
Bontogatja szárnyait 

Gegest festői táj övezi, a falu 
megőrizte azt az archaikus arcu-
latát, amely vonzó sok, csendre 
és eredeti hangulatra vágyó, 
városban élő és dolgozó család 
számára. A faluturizmus lassan 
bontogatja is a szárnyait, hiszen 
ez egy olyan település, amely 
biztonságos, ahol a felnőttek és 
gyerekek is jól érzik magukat, 
pihenhetnek, feltöltődhetnek. 
Gyerektáborokat is rendszeresen 
szerveznek – idén nyáron ezek 
a pandémia miatt elmaradtak. 
Kulcsos házak vagy az egyház 
szálláshelyei is várják a látogató-
kat, akár egy hétvégére, akár egy 
hosszabb vakációra is.  
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• Tőkés Attila, gegesi 
református lelkipásztor 
úgy került a kis, Maros 
megyei faluba évekkel 
ezelőtt, hogy korábban 
nem járt ott, de még 
csak nem is hallott a 
településről. Azonnal 
megszerette a Marosvá-
sárhelytől 30 kilométerre 
található falut, elhatá-
rozta azt is, hogy minden 
tőle telhetőt megtesz, 
hogy visszanyerje régi 
fényét.

A N T A L  E R I K A

„Mi nem tudtuk, hogy hova jövünk, 
életünkben nem jártunk itt, de azt 
mondtuk, minket a Jóisten ide veze-
tett, itt megválasztottak, azt jelenti, 
hogy itt valamilyen feladatunk van. 
Nem állt szándékunkban továbblép-
ni, bár azóta több lehetőségünk is lett 
volna rá, maradtunk. Szerettük, sze-
retjük, úgy érezzük, van feladatunk 
– magyarázza érdeklődésünkre a fa-
luba jövetelének történetét a lelkész.

Azonnal megszerette a Marosvá-
sárhelytől 30 kilométerre található, 
a Nyárád- és a Kis-Küküllő-mente 
közötti, Havad községhez tartozó 
zsákfalut. Közösségépítésbe és a 
gazdaság fellendítésébe fogott. El-
határozta, nem hagyja, hogy teljesen 
elnéptelenedjen Geges – minden tőle 
telhetőt megtesz, hogy újból egy vi-
rágzó, fejlődő településsé váljon.

Gyermekzsivajtól hangos utcák

A lelkész hisz abban, hogy az el-
öregedés megállítható, hogy a fi atal 
családoknak van jövőjük a faluban. 
„Amikor gyermekzsivajtól hangosak 

az utcák, akkor van remény” – fogal-
maz, hozzátéve, hogy az egyház és 
az öt éve létrejött egyesület, amiben 
tudja, segíti a fi atalokat. A gyerekek 
számára zenei képzést és sporttevé-
kenységet szervez rendszeresen, a kis-
iskolásoknak munkafüzetet, illetve 
taneszközt vásárol. A gazdasági fejlő-
dést is szeretné fellendíteni, megélhe-
tési lehetőséget, illetve jövedelem-ki-
egészítést biztosítva a családoknak.

A megmaradás jelképe: 
óriás székelykapu

Már áll Geges bejáratánál a hatalmas 
székelykapu, amelyet Tőkés Attila 
kezdeményezésére faragtak helyi fafa-
ragók a falu erdejéből származó fából. 
Ottjártunkkor a református lelkész 
elmondta, jó néhány évvel ezelőtt ál-
modta meg annak felállítását, mint 
az összetartozás jelképét, a trianoni 
centenárium alkalmából tanúbizony-
ságaként annak, hogy íme száz évnyi 
megpróbáltatás után is itt vagyunk, 
létezünk és továbbra is megmaradunk.

Az elképzelés szerint a kaput az 
augusztus utolsó hétvégéjére terve-
zett, öt évenként esedékes falutalál-
kozó alkalmával avatták volna fel, 
ám a világjárvány ezt megakadá-
lyozta. Noha az ünnepség elmaradt, 
a kapu áll, a találkozót pedig remél-
hetőleg jövő esztendőben sikerül 
megszervezniük.

Egyesület a gazdasági 
fellendülésért

Századokkal ezelőtt Geges Marosszék 
egyik legnépesebb faluja volt, még a 
második világháború után is ezer lé-
lekszámot tartottak nyilván. Sokan 
elmentek a háború után, majd az azt 
követő évtizedekben is. Az 1989-es 
fordulat utáni időszakban is fogyott 
a falu népe. „Az emberek elmentek, 
mert egyre kevesebb volt a megélhe-

tési lehetőség, a fi atalok jobb körül-
ményekre vágytak, úgy érezték, a 
gyerekeknek nincs jövőjük itt” – ma-
gyarázza Tőkés Attila, aki családjával 
példát mutat a helybenmaradásra. 
Helyi óvodába, illetve iskolába jártak 
és járnak a gyermekei, és arra biztat 
másokat is, hogy hasonlóképpen te-
gyenek. „Szeretnénk, ha megmarad-
na az óvoda és a négyosztályos elemi 
iskola” – teszi hozzá.

