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gondokkal küzdő gazdáknak, de 
a bizalmatlanság és a gazdák ér-
dektelensége miatt megbukott.

Marginean János korábban 
alpolgármesterként dolgozott a 
községházán, és e minőségében 
több próbálkozása volt, hogy va-
lamiféle társulást hozzon létre, 
de nem sikerült. Az értékesítési 
gondok megjelenésével egyre töb-

ben hagyták abba a gazdálkodást, 
és elszegődtek ipari munkára. A 
váltásnak fontos mozzanata volt 
az észak-erdélyi autópálya építé-
se Aranyosgyéres és Gyalu között, 
ahova a szükséges kavicsot bá-
gyoni kavicsbányákból termelték 
ki, a cégek pedig zömében helybe-
li embereket alkalmaztak.

Az ipari park a jövő?
Az elfelejtett zöldségtermesztés-
sel persze az élet nem állt le. Az 
aranyosszéki község előtt új lehe-
tőségek nyíltak meg. Várfalva felé 
jövet megnéztem a Bágyon ha-
tárában mintegy nyolc hektáron 
kialakított ipari parkot, ahol több 
cég is termel, többek között repü-
lőalkatrészeket állítanak elő. A 
polgármester szerint a községből 
már legalább száz ember dolgozik 
itt, a fi zetésekkel meg vannak elé-
gedve. Többségüket Németország-
ban és Csehországban képezték ki 
rövid tanfolyamokon. A polgár-
mester mutatja, hogy a mostani 
területek többszöröse fog bené-
pesedni a következő pár eszten-
dőben az összesen 320 hektárra 
tervezett ipari parkban. 

Az észak- és a dél-erdélyi au-
tópálya csomópontjának szom-
szédságában fekvő ipari park 
iránt nagy az érdeklődés, több 
cég nagy logisztikai raktárt sze-
retne itt építeni. Az országút túl-
só oldalán a Kaufl and évek óta 
üzemelteti egyik legnagyobb 
romániai áruelosztó központját. 
„Számunkra ez a legfontosabb 
pénzügyi forrás, amire hosszabb 
távon alapozni lehet a község fej-
lesztésében” – fogalmaz a helyi 
elöljáró, aki a Bágyon, Kercsed, 
Kövend, Aranyosrákos, Várfal-
va, Csegez és a Székelyhidasból 
álló község lakossága számára a 
legfontosabb munkahelyteremtő 
beruházásként tekint a Bágyon 
határában terjeszkedő nagymére-
tű beruházásra. 

Marginean János a másik ki-
törési pontnak a turizmust tartja: 
a bukaresti minisztérium aszta-
lán vár elfogadásra a 2019-ben 
leadott kérésük a község turis-
taövezetté történő besorolásáról. 
Amennyiben ez megszületik, az 
új európai uniós pályázatokból 
számos terv megvalósítására 
nyílik majd lehetőség. Jelenleg 
négy sikeres pályázatuk kivitele-

zéséről folynak az egyeztetések. 
A szintén magyar polgármester 
által vezetett szentmihályi köz-
ségházával karöltve tucatnyi falu 
érintésével építenek turisztikai 
bicikliutat, amely egy szakaszon 
az Aranyos folyó mellett haladva 
térne be a község területére, és a 
bágyoni ipari parkot megkerülve 
Tordát is elérné. 

A turisztikai fejlesztési tervek-
re alapozó községvezetésnek már 
eddig is jó tapasztalatai vannak 
az elmúlt 10–15 évből, hiszen a 
zömében Magyarországról érkező 
vendégek kedvenc szálláshelye 
Aranyosszék, ahol a Székelyföld 
felé tartva két-három napig megpi-
hennek, és felkeresik a Tordai-ha-
sadékot, Torockót, illetve az Erdé-
lyi-szigethegység más turisztikai 
érdekességét. A bicikliutak mellett 
számos turistaösvényt is felújí-
tanak a környéken, így a község 
falvaiban sokasodó panziók és a 
faluturizmus szolgáltatásait kíná-
ló vendégszobák tulajdonosai na-
gyobb bevételekre számíthatnak a 
következő években.

