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künk fontos, hogy olyant adjunk el, 
amit jól ismerünk” – meséli Albin. 
Tulajdonképpen nem tettek egyebet, 
mint megyeszerte idős emberektől 
gyűjtötték be a tájfajta zöldségmago-
kat, arra törekedve, hogy olyan pa-
lántákat kínáljanak az idén tavasszal 
eladásra, amelyek a sajátos székely-
földi klímát is szeretik. Ugyanakkor 
az is céljuk, hogy ezek rövid tenyész-
idejűek legyenek, a mifelénk igen-
csak rövid nyárban tudjon beérni a 
termésük. Így még el sem búcsúzott 
rendesen a tél, s több mint húszezer 
kis mag szökkent szárba a fűtött fó-
liasátorban. Büszkén meséli a házas-
pár, hogy Albin saját maga készítette 
a négy melegházat is.

A 
faragott székely kapu 
előtt egy faragott 
pad, rajta egy lovai-
val szántó férfi  fi gu-
ra.  Ezek vagyunk mi 
– mondja Boér Albin, 

miközben bekísér a család otthoná-
ba. „Így dolgozunk: két kézzel, lóval. 
Lóval szántok, vetek, de hát én ló nél-
kül nem is tudnék létezni” – fűzi hoz-
zá, aztán amint belépünk a lakásba, 
rögtön kiderül, szereti ugyan Albin a 
lovakat, de aki egy boldog csatakiál-
tással leveszi a lábáról, az a kétéves 
Bianka. Körülötte forog az élet. S tu-
lajdonképpen Bianka, azaz Bibó a 
„felelős” azért is, hogy mi Csíkdánfal-
vára látogattunk a Boér Albin és Zsu-
zsa által működtetett Bibó farmra.

„Márciusban betöltöttem a 18. 
évet, s májusban már Németország-
ban térdeltem a retek fölött” – indítja 
frappánsan történetüket Albin, aki 
tíz évet dolgozott Németországban. 
Néhány évvel később aztán Zsuzsa is 
csatlakozott hozzá, szezonmunkás-
ból később egy nagyobb cég állan-
dó munkásaivá váltak, mindaddig, 
amíg ki nem derült, hogy gyereket 
várnak. „Többek között permetező 
traktoron dolgoztam az eperfölde-
ken, de készítettünk elő gyümölcs- és 
zöldségcsomagokat ismert nagyáru-
házaknak, ezért tudjuk, hogy ki mit 
eszik. Szinte hihetetlen, ami ma már 
külföldön zajlik a mezőgazdaságban, 
s nemcsak a vegyszeres növényter-

mesztésben, hanem a nagy cégek bio 
részlegén is. Külföldön már nemcsak 
vegyszerezésről beszélhetünk, ha-
nem ízfokozók, színezőanyagok, hor-
monok adagolásáról. Most már ott 
tartanak, hogy az eddig vízízű eper 
egy kicsit már édes is. A bio mind-
amellett, hogy egészséges, fi nom is, 
de ma már fi nom a vegyszerekkel ke-
zelt eper is az ízfokozóknak köszön-
hetően. Mindenképpen elgondolkod-
tató kellene legyen, amikor hatalmas 
méretű epreket vásárolunk, ha azok 
még fi nomak is. Sokszor megdöbben-
tünk azon, amit Németországban ta-
pasztaltunk, éjjelente permeteztem, 
hogy reggel legyen, amit az emberek 
leszedjenek” – ecseteli Albin tapasz-
talataikat. Ezek ismeretében pedig 
nem is meglepő, hogy amikor kide-
rült, Zsuzsa várandós, egyet tudtak: 

az ő gyermekük nem a németországi 
táplálékon fog felnőni.

Legyen farm

Első lépésben csupán arra töreked-
tek, hogy saját fogyasztásra termesz-
szenek egy kis háztájit, s közben azt 
fontolgatták, mihez is kezdhetnének 
idehaza. „Sok lehetőség volt, de arra 
is rájöttünk, hogy olyannal kell fog-
lalkoznunk, ami lehetővé teszi, hogy 
együtt legyünk. Így láttunk neki a 
farm kiépítésének. Az első évben 
sok gyümölcsfát ültettünk, de elég 
nehéz volt, mert én délelőtt dolgozni 
jártam, s délután maradt idő a gaz-
dálkodásra. Aztán a munkahelyen 
felmondtam, és most már reggel-
től estig a növényekkel dolgozom. 
Együtt vagyunk, dolgozunk, sokszor 
Bibó is besegít. A tavalyi évünk tanu-
lóév volt, kitapasztaltuk, hogy itthon 
milyen magokkal lehet dolgozni, ne-
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Albin szerint 
a betegséget 
a növények 
esetében is 
megelőzni kell.

Éveken át dolgoztak kül-
földön, s amikor kiderült, 
hogy a család gyarapodni 
fog, tudták, ha azt akar-
ják, hogy gyermekük 
minőségi élelmiszeren 
nőjön fel, akkor haza kell 
térniük. Bianka ma már 
kétéves, az édesapja által 
összeállított fóliaházak 
egyikéből a legzamato-
sabb epret majszolja. 
Zsuzsa és Albin mert na-
gyot álmodni, s még talán 
maguk sem hiszik, de a 
merész álmukkal nem csu-
pán saját maguk, hanem 
sokak számára adnak egy 
biztos pontot a mindenna-
pokban. Csíkdánfalván, a 
Bibó farmon jártunk.

#Bibó farm 

„TEJJEL NEVELT” ZÖL

Tavasszal olyan palántákat kínáltak eladásra, 
amelyek a sajátos székelyföldi klímát is szeretik

Németországi munka után jöttek haza boldo

Amit a gyerek eszik, azt kapják a vevők is




