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ISZLAI KATALIN

Egyesek elégedettek voltak a 
terméssel, mások viszont a ta-
valyinál gyengébbnek ítélték – 

tizennegyedik alkalommal tartottak 
káposztavágást és -vásárt szombaton 
a 26 hektáros szépvízi Nád-dűlőben, 
ahol több száz család termeszt káposz-
tát. A gazdák többsége 2 lejes áron 

kínálta eladásra a zöldséget, 
amelynek betakarítását már 
a hajnali órákban elkezdték, 
illetve olyanok is voltak szép 
számban, akik már pénteken 
elvégezték ezt a munkát.

A szezon utolsó mező-
gazdasági munkálata kö-
ré általában egész napos 

rendezvényt építenek, idén 
azonban a járványhelyzet miatt nem 
tartották meg a kulturális és gaszt-
ronómiai programokat. Volt viszont 
termékvásár, és a hagyományos lo-
vas felvonulás sem maradt el.

Megáldották a termést

Ferencz Tibor polgármester az 
esemény megnyitóján elmondta, 

a káposzta az a termés, amit legu-
toljára, Gál napján takarítanak be, 
időjárástól függetlenül. „A káposz-
tát mindig levágjuk, hálát adunk 
a Fennvalónak, hogy befejeztük a 
mezőgazdasági esztendőt, és kezd-
jük az elszámolást, az értékesítést, 
majd nekilátunk a következő év 
megtervezésének. A gazda élete 

már csak ilyen” – mutatott rá a 
polgármester. Szavai után a község 
két testvértelepülésének elöljárói, 
Baranya István bölcskei és Huszár 
Gábor szentgotthárdi polgármester 
is köszöntötte a jelenlévőket. Vé-
gezetül a község plébánosa, Gábor 
Zoltán áldását adta a termésre.

Jó közepes a termés
Szép és kevésbé szép fejek a szépvízi Nád-dűlőben
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A káposztát legutoljára, 
Gál napján takarítják be, 
időjárástól függetlenül
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A csíkszeredai HARVÍZ RT. értesíti tisztelt fogyasztóit, 
hogy az esedékes féléves vízóraolvasás (magánházaknál) 
2021. október 15–31. között a következő ütemterv szerint fog történni:
Október 21.: Gábor Áron, Hősök, Szász Endre utcák

Október 22.: Zöld Péter, Ifjúság, Gólya, Bolyai, Galambok, Fennsík utcák, Brassói út

Október 25.: Zsögödi Nagy Imre utca

Október 26.: Unió, Fecske, Szabadság, Zöldfa, Tető, Lejtő utcák

Azok a fogyasztók, akiknél valamilyen okból kifolyólag  a fogyasztásmérőt nem sikerült a megadott napon leolvasni,  

október 31-ig bejelenthetik  az óraállásokat naponta 7,30 – 15,30; pénteken 7,30 – 13,30 óra között, 

a 0758–770039 (akár SMS-ben is név, lakcím feltüntetésével), a 0266–313636, 17-es belső telefonszámokon, vagy 

elküldhetik az office@harviz.ro  címre. Felkérjük a tisztelt fogyasztókat, tegyék lehetővé a fogyasztásmérők 

leolvasását, ellenkező esetben fennáll a lehetősége a le nem számlázott és elfogyasztott vízmennyiségek tetemes 

megnövekedésének. A fogyasztásmérők időszakos ellenőrzésének – leolvasásásának lehetővé tétele a fogyasztó 

kötelessége, emellett ilyenformán elkerülhetők a magas számlaértékek kifizetésével járó kellemetlenségek. 

Ugyanakkor figyelmükbe ajánljuk, hogy a 241/2006-os törvény 39-es cikkelye alapján 5000 lejtől 10000 lejig terjedő 

pénzbírsággal büntethető az a fogyasztó, aki megtagadja, illetve nem teszi lehetővé 

a szolgáltató képviselőjének a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést leolvasás, ellenőrzés vagy karbantartás céljából.

H I R D E T É S

• A járvány miatti szerényebb programkínálat és a kedvezőtlen időjárás ellenére sok 
érdeklődő látogatott ki a szépvízi Nád-dűlőbe, ahol 14. alkalommal tartottak ká-
posztavágást és -vásárt szombaton, Gál napján. Az utolsó mezőgazdasági munkálat 
közösségi programnak számít, a község apraja-nagyja már a hajnali óráktól kezdve 
részt vett a betakarításban. A termés ebben az évben jó közepesnek mondható.

