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1. BEVEZETÉS 

„(…) az önkormányzatok már munkáltatói feladatokat látnak el (…) nem is ez 

lenne igazán a feladatunk. De, próbáljuk az embereket a munka világába bevezetni (…), 

bevinni valamilyen értékteremtő feladatra, ami még is az önbecsülését, (…) az emberi 

tartását erősíti, (…) és ezt az önkormányzat ilyen formában vállalta, vagy rátestálta 

ugye a kormány, hogy ezt csinálni kell, hogy ezek az emberek ne otthon legyenek csak, 

és passzívan szemléljék csak az életet, hanem ők is cselekvő emberei legyenek, részesei 

ennek a munkafolyamatnak (…) felkel időben, elvégez egy feladatot, és már mindjárt 

érzi azt, hogy ő is egy aktív ember (…)” 

(Bogádmindszent alpolgármestere és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

vezetője) 

Magyarországon napjainkban a falvakba szorul az elesettek meghatározó része, 

éppen ezért kiemelten fontos kérdést jelent a nehéz helyzetben élő emberek helyzetének 

javítása, lehetőségeinek szélesítése. Segíteni azonban kizárólag úgy lehet, ha a helyi 

lakosság részéről is megjelenik az akarás, az aktivitás, a motiváció és az összefogás. 

Ellenkező esetben a jó szándékú beavatkozások nem érnek célt. Az előrelépés akkor 

valósulhat meg, ha a segítségnyújtás szándéka nyitott, befogadó attitűddel párosul. 

Az elmúlt évtizedekben a központi területektől távoli, periférián található 

falvakban lezajlott előnytelen gazdasági és társadalmi folyamatok meglehetősen 

hátrányos hatást gyakoroltak a vidéken élő népesség életfeltételeire: a helyben elérhető 

munkalehetőségek száma drasztikusan visszaesett, az alapvető fontossággal bíró helyi 

intézmények és szolgáltatások pedig fokozatosan leépültek, vagy ki sem épültek. A 

fentebb említettek visszafordíthatatlan következményeket idéztek elő: az egyik 

legfontosabb, hogy a képzettebb lakosság elhagyta a falvakat, amely többek között azzal 

járt, hogy a falvak stabilitásának alappillérét képező helyi közösségek meggyengültek. 

Ehhez kapcsolódóan a lokális problémák helyi erőforrások felhasználásával történő 

megoldásának lehetőségei nagymértékben visszaszorultak. 

Dolgozatom három dél-baranyai, a történeti Ormánsághoz1 kapcsolódó 

kistelepülés összehasonlító elemzését adja. A helyi társadalom problémakörét elemzem, 

                                                
1 Az Ormánsághoz tartozó térség Baranya megyében húzódik, a Kiss Géza (1937) által jegyzett drávamenti 

falvak alkotják az elsősorban néprajzi behatárolású területet. Az összesen 45 település meghatározó része 
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a lokális közösségek állapotára és a mikroközponti szerepkörre helyezve a fókuszt. A 

vizsgálat alá vont települések Bogádmindszent, Drávafok, valamint Kémes községek. 

 Jelen tanulmány során főként a korábbi kutatási tapasztalataimat használom fel, 

illetve egészítem ki új információkkal, valamint új kontextusba helyezem eddigi 

ismereteimet. Bogádmindszent községének helyi társadalmát az alapszakos 

diplomamunkám elkészítése során kutattam, míg Kémes és Drávafok településeken a 

PTE BTK TMI Szociológia Tanszék és a 4 Dimenzió Társadalom Tudományi Egyesület 

által közösen szervezett falukutató-tábor során végeztem a kutatócsoport aktív tagjaként 

feltáró munkát. A falukutató-programok alkalmával összegyűjtött információk szintén 

felhasználásra kerülnek a dolgozatban. 

Vizsgálódásom gyakorlati és elméleti alapokra épül. Az empirikus adatokat a félig 

strukturált interjúk, kérdőíves adatok, illetve terepmegfigyelés módszerei szolgáltatják. 

A témához kapcsolódó kutatást Bogádmindszent helyi közösségének vizsgálatával 2016 

őszén kezdtem el, azóta pedig kisebb-nagyobb kitérőkkel, de tovább szélesítettem 

jelenlegi ismereteimet.  

