
GAZDAVILÁG14 Csíki Hírlap  2017. október 13–15., péntek–vasárnap

Szépvízen tizedik, 

Csicsóban pedig első 

alkalommal szervez-

nek káposztavágást 

és ahhoz kapcsolódó 

rendezvényt a hétvé-

gén. Az események 

okán arra voltunk 

kíváncsiak, milyen 

múlttal rendelkezik és 

milyen jövője lehet a 

káposztatermesztés-

nek Csíkszéken.

Török Jenő, a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági Igazgató-
ság vezetője érdeklődé-

sünkre elmondta, Szépvízen, 
Csicsóban és Szárhegyen is 
megfelelő adottságú a föld a 
káposztatermesztéshez. A 
káposztaföldek szinte ellent-
mondanak a szakmának, hi-
szen vetésforgó alkalmazása 
nélkül is minden évben jó ter-
més lesz, például a Nád-dűlő-
ben. Megjegyezte azt is, hogy 
habár a zöldségtermesztésnek 
évtizedekkel korábban nem 
volt nagy hagyománya vidé-
künkön, a káposztának az em-
lített településeken már akkor 
is híre volt. Annak szemlélte-
tésére, hogy korábban is jó üz-
let volt a káposztatermesztés, 
a Csíkborzsovában élő szak-
ember elmondta, családjának 
az első autóját a rendszerváltás 
után az az évi káposztatermés 
értékesítéséből származó ösz-
szegből vásárolta meg. 

Ma is élő hagyomány 

Mint arra Ferencz Tibor, 
Szépvíz polgármestere rámuta-
tott, az ősök felismerték, hogy 
hol minek kedvez a föld, és tulaj-
donképpen ennek köszönhető, 
hogy bizonyos települések ká-
posztások lettek – Szépvíznek 
volt egy tőzeglápja, ami ide-
ális volt ennek a zöldségnek 

a termesztésre. Hogy valóban 
foglalkoztak itt a káposzta-
termesztéssel, arról 1800-as 
évek eleji írásos dokumentum 
is árulkodik, de inkább a száj-
hagyományból ismerik ennek 
múltját – részletezte a polgár-
mester. Meglátása szerint mi-
vel a kommunizmus ideje előtt 
is a káposztavágás az utolsó me-
zőgazdasági teendőt jelentette, 
ahol közösen dolgozott a község, 
ünnepként élték meg annak el-
végzését. A kommunizmus alatt 
ez a szokás nem élt, hiszen a ter-
melőszövetkezet művelte a Nád-
dűlőt, de ahogyan visszakapták 
a helyiek a földeket, folytatták 
az egyéni káposztatermesztést. 
Miután polgármesternek válasz-
tották Ferencz Tibort, többen is 
panasszal keresték fel őt, hogy 
lopják a káposztatermést. Így el-
sőként megszervezték az őrzést, 
ami után az egységes vágást 
rendszeresítették, s mivel ne-
hézkes volt az értékesítés, a vá-
sárjellegét is megteremtették a 
rendezvénynek – ezeket mind az 
idős emberek elbeszélései alap-
ján tették, a cél ugyanis az volt, 
hogy a valamikori népünnepély-
hez hasonló legyen a mostani 
betakarítás. Idén öntözőrend-
szert építettek ki a dűlőben, 

hogy megkönnyítsék a gazdák 
dolgát, a további terveik közt pe-
dig az szerepel, hogy még jobban 
felfuttassák a káposztatermesz-
tést – akár egy feldolgozó létre-
hozásával – foglalta össze. 

Újrahonosítanák a termesztést 

Csicsóban idén az önkor-
mányzat egy hektárnyi területet 
ültetett be káposztapalántával, 
azzal a nem titkolt szándékkal, 
hogy visszaállítsák a káposz-
tatermesztés hagyományát a 
településen. Péter Lukács pol-
gármester elmondása szerint 
ugyanis a földek kollektivizálá-
sa előtt rendszeres volt a telepü-
lésen a káposztavágás, az utolsó 
mezőgazdasági munkálat közös 
megünneplése Gál-napján. Írá-
sos feljegyzésekből tudják, hogy 
valamikor a településen egyet-
len kultúrnövény a káposzta 
volt, ami pénzforrást jelentett a 
gazdálkodók számára – nem vé-
letlen lett a csicsóiak gúnyne-
ve a káposztások, torzsások. A 
kollektív időszak elején még ter-
mesztettek káposztát a faluban, 
a vizenyős talajban ugyanis más 
nem termett jól. A nyolcvanas 
években viszont feljavították, 
lecsapolták a területeket, így a 