Háromnapos káposztafesztivál

Csíkcsicsóban is káposztafesztivált tartottak a hétvégén, a rendezvényt 2017-
ben hagyományteremtő szándékkal indította el a helyi önkormányzat. Ahogy 
a korábbi években, ezúttal is számos kulturális és családi programmal várták 
az érdeklődőket a háromnapos rendezvényen, illetve egyebek közt labdarú-
gó-mérkőzés, ünnepi felvonulás és főzőverseny is színesítette az eseményt.

▴  F O R R Á S :  P É T E R  L U K Á C S  F A C E B O O K - O L D A L A

E gy év kihagyás után ismét gazda-
napot tartottak Gyergyóremetén, 

a hagyományokhoz híven október 
harmadik vasárnapján. „A szervezés-
kor fi gyelembe kellett vegyük, hogy 
korlátozások vannak az állatok lét-
számát illetően a sertéspestis miatt, 
és a koronavírus-járvány is indokolja, 
hogy a szabályokat betartva tudjunk 
ünnepelni. Nem az igazi, de örülünk, 
hogy meg tudtuk szervezni” – rész-
letezte érdeklődésünkre Szabó Csa-
ba, Gyergyóremete alpolgármestere. 
Ferencz-Csibi Lóránd agrármérnök, 
a Székely Gazdák Egyesületének fa-
lugazdásza, gyergyóremetei tanácsos 
elmondta, céljuk az volt, hogy a gaz-
dákat megmozgassák. Traktoros fel-
vonulást szerveztek, amelybe 41 jár-
művel kapcsolódtak be a helyiek.

Átalakulóban van

„A gazdanapok alapja mindig a ha-
gyományos termékek bemutatása 
volt. A régi mesterségeket próbáltuk 
a fi atalsággal megismertetni, hogy 
ők is lássák, régen hogyan kaszáltak, 
takartak, rakták a szénás szekeret 
kézzel. Voltak itt korábban kovács-
mesterek, ácsok és cséplőgép is. Most 
már a modern mezőgazdaság felé 
haladunk, ennek is a jelei az itt lévő 
traktorok” – ezt már Czikó Dezső, a 
helyi Szarvas marhatartó Egyesület 
tejtermelő gazdákat összefogó szer-
vezetének elnöke, a rendezvény egyik 
szervezője mondta. A megnyitó kere-

tében Laczkó-Albert Elemér polgár-
mester kiemelten azokhoz szólt, akik 
megművelik Gyergyóremete határát 
minden nehézség ellenére. „Úgy be-
csültük, hogy egynegyede van itt a 
remetei traktoroknak, köszönjük a de-
monstrációt. Emögött ott van a mun-
kájuk, a pályázati lehetőség, amiből 
kicsi lendületet tudtak venni, de mint 
községvezető mindenekelőtt azt az 
elszántságot és kitartást köszönöm, 
amivel nap mint nap elvégzik a sok 
odafi gyelést, másfajta tudást, 
jövőbelátást igénylő mun-
kát, ami most a mezőgaz-
daságot jelenti, amelyben 
hatalmas átalakulás törté-
nik” – hangsúlyozta a pol-
gármester.

Bende Sándor parlamenti 
képviselő kiemelte, őt mindig büszke-
séggel tölti el, amikor azt hallja, hogy 
Székelyföldön vannak leginkább 
megművelve a területek, mert az itt 
élőkben megvan az akarat, a tudás 
ehhez. A továbbiakban Bakó Antal 
plébános megáldotta a traktorokat, a 
gazdákat és a jelenlévőket. A hangu-
lathoz hozzájárult a helyi fúvószene-
kar, valamint a Székelyföldi Napok 
keretében fellépett a nagyváradi Csil-
lagocskák és a gyergyóremetei Sirülő 
Néptáncegyüttes is. Különböző ver-
senyeket is rendeztek, a traktorokkal 
szántottak, de pityókaszedésben vagy 
zsákban ugrálásban is megmérettet-
hettek a jelenlévők.

Barabás Orsolya

A betakarítást ünnepelték
• Nyolcadik alkalommal rendeztek gazdanapot Gyergyóre-
metén vasárnap. A kicsibükki templom melletti meseszép 
környezetben valósult meg a traktorok megáldása, a hálaa-
dás, a betakarítás megünneplése és a tapasztalatcsere.




