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→ Az aranyosszékiek 
piacolása már a kommu-
nizmus éveiben felfutott, 
de a földek tulajdonba 
helyezésével soha nem lá-
tott fellendülés indult el a 
helyi mezőgazdaságban.

A zöldségtermesztéséről híres 
aranyosszéki falvak mezőgaz-
dasága gyökeresen átalakult 
az elmúlt 30 évben. A gazdál-
kodást mindenhol felváltotta 
a több pénzt hozó alkalmazot-
ti státus, a számos gazda által 
dolgozott határ pedig néhány 
agrárvállalkozó kezébe került. 
Várfalva község falvaiba láto-
gattunk el.

→ MAKKAY JÓZSEF

A kilencvenes évek derekán 
Nagyszebenben betértem 
a város legnagyobb zöld-

ségpiacára. Az egyik asztal előtt 
hosszú sor kígyózott, pedig az 
árus akkor hordta be a piac mel-
letti parkolóból kisszekéren a zsá-
kokba pakolt zöldségét. Kiderült, 
egyik bágyoni ismerősöm érkezett 
meg a felségével aranyosszéki 
murkot, petrezselymet, zellert és 
hagymát árulni. A vásárlók pedig 
türelmesen kivárták, amíg min-
den az asztalra került, és tele sza-
tyorral indultak haza. Hiába volt 
a környező asztalokon is gyökér-
zöldség, mert az aranyosszéki ve-
teménynek akkora volt a hírneve, 
hogy aki tehette, azt vásárolta. 

Ez a történet jut eszembe, ami-
kor a Torda–Nagyenyed országút 
felől közelítek a községközpont, 
Várfalva irányába Bágyon, Kö-
vend és Aranyosrákos érintésével. 
A zömében magyar falvak hatá-
rát kémlelem. Kedvenc vidékem 
ez, hiszen a kolozsvári napilap 
egykori munkatársaként sokszor 
megfordultam itt, sok gazdát és 
agrárvállalkozót megismertem, 
akik a rendszerváltás utáni évek-
ben egyre nagyobb területen ter-
meltek zöldséget. Az aranyosszéki 
falvak határa akkoriban gyönyörű 

veteményeskert volt tele hagymá-
val, sárgarépával, petrezselyem-
mel, zellerrel, sütőtökkel, paradi-
csommal, paprikával és minden 
más zöldséggel, ami e vidéken 
megtermett, és amire a dél-erdélyi 
piacokon kereslet volt. 

Az egykori veteményeskertek 
manapság szép emléknek számí-
tanak. Bármerre nézek, a földek 
ma is meg vannak dolgozva, de 
az egykori zöldséges kisparcellá-
kat felváltotta a nagy kiterjedé-
sű búza-, kukorica-, repce- vagy 
cukorrépaültetvény. Elvétve látni 
egy-egy zöldségesparcellát, ahol 

néhány évtizede még rengeteg 
emberrel, igavonó állattal és me-
zőgéppel találkozott a szemlélő. 
Két évtized alatt gyakorlatilag 
leáldozott a híres aranyosszéki 
zöldségnek: piaci helyét átvette 
a török, lengyel és az egyéb kül-
földi áru.

A kilencvenes évek
aranykorszaka
A 2012 óta polgármesterként dol-
gozó Marginean Jánossal a vár-
falvi községházán találkozom, 
és óhatatlanul a gazdálkodásra 
terelődik a beszélgetés. Régi isme-
rősként többször beszélgettünk 
erről, hiszen az 1972-ben született 
politikus a zöldségtermesztést bá-
gyoni gazdaként kezdte fi atalon 
a Ceaușescu-rendszerben szülei 
mellett. A rendszerváltás után a 
faluban maradt, megnősült, házat 
épített, és bő két évtizedig gazdál-
kodásból élt a családjával. Neki is 
fájdalmas felidézni az aranyosszé-
ki zöldségtermesztés bukását, hi-

szen a kilencvenes években még 
ebből szerezte keresetét a község 
lakosságának 70–80 százaléka. 

„Az én nemzedékem és a ná-
lam fi atalabbak a rendszerváltás 
után mind helyben maradtak. 
Akkoriban lépcsőzetesen kezdett 
leépülni a tordai ipar, nem voltak 
vonzóak a gyári fi zetések, így a 
fi atalok a jó pénzt hozó zöldség-
termesztés mellett kötelezték el 
magukat. Egyre többen vásároltak 
mezőgépeket, és nagyobb terü-
leten is belevágtak a gazdálko-
dásba. Pár évig úgy tűnt, hogy a 
temesvári, petrozsényi, nagysze-
beni vagy a brassói zöldségpia-
cokon korlátlan mennyiségben és 
jó áron lehet értékesíteni az árut. 
A piacolás már a kommunizmus 
éveiben felfutott, de a földek tu-
lajdonba helyezésével soha nem 
látott fellendülés indult el a helyi 
mezőgazdaságban” – emlékezik 
vissza a kilencvenes évek „arany-
korára” Marginean János. 

Ez azonban nem tartott sokáig, 
mert a zöldségtermesztés lendüle-
tes fejlődésének hasznát a nagyvá-
rosi viszonteladók irigyelték meg, 

akik jó üzletet láttak abban, ha 
olcsón felvásárolják az aranyosz-
széki gazdák áruját, majd magas 
felárral értékesítik a piacokon. Ez 
kezdetben jól jött sok gazdának, 
hiszen levette vállukról a piacra 
járás terhét. Ám hamar kiderült: 
az aprópénzért történő nagybani 
zöldségértékesítés vakvágány. Az 
igazi kegyelemdöfést végül a kül-
földi termények behozatala hozta 
el: először a Bánságba kezdték el 
importálni a szerbiai (délvidéki) 
zöldséget, utána elárasztotta a 
piacot az olcsó és agyonvegysze-
rezett török áru. Erre az európai 
uniós csatlakozás rátett még egy 
lapáttal, az úgymond egységes 
európai piaccal. 

Mire az aranyosszékiek fel-
ébredtek, eladhatatlanná vált a 
kisparcellákon megtermelt zöld-
ség. Ekkor még tovább lehetett 
volna lépni a közös értékesítés 
megszervezésével, erre viszont 
nem volt fogadókészség. A kör-
nyék egyik legelső szövetkezeti 
kezdeményezése, az Aranyoskert, 
abból a célból jött létre, hogy 
segítséget nyújtson az értékesítési 
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