rendszerváltás után visszaka-
pott földeken a helyiek inkább 
más kultúrát termesztettek – 
egyre inkább feledésbe merült a 
káposztatermesztés, aki próbál-
kozott volna, annak pedig a lopá-
sok szegték kedvét – részletezte 
a községvezető. További tervei-
ket illetően elmondta, szeretnék 
jövőben növelni a káposztával 
beültetett terület méretét, bízva 
benne, hogy a helyi gazdák is be-
kapcsolódnak a termesztésbe. A 
cél mindenképp az, hogy a helyi-
ek újra foglalkozzanak nagybani 
káposztatermesztéssel – akkor 
a fesztivált azért szervezhetnék, 
hogy megkönnyítsék a gazdák 
számára az értékesítést. 

Szépvízen vágást, vásárt tartanak 

Szépvízen szombaton vir-
radatkor látnak munkához a 
község három falujának ká-
posztatermesztői a Nád-dűlő-
ben. Nyolc órakor fúvószenekar 
kíséretében Csíkborzsovából 
indul szekeres felvonulás a ká-
posztaföldre, ahol kilenc óra-
kor kezdődik a káposztás ételek 
főzőversenye, amelyre eddig 
mintegy húsz csapat jelentke-
zett. Tíz órakor Ferencz Tibor 
polgármester köszönti a jelen-

levőket, amely után megáldják a 
termést, majd színpadra lépnek 
a madéfalvi hagyományőrző 
csoportok, a szépvízi vonósok, 
a csíkborzsovai citerások, illet-
ve a Csíkborzsovai Férfikórus 
is. Egy órától díjazzák a rajzver-
seny résztvevőit, majd ügyessé-
gi vetélkedőkön vehetnek részt 
az ifjak. Két órakor kiértékelik 
a főzőversenyen bizonyító csa-
patok munkáját, majd tombola-
húzással zárul a program. Idén 
tizedik alkalommal szervezik 
a káposztavágást és vásárt a 
25 hektáros Nád-dűlőben, ahol 
mintegy négyszáz szépvízi, 
csíkszentmiklósi és borzsovai 
gazda termeszt káposztát. 

Fesztivál lesz Csicsóban 

Csicsóban háromnapos prog-
rammal ünneplik a sok év után 
újraélesztett káposztavágás ha-
gyományát: pénteken önkor-
mányzati focitornát tartanak 
két pályán, amelynek ered-
ményhirdetését két órakor tart-
ják. Szombaton kilenc órától 
a helyi fúvószenekar munka-
kedvcsinálója lesz hallható, 
hogy 10 órakor elkezdődhes-
sen a munka a káposztaföldön. 
Tizenkét órakor a káposztavá-
gók felvonulnak Madéfalvára, 
ami után a helyi hagyományőr-
ző tánccsoportok előadása lesz 
megtekinthető. Délután hat órá-
tól bemutatják a Csíkcsicsóban 
…a nagy káposztatermesztő fa-
luban – Káposztatermelés ha-
gyománya Csíkcsicsóban című 
kézikönyvet. Majd Kolumbán 
Gábor Helyi erőforrásokra ala-
pozott vidékfejlesztés című elő-
adása lesz hallható. Este nyolc 
órától termésbált tartanak a 
kultúrotthon felső termében, 
kilenc órától pedig bulit az al-
só teremben. Vasárnap tíz órá-
tól megmérettethetik tudásukat 
a főzni szerető csapatok a ká-
posztás ételek főzőversenyén, 
két órától díjazzák őket, majd 
labdarúgó mérkőzéseket lát-
hatnak a jelenlevők. Fél öttől a 
közbirtokosság székházában 
Gombos Csaba bélyegkiállítá-
sát lehet megtekinteni, hét órától 
pedig a Csíki Játékszín Tisztelt 
ház című darabját mutatja be a 
helyi kultúrotthonban. 