 A tanulmány fókusza a hátrányos helyzetű települések helyi társadalmának 

fejlesztésére, illetve – a jelenlegi helyzetben kevésbé jellemző – öngondoskodási 

képesség erősítését, újjáéledését lehetővé tevő eszközökre koncentrál. 

A választott, hagyományosan hátrányos helyzetű Ormánság területén 

elhelyezkedő települések azért jelentenek megfelelő vizsgálódási alapot, mert 

kedvezőtlen gazdasági helyzetük és környezeti adottságaik ellenére is képesek voltak 

megőrizni intézményeiket, biztosítani helyben elérhető szolgáltatásaikat, amely szűkebb 

környezetükben mikroközponti szerepkörhöz juttatja őket. A viszonylagos értelemben 

vett kedvező pozíciót nagyban befolyásolja a lokális társadalom állapota. A településeken 

jellemzően passzív közösségi élet és külső segítségre alapozó egyéni attitűdök 

tapasztalhatók, amelyek egyértelműen az öngondoskodási képesség csorbulását, vagy 

teljes hiányát eredményezi. Ez a tényező a mikroközponti funkció adta lehetőségeket 

jelentősen korlátozza, ezáltal hátrány éri a településeket. 

A Bogádmindszent helyi társadalmával foglalkozó előző szakdolgozatom 

előfeltételezését elvetettem, mi szerint „Bogádmindszent rendhagyó, mikroközpontként 

                                                
az aprófalvak közé sorolható. A főként a Sellyei és Siklósi járás közigazgatási területéhez tartozó, hátrányos 

helyzetű kistelepülések napjainkban jelentős társadalmi és gazdasági problémákkal küzdenek. 



5 

 

betöltött szerepköre miatt, a helyi társadalom állapotát egyfajta szervezettség jellemzi.” 

A vizsgálat végén arra a következtetésre jutottam, hogy hipotézisem nem állja meg a 

helyét, ugyanis Bogádmindszenten a mikroközponti szerepkör ellenére sem beszélhetünk 

szervezett helyi társadalomról. Kiindulva a fenti állításból, a dolgozatban a következő két 

hipotézist fogalmazom meg: 

1. A létfenntartással, mindennapi megélhetéssel kapcsolatos problémák 

jelenléte együtt jár a töredezett helyi társadalmak problémájával, még azokon a 

településeken is, amelyek mikroközponti szerepkört töltenek be közvetlen 

környezetükben.  

2. Külső beavatkozással és motivált helyi kulcsszereplőkkel van lehetőség 

fejleszteni az erodált helyi közösségeket.  

Röviden bemutatva a dolgozat struktúráját, elsőként az aprófalvakat jellemző 

nehézségek elméleti kereteit ismertetem szakirodalmi áttekintés segítségével. Ezt a 

következő fejezetekben kiegészítem, és alátámasztom a vizsgálati eredményekkel, azok 

elemzésével. Ennek során az egyes települések vezetőivel, kulcsembereivel készült 

interjúkat, illetve a falukutató-táborok alkalmával a lakossági kérdőíves felméréssel 

összegyűjtött információk alapján készített elemzéseket használom fel. A falvak helyiek 

általi megítélésének bemutatását követően kerül vizsgálat alá a lokális társadalom 

helyzete, amely során cél a helyi közösség aktivitásának, életmódjának, szokásainak és 

életterének közelebbi megismerése.  

Külön fejezetben szólok a települések jövőjével kapcsolatos tervekről, 

elképzelésekről, amelyek szintén a helyi kulcsszereplők és településvezetők vízióit, 

valamint a lakossági megítélést tükrözik. Végezetül pedig egy rövid esettanulmány 

keretében bemutatok egy olyan „jó gyakorlatot”, amely lehetséges kiutat és társadalmi-

gazdasági fejlődési lehetőséget jelenthet a vizsgált települések számára (is), mint egy, az 

öngondoskodásiképesség erősítését szolgáló külső beavatkozási eszköz. Annál is inkább, 

hiszen a vizsgálatba bevont falvak egyike immáron 3. éve érintett a példaként állított, 

külső fejlesztő beavatkozásban. 
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2. HÁTRÁNYOS KISTELEPÜLÉSEK 

PROBLÉMÁINAK BEMUTATÁSA A 

SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN 

A továbbiakban áttekintem a kistelepülésekre vonatkozó főbb problémaköröket a 

teljesség igénye nélkül.2 A fejezetben a szegregáció, a szegénység, a munkanélküliség, 

valamint a helyi közösségek erodálódásával foglalkozom röviden.  

