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A marosvásárhelyi szár-
mazású Bereczki Ko-
vács Attila már öt éve él 

Csíkbánkfalván – mint fogal-
mazott, tömbházlakóból lett 
kezdő falusi. Csíkszeredába 
költözése után, amikor külön-
böző vezetékek értékesítésé-
vel foglalkozott, egy bánkfalvi 
kiszállítás során „fogta meg” 
az ottani táj. Rövid keresgélés 
után sikerült megtalálni a most 
már otthonául szolgáló telket. 
„Marosvásárhely környékén 
nem biztos, hogy kiköltöztem 
volna falura, itt viszont meg-
tetszett a környezet, a székely 
falvakban levő erő, ami egyre 
kevésbé van már meg. Én még 
most is csak az előnyeit érzem 
a vidéki életnek, de nem vagyok 
még rendes falusi” – mosolyo-
dott el. Megjegyezte, amiatt 
nem tartja magát „rendes falu-
sinak”, mert többek között nem 
tud sem takarni, sem fát vágni, 
ahogy kapálni sem. 

Huszonháromféle gyümölcs 

Kiköltözésük után ültetett 
pár gyümölcsfát, mert a vásá-
rolt telken nem volt egy sem, 
aztán gondolta, hogy jó lenne 
pár bokor ribizli, málna, berke-
nye. Most már mintegy 50 ár-
nyi területen 23-féle gyümölcsöt  
termeszt (18 már termőre for-
dult) – ismertette. Megjegyezte 
ugyanakkor, nem ment minden 
probléma nélkül, hiszen a sze-
der minden évben kifagyott, 
úgyhogy most egy fagyálló faj-

tával próbálkozik. A biomódon 
termesztett fekete ribizlivel is 
több gondja volt már, a köves 
földet, a klímát nem igazán sze-
rették az eddig kipróbált fajták, 
úgyhogy keresi még azt, ame-
lyiket termeszteni tudná. Földet 
is vásárolna még tövismentes 
hecserli termesztésére, de egy-
előre nem találni eladó parcel-
lát a szomszédságukban. 

Keresi az információforrásokat  

Kiemelte, habár Csíkszé-
ket nem tartják föltétlen gyü-
mölcstermő vidéknek, mégis 
sokfélét lehet itt termeszteni. 
Ő maga olyan fajtákat keresett, 
amelyek fagyállóak, nem kell 
permetezni, nincs sok kárte-
vője, így került látókörébe a 
berkenye, a fanyarka, illetve 
a szibériai mézbogyó. Kiemel-
te, sokan meglepődnek rajta, 
de Bánkfalván nagyon szereti 
a cseresznye, minden évben jó 
termést hozott, de megterem a 
kajszibarack is. Mivel ezelőtt 
nem foglalkozott mezőgaz-
dasággal, gyümölcstermesz-

téssel, így a szükséges tudást 
könyvekből, internetről, kép-
zéseken szerzi meg. Emiatt 
is csatlakozott a nemrég ala-
kult Ribes Egyesülethez, ahol 
több tapasztalt bogyósgyü-
mölcs-termesztő is tag, így sok 
hasznos információval segít-
hetik egymást szükség esetén 
– a betegségek felismerésétől 
egészen a fagyriadó előtti te-
endőkig. 

Fogyasztásra, értékesítésre termel

Tisztázta, kezdetben sa-
ját használatra termesztette a 
gyümölcsöket, hogy nyár elejé-
től egészen a következő év ta-
vaszáig, míg az utolsó alma is 
el nem fogy, legyen saját ter-
mesztésű gyümölcs a család-
nak. A terméstöbbletet egy ideje 
értékesíti: a málnát és a vö-
rös ribizlit termelői bizonylat-
tal a piaci árusoknak adja el, a 
berkenyéből, fekete ribizliből, 
homoktövisből és az almából 
gyümölcslevet présel. „Mindig 
meglep, amikor azt mondják, 
nem lehet eladni a gyümölcsöt, 

én úgy tapasztalom, abból hi-
ány van a piacon” – mutatott rá. 
Mint mondta, tavaly az általa 
értékesített málna mellett csak 
a romák által szedettet árulták 
a csíkszeredai zöldségpiacon. 

Feldolgozza a gyümölcsöket

Három éve egy gyümölcs-
prést is beüzemelt, akkor még 
a térségben nem volt ehhez ha-
sonló. A prés kapacitását ed-
dig le tudták fedni, így egy kis 
saját márkát is bejegyeztetett 
Bereczki Kovács Attila. A leve-
ket Marosvásárhely és Brassó 
közötti településeken értéke-
síti, az elsődleges felvásárlók 
magánszemélyek, de mellettük 
egyre több vendéglátó egység is 
tesz megrendeléseket, illetve a 
Petry üzletlánc 11 boltjában is 
kaphatók a Natúr+ gyümölcs-
levek. Rámutatott, ő elsősorban 
feldolgozóként tekint magára, 
hiszen nem termel nagyban – 
s a termesztésben egyébként 
is azok vannak előnyben, akik 
gyermekkoruk óta vidéken ne-
velkedtek, láttak mindenféle 

kultúrát, ismerik a mezőgazda-
sági teendőket. 

