
„Tíz évvel ezelőtt itt csak a falak áll-
tak, semmi nem volt” – mutat kör-
be Tamás a Csíkszépvíz határában 
álló farmon. Mára itt sok minden 
megváltozott, az istállót felújították, 
sőt még hozzáépítettek, az udvaron 
mezőgazdasági gépek sorakoznak, a 
rendre pedig öt sárhegyi- és három 
közép-ázsiai juhászkutya vigyáz. Az 
istállóban juhok és disznók. Zajlik az 
élet a farmon.

Hoki vagy továbbtanulás?

Talán a háromhónapos Bogyó ör-
vend a legjobban a vendégnek, s a 
vendég is neki, főleg miután kide-
rül, hogy a játékos kis közép-ázsiai 
juhászkutyától nem kell félni. Mind-
untalan ott lábatlankodik körülöt-
tünk, nyomon követ egy kis közös 
játék reményében. Emma, a lányom 
keresztelte Bogyónak – mondja ne-
vetve Tamás.

„Körülbelül tíz évvel ezelőtt ezt a 
helyiséget és öt hektár szántóföldet 
örököltem édesapám után, aki ti-
zennyolc éves koromban halt meg. 
Őszintén mondom, én az istállót nem 
nagyon szerettem, sőt azt is mond-
hatnám, hogy egyenesen utáltam, én 
be nem mentem egy istállóba sem. 
Nem is érdekelt. Hatéves koromtól 
jégkorongoztam, profi  szinten, a hoki 
volt az életem. A HC Csíkszereda le-
igazolt hátvédje voltam, aztán át-
hívtak Brassóba, ott akkor alakult a 
Corona hokicsapat. Ez 2010-ben volt, 
akkor én már utolsó éves voltam a 
Sapientia EMTE általános közgazda-
ság szakán, de ezzel párhuzamosan a 
Testnevelési Egyetemen is elkezdtem 
tanulmányaimat, és felmerült a kér-
dés, mi legyen: beköltözök Brassóba, 
de akkor nem tudok tovább tanulni, 
vagy feladom a jégkorongot, s mara-

dok itthon? Én akkor az itthon ma-
radás mellett döntöttem, így tudtam 
befejezni egyetemi tanulmányaimat, 
és hozzáláttam az építkezéshez, hi-
szen itt állt egy lepusztult épület, 
amelynek nem volt sem ablaka, sem 
ajtaja, csak a négy fal és a tető. Rég-
óta nem használták már semmire. 
Vettem húsz juhot és néhány disz-
nót, így indult itt minden” – meséli 
Tamás, amint a bégető, röfögő jószá-
gok között sétálunk.

Vöröspofájú berke, a kedvenc

Mosolyogva eleveníti fel, teljesen 
kezdőként csöppenve a gazdálko-
dásba eleinte egyszerű falusi juhokat 
vásárolt, nem törekedett a fajtatisz-
taságra, és ezeknek az állatoknak 
termelte meg az eledelt. Aztán a 
gazdaság évről évre egyre szebben 
fejlődött, hiszen megtartotta a bá-
rányokat is, és vásárlással bővítette 
még az állományt. Arra is rájött idő-
közben – meséli –, hogy a találomra 
vásárolt, vegyes állomány nem jó, 
és nem is szép. „Most kerültem oda, 
hogy nagyjából egyformák, én a vö-
röspofájú berkét tartom, és a fajta-
tisztaságra törekszem. Tagja lettem 
egy háromszéki egyesületnek is, így 
a juhaim fajtisztaságát rendszeresen 
ellenőrzik, ennek pedig az lesz a ho-
zadéka, hogy törzskönyvezik a bárá-
nyokat. Ez egy hosszabb folyamat, 
már öt éve elindult, törzskönyves 
most már az apaállományom. Isme-
rem itt már az anyát, apát, komoly 
kimutatások, nyomonkövetések kel-
lenek, mindent le kell papírozni, na 
ide nekem ilyenkor jól jön a közgaz-
daság” – magyarázza. A farmon az 
idén született kétszáz báránnyal a 
juhok és bárányok száma mára már 
megközelíti az ötszázat. Nem nagy 
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Imre Tamásnak jó néhány évvel ezelőtt még a jégkorong 
volt a mindene. Leigazolt játékosként tulajdonképpen 
arról szólt az élete, amit igazán szeretett. A terveket 
azonban átszabta egy apai örökség. A fiatalember gon-
dolt egy nagyot, huszonévesen letette a hokibotot, és 
életet vitt a néhai lepusztult istálló falai közé. Ennek 
immár tizenegy éve. Az Imre családi farmon jártunk.

#Imre Tamás

Felültem 
a traktorra, s 
megszerettem, 
de megszeret-
tem az állato-
kat is, és így 
szép lassan 
kialakult.

GAZDÁLKODÁSRA C
ez a farm – jegyzi meg szinte szabad-
kozva –, de saját örömére foglalkozik 
vele. Már rég kinőtték az eredeti, örö-
költ épületet, ezért ahogy növekedett 
az állomány, bővíteni kellett a helyet 
is: nem fértek az állatok, így több 
irányban is elindult a bővítés.

Ezt már segítség nélkül nem lehet 
csinálni – jegyzi meg –, van egy fo-
gadott pásztora, ő van folyamatosan 
a farmon, ő viszi ki nyáron az álla-
tokat a legelőre, de Tamás is napi 
rendszerességgel kijár az esztenára. 
Ettől eltekintve a fi atal gazda olyan 
körülményeket igyekezett kialakíta-
ni a kis farmon, hogy amennyiben 
segítség nélkül maradna, egyedül 
is el tudjon az állatokkal boldogul-
ni. Mindenhol önitató rendszer van, 
nem kell vödörrel hordani a vizet és 
utánatölteni, s ugyan a juhokhoz 
a szénát, a silózott lucernát ki kell 
vinni, de a disznók etetése is egy-
szerűsítve van, azaz egy tartályba 
bekerül három-négy napra elegendő 
gabona, amely adagolja az eledelt a 
négylábúaknak. Hogy hány disznó 
van jelenleg a farmon? Nem tudja, 
nem számolgatja. „Olyan húsz-hu-
szonöt darab lehet. Ott vannak a 
karantén alatt született malacok is, 
szépen fejlődnek” – mutatja.

„Egyelőre csak viszi a pénzt”

Minden napra akad itt valami ten-
nivaló, hamarosan pedig a mezőn, 
a földeken is beindul az élet, lassan 
előkészítik a „bevetésre” az istálló 
mellett sorakozó mezőgazdasági 
gépeket is. A gépállományt is saját 

Megszerette az állatokat, a gazdálkodást

A malacok is szépen fejlődnek

Vöröspofájú berke, a kedvenc