Csak nagyban érdemes?
Kérdés, hogy a község hagyomá-
nyos arcát adó mezőgazdasággal 
mi lesz. A polgármester szerint a 
gazdálkodás az elmúlt 10–15 év-
ben gyökeresen átalakult. A köz-
ség területén négy mezőgazdasá-
gi nagyvállalkozó működik, aki 
több száz hektár területen termel 
elsősorban gabonát, ugyanakkor 
megmaradt néhány kisebb zöld-
ségtermesztő gazda is. 

A legnagyobb termelő Turde-
an Emil agrárvállalkozó (portrén-
kon), aki két pilóta fi ával összesen 
1200 hektár területen gazdálkodik 
a községben, illetve távolabbi fal-
vakban is. A vállalkozóval bágyo-
ni telephelyén találkozom, ahol a 
modern gabonasilók által körül-
zárt tiszta udvaron úgy érzi magát 
az ember, mint egy jól menő, nyu-
gat-európai farmon. 

A fi atalon mozdonyvezetőként 
dolgozó férfi  már a kilencvenes 
években váltott, és a rokonság-
ból kikerült más vállalkozókkal 
együtt előbb malmot, majd péksé-
get üzemeltetett Sinfalván, utána 
hozzáfogott a szántóföldi növény-
termesztésnek. Egykori üzlettár-
saitól 2004-ben önállósodott, és 
idővel az üzletbe két fi a is betár-
sult, akik pilótaként dolgoznak 
személyszállító repülőgépeken, 
szabadidejükben pedig bevállal-
ták a nagyüzemi gazdálkodást. 

A bágyoni születésű agrárvál-
lalkozó legyint, amikor felvetem, 
miért nem foglalkozik nagyüzemi 
zöldségtermesztéssel is, ha már a 
vidék erről híres. Kiderül, ma már 
nagyüzemi szinten sem éri meg. 

A legnagyobb gond a folyamatos 
öntözés hiánya, a másik hátrány 
pedig az, hogy a külföldről ol-
csón és nagy tételekben behozott 
zöldséggel nem lehet árban ver-
senyezni. Vendéglátóm szerint 
a kisparcellákon kilátástalan a 
megmaradt gazdák vergődése, 
mert ilyen kis tételben nem lehet 
kifi zetődően termelni. „El kell 
fogadni, hogy az unió tagorszá-
gaiban kialakul a kifi zetődően 
termelhető mezőgazdasági termé-
kek lajstroma. Korábban nagy te-
rületen termeltem én is krumplit, 
de nálunk már ez sem kifi zetődő 
a folyamatos felmelegedés miatt. 
Amíg Hollandiában egy hektáron 
megtermelnek száz tonnát, vagy 
Lengyelországban, az északi terü-
leteken a mi árunknál olcsóbban 
tudják előállítani, nálunk nem 
éri meg ebbe befektetni. Ezért 
döntöttünk a kalászos gabonák, a 
kukorica, a repce és a cukorrépa 
mellett” – foglalja össze üzletpo-
litikáját a bágyoni vállalkozó. 

Turdean a legnagyobb gond-
nak mégis azt tartja, hogy a romá-
niai mezőgazdasági piaci szerep-
lők jelentős része adócsalásból él. 
Aki vállalkozóként termel, azt a 
környezetvédelemtől a pénzügyi 
igazgatóságig minden állami szerv 
ellenőrzi. Az úgymond jogi besoro-
lás nélküli magángazdaként több 
tíz hektáron termelő „kisvállal-
kozók” pedig gyakorlatilag nem 
fi zetnek adót, miközben kapják az 
agrártámogatást. A bágyoni üzlet-
ember szerint emiatt sem működik 
az együttműködés, a társulás a 
termelők között: például közösen 
lehetne a falvak határában meg-
oldani az öntözést, miután az ara-
nyosszéki falvakat a kommunista 
rendszerben összekötötték egy 
kibetonozott öntözőcsatornával, 
ebből közösen kellene az öntözővi-
zet kiszivattyúzni a földekre. „Ezt 
én egyedül nem tudom felvállalni. 
Ehhez kellene legalább tíz hoz-
zánk hasonló agrárvállalkozás. A 
gazdák hiába várják ingyen a vizet, 
mert a mai világban mindenért fi -

zetni kell. Ezt pedig csak tőkeerős 
vállalkozások tudják megoldani” 
– érvel Turdean Emil. Aki mégsem 
mondott le a szövetkezésről. Ami-
kor látta, hogy ez helyben megold-
hatatlan, Kolozs, Fehér és Maros 
megye több farmerét megkereste, 
és tető alá hozott egy értékesítési 
szövetkezetet, amelynek több tíz 
vállalkozója mintegy 30 ezer hek-
táron termel. Most folyik a bejegy-
zés, és a közös tervek kidolgozása: 
amennyiben a közösségi vállal-
kozás összejön, ez lesz Erdély leg-
nagyobb működő mezőgazdasági 
szövetkezete.

