
cagja el magát. Tudja, hogy türelemjá-
ték a zöldségtermesztés, de türelmes-
nek lenni nem mindig könnyű.

Egyelőre elégedettek, a paradicsom 
iránt nagy a kereslet, de sokan igény-
lik az általuk készített paradicsomle-
vet is. Az idén – jegyzi meg büszkén a 
fi atalember – nagyon szépek a para-
dicsomok, eddig több mint ezer kilót 
gyűjtöttek be.

„Nem szeretném elvenni senki kedvét, 
de kitartás kell ehhez az életmódhoz. S 
ha ez megvan, a tartalékpénz sem árt, 
mert az első két-három évben nem lehet 
ebből megélni, a családot eltartani. De 
kell egy kicsit szeretni is, s egy kicsit ér-
teni is kell hozzá. Oda kell állni, és nap 
mint nap dolgozni, mert ha két nap is ki-
marad, a harmadikon máris egy dzsun-
gel fogad a fóliasátorban. Mi szeretünk 
ezzel foglalkozni, másként nem is lehet-
ne ezt csinálni” – mondja Csibi Attila.
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A 
gyergyóditrói lakóház 
mögött két hatalmas 
fóliasátorban érik a
zamatos paradicsom, 
ott sertepertél a két-
éves Dávid is, aki 

előszeretettel szedi le olykor az éretlen 
zöldséget is, hogy megkóstolja.

Csibi Attila húszas évei közepén, 2012-
ben indult el Svájcba szerencsét próbál-
ni, ahol három és fél évig egy modern, 
gépesített állatfarmon dolgozott. Elvi-
rával is az Alpok országában ismerke-
dett meg, a szintén a húszas évei elején 
lévő, borzonti származású fi atal lány 
egy zöldség- és gyümölcstermesztő far-
mon dolgozott. A későbbiekben aztán 
a két gyergyószéki fi atal együtt vállalt 
munkát Elvira korábbi munkahelyén, 
zöldséget és gyümölcsöt termesztettek, 
és Zürichben értékesítették – körvonala-
zódik a Csibi család története. Mesélik, 
hazatérésük után is sokszor hívta vissza 
őket svájci munkáltatójuk, hiszen meg-
bízható, munkaszerető embereknek 
ismerte a két székelyföldi fi atalt, de ők 
inkább itthon maradtak. Amikor eldön-
tötték, hogy életüket összekötik, a kö-
vetkező gondolatuk már az volt – derül 
ki a fi atalember szavaiból –, hogy vala-
mihez itthon is hozzá kellene látni, hogy 
„ne kelljen másnak dolgozni”.

A környező településeken 
piacoznak

„Az első fóliasátrat 2018-ban Magyar-
országról hoztuk el, ez használt volt, 
de meg akartuk először próbálni, hogy 
beválik-e, veszik-e majd az emberek 
a paradicsomot. Egy évre rá már két 
sátrunk volt, aztán az idén már egy si-
keres pályázatnak köszönhetően a vál-
lalkozás egy kis traktorral és két darab 
8x36 méteres fóliasátorral bővül. Azt 
mondják, az első három év a legnehe-
zebb, mi most vagyunk a harmadik év-
ben. Ki kell alakuljon egy vásárlói kör, 
ha az megvan, akkor nincs baj. Sajnos 
nálunk nem mindig az számít, hogy 
minőségi legyen a megvásárolt termék, 
hanem az a fontos, hogy az ára legyen 
jó, lehetőleg legyen olcsó. Mi próbál-
juk az árakat is úgy alakítani, hogy 
mindenkinek jó legyen, senkiről sem 

akarjuk lehúzni a bőrt. Termékeinket, 
a beérett paradicsomot, az uborkát, 
tavasszal pedig a palántákat a környe-
ző falvak piacán adjuk el, én szeretek 
oda járni. Kis számban, igaz, de van, 
aki házhoz jön” – magyarázza a család 
nappalijában vendéglátóm.

