
A tojással kezdődött minden

A mai állapot, az értelmiségi farmer-
élet úgy indult, hogy a férjével már a 
házasságuk elején arról beszélgettek, 
hogy majd falun élnek és állatokat 
tartanak, lesznek például tyúkjaik. 
És azzal is kezdődött ez az egész, a 
tyúkokkal. Vagyis előbb a tojással. 
Az üzleti tojás nem volt jó, nem fe-
lelt meg, Csengele pedig elhatároz-
ta, amíg nem lesznek saját tyúk által 

tojt tojásaik, inkább nem eszik tojást. 
„Igazi farmeréletet akartunk élni, 
olyan értelmiségi életet, aminek ré-
sze a saját, önfenntartó gazdálkodás, 
olyan őshonos fajtákkal, amelyeket 
ma már az ipari termelésben nem 
használnak. Ugyanakkor példát is 
akartunk mutatni, hiszen ma falun 
eladják az emberek az állataikat, és 
városra költöznek, holott az állattar-
táshoz értenek csak igazán” – magya-
rázza Csengele.

A baromfi udvarban tyúkok, csibék, 
kacsák, pulykák, libák is vannak, a 
szomszédos telken legel a két tehén és 
a borjú. A komondorok – első ránézés-
re a juhokra emlékeztetnek hatalmas 
testükkel, fehér, göndör bundájukkal 
– mentvények. A mentvény azt jelenti, 
hogy minden komondort, mint külön 
egyedet, nyilvántart a Komondor Faj-
tamentő Alapítvány, és csak olyan csa-
ládoknak adják el, amelyek megfelelő 
körülmények között tartják őket. „Én 
akartam a komondort, mert rengeteg 
itt a medve, és ezek a kutyák távol tart-
ják azokat a háztól, az állatainktól. Az-
óta nem is jönnek be ide” – teszi hozzá. 
Az első említés a komondorról a 11. szá-
zadból maradt fenn, ősi kutya, amely 
őrzi a juhokat, míg a puli tereli. Most 
éppen hét kiskutyáját neveli a komon-
dorpár. Munkakutya, az a dolga, hogy 
elvégezze a feladatát, nem kér érte kü-
lön jutalmat.

A borzderestől a huculon át 
a gyimesi rackáig

Néhány hónapja két tehénnel gyara-
podott a gazdaság. „Borzderest akar-
tam, tudatosan választottam ezt a fajt, 
ami szintén kihalófélben van már. 
Rózsika néni kicsi öreg tehenét keres-
tem” – magyarázza Csengele, hogy 
miért éppen ezt a fajta tehenet válasz-
totta. A tejük a bivalyéhoz hasonlóan 
zsíros, viszont – akárcsak a kecsketej –
telítetlen zsírsavat tartalmaz. Kefi r, 
joghurt, vaj, túró, tejszín és tejföl ké-
szül a tejből. A szűkebb és tágabb 
családot látja el tejjel és tejtermékkel, 
ami megmarad, azt a többi gazdával 
elcserélik lekvárra, szörpre, laskára. 
A gyerekek imádják a teheneket, a 
legnagyobb élmény számukra, hogy 
ilyen szabadon és közelről hozzáér-
hetnek. „Hozzászoktak, hogy reggel 
kelünk, és előbb az állatokat látjuk el, 
aztán ülünk le mi is reggelizni. Megta-
nulták az állatok viselkedését is, azt, 
hogy hogyan kommunikálnak, mi mit 
jelent” – meséli Csengele, aki reggel 
7-kor és este 7-kor fej, hol kézzel, hol 
géppel. „Most éppen fájlalja Bözsi a 
csecsét, ezért géppel fejem, mert meg-
sértette a nádasban” – tudjuk meg a 
háziasszonytól. Aznap éjjel, hogy ott 
jártunk, megszületett Riska borjúja is.

S gyereknevelés, gazdálkodás, 
mondhatni két fejés közt arra is jut 
idő, hogy Csengele más gyerekeiért is 
harcoljon. A nagy igazságérzettel meg-
áldott színművész ugyanis a Magyar 
Szülők Szövetségének elnökeként az 
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„Igazi farmer-
életet akartunk 
élni, olyan 
értelmiségi 
életet, aminek 
része a saját, 
önfenntartó 
gazdálkodás.”
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Ott laknak, 
ahol sokan úgy 
érzik, lejöttek 
a térképről

anyanyelven történő oktatásért, a diá-
kok jogaiért, a lehetőségekért küzd. 
Tájékoztat, kérvényeket ír, utazik és 
tárgyal.

Érdeklődésünkre, hogy így képzel-
te-e az életét, elégedett-e, azt mondja, 
megvalósult a nagy álma: együtt a csa-
lád, együtt dolgoznak, együtt vannak. 
Mindig kertes házra vágyott sok gye-
rekkel, kutyával, már csíki színész ko-
rában is fi gyelte a falusi portákat, néz-
te, melyik házat lehetne megvásárolni.

A közeli tervek között a ló szerepel, 
mégpedig hucul. Természetesen abból 
is egy szerepel a tervben, akárcsak a 
borzderes, de tudja, hogy az állatnak 
is úgy jó, ha párban van. Mire kell a 
ló? Mindenre, amit géppel nem lehet 
elvégezni. De leginkább lovaglásra. A 
hucul pedig egy barátkozó típusú, kö-
zéptermetű, hegyi ló nyugodt idegrend-
szerrel. „Most éppen szénavásárlásban 
vagyok, de jövőre kaszálót bérlünk, 
hogy takarmányt is biztosíthassunk az 
állatoknak” – magyarázza, majd a juh-
vásárlási tervekről is beszámol: gyimesi 
rackát fog vásárolni, amit viszont már 
nem a család tart majd, hanem a szom-
szédban a juhász.
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