
8 GAZDAÉLETGyergyói Hírlap  2017. október 13–15., péntek–vasárnap

Az idei eseménysor leglát-
ványosabb része kétség-
kívül a mezőgazdasági 

gépek kiállítása lesz. Amint azt 
Gáll Szabolcs polgármester el-
mondta, felkérték Gyergyószék 
nagyobb gazdáit, hogy újabb gé-
peiket vonultassák fel, és te-
gyék közszemlére Alfaluban. 
Így, egy helyen nem mindenna-
pi benyomást keltenek majd. A 
polgármester szerint ennek ket-
tős üzenete is lehet: egyrészt, 
hogy itt, Gyergyószéken is lehet 
magas szintű földművelést vé-
gezni, illetve, hogy Székelyföld 
más régióival is tartja a lépést 
ez a térség a mezőgazdaság te-
rén, sőt, lehet, hogy még példa-
értékűnek is mondható. 

A gépkiállítás nagy teret igé-
nyel, ezért döntöttek úgy, hogy 
az eseményt ezúttal kiköltöz-
tetik a falu határába. Borzont 
irányában, a faluvégen, a 
Réteskertben rendezik a gaz-
danapot. Idén egy másik kerek 
évfordulóról is megemlékeznek, 

90 éve alapította Ágoston Ágos-
ton a Gyergyóalfalvi Gazdakört. 

Ahogyan  k i lencven  év-
vel ezelőtt összefogtak a he-
lyi gazdálkodók, és közösen 
dolgoztak, arra ma is szükség 
lenne, sőt, egyre inkább nél-
külözhetetlen. Gáll Szabolcs 
kifejtette, látható, hogy az uni-
ós támogatásokat idővel nem 
területméret, hanem termés-
mennyiség szerint juttatják 
majd a gazdáknak. Ahhoz, hogy 
a gyergyószékiek is hatéko-

nyan tudjanak ebből részesül-
ni, szükség lesz a szövetkezeti 
gondolkodásra, a közös földmű-
velésre. A mai modern gépeket 
is akkor lehet gazdaságosan 
működtetni, ha nem nadrágszíj-
parcellákon, hanem nagyobb, 
tömbösített területeken folyik 
a termelés – erre is igyekeznek 
majd felhívni a figyelmet. 

A gazdanap társszervezője 
az RMDSZ gyergyószéki szer-
vezete is. Ennek vezetője, Barti 
Tihamér gazdafórumra hív-

ja az érdeklődőket. Az Alfalvi 
Gazdanap helyszínén az APIA 
területi illetékesei tartanak tá-
jékoztatást. Fő téma az, ami 
minden gazdát érdekel: mikor 
folyósítják a 2017-es évre szóló 
támogatásokat. Ugyanitt Török 
Jenő, a Hargita Megyei Mező-
gazdasági Igazgatóság vezetője 
új piaci kihívásokat és lehetősé-
geket ismertet a résztvevőkkel, 
hogy a megszokott pityókater-
melés mellett más növények 
termesztésével tegyék változa-

tosabbá és jövedelmezőbbé a 
gazdálkodást. 

Mindemellett a 20. Gyergyó-
alfalvi Gazdanapon megren-
dezik a szokásos programokat 
is a túróspuliszka-reggelitől 
kezdve a lovas erőpróbákon át a 
néptáncelőadásokig. Lesz még 
kovácsbemutató és bor-, illetve 
pálinkakóstoló is többek között.

 GERGELY IMRE

Két gyergyószéki községben is a gazdáké lesz a szombati nap

Gazdatalálkozóra hívnak Alfaluba

Tavaly Borzonton zajlott az esemény, most a két falu közé, a Réteskertbe költözik

Huszadik alkalommal 

rendezik meg szom-

baton a Gyergyóalfalvi 

Gazdanapi Sokadal-

mat. Az évforduló 

okán a szokásosnál is 

nagyobb szintű ese-

ményt terveznek. 

A program: 

8 óra: Ünnepélyes felvo-
nulás a Régi piactérről a 
Réteskertbe. 10-12: Túrós-
puliszka kóstolás, Muzsikál 
Nagy Imre zenekara és meg-
hívott zenészek, Kisgazda 
vetélkedő 5-8 osztályos gyer-
mekeknek, Mezőgazdasági 
gépek kiállítása, Gazdanapi 
díszletek megtekintése, Helyi 
termékek kiállítása és vására. 
12: Ünnepi áldás. 12-13: 
Hagyományos és érlelt sajt-
készítés, kisállat-kiállítás, 
állatszemle, galambröptetés. 
13: Gazdafórum, Kovácsmes-
terek bemutatója. 13-13.30: 
Néptáncbemutató. Fellép a 
Gyergyóalfalvi Jégvirágok, a 
Domokos Pál Péter Hagyo-
mányőrző Egyesület tán-
cosai és a Gyergyóremetei 
Sirülő, alfalvi és gyergyói 
vendégtáncosokkal. 14.30: 
Lóerőpróba. 17. 30: Tombo-
lahúzás. További programok: 
kertészeti bemutató, bor- és 
pálinkakóstolás, szalmavár.

