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Most egy juh 
300, 400, 500 
lejbe kerül, de 
ha törzskönyve 
van, akkor az 
az állat a 2500 
lejt is megéri.

CSERÉLT HOKIBOT

Imre Tamás életet vitt a néhai 
lepusztult istálló falai közé
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Az kellene kapjon több segítséget, 
akinek törzskönyves az állománya” 
– osztja meg szívfájdalmát. Nehézsé-
get jelent továbbá a gyapjú tárolása, 
ennek a problémának a rendezésére 
is várnak egy ideje a gazdák. Tamás 
meséli, hogy amíg jelenleg egy juhot 
öt lejért nyírnak, ő egy kiló gyapjút 
alig harminc baniért tud eladni, ha 
egyáltalán valaki felvásárolja.

Közben közösen járjuk végig a far-
mot, csodáljuk az ugrabugráló bá-
rányokat, egy külön akolban pedig 
megnézhetjük a már törzskönyvezett, 
értékes vöröspofájú apaállományt. A 
szomszédos akolban külön vannak a 
tavalyi bárányok, ezekkel frissíti az 
állományt. „Ismerem az anyát, apát, 
nagyanyát, nagyapát. Ezeknek a bá-
rányai, amelyek majd jövőben szü-
letnek, már törzskönyvesek lesznek. 
Már most is van egy pár törzskönyves 
bárányom. Én minden évben lejelen-
tek egy táblázatot az egyesülethez, 
amin szerepel az anya, az apa és a 
bárány. Őket nyilvántartásba veszik” 
– magyarázza a gazda. Közben egy 
macska zsákmánnyal a szájában, elé-
gedetten vonul el lakmározni, a cicák 
számának gyarapodását sem követik 
itt, de elvárják tőlük az egerészést.

Milyen a farmon az élet? „Nehéz, 
de szeretem. Viszont nagyon szeren-
csés vagyok, mert ebben a munkában 
mindvégig mellettem áll, támogat 
a feleségem, Noémi és édesanyám” 
– reagál gondolkodás nélkül Tamás 

kis büszkeséggel a hangjában. Ami-
kor abbahagyta a jégkorongozást, 
friss egyetemi diplomával a zsebében 
egyet tudott: nem szeretne egy irodá-
ban dolgozni. „Felültem a traktorra, 
s megszerettem, de megszerettem az 
állatokat is, és így szép lassan kiala-
kult. Lássuk, a lányaim mit szólnak 
majd ehhez. A hároméves Emma so-
kat jár ide velem, szeret is jönni, nem 
fél már az állatoktól. Lilla hét hóna-
pos, majd őt is hozzuk. Igazából ez itt 
nem lányoknak való munka, de majd 
kiderül, hogy milyen irányba indul-
nak el.”

Imre családi farm – olvasható a 
mutatós cégtáblán. Tamás szemláto-
mást elégedett azzal, amit itt kialakí-
tott, sok munkája van benne, szinte 
maga sem hiszi, hogy alig huszonkét 
évesen látott ehhez hozzá. „Persze 
nem a nulláról indultam, ez nagy 
segítség volt, és ösztönzött” – jegyzi 
meg, miközben arról beszélgetünk, 
hogy édesapja is minden bizonnyal 
büszke lenne fi a teljesítményére. Bor-
zsovai otthonából Tamás napi rend-
szerességgel kijár a farmra, dolgozik, 
ügyeket intéz, bármilyen probléma 
akadályozza a napi rutint, ő az, aki 
helyreteszi a dolgokat.

Egy percig sem bánta meg, hogy 
ebbe belefogott, és a hokibotot félre-
tette – mondja búcsúzóul.

D. BALÁZS ILDIKÓ
erőből vásárolta meg, a takarmá-
nyozáshoz, vetéshez, szántáshoz, 
szállításhoz szükség van a gépek-
re. Tavaly öt hektáron termesztette 
a gabonát – meséli –, de nem volt 
elég, még vásárolnia kellett. Bérel-
nie is kell területet, hiszen a meglé-
vő nem elég. De itt már nehézségek-

be ütközik, mert a környéken nem 
nagyon van bérlendő mezőgazdasá-
gi terület, legelő. „Jelenleg mintegy 
tizenöt hektár szántóföldön terme-
lek, de a szántóföldet is muszáj volt 
bevessem lucernával, mert nem volt 
elég a széna. Gabonát sokkal egy-
szerűbben tudok vásárolni, mint jó 
minőségű szénát. Így aztán úgy dön-
töttem, inkább csinálok én jó minő-
ségű lucernát, hogy azt ne kelljen 
megvásárolni” – magyarázza, amint 
egy maroknyi silózott lucernát oda-
dob a mellette álló juhoknak.

„Ebből én még mostanáig pénzt 
nem vettem ki. Ahhoz, hogy én erre 
a szintre elérjek, minden beérkező 
jövedelmet vissza kellett fordítsak, 
sőt olyan periódus is volt, amikor 
otthonról hoztam pénzt, mert nem 
volt elég. Ez egy olyan hobbi, amely-
nek ezután lesz meg a hozadéka, 
amikor itt már törzskönyvezett állo-
mány lesz. Ha azt vesszük, most egy 
juh 300, 400, 500 lejbe kerül, de ha 
törzskönyve van, akkor az az állat a 
2500 lejt is megéri. Ehhez viszont az 
is szükséges, hogy a kormány változ-
tasson azon a támogatási rendsze-
ren, ami most van érvényben, hiszen 
jelenleg nem ösztönzik a gazdákat a 
fajtatiszta állomány fenntartására. 

Az apai örökséggel indult minden

Összhang a farmon




