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Bőség a fóliaházban
Az elégedett vásárlók hazajárnak a helyi gazdákhoz

MAKKAY JÓZSEF 

A nagyvárosok környékén 
élő gazdák számára mindig 
kincsesbányának számított 

a zöldséggel, gyümölccsel történő 
piacolás. Se szeri, se száma az olyan 
erdélyi gazdaközösségeknek, akik 
az utóbbi száz esztendőben ebből 
éltek meg. Az alacsony szállítási 
költség arra ösztönözte a városkö-
zeli települések termelőit, hogy a 
háztáji kertekben intenzív körülmé-
nyek között termeljék meg a városon 
keresett primőröket, illetve a többi 
zöldséget.

A Máramaros megyei ipari és bá-
nyászati centrumnak, Nagybányá-
nyának a lakóit a Ceaușescu-rend-
szerben zömében két magyar falu, 
Koltó és Katalin gazdái látták el friss 
zöldséggel. Ők uralták a községtől 

mintegy 10 km-re fekvő nagyváros 
zöldségpiacát, és ez a régi hagyo-
mány a rendszerváltás után is el-
tartott egy darabig. Az 1990-es évek 
második felében elindított masszív 
élelmiszerimport megkeserítette a 
gazdák életét, így a többség abba-
hagyta a gazdálkodást. Aki maradt, 
vagy aki később újrakezdte, az árui 
számára nagy kitartással kereste 
meg a piaci rést, ami megélhetést 
biztosított családja számára. Ezt 
tette a koltói Koncsárd Zoltán is, aki 
húsz évvel ezelőtt döntötte el, hogy 
nagybányai ipari munkája mel-

lett kertészkedésbe fog. Fólia alatti 
zöldségtermesztése olyan szépen 
alakult, hogy amikor nagybányai 
munkaadó cége csődbe jutott, nem 
keresett más munkahelyet, hanem 
hazatért szülőfalujába, és azóta a 
gazdálkodásból él meg. Három gye-
rek mellett ez merész döntés volt, de 
az idő őt igazolta. 

Méhek a fóliaházban

A koltói portán egyedül a kutya 
fogad, de a hűséges házőrzőről 
hamar kiderül, hogy szokva van a 
vendégekkel, akik friss zöldségért 
kilincselnek a Koncsárd családnál. 
A házigazdára az egyik fóliasátor-
ban akadok rá a gazdasági épületek 
mögötti kertben. Méhek röpködnek 
körülöttünk: a beporzást végző 
méh család a paradicsom- és ubor-
kaindák virágain szorgoskodik. A 
fóliasátor közepén elhelyezett kis-
méretű kaptár méhcsaládja értékes 
munkát végez a hagyományos zöld-
ségfajták beporzásával. „Ha nincs 
légmozgás, nincs szél, akkor gyenge 
a beporzás. A méhek munkájának 
köszönhetően a korai paradicsom 
és az uborka termése sokkal szebb. 
Jól megvagyunk a társbérletben” 
– magyarázza vendéglátóm, aki 
magabiztosan mozog az apró boga-
rak között. Az „élő beporzás” eleve 
azzal jár, hogy nem használnak 
szintetikus növényvédő szereket. A 
biotermesztésben használatos, házi 
készítésű növényvédő levek jöhet-
nek csak szóba. Az uborkát támadó 
veszélyes pók ellen például cukros 
lével permetezik a növények indá-
ját, amibe az apró ragadozó belera-
gad és elpusztul, a szer pedig tápol-
dat is egyben a növény számára.

