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Mázsás turistacsalogató  Nyárádmentéről
Az ország legnagyobb példánya lehet a nyárádszentbenedeki óriástök

S Z Á S Z  C S .  E M E S E

A nyárádszentbenedeki 47 
éves Kilyén Károly amúgy 
tűzoltó, szabadidejében fog-

lalkozik zöldségtermesztéssel, van 
egy kis fóliaháza is a családnak. 
Töktermesztéshez amúgy csupán 
három éve kezdett, amikor magot 
kapott a helybéli Nám Vilmostól. 

Nyolc erős ember hozta fel 
a kertből

A rekordméretet is a magnak tulaj-
donítja, ugyanis az a belga testvér-
településről, Katerleeből származik, 
amelyekből sosem lesznek kicsi pél-
dányok. Nám Vilmosnak, aki elő-
ször kezdte termeszteni, 220 kilósra 
sikerült feltornáznia a legnagyobb 
példányát, a Kilyén portán pedig 

mindhárom évben rekordpéldányok 
nőttek: már az első évben, 2016-ban 
198 kilós példány nőtt, a tavalyi 
igaz, „csupán” 148 kilóra sikeredett, 
az idei termés azonban pótolta: ösz-
szesen három tök termett, a legki-
sebb is elérte a fél mázsát, de lett egy 
80 kilós is a rekordméretű 256 kilós 
példány mellett.

„Ezt nyolcan hoztuk fel a kertből 
egy pokróc segítségével körülbelül 
egy hete. Még egy hétig itt lesz a ka-
pu előtt, aztán a Nyárádszentbene-
deki falunapok ékessége lesz, majd 
Jászvásárra viszik, ahol egy hónapig 
krizantém kiállítás lesz a helyi bota-
nikus kertben, s oda kell dísznek a 
tök” – magyarázza a büszke tulajdo-
nos, akitől már meg is akarták venni 

a hatalmas példányt a jászvásáriak, 
de ő nem adta, azt mondja, szüksé-
ge van a magokra, azokból termeli 
majd a következő példányokat. A 
337 centiméter kerületű, 265 kilós 
példánynak ugyanis vagy négyszáz 
magja is lehet. Ez az óriáspéldány 
is a tavalyi magjából született: el-
tették a magokat papírtasakba, feb-
ruárban kiültették a fóliasátorba, a 
földbe pedig már a tő került április 
környékén.

Mi a titka?

Kilyén Károly szerint az óriáster-
mény titka a víz, a víz és még egy-
szer a víz. Vagyis rengeteget kell 
öntözni a tököt, és olyan helyre kell 
ültetni, ahol nem süti folyton a tűző 
nap, mert azt nem bírja. A homokos 
föld sem az igazi számára, de a feke-

te földet sem szereti, valahol a kettő 
között a legjobb a növény számára 
a talaj. A Nyárád partján, a Kilyén 
porta diófájának árnyékában azon-
ban nagyon szereti a tök, ez abból is 
látszik, hogy ilyen hatalmasra nőtt.

Hogy mi lesz belőle? Azt még 
maga a gazda sem tudja. Enni nem 
eszik meg, mert ez nem sütőtök, 
nem is főzőtök, de nem is a nálunk 
jól ismert disznótök, ez valami belga 
fajta. A tavalyelőtti belének a disz-
nók örvendezhettek végül, a tavalyi 

példány pedig, amelyik szintén a 
kapu előtt volt a falu látványossága, 
az időjárás áldozata lett. Ez egyelőre 
még a vendégeket vonzza Nyárád-
szentbenedekre. Napi 50-60 kép ké-
szül az óriástökkel, s Kilyén Károly 
sem győzi mesélni mindenkinek, 
hogy is lett ekkora. Igazi turistalát-
ványosság, miután vannak, akik 
csak azért látogatnak el az Ákos-
falvához tartozó településre, hogy 
megbizonyosodjanak róla, nem csak 
legenda a 265 kilós termény.

