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Zentin, AdanesMagyarkanizsan
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UjvideketkiveveegeszVajdasagteriileten csOkkenahiizassagkiitesek
Sz3ma, illetve a hazassagot kiit6k eletkora is egyre inkabb kitol6dik. Ennek igyekeztiink u~
naj3mi a harom Tisza mend telepiilesen, Magyarkanizs3n,
Zentanes Ad3n,es az
eredmeny egyezik a fend aIlit3ssal. A hiizassagkiitesek sz3manak csiikkenese ugyan
egyikkiizsegben sem drasztikus, de tapasztalhat6. Az anyakiinyvi hivatalokbOl ka.
pott informaci6k szerint mintegy 15-20 hfIzassaggal kevesebb kiittetik az ut6bbi
evekben, mint a'hetvenes es nyolcvanas evekben.
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bogy nllCS is annyi hazasutIra, ~ sillyood~ogr:ifiai pr~lem:ik f?~
A hatlando fiatal, Magyarkani1s:inaz ideo meg csak 19 par vanas evekben meg Nyugal-Europaorszag:ubannyo1c
kOIOIlh3zass:igot,de ez a sz:immeg nom mervad6, hiSlen el6tnink all a lakodalmak idc5szaka.Ami Zent:it
,

A maipolitilwi~

illeti, a tavalyievben 133, az ideo eddig 24 hazassagkotes sziiletelt,Ad:in tavalyhetven, az ideo pedig csak
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Ha mar az orok hiisegnel
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is en nom szegyellenimagam
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hazassagjutottezer

lakosra, ez az ar:iny jelenleg

ot1oO-

holot!'a nagyanyamat otven egyueh:inyewel eiel611 riil van. Amimeg meglepoDb:ma mindeD m:isodiI:- ,jol megszoltoik,mikor 29 eveset\ meot hozza a nagy- ',,~dik
~
vaJ:isSalvegzcjilikjmij..l:!latvanas
apamhoz, A nagyi azt mondta, volt 6neki ker6je
evek eli;jen !'S"k mindeD tizedik h:izassag OOm1ott
korabban is, de nom akan hozzamenni akarkihez. Eel.N~I
ez a helyzet Magyarorsz:igones naJunk
Hogy mi huszonnyolc-huszonkilene eves lanyok ma is. Egy generaci6val ezel6tt, kozelebbrOll97a-ben a
mire es mienvarunk, illetve mire varnak a harmine- nOk 17, a ferliak 24 sz:izalekanom volt hazas. 2005'harminekel eves legenyek,j6 kerdes, ezertTel is teltOk Dr. HOdi Sandal, adai psziehologusnak:
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