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Leáldozóban a kétkezi szedés
A pityóka betakarítása is a gépesítés felé halad, de nem mindenki vállalja ezt
• Az őszi betakarítások egyik fontos része a pityóMegbecsüli, aki napszámost talál.

kaszedés, amely az elmúlt évtizedekben nagyobb
embertömegeket is munkára fogott. A mezőgazdasági
berendezések rohamos fejlődése ugyan elhozta a hatékonyabb betakarítási módozatokat, de nem csak ez
eredményezte a kétkezi munka elértéktelenedését.
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elcsíki és alcsíki terepszemlénken több gazdával is
szóba elegyedtünk a szántóföldeken. Bíró István egy tucatnyi
pityókaszedő munkáját irányította
saját területén, kérdésünkre pedig,
miszerint mennyire nehéz munkaerőt találni erre az őszi munkára,
lehangoló választ adott. „Nagyon
nehéz, nincs, aki felszedje a pityókát. A szűk rokonsági körből vagyunk itt, ők segítettek ki, amikor
nem találtam munkaerőt. Jómagam
is nagyobb területeket ültettem be
korábban, de oda jutottunk, hogy
lassan jobb abbahagyni, és akkor
nem kell kínlódni a betakarítással”
– magyarázta a férfi. Rámutatott,
a településen, ahol laknak, több
helyen is keresik a szedőket háztáji gazdálkodók, de csak züllött
emberek jelentkeznek, akik inkább
hátráltatnak, mint segítenének a
munkában.

a káposztából is adtunk egy zsákkal, csak jövőre is jöjjenek. Szóval
szinte már nem is a pénzen múlik”
– fejtette ki, hozzátéve, hogy az elmúlt években sokkal többen vállaltak külföldön munkát, így a fizikai
munkára alkalmas emberek száma
mindenhol látványosan lecsökkent.
A Székelyhon kérdésére, hogy a gépesítés mennyivel könnyítené meg
a munkáját, azt válaszolta, a szomszédjában nagyipari mennyiségben
gépekkel takarítják be a pityókát, de
szerinte több a kár, mint a haszon.
„A gép nem tesz különbséget a földdarab, a kő és a pityóka között. Az
udvar hátsó része csak földdel van
tele, olyan sokat felszed a gép. Nem
mellékesen a rossz és az elvágott
pityókát is felszedi. Sok az utólagos
munka, és egy idő után a föld is kisoványodik, tönkremegy” – hívta fel
a figyelmet, egyértelműen elutasítva a gépesítést ezen a téren. A csíki
térségben meglátása szerint kelendő
idén a pityóka, 1–1,5 lej között értékesítik kilóját.

Egy másik férfi is hasonló tapasztalatokról számolt be. Neki szerencséje volt, ugyanis két területről is
volt betakarítani való pityókája, és
mindkét helyre jöttek a segítségek,
de igyekezett is meghálálni nekik.
„Megvendégeltük,
megfizettük,
két veder pityókát adtunk, sőt még

László György gyergyószéki mezőgazdász idén 14 hektáron ültetett
krumplit. Mint mondta, az utóbbi
években nem igazán alakult úgy
a burgonya ára, hogy arra hosszú
távon is építeni lehessen. „Nagyon
ingadozó volt az árfolyama. Amikor
becsületes, verejtékes munkával
megdolgoztunk érte, akkor is ritka
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volt, hogy 1,3–1,5 lejnél drágábban
el tudtuk volna adni kilóját. Máskor pedig szó szerint csak banikért
vitték el” – panaszkodott. Ezért is
szánta rá magát a gépesítésre és
az ipari mennyiségre, így már második éve az egyik nagy romániai
krumplifeldolgozónak termel és
krumpliszedő géppel dolgozik. Rámutatott, így sokkal kevesebb ideje
jut más mezőgazdasági tevékenységre – gabonából például csak
annyit ültet, amennyi a háztáji állatoknak szükséges –, ellenben nincs
gondja a napszámosokra. „Azelőtt
még a környező településekről is el-

