
Értékelni, ami van

„Most tényleg azt csináljuk, amit sze-
retünk. Fontos volt nekem, hogy olyan 
dologgal foglalkozzak, amihez értek, és 
tudjuk kihasználni a ház mögötti terü-
letet is. Szoktuk mondogatni, hogy én 
szeretem, László pedig majd megszere-
ti” – neveti el magát a fi atalasszony. A 
270 négyzetméteres fóliasátor egy részét 
pályázati úton szerezték be, de jelentős 
önrész van benne. Dupla falú, fűtésre 
alkalmas, csepegtetőrendszerrel van 
ellátva. Minden kis virágcserép mellett 
ott van egy cső, amelyben a víz érkezik, 
ez már László ügyességéről tanúskodik.

„Májustól puttyogtatjuk a dugvá-
nyokat, akkor érkezett meg az első 
rend. Az első kétszáz darab dugvány-
ból a felszaporítás után több mint ezer 
virágtő lett, de még így sem használ-
tunk fel mindent. Árvácskából példá-
ul elültettünk 3500 tövet, féltem na-
gyon, vajon el fog-e fogyni, de már bő 
két hete nincs is. Szerencsénk volt vele 
az idén. Sajnos nem lehet ezt kiszámí-
tani. Ez az első évünk, ez a tanulóév, 
nagyon jó volt tapasztalatszerzésre, a 
kedvünket sem szegte, nem panasz-
kodhatunk” – jegyzi meg Mónika.

Volt itt a tavasszal rengeteg színes ta-
vaszi virág, egynyári növény, petúnia, 
muskátli, most a szezon végéhez köze-
ledve maradt az árvácska és a krizantém. 
Tennivaló mindig akad a virágok körül, 
gondozni kell őket, fi gyelni a betegsé-
gekre, rovarokra, mint a házaspár fogal-
maz, mindig akad egy-két akadály, amin 
éppen át kell lépni. A tavasszal például 
– mesélik – a járványhelyzet miatt késett 

a fóliasátor összeszerelése, ám a virágok 
nem várhattak. Így székely leleményes-
séggel maguk készítettek a virágoknak 
kis védelmi rendszert, fóliával borítot-
ták be, alacsony volt, négykézláb tud-
tak csak öntözni, de a célnak megfelelt. 
„Nehéz volt a kezdet, de jó is, mert most 
bizony tudjuk értékelni amink van” – 
mondják nevetve. Úgy számolják, hogy 
legalább három évnek kell eltelnie, amíg 
a befektetett összeg megtérül.

Virágok, zöldségek 
és fűszernövények

„Most minden csodaszép, és ahogy me-
sélünk, jól is hangzik, de bizony igen 
sok a munka. A feleségemé az orosz-
lánrész, én vagyok a segítője. Nem is 
gondoltam volna, hogy hazakerülök 
az építkezésről, és kertészkedni fogok. 
Itt hétvége sincs, nyaralni sem tudtunk 
menni, fi gyelni kell mindig arra, hogy a 
fóliasátorban minden legyen megfelelő. 
Mindenki kiveszi a részét a munkából, 
családilag sikerül megoldani sok min-
dent, ha meg segítségre van szüksé-
günk, a tágabb családra tudunk számí-
tani” – jegyzi meg László, és bevallja, 
amíg felesége a virágok gondozásával 
foglalatoskodik, addig ő a gyümölcs-
fákkal foglalkozik igen nagy szeretettel. 
Mert maga is úgy tartja, ha az ember 
már elültet legalább egy gyümölcsfát, 
akkor nem élt hiába. Az 55 áras udvaron 
van ribizli, málna, szeder, eper, gyü-
mölcsfák, a fóliasátor mögött zöldséges. 
Szabad földön termesztettek többféle 
koktélparadicsomot, zöldbabot, ubor-
kát. Külön kis parcella van kialakítva a 

gyógy- és fűszernövényeknek is, leszed-
ték már a mentát, a citromfüvet, a zsá-
lyát, a kakukkfüvet, az izsópot. „Amikor 
a tavasszal megláttam, hogy a felesé-
gem a fóliában zöldségpalántákkal is 
foglalkozik, nem értettem, mi történik. 
Kérdeztem is tőle, hogy nem virágokról 
volt szó? Na de bejött a számítása, mert 
a zöldségpalántákra is nagy volt a keres-
let, és ami nekünk már nem kellett, azt 
mind elvitték” – meséli büszkén László.

