita megye prefektusává 
kinevezett Szabó Zsolt a gyergyószentmiklósi Batthyány Ignác Műsza-
ki Kollégium 37 éves román-angol szakos tanára. 2017 és 2020 között 
a szegedi József Attila Tudományegyetem román nyelv és irodalom 
tanszékén tanított, ahonnan azonban visszatért szülővárosába. A tavaly 

szeptemberi önkormányzati vá-
lasztásokon az USR-Plus szövet-
ség jelöltjeként szállt versenybe 
Gyergyószentmiklós polgármesteri 
székéért, és a szavazatok 3,2 szá-
zalékát szerezte meg. Az USR-Plus 
szövetség a tiszta közélet jelsza-
vával próbálta megszerezni a szé-
kelyföldi választók támogatását. 
A Kovászna megyei prefektussá 
kinevezett Ráduly István 2004 óta 
Uzon község polgármestere. Az 52 
éves politikus jogászi végzettség-
gel rendelkezik, vidékfejlesztésből 

és turizmusból doktorált, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem óraadó 
tanára. Polgármesteri tevékenysége idején a kiemelt köztisztviselői 
státust is megszerezte. Ráduly István volt az első székelyföldi polgár-
mester, akinek a korábbi Kovászna megyei prefektussal folytatott hosz-
szas pereskedés után 2014 januárjában el kellett távolíttatnia a székely 
zászlót Uzon község polgármesteri hivataláról. Céljai között azt emelte 
ki az RMDSZ szerdai közleményében, hogy javítsa a prefektusi hivatal és 
az önkormányzatok közötti viszonyt, és növelje a kormánynak alárendelt 
Kovászna megyei intézmények működési hatékonyságát.

• RÖVIDEN 

Jóváhagyott településcímerek
• A kormány szerdai ülésén jóváhagyta Gyergyószent-
miklós és Csíkcsicsó címereit, ezáltal a két település 
hivatalosan is használhatja ezeket a jelképeket.

A gyergyószentmiklósi és a csíkcsicsói címer




