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ből felpakol. „Mára kialakult egy 
állandó vásárlóközönségünk Som-
lyón, oda jár a feleségem napi rend-
szerességgel. Tudja, ki mit keres, így 
ennek függvényében válogatja össze 
az árut, amiben van gyümölcs és 
zöldség egyaránt, tavasszal pedig 
primőr. A piacolás jelenti az egyik 
állandó pénzforrást” – magyarázza 
vendéglátóm.

 
Lecserélt géppark

Ahogy az udvaron nézegetem a szin-
te újnak tetsző, de legalább húszéves 
zöld traktorokat, a házigazda vicce-
sen azt mondja, három évtizede a 
legtöbb pénzüket a traktorok és a me-
zőgépek nyelték el. Az elején román 
traktorokkal kezdték. Egy 45 lóerős, 
Fiat mintára gyártott új brassói 
erőgép volt az első szerzemény, utá-
na jött egy 65 lóerős, szintén román 
gép, majd egy másik is, amit állami 
pályázaton szereztek be. Egy idő 
után mégis megunták, hogy a hazai 
gyártmányú traktorokat minden év-
ben javítani, bütykölni kell, mindig 
lerobbannak, megbízhatatlanok. Így 
esett a választás az amerikai gyárt-
mányú John Deer traktorokra. Mind 
az ötöt használtan vásárolták – a leg-
régibbet 1980-ban gyártották, a leg-
újabb 1994-es évjáratú –, de strapa-
bírók és megbízhatók. Még a réginek 
sem bontották szét soha a motorját. 
Ha drága is a szervizelés, távolról 
sem kell annyit javítani, mint a ro-
mán gyártmányú erőgépeket, így a 
család mindhárom férfi tagja elége-
dett velük.

Az apa mellett két fi a is a családi 
gazdaságban kötött ki. A nagyob-
bik, Attila mással is foglalkozik, de 
a kisebbik fi ú, Szilárd az apja mellett 
dolgozik főállásban mindennap. Ott-
jártamkor éppen az egyik erőgépet 
készítette fel újabb bevetésre. „A fa-
luban sok bérmunkát vállalunk: több 
család is velünk dolgoztatja meg 

földjeit szántástól betakarításig, van 
tehát munkánk bőven. Az egyetlen 
gond, hogy nagyon sok a kis parcel-
la – öt ártól ötven árig –, és ezekben 
nagy traktorral forgolódni nem köny-
nyű feladat. Az út oda-vissza meg a 
sok határjárás rengeteg üzemanya-
got elvisz, szóval nagy gond, hogy 
nincsenek tagosított parcellák” – 
magyarázza a fi atalember.

Persze nemcsak a bérmunkában 
vállalt parcellák megművelése ne-
héz, hanem saját területeik is szét-
forgácsolt földek. Darabont Attila 
szerint mintegy hatvan parcellából 
áll a birtokuk. Községi szintű tagosí-
tási elképzelés nélkül nagyon nehéz 
ezen változtatni. Vendéglátóm azt is 
hozzáteszi, hogy Perecsen határa ma 
már csak árnyéka annak, ami 25–30 
évvel ezelőtt volt. A községi önkor-
mányzatban helyi tanácsosként is 
tevékenykedő Darabont szerint a 
termőföldek legalább fele parlagon 
hever, pedig a rendszerváltás után 
szinte minden földdarabot megdol-

goztak, zöldségeskertek húzódtak 
szerte a határban.

A fi úk mégis fantáziát látnak a 
családi gazdálkodásban. Amennyi-
ben fejleszteni, bővíteni szeretnének, 
van terület bőven. Európai uniós 
forrásból már nyertek egy ötvene-
zer eurós pályázatot, és ha ez lejár, 
tervben van egy zöldség és gyümölcs 
tárolására tervezett hűtőház építése 
is. Családi összefogással szeretnék 
megalapozni a tavaszig, kora nyárig 
tartó terményértékesítést, piacolást, 
ami több bevételt hozna a családi 
kasszába.

 
Palántázás helyett 
vetett hagyma

A Zilah városát Szilágysomlyóval 
összekötő főút mentén, a falu főut-
cáján sokan kínálnak felfont hagy-
makoszorúkat és egyéb zöldségeket. 
Időnként megállnak az erre járó au-
tósok, a termények többsége mégis 
jóval olcsóbban viszonteladókhoz 

kerül. Ami vendéglátóm szerint nem 
éri meg, mert a teherkocsikkal érkező 
kereskedők rendszerint nagyon ala-
csony árat kínálnak. Igazából csak 
az tud megélni zöldségtermesztés-
ből, aki rendszeresen eljár valame-
lyik közeli piacra, vagy ha több áruja 
van, akkor beszállítja a nagyváradi 
nagybani piacra. De még így is kér-
déses a megélhetése, mert a piaco-
kon már csak töredékét lehet eladni 
annak a zöldségmennyiségnek, ami 
húsz évvel ezelőtt vevőre talált. A 
falu lakosságának többsége városi 
munkahelyeken dolgozik főállásban, 
vagy külföldön próbál szerencsét, aki 
meg itthon van, az mellékkeresetként 
gazdálkodik. Darabont Attila szerint 
az is rossz hír, hogy a mai perecse-
ni hagyma nem az igazi, palántáról 
nevelt zöldség, amihez évtizedekkel 
korábban szokva voltak a vásárlók. A 
palántahagyma helyi sajátosság, más 
vidékeken nem terjedt el, de ez adta 
az igazi perecseni hagymaízt. Mivel 
ezt a műveletet nem lehetett gépesíte-

ni, az emberek rászoktak a dughagy-
más, illetve a vetőmagos változatra. 
Kézimunka hiányában nagyobb terü-
leten ma már senki nem termeszt régi 
típusú perecseni hagymát. Aminek a 
vetőmagja rendszerint nem helyi fajta 
– többen holland vetőmagot vetnek el 
–, mégis a föld összetétele és a hagy-
ma termesztésének kedvező éghajlat 
adja ma is a perecseni termék utánoz-
hatatlan ízét.

„Hiába termesztik a környező fal-
vakban is, egyik sem olyan ízű, mint 
a mienk. A feleségem varsolci, ott is 
termesztettünk régebben vöröshagy-
mát, de ugyanabból a palántából ott 
világosabb volt a színe és másabb az 
íze. Sokszor elmondom, hogy meg 
kéne menteni ezt a mesterségünket, 
de látni kell a szomorú valóságot: a 
perecseni hagyma múltból fennma-
radt hírnév, aminek kérdéses a jövő-
je” – fogalmaz Darabont Attila.

A leszüretelt gyümölcsös várja
a fákat metsző csapatot

A több lábon állás 
elengedhetetlen tartozéka
a fóliaház is