2.1. Kistelepülési problémák 

Napjainkban a kistelepüléseket érintő nehézségek jellemzően komplex, egymás hatását 

erősítő problémaként vannak jelen a falusi társadalmakban. Nem csak a rendszerváltás 

utáni időszakban jelentek meg ezen gondok, hanem már a második világháborút követő 

időszakig visszanyúlnak a probléma gyökerei. A vidék hátrányos helyzetének kezdete, 

kialakulása, valamint az idő előrehaladtával súlyosbodása az 1950-1990 évek közötti 

időszakra tehető. Felerősödtek az elnéptelenedéssel, a fiatalok elvándorlásával, valamint 

az infrastruktúra- és lakásállomány leépülésével kapcsolatos problémák. (G. Fekete 

2007:26-28) Ezen időszaktól jellemző a hagyományos paraszti kultúra megszűnése, 

amely a vidéki népesség életmódjának alapjaiban történő megváltozásával vette kezdetét. 

A földek államitulajdonba kerülése és a vallás szerepének meggyengülése egy 

gyökeresen más értékrendet hozott létre, az új életfeltételekhez a vidéki emberek 

alkalmazkodni kényszerültek. (Kovács T. 2010:178) A mezőgazdaság (Kovács T. 

2010:183) és a gyáripar eltűnésével a vidéki településeken a megváltozott gazdasági 

feltételek azt eredményezték, hogy a települések helyzetét ma már a földrajzi 

elhelyezkedésük határozza meg elsődlegesen. (Beluszky 2007:6-10; Bőhm 2005:77) 

2.1.1. Szegregáció 

Az ország településein eltérő mértékben, de gyakorta jellemző probléma az etnikai alapú 

lakóhelyi szegregáció jelensége. Kopasz Marianna tanulmányából kiderül, hogy a Dél-

Dunántúlon az országos átlaghoz viszonyítottan magas a településeken élő cigány 

népesség aránya. Ebből adódóan ezeken a területeken elsősorban nem a lakóhelyi 

                                                
2 A kistelepüléseket jellemző problémák részletesebb bemutatását Helyi társadalom Bogádmindszenten – 

Közösségképző erők, intézmények, kulcsszereplők egy dél-baranyai településen (2017) című BA 

diplomadolgozatomban megtettem, így jelen dolgozat esetében csak a lényegi megállapításokat ismertetem 

röviden, illetve egészítem ki újabb összefüggések megállapításával. 
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szegregáció jellemző, hanem település szinten érzékelhető problémáról beszélhetünk, 

vagyis az ilyen típusú falvak szinte egészében elszigetelten él a cigányság. (2004:416-

417) Az állítást, illetve a tendencia folytatódását igazolják a KSH 2011. évi Népszámlálás 

adatai, amely szerint az érintett régióban országos szinten a legmagasabb a 

nemzetiségekhez tartozók aránya, azon belül is a roma etnikumhoz tartoznak a legtöbben. 

Fontos megjegyezni azt is, hogy a legnagyobb növekedés a 2001. évi Népszámláláshoz 

viszonyítva szintén a roma lakosság körében következett be. (KSH 2014:14)  

Az 1960-as évektől meginduló társadalmi és gazdasági átalakulások (intézmény 

összevonások, szelektív migráció, településfejlesztési politikák, stb.) következtében az 

évtizedek során kialakuló cigányfalvak egy teljességében újkeletű társadalmi jelentést 

hordozó kategóriát képviselnek. Mára a jellemzően cigány családok által lakott 

települések tehát önmagukban váltak elszigeteltté. (Virág 2017:45:59) A vizsgált 

településeken szintén jelentős arányú cigányság él. 

