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Közösen gazdálkodó  farmerek
Nyugati típusú szövetkezet disznó- és húsmarhatartók számára

• A korszerű disznófarmot és húsmar-
hatelepet fenntartó szilágyszegi Szepes 
Loránd agrárvállalkozó az a fecske, aki 
a szólásmondás ellenére mégis tavaszt 
hozott a vidékre. A Szilágyság legsze-
gényebb részében olyan szövetkezeti 
rendszert sikerült kiépítenie, amely 
alapja lehet egy sokat ígérő helyi mező-
gazdaság megteremtésének.

MAKKAY JÓZSEF

T övishát központjának, Szilágy-
csehnek a körzetében hat disz-
nófarm üzemel. Erdélyben ritka 

az európai uniós támogatással épült 
állatfarmok ilyen sűrűsége egymástól 
mindössze pár kilométeres távolságra. 
A támogatások odaítélésekor minden 
bizonnyal az is szerepet játszott, hogy 
a Szilágyságnak ez a legszegényebb 
vidéke: a zömében magyarok által 
lakott tájegység termőföldje gyenge 
minőségű, a terméshozamok pedig 
meg sem közelítik a mintegy száz ki-
lométerre fekvő Nagykároly környéki 
falvak szántóit. Az utóbbi évtizedben 
jórészt parlagon maradt nadrágszí-
jparcellák tulajdonosainak egyféle 
mentőövet jelentett a fél tucat korsze-
rű állatfarm létrehozása, hiszen több 
farmvezető nemcsak más vidékről 
vásárolja fel a takarmánygabonát, ha-

nem egy részét a helyi lakosságtól bérelt 
és tagosított földeken termeli meg.

Közös vonása ezeknek a farmoknak, 
hogy egy helyi magyar vállalkozónak, 
Szepes Lorándnak sikerült szövetke-
zetbe tömörítenie a környékbeli állatte-
lepeket, ami új perspektívát nyújtott a 
farmereknek a beszerzésben és az érté-
kesítésben.

Erdész, zongorakereskedő 
és állattartó farmer

Az alcímben szereplő mesterségek nehe-
zen illeszthetők egymás mellé, Szepes 
Loránd mégis mindhármat kitanulta. 
Az erdészeti főiskolát végzett szilágy-
csehi férfi  négy évig volt a környékbeli 
erdők felügyelője, de a rendszerváltás 
utáni éra őt is arra késztette, hogy fele-
ségével Magyarországon próbáljon sze-
rencsét. Hét hónapig gombapincékben 
dolgoztak, majd gondolt egy merészet, 
és beiratkozott a budapesti Liszt Ferenc 
Zeneakadémia zongorakészítő szakára, 
amit négy év alatt végzett el. Amikor 
kislányuk hétéves lett, hazatértek szü-
lőföldjükre, hogy a gyerek itt kezdje el 
az első osztályt. Szepes Loránd előtt 
új szakmájával nagy lehetőségek nyíl-
tak Erdélyben. Kolozsváron beindított 
zongoraszalonja országosan is az elsők 
közé tartozott. „Három-négy év alatt 
nagyon sok pénzt kerestünk a külföld-
ről importált új és használt zongorák 
forgalmazásával. 2010-ig mintegy ezer 
darab hangszert adtam el, zömmel ze-
neakadémiáknak, zene- és művészeti 
iskoláknak” – emlékezik vissza zongo-

raforgalmazó múltjára, melynek során 
Németországból, Kínából, Japánból, de 
más országokból is vásárolt új vagy itt-
hon feljavított hangszereket.

Az állattartás ötlete egykori erdész-
társával folytatott hosszú beszélgetés és 
borozgatás nyomán született meg. A volt 
kolléga új disznófarmja őt is meggyőzte 
arról, hogy érdemes váltani. Indulásként 
megvásárolta a telephez szükséges több-
hektárnyi földterületet a Szilágyszeg 
községhez tartozó Menyő határában. (A 
szilágysági zsákfalu arról vált híressé, 
hogy ide hurcolta el a Securitate 1989 
decemberében kényszerlakhelyre Tőkés 
Lászlót.)

Szepest nem olyan fából faragták, 
hogy bármihez hűbelebalázs módjára 
fogjon hozzá. Beutazta fél Európát: be-
kérezkedett minden olyan disznófarmra, 
ahol szívesen látták Németországban, 
Dániában vagy Hollandiában. Élőben 
akarta megtapasztalni, hogyan mű-
ködik a nagyüzemi állattartás, milyen 
technológiákat alkalmaznak. Bejelent-
kezett a nyugat-európai és magyarorszá-
gi állattenyésztő szervezetekhez, szövet-
kezetekhez, így eljutott konferenciáikra 
és állatbemutatóikra is. Több hónapot 
tartott a tanulás időszaka, amíg elsajá-
tította az alapokat, illetve meggyőződött 
arról, hogy megéri nagyüzemi disznó-
tartással foglalkozni.

„Már az elején szembeötlő volt, mek-
kora a különbség a nyugat-európai, a 
magyarországi, illetve a romániai agrár-
politika között. Míg odaát a gazdákat, a 
farmereket az állammal való kapcsolat-
ban a kiszámíthatóság jellemzi, nálunk 

ennek épp az ellenkezője érvényes. De 
mégis belevágtunk!” – magyarázza az 
indulás körülményeit vendéglátóm, 
akivel a disznófarm elegáns irodájában 
beszélgetünk.

1,3 millió lejes bankhitel

A külföldön szerzett tapasztalatokkal 
felvértezve a szilágysági vállalkozó si-
keresen megpályázta az új sertésfarm 
indulását lehetővé tevő uniós pályázati 
kiírást, amelynek önrésze megközelítő-
leg 1,9 millió lej volt. Előző vállalkozá-
sukból sikerült félretenni ötszázezer lejt, 
a különbözetet pedig bankkölcsönből fe-
dezték. A CEC addig nem hitelezett ekko-
ra összeget a Szilágyságban magánvál-
lalkozónak: amikor a farmot felépítették 
és átadták, a bank bukaresti vezérigaz-
gatója is személyesen eljött, hogy lássa, 
mi fán terem a modern disznófarm. 2011. 
május 8-án volt az avató, és az elkészült 
első istállóban Hollandiából hozott 1200 
malaccal kezdték el a termelést. 2013-ban 
befejezték a második istállót is, rá két év-
re pedig megnyitották saját takarmány-
keverő üzemüket, így nem kellett többé 
külső forrásból tápot vásárolni. Szepes 
mutatja a táptakarmányokat: a háromfé-
le keverék összetétele 95 százalékban ga-
bona, plusz vitaminok és aminosavak. A 
disznófajtákra kidolgozott receptek napi 
egy kilogrammos súlygyarapodást tesz-
nek lehetővé. A frissen betelepített ma-
lacokat három hónap alatt hizlalják fel 
100–110 kilóra, havonta pedig 700–800 
vágóállatot adnak el szatmári és nagy-
bányai húsfeldolgozó nagyüzemeknek. 