jöttek napszámosnak, máskor Maros és Beszterce megyékből voltak
munkásaim. 70–80 lejt fizettünk
naponta személyenként, és meg is
vendégeltük őket. Ma már nem így
megy. Látom, hogy mások mennyire küszködnek a segítségek terén.
És itt az egyszerű emberekről beszélek” – láttatta a helyzetet. Mint
kiderült, azok vannak a legnagyobb
bajban, akik a saját fogyasztás mellett épp annyival termelnek többet,
hogy legyen legalább egy minimális bevételük. „Egyszerűen nincs,
akit hívni. Ellátás, napi száz lej a
szedőknek, százötven a rakodó-

munkásoknak, ha kell, még pityókát is vihet, de így sincs szinte senki” – összegezte, megemlítve, hogy
legtöbbször ismerősökre, szomszédokra, barátokra tudnak
hagyatkozni a termelők.
Több, internetes hirdetésekkel foglalkozó portálon
keresgélve is bukkantunk
krumpliszedő gépekre. Az
egy- vagy kétsoros, illetve a
szedési sebesség mértékétől
függő berendezések ára használtan 2500 eurótól 8000 euróig
terjed, egy új gépé pedig a 30 ezer
eurót is elérheti.

pityókaszedés

Megunta, átállt
Mindent a szedőkért

Igazi hiánycikk lett a kétkezi segítség

Közeleg a híres gyergyószárhegyi káposztavásár
• Szerdáig még várják a jelentkezőket a 14. Híres Szár-

A környékbeliek mellett idegenből is
várják a vendégeket hétvégén

hegyi Káposztavásár és Fesztivál főzőversenyére, a közönséget pedig a hétvégére, változatos hagyományőrző
és szórakoztató programokkal.
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káposztavásár

rendezvénynek idén a vásár
jellegét emelik ki, hiszen fontos
cél, hogy a szárhegyi gazdáknak lehetőségük legyen
értékesíteni a földeken – és
persze főként a cárinában,
azaz a káposztáskertben
– megtermelt termékeiket. Más oldalról pedig a
vendégeknek biztosítanak
alkalmat arra, hogy a minőségi káposztát és egyebeket
megvásárolhassák, és az ebből ké-

szülő ételeket meg is kóstolhassák a
helyszínen – mondta el Danguly Ervin gyergyószárhegyi polgármester.
A főzőversenyre jelentkezők száma
már közelít a húszhoz, de ők többnyire távolról érkező vendégek, azaz
ebben még nincsenek benne azok a
szárhegyiek, illetve a környékbeli
települések csapatai, akik a múlt évi
kényszerű szünet előtt rendszeres
résztvevői voltak az eseménynek.
Így várhatóan sokan sokféle ételt
fognak főzni a szárhegyi káposztából szombaton.
Ezt megelőzően már csütörtökön
elindul az eseménysor, a vendégek
fogadásával (a testvértelepülések
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küldöttségein kívül is számos uniós
országból jönnek résztvevők), pénteken pedig szakmai konferenciára
is sor kerül, ahol az Európai Unió
működése lesz terítéken. Pénteken elkezdődnek a szórakoztató programok
is, Korpos Szabolcs és Korpos Zsu-

zsánna előadásában Karády-dalok és
filmzenék hangzanak el.

Fő események szombaton
A 14. Híres Szárhegyi Káposztavásár és Fesztivál fő eseményei

(a részletes program megtalálható a község önkormányzatának
Facebook-oldalán) szombaton lesznek, és a megnyitó után a lovas felvonulással kezdődnek 9.30-kor. A
lovasok útja a cárinába vezet, ahol
felelevenítik a régi szokásokat. A
nap során számos program várja
még a gyerekeket és felnőtteket,
este pedig az Ismerős Arcok magyarországi együttes fellépése a fő
attrakció. A káposztabált idén nem
tartják meg, óvatosságból a fokozódó járványveszély miatt, hiszen ezt
teremben, azaz zárt térben kellene
megrendezni – közölte a polgármester.

