
tőkét, de az élet túl rövid ahhoz, hogy 
ezen gondolkozzanak. „Ha elmegy, 
elmegy, de szerintem mindenkép-
pen meg kell próbálni. Bárki bármit 
is tervez, fontos, hogy próbálkozzon. 
A kérdés, hogy sikerül-e vagy sem, 
az mindig ott van, de a választ csak 
akkor tudjuk meg, ha belevágunk” – 
véli Norbi.

Közben kisétálunk a baromfi ud-
varba begyűjteni a tojásokat, amely-
re már megvan a vásárlói kör. Timi 
szerint munkájuk egy igen kellemes, 
szerethető része a vásárlókkal való 
kapcsolattartás. „Volt olyan, hogy 
nagyon el voltam fáradva, és amikor 
az utolsó személynek odaadtam a 
tojást, és kicsit elbeszélgettünk, tel-
jesen felfrissültem. Nagyon jólesett. 
Ezt nem lehet pénzzel megfi zetni, 
sokkal többet ér, mint a pénz” – lel-
kendezik. Aztán indulás előtt még 
kis száraz kenyérrel kedveskedünk 
Matyinak, Lilinek, Lalának és Sárá-
nak, azaz a kecskéknek.

Timi a húszas évei közepén jár, 
Norbi idén lesz harminc. Lelki sze-
meik előtt nyuszikat, kacsákat, sza-
badtartásban lévő disznókat látnak 
a Szapora farmon. Azt is tudják, 
idővel kinövik a jelenlegi helyet, így 
már tervben van a költözés. Olyan 
igazi farmot akarnak sok-sok állattal 
– mondják csillogó szemekkel. „Ha-
zudnánk, ha azt mondanánk, nem 
voltak veszteségeink, és nem aggód-
tunk, hogy minden rendben alakul-
jon, de most úgy érezzük, megérte. 
Leírhatatlan reggelente a saját tyúk-
jaink tojásából készíteni a reggelit, 
és vasárnap a fi nom húslevesünk 
mellett megpihenni. A sok pozitív 
visszajelzés azt bizonyítja, hogy jó 
úton indultunk el, amit mindenkép-
pen folytatni kell” – búcsúznak de-
rűsen.
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eladták, csak kettőt-hármat őriztek 
meg, ők ügyelnek a rendre. Kétszáz 
tyúk és napi száz tojás. Bővíteni sze-
retnék az állományt, pontosan 339-
re, eggyel sem többre, mert ezzel az 
állománnyal még a kistermelő kate-
góriába tartoznak.

A csibék után érkeztek a kecskék 
is – elevenítik fel. Tavaly szeptem-
berben megvásároltak hármat – két 
anyakecskét és egy cápot –, hogy 
egyáltalán lássák, mivel is jár a kecs-
ketartás. Időközben megtanultak 
fejni is, mindketten jól boldogulnak, 

talán Timinek több türelme van hoz-
zá – mondják nevetve. Egyelőre itt is 
bővülni fog az állatállomány, össze-
sen tíz anyakecskét szeretnének. Az 
a tervük, hogy eleinte a kecsketejet 
értékesítik, majd később feldolgoz-
zák. Már próbálkoztak, tudják, még 
rengeteg tanulással jár ez a folyamat, 
egyelőre saját fogyasztásra, a család-
nak készítenek majd sajtot, s amint 
az piacképes lesz, akkor el is adják.
Egészséges élelmiszer háztáji gazda-
ságból

„Induláskor az volt az alapkoncep-
ció, hogy minél több élelmiszert saját 
magunk állítsunk elő. Egy kis piac-
kutatás során azt láttuk, hogy sokan 
hasonlóan gondolkodnak, de nincs 
lehetőségük vagy idejük arra, hogy 
maguk foglalkozzanak az állatokkal. 
Így aztán azt mondtunk, ha tartunk 
magunknak tíz tyúkot, miért ne tart-
hatnánk többet, és akkor abból jut 
másnak is, így nemcsak a mi, de a 
környezetünkben több család ottho-
nában egészséges étel kerül az asztal-
ra. Vannak terveink, de hogy hosszú 
távon fogjuk-e csinálni, majd az kide-
rül. Amióta hazajöttünk, azóta érez-
zük, hogy mennyivel fi nomabb, íze-
sebb itthon minden, s milyen rossz, 
ízetlen volt az a sok élelmiszer, amit 
ott ettünk” – jegyzik meg.

Hogy milyen a székely farmeré-
let? Nyugodt – reagálnak hirtelen 
mindketten. De még mielőtt valaki 
azt hinné, hogy a tyúkokkal nincs is 

sok munka, Norbi megnyugtatja, két-
száznál már akad munka is és prob-
léma is. Naponta többször meg kell 
őket nézni, legyen előttük élelem és 
ivóvíz, szemmel kell tartani, fi gyel-
ni kell rájuk. „Pont ezért kezdtük 
tyúkokkal és kecskékkel, mert akad 
munka, de nem olyan sok, hogy ket-
ten ne bírnánk. Mivel újdonság volt 
számunkra ez a munka, felmérni 
sem tudtuk, mennyire vesz igénybe, 
de nem akartuk túl nagy fába vágni 
a fejszénket, nehogy hamar beleun-
junk és kijelentsük, hogy nem ne-
künk való. Inkább apró lépésekben 
haladunk, és közben szeretjük is azt, 
amit csinálunk” – mondja Norbi. Ő 
világosít fel arról is, hogy honnan 
ered a farm neve. „Isten nyugtassa, 
édesapám gúnyneve volt a Szapora, 
ő volt olyan sietős, és ezt a nevet én is 
továbbviszem, de ezért én egyáltalán 
nem haragszom. Inkább használom, 
ugyanis ha Domokoson az emberek 
meghallják ezt a nevet, rögtön tud-
ják, kiről van szó” – magyarázza. El 
is érzékenyül a beszélgetés e pontján 
Timi, aki mint mondja, nem ismerte 
apósát, de úgy érzi, e név révén ő is 
része az életüknek.

A farm körüli teendőket egyelőre 
ketten végzik, nincs szükségük se-
gítségre, igaz, az életüket is az álla-
tok körüli teendőkhöz igazítják. Az 
elkövetkező öt évre nem terveznek 
nyaralást – ezt már most tudják –, 
napközben, ha szabad idejük akad, 
akkor azt maximálisan kihasználják, 
talán a vasárnap az, amikor még egy 
rövidebb kirándulás is belefér a nap-
ba. „Minket teljesen kikapcsol, nem 
érezzük tehernek. Inkább a baráta-
ink, az ismerősök furcsállják, akikkel 
nem nagyon tudunk sehová sem el-
menni. Sokan csodálkoznak rajtunk, 
hogy ebbe belevágtunk” – mondja 
Timi. Férje szerint kár lett volna ezt 
kihagyni, mert mit is veszíthetnek, 
ha nem válik be? Talán csak a kezdő-
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„Amióta haza-
jöttünk, azóta 
érezzük, hogy 
mennyivel fino-
mabb, ízesebb 
itthon minden, 
s milyen rossz, 
ízetlen volt az 
a sok élelmi-
szer, amit ott 
ettünk.”

Hat év szálloda-
takarítás után 
tértek haza 
a fi atalok 
gazdálkodni

Kurkó Timi és Norbi, 
a Szapora farm megálmodói
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Lili és Lala szinte könyörög a fi nom falatokért

A napi száz tojásnak megvan a felvásárlói köre