Mondják, az idei időjárás mostoha 
volt, az esős és hideg tavasz nem ked-
vezett a zöldségtermesztésnek, nehezen 
indult be a paradicsom- és uborkapa-
lánták fejlődése, így később is érik be 
a zöldség. A tavalyi esztendő jónak szá-
mított, akkor július 6-án szedték le az 
első érett paradicsomot, idén erre pont 
egy hónappal később került sor. „Az a 
baj, hogy egy hónap kiesését már nehe-
zen lehet behozni” – jegyzi meg Attila, 
aztán elindulunk, hogy szétnézzünk  
a fóliasátrakban. Persze hogy az első 
út a kis traktorhoz vezet, az ifj ú gazda 
büszkesége, aztán megcsodáljuk a szí-
nes, érett, méretes és kevésbé méretes 
paradicsomokat is. Három sátorban 
érik a paradicsom, úgy kétezer tő került 
ezekbe, a negyedikbe pedig az uborka, 
abból is több mint hétszáz tő. Ez már a 
másodültetés, most azon kísérleteznek, 
hogy kiderüljön, érdemes-e másodszor 
is uborkát ültetni egy szezonban, be-
érik-e, mert kereslet az lenne rá. Már 
azt fontolgatják – derül ki szavaikból 
–, hogy jó lenne egy ötödik fóliasátor 
is uborkának, hogy minden érdeklődőt 
tudjanak kiszolgálni.

Palánták ezrei Ditróból

A Csibi házaspár nem csak zöldséget 
termeszt, palántaneveléssel is foglal-
koznak, természetesen munka is akad 
bőven. Nem egy derékkímélő munka a 
zöldségtermesztés – ismerik el mind-
ketten. „Az első évben nagyon nehéz 
volt, nem is tudtak rólunk, volt vagy 
három-négyezer palánta, ennek felét 
adtuk el, a másikat elültettük” – mond-
ja a családfő. Legutóbb már több mint 
tízezer palánta került ki a kezeik közül. 
Nyáron hajnali ötkor kelnek – mesélik 
–, délelőtt legkésőbb tíz óráig tudnak 
dolgozni a fóliában, ahová majd csak 
késő délután, este térhetnek vissza. 
Egyelőre szűk családban végzik el a 
szükséges teendőket, a bevételükből 

most még nem tudnak munkást alkal-
mazni. „Most úgy állunk a négy fóliá-
val, hogy megélünk belőle, de meg-
gazdagodni nem fogunk” – jegyzi meg 
Attila, s máris beszél a tervekről, a fej-
lesztésekről, hiszen tele van ötletekkel.

„Van olyan év, amikor minden jól si-
kerül, minden számításunk bejön. De 
nem tudni, mit hoz a következő év, így 
félre kell tenni, hogy legyen ahonnan 
pótolni az esetleges veszteséget. Palán-
taszezonban több mint négyezer lejre 
vásárolunk magokat, de ehhez még 
hozzátevődnek a további költségek. 
Persze szépen hangzik, hogy eladunk 
tízezer palántát, de ha kivesszük a ki-
adásokat, akkor már csak a munkadíj 
jön ki belőle” – jegyzi meg Attila.

Most már nevetve meséli: az első 
évben egy adott ponton, amikor egye-
dül kellett dolgozni a fóliasátorban, 
mert Elvira várandós volt a kisfi ukkal, 
olyannyira beleunt, hogy azt mondta, 
feladja. Nem adta fel, pirosodni kezdett 
a paradicsom, s visszajött a kedve – ka-

Most úgy 
állunk a négy 
fóliával, hogy 
megélünk belő-
le, de meggaz-
dagodni nem 
fogunk.
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 #visszatérés  #fóliasátor
#zöldségtermesztés

#Csibiék  #kreativitás  
#élni  #művészetterápia
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#Lóerő  #autóteszt
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Csibi Attila és Elvira Svájcból tért haza, hogy a Gyergyói-
medencében zöldségtermesztéssel foglalkozzon
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Néhány éves svájci tapasztalatukat és bátorságukat 
összegyűjtve fóliasátras zöldségtermesztésbe kezdett 
három évvel ezelőtt Csibi Attila és felesége, Elvira. A 
kis családi vállalkozást folyamatosan bővítették, így 
mára a Gyergyói-medence egyik legnagyobb termesz-
tőivé nőtték ki magukat. Meglátogattuk őket.

Hazajönni az itthoni 
paradicsomért