Jelenleg alig kétszázan élnek a fa-
luban, de nem reménytelen a helyzet, 
hiszen van gyerek, és ahol gyerek-
zsivajtól hangos az utca, ott van jövő 
is – mondja Tőkés Attila. Hozzátette: 
vannak már olyan fi atalok, illetve 
nyugdíjasok is, akik visszateleped-
tek Gegesbe; többen is vállalkoznak, 
kertészkednek, málna- és feketeribiz-
li-termesztéssel foglalkoznak. A falu 
melletti erdőben pedig a skót szarvas-
marha-tenyészet működik.

Egyházi indíttatással jött létre 
2015-ben az Open Vision Egyesület, 
amelynek vezetőségi tagjai között 
egyházi tagok is találhatók, ahogy 
Havad községből mások is, illetve egy 
hollandiai támogató, aki a sajátos, 
felföldi szarvasmarhák tenyésztését 

kezdeményezte. „A tevékenység már 
túlszárnyalta azt, amit az egyház kí-
nálhat (elsősorban nem is gazdaság-
fejlesztés a célja egy egyházközség-
nek). Ám fontosnak tartottuk, hogy 
más irányba is nyissunk, tehát ez egy 
jó kiindulópont” – mondta a lelkész. 
Az egyesületi tevékenység hamar el-
indult, ma már egy alkalmazott is dol-
gozik, illetve szükség esetén önkénte-
sek vállalnak különböző feladatokat. 
Például Adorjáni Péter, aki a székely-
kapu vasazatát készítette, sofőrként 
segít, amikor arra van szükség. Ge-
gesből ugyanis nincs buszjárat, ezért 
az egyesületi kisbusz szerdánként 
bemegy Nyárádszeredába, és beviszi 
a piacra az embereket. De ha orvoshoz 
vagy netán kórházba kell mennie va-
lakinek, az is számíthat az egyesület 
támogatására, a kisbusszal elszállít-
ják oda, ahová kell.

„Az egyesület prioritása az, hogy 
megélhetési lehetőségeket teremtsen 
itthon, helyben a helyi fi ataloknak. 
Ez nagyon fontos, mert fél évszázad-
dal ezelőtt még ezres létszámú volt a 
falu. Miért mentek el? Mert a szülők 
a gyerekeiknek egy jobb jövőt álmod-
tak. Mert Gegesben nincs infrastruk-

túra, nem lehet otthon megélni. Ezt a 
hiányt próbáltuk pótolni azzal, hogy 
lehetőségeket teremtettünk. Ezek 
sorába illeszkedik be a skót felföldi 
marhatenyészet, a málnászat, a ker-
tészet és a gyümölcstermesztés” – 
hangsúlyozza a lelkipásztor.

A skót felföldi marhatenyészet

A különleges, kevésbé ismert ha-
szonállat tenyésztésének az ötlete 
nem a gegesiektől származik, hanem 
a holland támogatótól. Azt mondta, 
nagyon sok farm van, számos ősho-
nos állattal, de nagyobb piaca lenne 
valami különlegesebb jószágnak, 
ami érdekesebb és értékesebb is. 
Fontos volt, hogy igénytelen legyen, 
tartására ne kelljen túlságosan sok 
energiát fordítani. Hollandiából hoz-
ták az első 27 fajtiszta szarvasmar-
hát, amelyek szabadtartásban élnek, 
gondozói beavatkozás nélkül elle-
nek, aztán megjelennek a bocikkal. 
Egy húszhektáros, bekerített, bok-
ros, erdős területen élnek. Nagyobb 
odafi gyelésre főleg télen van szük-
ségük, amikor az időjárási viszonyok 
sokkal keményebbek, és több takar-
mányra van szükségük. Bár készítet-
tek nekik tetőt, és behúzódhatnának 
a téli hónapokban, mégsem ülnek 
bent. Kint tartózkodnak állandóan a 
szabadban, a hóban alszanak. Most 
több mint harminc állat van, ame-
lyek rendszeresen reggel korán, il-
letve a déli órákban jönnek elő inni, 
máskor kevésbé lehet őket megnézni. 
Ahogy Tőkés Attila meséli, a medvé-
vel szemben is képesek megvédeni 
magukat, sajátos technikájuk által: 
körbeállnak és úgy fordulnak szem-
be a nagyvaddal, amely a hatalmas 
szarvaik ellen nem áll ki. Haszonál-
lat, amelyet a növendékért, annak 
húsáért tartanak. Volt rá példa, hogy 
összepótolt három-négy család és vá-
sároltak egyet, de arra is, hogy vala-
kik tizenkettőt vásároltak meg, hogy 
egy hasonló farmot indítsanak.

Nyáron ellátják magukat, télen 
szénát kapnak, az alkalmazott fel-
adata többek közt, hogy szénát ké-
szítsen nekik télire. Az egyesületnek 
van saját kaszálója is, de az kevés, és 
többnyire bérli a helybéliektől, ezzel 
is segítve, jövedelemhez juttatva őket. 

Zsáktelepülésnek is vannak kiútjai
Biztató a jövője Gegesnek, a Nyárád és a Kis-Küküllő között fekvő, archaikus falunak

Tőkés Attila lelkész úgy véli, feladata van a faluban   ▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Sajátos állat a skót szarvasmarha
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