 Virág Tünde drávamenti falvakat vizsgáló tanulmányának összegzésében 

körvonalazódik, hogy a területen található falvak gettósódásának folyamata 

visszafordíthatatlan. Az egyes települések sajátos vonásai nem vesznek ugyan el, azonban 

számos közös jellemvonásuk, mint a cigányság koncentrációja, vagy a korlátozott 

munkaerőpiaci lehetőségek idézik elő és fokozzák az egyre gyakoribb és egyre terjedő 

folyamatot. (2008:98)  

A nagyobb kiterjedésű területi izolálódás problémáját Virág a Borsod-Abaúj-

Zemplén megyei Encsi járás területén található települések vizsgálatán keresztül mutatja 

be. Kutatása végén arra a következtetésre jut, hogy amellett, hogy teljes települések 

érintettek a szegregáció jelenségével, egy új típusú területi szegregáció kialakulása is 

végbement. Ez azt jelenti, hogy térségi szinten is megjelenik a többségi társadalomtól 

való elszigetelődés, vagyis nem csak gettósódó falvak jönnek létre, hanem gettósódó 

térségek (Ladányi-Szelényi 2004) alakulnak ki. (2006:75) „A gettó a teljes térbeli és 

társadalmi kirekesztettség szimbóluma (…)” (Váradi – Virág 2015:100) Az érintett 

területeken a „térbeli, szociális és etnikai hátrányoknak olyan erős kombinációja jött 

létre,” amelyek következtében napjainkra a kitörési lehetőségek, esélyek szinte 

teljességgel megszűntek. Ez azt jelenti, hogy a helyben való boldogulás mellett az is 

elérhetetlenné vált, hogy az itt ragadt, rossz életkilátásokkal rendelkező lakosok 

kilépjenek ebből a rendszerből, vagyis elköltözzenek. Az ún. gettótelepülések számára 

kiemelten fontosak lennének a magas színvonalú közszolgáltatások, ennek ellenére pont 
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e területeken mutatkoznak a legnagyobb hiányosságok. Itt említhető meg a nevelési-

oktatási intézmények alacsony színvonala, vagy az elégtelen férőhelyszámok. A szociális 

szolgáltatások segítségével elért családok is számottevően kevesebben vannak, mint a 

kedvezőbb adottságokkal bíró településeken. (Virág 2008:38-39) Ehhez az általános 

faluképhez viszonyítva a vizsgált települések joggal nevezhetők körülményeikhez képest 

mikroközpontnak. 

2.1.2. Szegénység 

Az alábbi ábrán azok a települések találhatók, amelyek egy 10-es skálán mérve a két 

legjobb, valamint a két legrosszabb helyzetben vannak. A kedvező helyzetű területeken 

alacsony munkanélküliség, magas jövedelmek és alacsony szociális rászorultság 

jellemző. Ezek a sárga színnel jelölt területek. A zölddel színezett települések esetén 

1990-2001 között a legnagyobb mértékű volt a munkahelyvesztés, amely mellett az 

alacsony jövedelmek és a magas szociális rászorultság problémái vannak jelen. A 

települési szegénység jól láthatóan az ország 3 régióját érinti legsúlyosabban, így Észak-

Magyarország, Észak-Alföld és a Dél-Dunántúl a legrosszabb helyzetben lévő területek. 

(Kovács K. 2013:31-32)  

1. ábra A „települési szegénység és gazdagság” területi alakzatai 

 

Forrás: Kovács K. 2013:32  

A deprivált területek koncentrációja a vizsgált időszakot követően is folytatódó 

trendet mutat: az ország tradicionálisan hátrányos helyzetű térségei közé tartozik a Dráva 

mente, Somogy és Baranya megye. (Koós 2015:64) Elmondható, hogy az Ormánság, így 
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a vizsgált három település egyaránt abba a régóba tartozik, amelyet a szegény és nagyon 

szegény települések koncentrációja jellemez. 

Az elöregedéssel sújtott falvak gyakorta jellemző háztartástípusa az egyedülálló 

asszonyokból álló „család.” A szegénységet elsősorban az mérsékli, hogy a családi 

örökség részeként tovább élő háztáji gazdálkodás gyakorlatának megőrzése valamilyen 

szintű öngondoskodást eredményez. Az időskori szegénységi kockázatot növeli azonban 

az elvándorlás, vagyis a család fiatalabb generációjának elköltözése, a helyben elérhető 

intézmények és szolgáltatások hiánya, ehhez kapcsolódóan pedig az idősek lecsökkent 

mobilitása. Ezt a kockázatot csökkentheti a falugondoki szolgálat, amely az érintett 

csoportok mindennapi életvitelében nyújt segítséget. (Váradi 2007:75-76) A „gettólét” 

jelensége az Ormánság területén is tetten érhető és legfontosabb jellemzői között tartható 

számon a szegénység, a kirekesztettség, a bezárkózás. (Virág 2008:39) 