Vannak lehetőségek vidéken 

A vállalkozó meglátása sze-
rint jövedelmezők lehetnek a 
kis gyümölcsösök, zöldsége-
sek is. Ha két hét késéssel is, de 
Csíkban is megterem a retek, 
zöldhagyma, fokhagyma, a sár-
garépa, a fűszernövények, aho-
gyan a melegebb vidéken. Talán 
az lehet a gond, hogy nincs ha-
gyománya annak, hogy a vi-
dékiek és városiak egymásért 
tegyenek. A vidékiek megszok-
ták, hogy saját használatra ter-
melnek, s úgy gondolják, hogy 
ezt mindenki meg is teszi, mi-
közben a váro siaknak mindent a 
helyi piacról kell beszerezniük, 
ahol csíkszéki termelőt alig vagy 
ritkán látni. Persze az értékesí-
téshez szükségesek a termelői 
bizonylatok, de az egy minimális 
ráfordítás ahhoz képest, hogy jö-
vedelmet, vagy akár megélhetést 
is jelenthet – fejtegette. 

KÖMÉNY KAMILLA

Bereczki Kovács Attila lát lehetőséget a gyümölcsök termesztésében, feldolgozásában

Tömbházlakóból „kezdő” falusi

Bereczki Kovács Attila mutatja bánkfalvi málnaültetvényét. Saját fogyasztásra és értékesítésre is termeszt

Ötven áron termeszt 

különböző gyümöl-

csöket, de elsősorban 

gyümölcsfeldolgo-

zónak vallja magát 

Bereczki Kovács 

Attila. Az öt éve 

Csíkbánkfalván élő 

vállalkozó mindeddig 

csak a falusi élet elő-

nyeit tapasztalta meg.

Tizennyolcadik  a lkalom-
mal szervez földmérő talál-
kozót a hétvégén az Erdélyi 
Magyar Műszaki Tudományos 
Társaság Földmérő szakosztá-
lya, amely az 1990-es években 
alakult. A találkozókat rend-
szerint más-más erdélyi vá-
rosban szervezik meg: idén 
Tusnádfürdőn találkoznak 
a romániai és magyarorszá-
gi szakemberek – ismertette 
Rákossy Botond József. A csí-
ki földmérő szakember érdek-
lődésünkre kifejtette, a pénteki 
előadássorozat mellett szom-
baton egy egésznapos szakmai 
kiránduláson is részt vesznek 
a földmérők. Ahogy a társaság, 
úgy a mostani rendezvény célja 

is a tudomány és a mindenna-
pi tennivalók összekapcsolása, 
utóbbiból rendszerint több ki-
jut a hétköznapokban, ezért is 
fontos tudatosan figyelni a tu-
dományosságra. 

Tizenkilenc előadás 

A mai, fél tíztől kezdődő 
előadásokra várnak minden 
érdeklődőt a tusnádfürdői Csu-
kás Hotel konferenciatermé-
be. A tizenkilenc, egyenként 
20 perces bemutató változatos 
témákat érint, szinte mindent, 
ami a földméréssel, térképé-
szettel kapcsolatos – tájékozta-
tott a konferencia tudományos 
bizottságának tagja. Azt is 

megjegyezte, hogy ő maga is 
tart előadást a konferencián, 
„mikor a helyi helyzetet ismer-
tetem, a magyarországi kol-
légák néha úgy néznek rám, 
mintha egy másik bolygóról jöt-
tem volna. Nekik teljesen más 
problémáik vannak, hiszen rég 
túl vannak a kárpótláson, az 
ingatlannyilvántartás felfek-
tetésén, már három dimenzió-
ban gondolkodnak, mi viszont 
még síkban sem tudtuk a dol-
gokat rendbe rakni”. 

A helyi állapotokról értekezik

Ettől függetlenül Rákossy 
igyekszik mindig a helyi va-
lóságra rámutatni, így idei 

e lőadása  e le jén  ismerte-
ti, hogy miről is kellene be-
szélni a 21. században, és 
hogy ezzel szemben mi a va-
lós helyzet. Mint mondta, rá 
kellett jönnie, hogy „sem a 
földosztás nem fog befejeződ-
ni soha, és azt sem érjük meg, 
hogy egy korszerű, modern 
ingatlannyilvántartásunk le-
gyen, ha valamit le nem egysze-
rűsítenek”. Hargita megyében 
például a területarányt nézve 
hozzávetőleg 55 százalékban 
vannak kiállítva a birtokleve-
lek, és amilyen ütemben ha-
ladtak az elmúlt időszakban 
a kiadások, még több száz év-
re lenne szükség a  befejezés-
hez. Kérdésünkre tisztázta, a 

problémákat a bonyolult tör-
vénykezés, a többféleképp 
értelmezhető jogszabályok, 
továbbá az eddigi pénzhiány, 
illetve a stratégia hiánya – 
hogy egyértelműek legyenek 
a rövid, közép és hosszú távú 
elképzelések – okozza. Emel-
lett azt is bevallotta, egyre ke-
vesebb szakember dolgozik 
a szakmában, a vállalkozói 
szférában is egyre népszerűbb 
a kapcsolatokon alapuló alkal-
mazás a tudás ellenében. 

A konferencia részletes prog-
ramja az alábbi oldalon érhető 
el: http://geodezia.emt.ro/emt_
geodezia_program_2017.pdf

K. K.

Földmérő konferencia Tusnádfürdőn

FOTÓ: GECSE NOÉMI