De nem csak ez az érdekessége 
Koncsárd Zoltán két, 500 négyzet-
méteres fóliasátrainak. Kertésze-
tükben azt a rossz berögződést is 
cáfolják, hogy Erdélyben nem érde-

mes fűtött fóliasátorban termelni. 
A földgázzal működő, melegvizes 
fűtés nem olcsó mulatság, de a 
gazda szerint a korán szedett, bio-
minőségű termény értékesítéséből 
megtérül a plusz kiadás. Igaz, a de-
cember elején elvetett paradicsom-
magok palántái számára csak külön 
kis részben, a fóliasátor alatti me-
legágyban fűtenek. A fóliasátrakba 
február elejétől engedik be a mele-
get, miután a palántokat kiültették 
az ágyásokba. Április eleji látogatá-
somkor már beindult a paradicsom 
gyümölcsképződése, amiről a hó-
nap végén már szüretelik az ízletes 
házi paradicsomot. Az uborka ha-
marabb érik: az 50-60 napos tenyé-
szidőt úgy időzítik, hogy már lehet 
szüretelni a salátauborkát. Közben a 
sorok között megjelenik a karalábé 
meg más palánta is.

A másik sátor a kora tavaszi pri-
mőrök telephelye, ahonnan március 
óta folyamatosan piacolnak hóna-
pos retekkel, zöldhagymával és zöld 
fokhagymával.

Piaci és otthoni értékesítés

Ládákba pakolva a frissen leszedett 
áru egy része azokra vár, akik a ház-
tól viszik el a megrendelt zöldséget. 
„A pandémia miatt az összes terme-
lésünk több mint felét tavaly a háztól 
vitték el. Legalább 50-60 állandó tör-
zsvásárlónk van, elsősorban Nagybá-
nyáról, akik kijönnek kocsival, így a 
helyszínen látják, hogyan termelünk. 
Nem árulunk zsákbamacskát” – ma-
gyarázza a gazda, aki középiskolás 
lányával, Emíliával végzi a napi te-
endőket a fóliaházban. Felesége min-
den nap bejár a nagybányai zöldség-
piacra. Fiuk Budapesten református 
papnak készül a teológián, középső 
lányuk idén végez Nagyváradon pe-
dagógia szakot, így a kisebbik lány 
van itthon, ő viszont kimondottan 
szeret kertészkedni. Ekkora zöldsé-
gesben állandóan kell a munkáskéz, 
hiszen az egymást váltó növények 
termesztése nélkül nem lehetne meg-
élni ekkora területen. A kora tavaszi 
paradicsom helyébe nyáron magasra 
futó paradicsomfajta kerül, amit a tél 
beálltáig szüretelnek, de kicserélődik 
az uborka is: a nyári konzervuborka-
szezonra jönnek a keresett fajták.

Koncsárd Zoltán szerint megérte 
részt venni az állami paradicsom-
programban: ennek bevételeiből 
fi zette ki a magas gázszámlákat, 
idéntől azonban már nem vállalja az 
átalakított és „felhígított” zöldség-
támogatási programot. Helyette in-
kább a piaci elvárásokra összponto-
sít, és így is megéri. „Egyre nagyobb 
szükség van minőségi zöldségre. 
Ha egy kertészcsaládnak egy nagy-
város szomszédságában kialakul a 
törzsvásárlói köre, akkor megél ezer 
négyzetméter fóliasátorból is, plusz 
amit szabadföldben termeszt. Tehe-
net is tartok, hogy legyen istállótrá-
gyánk, de nagyon szeretjük a házi 
tejet, ehhez vagyunk szokva” – ma-
gyarázza vendéglátóm.

Ő még az a típusú gazdaember, 
aki hisz a gazdálkodás sikerében. 
Nem véletlen, hogy a piacon és oda-
haza is keresik termékeit.
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A koltói család fűtött fóliaháza már ontja a salátauborkát

• A kora tavaszi zöldségek 
fóliaházból vagy üveg-
házból származnak. Mivel 
nálunk kevés a fűtött fólia-
ház, a korai paradicsom, 
paprika és uborka jórészt 
importból származik. 
De van kivétel is, amikor 
hazai termelők kínálják a 
külföldinél jobb minőségű 
áruikat a fogyasztóknak. 
A koltói Koncsárd család 
portáján jártunk.




