
vissza, mint ahogy jöttünk. Egy ideig 
úgy terveztük, hogy addig maradunk 
kint, amíg idehaza a ház elkészül, 
de idővel letettünk róla, mert akkor 
még sokáig ott kellett volna maradni. 
Azt mondtuk, lakhatóvá tesszük és 
jövünk. Amikor a tavaly júniusban 
végleg hazajöttünk, még dolgozni 
kellett, de már be tudtunk költözni. 
Most ennyiben maradtunk vele, mert 
innentől a farmra koncentrálunk” – 
meséli Norbi, miközben Timi kávét 

tölt, és a két kis puli, Polka és Havas 
is olyannyira megnyugszik, hogy a 
fotós kolléga lábánál elszenderül. 
„Hat évet voltunk kint, és utolsó 
évben úgy voltam vele, hogy engem 
már nem érdekel a pénz, csak ki-
csit nyugodtabban éljünk. Túl sokat 
dolgoztunk, futottunk a pénz után, 
s már egy nyugodtabb életre vágy-
tunk, hogy együtt lehessünk. Mind-
kettőnknek két munkahelye volt, 
reggeltől késő estig dolgoztunk, alig 
találkoztunk” – fűzi hozzá felesége.

Állattartás – nem teher, 
hanem kihívás

A farmötlet már Angliában megszü-
letett – derül ki a beszélgetés során 
–, bár egy ideig csak annyit tudtak, 
hogy idehaza a maguk urai akarnak 
lenni, semmiképpen sem szerettek 
volna hazatérésük után másnak dol-
gozni. „Az állattartás mellett dön-
töttünk, holott soha nem csináltuk” 
– mondják nevetve, és elismerik, 
minden bizonnyal ezért is érdekli 
őket. Ez a fajta munka számukra nem 
teher, ez egy új kihívás.

Első lendületből vásároltak is 
négyszáz darab egynapos csirkét 
úgy, hogy tán bele sem gondoltak, ez 
mivel járhat. „Két autóval mentünk, 
hogy hozzuk el a csirkéket, s közben 
ott voltak szépen négy kicsi banános 
ládába belerakva. Kialakítottunk egy 
ideiglenes helyet számukra, kicsit 

pechünk volt, mert júniushoz képest 
éppen egy elég hűvös, esős időszakot 
kaptunk el. Főleg az első két hétben 
majdnem minden éjszaka kimentem, 
hogy megnézzem, minden rendben 
van-e, nem-e fáznak. Egy hónapon át 
három melegítőlámpa folyamatosan 
működött. Persze tudatában voltunk 
annak, hogy kinövik a helyet, ezért 
időközben előkészítettük nekik az 
udvart, és fokozatosan átköltöztettük 
őket a ház mögötti új hegyre” – me-
séli Timi. A baromfi udvarnak jelen-
leg kétszáz lakója van, a kakasokat 

A 
fogadásunkra sütött 
piskóta tökéletes, szé-
pen felnőtt, de nem 
is csoda, hiszen házi 
tojással készült. A ká-
vét kecsketejjel szol-

gálják fel, sőt külön kérésre egy jó-
kora bögre kecsketejet is kapunk. 
Jó helyen járunk, a Szapora farmon 
nincs hiány a házi tojásból, és a napi 
kecsketej is kikerül.

És elindultak 
szerencsét próbálni

„Azt is mondták, hogy nem vagyunk 
normálisok, az állatokkal sok a baj, 
beletörik a bicskánk” – meséli nevet-
ve Timi és Norbi, hogy hogyan rea-
gált a környezetük, amikor kiderült, 
több száz naposcsibét vásároltak, 
sőt kecskét is szeretnének tartani. A 
két fi atal hat évvel ezelőtt Angliába 
indult el szerencsét próbálni, mert 
kíváncsiak voltak, hogy milyen Nyu-
gaton az élet, és egyébként is „min-
denki külföldre ment, ők miért ne 
próbálhatnák meg”.

Elmentek tehát világot látni azzal 
a szándékkal, hogy ha időközben 
olyan ötletük születik, amit ideha-
za megvalósíthatnak, hazatérnek. 
Mindketten a tengerparti Brighton 
egy szállodájában vállaltak munkát, 
takarítottak. Timi egy idő után már a 
takarítórészleg helyettes menedzsere 
lett, ez volt a főállása, mellette pedig 
rendelők, ügyvédi irodák takarítását 
is vállalta. Norbi is idővel a szálloda 
karbantartó részlegére került, neki is 
legalább két munkahelye volt.

„Az volt a célunk, hogy pénzt 
gyűjtsünk. Idehaza a régi házat sze-
rettük volna felújítani. Hazajöttünk 
szabadságra, dolgoztunk a házon, 
volt, amikor fáradtabban mentünk 
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Hat év után, a világjárvány kellős közepén, 
tavaly nyáron tért haza Nagy-Britanniából 
Kurkó Tímea és férje, Norbi. Amint lejárt 
a kéthetes karantén időszaka, a fiatalok 
munkához is láttak, hiszen már angliai tar-
tózkodásuk során eldöntötték, ha hazatér-
nek, lesz egy farmjuk. A csíkszentdomokosi 
Szapora farmon egyelőre a tyúkoké a fősze-
rep, de vannak már kecskék is kis gidákkal. 
És van sok terv...

Akinek házi 
tojása van, 
fi nom piskótát 
tud sütni

„Isten nyugtas-
sa, édesapám 
gúnyneve volt a 
Szapora, ő volt 
olyan sietős, és 
ezt a nevet én is 
továbbviszem.”

HAZAJÖNNI EGY ÍZES

A farmon most a tyúkoké a főszerep