Körülöttünk a gyerekek játszanak. 
Kincső egy percig nem hagyja Sütit, 
kedvenc kiscicáját, a kicsi Zselyke kisba-
báját tologatja, Koppány a legmagasabb 
fáról mesél, amikor arról érdeklődök, 
segítenek-e a ház körüli teendőkben. 
Besegítenek bizony ők mindenben – is-
merik el  a szülők –, erre is nevelik őket, 
dolgozni kell, és nem a készre várni.

Aztán újra megcsodálom a virágo-
kat. Kiderül, amint a krizantémok gaz-
dára lelnek, következik egy kis pihe-
nés. Az idén ősszel szeretnék a fűtést a 
fóliában megoldani, hogy amikor a tél 
búcsúzni készül, akkor ők már tudják 
ültetni el a virágmagokat.

„Sokszor izgultunk, hogy szép le-
gyen, hogy olyan legyen, amilyennek 
lenni kell. Ki lehet számítani például, 
hogy a krizantémok mikorra nyílnak 
ki, tudtuk, ha mindent jól csinálunk, 
pontosan ebben az időszakban lesznek 
a legszebbek. Szeretjük és fi gyelünk 
rájuk, jó rájuk nézni” – jegyzi meg Mó-
nika, amint végigsimít egy virágoktól 
roskadozó bokros krizantémon.

D. BALÁZS ILDIKÓ

B
iró Mónika mindig is 
egy saját kertészetről 
álmodott, de hogy 
álma valóra váljon, 
arra várnia kellett. 
Aztán az idei tavaszt 

már saját kertészetében köszöntötte, 
virágmagok ültetésével, dugványo-
zással.

„Kincső lányom már tízéves, és én 
a születése óta, de előtte is csak kül-
földön dolgoztam, távol a család-
tól. A feleségemnek évek óta az az 
álma, hogy legyen egy fóliasátrunk, 
elismerem nekem nem tetszett az 
ötlet egyáltalán s nem is igen támo-
gattam. Aztán egy idő után már úgy 
éreztem túl sok időt vagyok mesz-
sze a családtól, jó lenne hazajönni, 
viszont akkor valamit kezdenünk 
kell. Ekkor döntöttük el, hogy bele-
fogunk a fóliaházas növénytermesz-
tésbe és megpróbálunk kialakítani 
egy kis önellátó gazdaságot, ami 
megélhetést biztosít a családnak” 
– magyarázza Biró László, amint a 
csíkbánkfalvi ház mögötti fóliasá-
tor felé sétálunk. Aztán a szavunk 
is eláll ennyi szépség láttán. A fó-
liasátorban mostanra már a krizan-
témok, az ősz utolsó virágai marad-
tak. Csodaszépek. Van kicsi, nagy 
és még nagyobb, csokros és gömb 
alakú, sárga, fehér, bordó. Csillogó 
szemekkel mutatja Mónika a virá-
gait, mesél arról, hogy ő tulajdon-
képpen ezt tanulta, azaz kertészetet 
és parkrendezést, korábban pedig 
virágüzletben dolgozott, „szeret bí-
belődni” a virágokkal.

Most tényleg 
azt csináljuk, 
amit szeretünk. 
Fontos volt 
nekem, hogy 
olyan dologgal 
foglalkozzak, 
amihez értek, 
és tudjuk ki-
használni a ház 
mögötti terüle-
tet is.
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Tanulóév a virágkertészetben
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#Biró család

Varázslatos hangulata van az 
udvarnak. A családi házzal 
átellenben áll még egy, az 
1900-as évekből fennmaradt 
malomház és egy kovács-
műhely, az udvaron pedig 
virágot látunk, bármerre is 
nézünk. Mi a lakóház mögöt-
ti fóliasátorba igyekszünk, 
ahol igazán lelket és szemet 
gyönyörködtetőek a színes 
bokros krizantémok. A Biró 
család kertészetében, igazi 
tündérkertben jártunk.