Váradi Monika Mária (2015) szegénységgel és pályázati projektekkel kapcsolatos 

tanulmánya a szegénység mérséklését csökkentő projektek eredményességét, és főként a 

közmunkaprogramot vizsgálja. Az empirikus kutatás tapasztalatai szerint, ezek a 

projektek célkitűzéseikkel ellentétben éppen a szegénység konzerválását, mélyítését érik 

el, amely – a tanulmányban részletezett – társadalmi-gazdasági-politikai tényezők 

együttes következménye. Mivel a szegénység generációkon át öröklődő probléma, amely 

napjainkra már olyannyira összetett jelenséggé vált, hogy jellemzően a megoldást célul 

tűző projektek eszme- és eszközrendszerével, és rövid időtartama alatt nem érhető el 

jelentős, tartós javulás. A közmunkaprogram megítélése hasonló. A pozitív hozadékai 

mellett legnagyobb hátránya, hogy nem alkalmas arra, hogy visszavezesse az embereket 

az elsődleges munkaerőpiacra, ezzel pedig konzerválja a szegénységet, annak ellenére is, 

hogy átmenetileg enyhíti az anyagi problémákat. (Váradi 2015:90-91) 

2.1.3. Munkanélküliség 

A rendszerváltással együtt a piacgazdaságba való átmenet folyamata is lezajlott, amely 

jelentős munkanélküli tömegek megjelenését hozta magával (ld. 1. ábra). Ez nem csak a 

szegény családokat érintette, hanem „sokkolta” az egész társadalmat. Amíg a 

hagyományos szegénységi kockázatok elsősorban a demográfiai tényezők köré 

csoportosultak (idősek, nagycsaládok, csonkacsaládok, stb.), addig a rendszerváltással 

megjelenő új szegénység esetén az elsődleges munkaerőpiactól való távolság jelenti a 

kirekesztődés egyik legfőbb okát. Váradi kutatási tapasztalatai alátámasztották, hogy a 
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vidéki területeken, főként az aprófalvakban a legnagyobb problémát a munkalehetőségek 

hiánya jelenti. (Váradi 2007:75) Az elemzés során a későbbiekben láthatjuk majd ennek 

erőteljes megvalósulását. 

A rendszerváltás hatása sok esetben teljes településeket érintett negatívan. Ugyan 

a községek önrendelkezési joga szélesedett, a piacgazdaságra való áttérés következtében 

a falvak kikerültek „a települések piacára”. (Beluszky – Sikos 2007:3) Ezt követően, 

sikerességüket főként egyedi adottságaik határozták meg, mint a természeti, földrajzi és 

forgalmi helyzetük, vagy a helyi társadalom állapota. A centrális jellegű irányítás nem 

szűnt meg teljesen, a települések költségvetésének egy bizonyos része még mindig 

központi finanszírozásból származik, amely a „normatív központi ellátást” jelenti. A 

tanácsrendszer megszűnésével, és a települések önállósulásával az egyének szerepe, 

jelentősége is megnőtt a települések működését tekintve, gondolva itt a képzettségi 

szintre, a vállalkozási ismeretekre, hajlandóságra, vagy a helyi elit, vezetők 

rátermettségére. A politikai és társadalmi változások azonban a munkaerő és a gazdasági 

aktivitás jelentős visszaesését eredményezték. Az összes foglalkoztatott száma 1988 és 

1993 közötti időszakban 1,1 millió fővel csökkent. A gazdasági aktivitás 1990 és 2001 

között szintén jelentősen csökkent, 43,6%-ról 36,2%-ra. A foglalkozási szerkezet 

átrendeződése főként a falvakat érintette. A mezőgazdaságban dolgozók száma sokkal 

gyorsabban és nagyobb mértékben csökkent, mint az iparban foglalkoztatottaké. A 

szolgáltatói szektorban dolgozók aránya viszont növekedett. A termelés visszaesése 

válságövezetek kialakulását eredményezte, valamint a korábban ismeretlen 

munkanélküliség megjelenését. A kilencvenes években a regisztrált munkanélküliek 

száma Magyarországon 700 000 körül mozgott. (Beluszky – Sikos 2007:2-4) 