Törzsvásárlók kellenek
Az értékesítési gondok ellenére 
a legtöbb aranyosszéki faluban 
maradtak kisebb termelők is, akik 
ma is piacolnak. Közéjük tartozik 
a bágyoni Csegezi család, Piros-
ka és Béla. A mintegy öt hektá-
ron gazdálkodó család mindig is 
zöldségtermesztéssel foglalkozott 
főállásban, amióta a kilencvenes 
évek elején visszaszerezte a csalá-
di örökséget. 

Amikor becsöppentem hozzá-
juk, éppen a másnapi piacolásra 
készültek újkrumplival, retekkel, 
friss zöldségekkel. Kimentünk 
a határba is, hogy megnézzem, 
milyen egy mai zöldségesfarm. 
A két nagyobb tagban fekvő par-
cellák közös gondja, hogy egyiket 
sem lehet közeli vízforrásból ön-
tözni. Kényszermegoldásként a 
gazda a csepegtetős öntözéshez 
használt csőrendszert telepített 
a sorok közé, és tartálykocsival 
viszi ki heti egy-két alkalommal a 
vizet, hogy a retekből és a korai 
sárgarépából, petrezselyemből és 
zellerből piacos növény legyen. 
„Ha nem öntözzük, nem fejlődik 
ki szépen a gyökérrész, a piacon 
pedig nem veszik meg. Nehéz ez 
a fajta öntözés, de más megoldás 
nincs” – panaszkodik a gazda, 
aki azt szeretné, hogy a bágyo-
ni határban levő lapályon fekvő 
földjeikhez az öntözővizet egy fő-
vezetéken lehessen felhozni. Úgy 
véli, erre a polgármesteri hiva-
talnak kellene pályáznia, mert a 
gazdák ekkora befektetést közö-
sen sem tudnának tető alá hozni. 
Öntözés hiányában még azoknak 
a termelőknek a sorsa is meg van 
pecsételve, akik annyi év után 
kitartottak a zöldségtermesztés 
mellett. 

A Csegezi család a felmerü-
lő gondok ellenére elégedett. A 
nagyenyedi piacra járnak heti 
két-három alkalommal, és mindig 
annyi árut visznek, amit aznap ér-
tékesíteni tudnak. „Nekünk az a 
szerencsénk, hogy az évek során 
kialakult egy törzsvásárlói gárda” 
– magyarázza Piroska, aki azt is 
elmondja, hogy így sem könnyű, 
mert a piacon sok viszonteladó 
árul. Ők nagyban megvásárolják 
a külföldről származó zöldséget, 
és ugyanolyan áron kínálják, 
mint az aranyosszékit. Sokan nem 
tesznek különbséget a kétféle áru 
között, ezért ha azt látják, hogy a 
nagyáruházban olcsóbban meg-
vásárolhatják ugyanazt a zöldsé-
get, mint a piacon, akkor az áru-
ház mellett döntenek. 

Csegezi Béla jó jelnek tartja, 
hogy egyre többen keresik a he-
lyi terméket, így abban remény-
kedik, visszatérhet még az ara-
nyosszéki portéka ázsiója. Persze 
ha hosszabb távon lesz, aki meg-
termelje.

→ Kényszermegoldás-
ként a gazda a csepegte-
tős öntözéshez használt 
csőrendszert telepített 
a sorok közé, és tar-
tálykocsival viszi ki heti 
egy-két alkalommal a 
vizet, hogy a retekből 
és a korai sárgarépá-
ból, petrezselyemből és 
zellerből piacos növény 
legyen.

Irányjelző táblák. Várfalva község 60 százaléka magyar

Csegeziék a nagyenyedi piacra készülnek a friss zöldséggel