A szárhegyi gazdák nagy nap-
ja jön szombaton, amikor egész 
évi munkájuk eredményét ün-
neplik. Mondhatnánk azt is, 
hogy most aratják le a gyümöl-
csét, de ebben az esetben így a 
helyes: most vágják a káposztát. 

„A Szárhegyi Káposztavá-
sár és Fesztivál már nemcsak 
az országosan egyedüli már-
kanévvel védett káposztáról 
szól. A jó minőségű, vékony le-
velű káposztánk megismerése, 
az abból készült ételek kóstol-

gatása, és a minőségi turizmus 
összefonódása a hagyományos 
ételekkel: ez a rendezvény alap-
gondolata. Ráadásnak Szárhegy 
szépsége, a szórakoztató prog-
ramok, mind növelik a fesztivál 
színvonalát. Meg kell kóstolni a 
szárhegyi káposztát, meg kell 
ismerni Szárhegyet, az itteni 
embereket” – fogalmaz Lukács 
Géza, a Szárhegyi Káposztater-
mesztők Egyesülete vezetője.

Az esemény péntek este tánc-
házzal indul, majd szombat dél-

előtt a Cárinában folytatódik a 
tényleges munkával, a káposz-
tafejek vágásával, hogy aztán 
a vásártéren és annak környé-
kén alakuljon ki a jó hangula-
tú mulatság. 

De ezúttal nem a zenés ki-
kapcsolódás a leglényegesebb: 
„Ez nem egy zenés fesztivál, 
hanem egy olyan nap, ami a 
gazdákról szól. Ez az az alka-
lom, amikor nem szórakozni 
vágyó vendégeket várnak, ha-
nem azokat, akik a hordóik-

ba a legjobb, tehát a szárhegyi 
káposztát szeretnék eltenni. 
Itt és most megvásárolhatják 
ezt” – fogalmaz Danguly Ervin 
polgármester. A káposztafejek 
mellett még persze egyéb ter-
ményeket is kínálnak e napon, 
zöldséget, pityókát és mindent, 
ami a falu földjeiről, kertjeiből 
származik. 

Jó alkalom ez arra is, hogy a 
falu ismét megmutassa értéke-
it, a testvértelepülések küldött-
ségeit is várják. Hogy ez a helyi 
vendéglátásnak is fontos napja, 
jelzi, hogy már napokkal ezelőtt 
lefoglaltak a vendégek minden 
szálláshelyet Szárhegyen. 

Persze, ha nem is ez a leglé-
nyegesebb ezen a napon, azért 
van mód a kikapcsolódásra, 

szórakozásra is, gyermekek-
nek és felnőtteknek is adódnak 
színvonalas programok. Ezek 
közül kiemelkedik Kegye Já-
nos pánsípművész koncertje. 
A művész neve nemcsak Euró-
pában, hanem világszerte is-
mert. Rengeteg műfajban jelent 
meg lemeze pánsípon (Handel, 
Mozart, Dvorák, Bach, Haydn, 
Vivaldi, Brahms, Massenet), a 
Time to Say Goodbye, a Pacsir-
ta, cigánydalok, német és oszt-
rák sramli dalok. Játszik még 
magyar és nemzetközi világslá-
gereket, amelyek ezen a hang-
szeren, a pánsípon nem, vagy 
nagyon ritkán szólalnak meg. 
Különleges zenei élmény lesz 
az ő fellépése. 

GERGELY IMRE

Vágják, kínálják a híres szárhegyi káposztát

A program:  

Péntek: 20 óra: Táncház – Zenél a Cika zenekar (Cika terem);
Szombat: 9.30: Gyülekező a vásártéren; 10: Megnyitó; 10.15: 
Lovasfelvonulás a káposztáskertig, káposztavágás (Cárina); 
10.30: Káposztafőző-verseny kezdete; 12: Tökfaragás gyer-
mekeknek; 12: Katorzsa Néptánccsoport fellépése; 12.30: A 
Cika Hagyományőrző csoport énekeseinek előadása; 13: A 
Gyergyószentmiklósi Fúvószenekar koncertje; 13.30: Egy szót se 
káposztavágásig! – vetélkedő gyermekeknek; 14: Világszép Nád-
szál – a Halvirág Bábszínház előadása (Cika terem); 14.30: Kép-
zőművészeti és kézműves-foglalkozás gyerekeknek (kultúrház); 
14.30: Az Orotvai komák zenés kabaréműsora; 15: A Bekecs Nép-
tánccsoport előadása; 16.30: Fodor István Székelyföld Madártáv-
latból című fotókiállítása és Kegye János pánsípművész előadása 
(sportcsarnok); 17: Az Undercover zenekar koncertje; 21.30: Ká-
posztabál, zenél Kósa Béni és zenekara (sportcsarnok).A káposztáról és a szárhegyi gazdákról szól ez a nap  
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