KÖMÉNY KAMILLA

A csíkszéki káposztatermesztés múltjáról, jelenéről és tervezett jövőjéről

Közös ünnep a káposztavágás

A szépvízi Nád-dűlő. Szombaton vágják, értékesítik, illetve elkészítik a káposztát

Jövő héten elkezdi a mező-
gazdasági támogatások előle-
geinek folyósítását a jogosult 
gazdák számára a Mezőgazda-
sági Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökség (APIA).

Egy hete a kifizetések elő-
készítésén dolgoznak a Hargi-
ta megyei APIA alkalmazottai, 
október 16-ától pedig hozzálát-
nak az előlegek folyósításához 
is – hívta fel az érintett gazdák 
figyelmét Haschi András. A me-
gyei APIA igazgatója hozzátette, 
idén minden sikeresen igény-
lő gazda jogosult az előlegre, 
akár végeztek gazdaságában 
ellenőrzéseket, akár nem, sőt 
az állattenyésztők is számíthat-
nak támogatásuk egy részének 

korábbi kifizetésére. A terü-
letalapú támogatások (SAPS) 
értékének 75 százalékát, míg 
az agrár-környezetgazdálkodá-
si juttatások 85 százalékát utal-
ják rövidesen az érintetteknek. 

Az intézményvezető hangsú-
lyozta, az előlegek utalása ugyan 
jövő héten kezdődik, de egészen 
december elsejéig tart, tehát nem 
minden igénylő kapja meg már az 
első héten a várt összeget. A na-
ponta kiküldött, véletlenszerűen 
összeállított listáknak megfele-
lően folyósítják az értékeket – így 
akár öt, akár háromezer gazda 
is kaphat pénzt egy nap. A ter-
vek szerint december elsejétől 
a támogatások teljes értékének 
kifizetése is elkezdődik, így va-

lószínűleg a területalapú támo-
gatást igénylő gazdák azt már 
idén levehetik számláikról – ve-
títette előre. 

Mint megtudtuk, időt vesz fel 
minden agrárpolitikai időszak 
elején, míg az új eljárásokat si-
kerül megfelelően alkalmazni. 
A korábbi időszakban 2010-től 
működtek olajozottan a dol-
gok, a 2015-ben gyakorlatba 
ültetett új agrárpolitikai idő-
szak újdonságai – amelyben a 
korábbi több mint húsz támo-
gatási forma helyett nyolcvan 
körülit igényelhetnek a gazdák 
– idén már nem okoztak fenn-
akadásokat: időben zárult a ké-
relmezés, időben kezdődik az 
előlegkifizetés. (K. K.)

Fizetik a támogatáselőlegeketCsíkszéki mézfesztivál és termékvásár

A Romániai Méhész Egyesület Hargita Megyei Kirendeltsége és a 
Csíkszéki Mézlovagrend a méhészekkel közösen ismételten meg-
szervezi a Csíkszéki Mézfesztivál és Hagyományos Termékek Őszi 
Vásárát október 13-14. között. A csíkszeredai Szabadság térre lá-
togatók közel száz termelőtől kóstolhatnak és vásárolhatnak helyi 
termékeket, ismerhetik meg személyes történeteiket, ezenkívül 
a szervezők újdonságként meglepetésprogramokkal is készül-
tek – jelezte a megyei önkormányzat sajtószolgálata. A Csíkszéki 
Mézfesztivál és Hagyományos Termékek Őszi Vásárát pénteken tíz 
órakor nyitják meg, a program részeként felvonulnak a mézlovagok, 
a méhészeknek lehetőségük adódik termékeik bemutatására, a vá-
sár egészen tizennyolc óráig látogatható. Szombaton a rendezvény 
mézszenteléssel kezdődik, ennek helyszíne a Millenniumi-templom, 
ezt követően kézműves foglalkozásokon, viaszöntésen vehetnek 
részt az érdeklődők. A vásárra hintókkal és szekerekkel látogatnak 
el a Csíktaplocán szervezett gyermeklakodalom és ugyanazon a 
napon szervezett házasember szüreti bál résztvevői, akik táncuk-
kal örvendeztetik meg az egybegyűlteket. Ezenkívül fellép a Kosz 
Szilveszter néptáncegyüttes, a Csíkszentkirályi Méhecske Óvoda, 
valamint az eseményt élőzenés méhészbállal zárják.
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