SIMON VIRÁG

Negyedik alkalommal szervezik 
meg a várvásárt, amely keretében 

évente kétszer lehetőséget teremtenek 

a kistermelőknek, kézműveseknek, 
hogy szervezett formában kínálják 
termékeiket, és lehetőséget teremte-
nek a városlakóknak, hogy minősé-
gi alapanyagokból készült, házias 
élelmiszereket vásároljanak. Az idei 
vásárra hetven termelő jelentkezett 

be. A szervezők szerint elhozzák ter-
mékeiket a méhészek, így a hideg 
időszakban egyre jobban értékelt ha-
gyományos méz és lépesméz mellett 
propoliszt, dióval, gyömbérrel ízesí-
tett termékeket is lehet majd vásárol-
ni. De ott lesznek a vásárban a házi 
kenyeret és házi süteményeket készítő 
háziasszonyok is, tőlük is bizalommal 
lehet majd fi nomságokat a kosárba 
gyűjteni. Több standnál lehet majd 
hagyományos hústermékek közül vá-
lasztani, s sajtokat is legalább három 

helyen lehet majd kóstolni, venni. De 
ott lesznek a vásárban a levendulát 
termesztő és illóolajokat, házi kencé-
ket készítő árusok is. A szervezők sze-
rint azok a háziasszonyok, akiknek 
kamrájának polcain van még van üres 
hely, most a vásárból feltöltetik azokat 
zakuszkával, savanyúságokkal, ször-
pökkel és ízekkel. Gyógynövényekből 
készült teákat és cserepes fűszernövé-
nyeket is lehet majd vásárolni, s nem 
fognak hiányozni a kézműves söröket 
készítő kisvállalkozások sem.

Akik kézműves fagyit szeretnének 
kóstolni vagy óriás palacsintát, kür-
tős kalácsot ennének, esetleg roston 
sült hallal és szalmakrumplival csil-
lapítanák éhségüket, azokat is vár-
ják, hiszen több helyen lehet majd 
falatozni is.

A termelők, kézművesek Maros, 
Hargita, Kovászna, Fehér, Szeben, Su-
ceava, Brassó és Kolozs megyéből ér-
keznek. A várvásár programja: péntek 
11–18 óra, szombat 10–19 óra és vasár-
nap 10–18 óra.

• Kilyén Károly nyá-
rádszentbenedeki 
portáját nehéz lenne 
eltéveszteni: messzi-
ről látszik a kapuba 
kihelyezett óriásmé-
retű tök, amelyről az 
a hír járja, hogy az 
ország legnagyobb 
tökterménye lehet. 
Az biztos, hogy a 
265 kilogrammos tök 
egyfajta turistalátvá-
nyossága lett a tele-
pülésnek, napi 50-60 
fotót készítenek róla, 
s van, aki csak azért 
látogat el az Ákosfal-
va községhez tartozó 
településre, hogy 
megcsodálhassa a 
rekordméretű óriás-
terményt. A 337 centiméter kerületű, 265 

kilós példány fél év alatt nőtt 
ekkorára
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1190 kilós a világrekordnak számító tök
A nyárádszentbenedeki termény bár hatalmas, messze van a világrekord-
tól, az eddigi jegyzett legnagyobb tököt ugyanis 2016-ban a belga Mat-
hias Willemijns termesztette, a 1190,5 kilogrammos sütőtökével akkor 
nemcsak megnyerte az Óriástök Európa-bajnokságot, de hivatalosan is 
világrekordot döntött.

Finomságok a vásárhelyi várvásáron
• Hetven termelőtől és kézművestől vásárolhatunk má-
tól vasárnap estig Marosvásárhelyen a várvásár negye-
dik kiadásán. A vár előtti térre pénteken reggel állítják 
fel az asztalokat, a vásár 11 órakor nyit.