Napjainkban a probléma tovább fokozódik. A településeken már nem csak a 

munkanélküliség, hanem a munkaerőhiány jelensége is problémaként körvonalazódik. A 

fiatalok és képzett rétegek elvándorlása következtében a falvakban csak az marad, aki 

megfelelő képzettség és kompetenciák hiányában nem képes megállni a helyét a 

munkaerőpiacon. A probléma a helyi vállalkozókat is nagyban érinti, akik így nem tudnak 

alapozni a helyi humánerőforrásra. Ennek egyik következménye a tudatos gépesítés, 

vagyis az emberi munkaerő kiváltásra való törekvés. Ez szintén egy olyan „ördögi kört” 

indít be, amely tovább csökkenti a helyben elérhető munkalehetőségek számát. Ezt a 

problémát nagyon jól összegzi a következő gondolat: 
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„Ellentmondásosnak tűnik a humán erősforrás hiányáról beszélni egy olyan 

térségben, ahol kiemelten magas a munkanélküliségi ráta, s ahol a nehézségek 

megoldását a térségbe érkező munkahelyteremtő beruházásoktól várják. A képzett 

szakemberek elvándorlása a megrendelések, lehetőségek hiányából, valamint a negatív 

migrációs trendekből következik. A helyben maradók a tartós munkanélküliség 

következtében elveszítik – a fiatalok meg sem szerzik – a feladatok ellátásához szükséges 

gyakorlatot.” (Ragadics 2015:125) 

2.1.4. Összegzés 

A kistelepüléseket összefoglalóan a szegénység, tartós passzivitás, és etnikai 

homogenizálódás problémáival jellemezhetjük leginkább.  

Ezt támasztja alá Bognár László és Csizmady Adrienne tanulmánya (2005) is, 

amely alaposan megvizsgálja a kistelepülések helyzetét, ezáltal pedig a helyi közösségek 

erodálódásához vezető problémákat. Felsorolásszerűen összefoglalva a legfőbb 

problémákat a következő tényezők jelentik: gazdasági helyzet romlása; folyamatos 

elvándorlás; általános egészségügyi helyzet romlása; kedvezőtlen kormegoszlás; 

csökkenő termékenység, amellyel együtt jár a cigány népesség számának emelkedése, 

vagyis a természetes etnikai homogenizálódás (Vuics 1993:331); egyetlen biztos 

jövedelemforrásként jelenlévő szociális juttatások; város-falu kizsákmányoló kapcsolata; 

közösségi élet erodálódása, megszűnése. 

A társadalom legmeghatározóbb problémájává váló vidéki szegénység szinte 

döntő többségben a roma lakosságra jellemző. A szegénység és a nincstelenség azonban 

nem tesz különbséget az etnikumok között. A kilátástalan élethelyzetek sokszor tragikus 

következményeket idéznek elő. Gyakran véres, akár gyilkosságig elfajuló konfliktusok, 

és a bűnözés elterjedése jellemző. Az évtizedek óta fennálló helyzetet az érdektelen 

politikai attitűd és felelőtlen beavatkozások nem lendítik előre. (Kovách 2012:97) 

2.2. A helyi közösségek gyengülése 

Az országos, illetve ezzel együtt a községek társadalmát egy másik dimenzióból is 

vizsgálhatjuk, amely szélesebb képet ad annak állapotáról, szervezettségi szintjéről. Ez 

pedig a bizalom szintje. Röviden összegezve a vizsgált kérdést: Fukuyama (1995) 

nyomán elmondható, hogy hazánkban az általános bizalom, a társas, közösségi 

kapcsolatok kiterjedtsége, valamint a civil aktivitás mértéke rendkívül alacsony, amelyek 
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igazodnak a kelet-európai országokra jellemző átlagokhoz. Ezekre az országokra 

leginkább a szűk bizalmi rádiusz jellemző, amely azt jelenti – amelyet a vizsgált 

valamennyi község esetén a gyakorlatban is tapasztaltunk –, hogy főként a zárt családi 

körrel, vagy a közeli hozzátartozók esetén jellemző szorosabb kapcsolat. Drávafok 

község esetén a későbbiekben (ld. 5.1. fejezet) röviden kitérünk egy tanszéki keretek 

között végzett kutatás eredményeire a helyi társadalomban jelenlévő bizalom mértékével 

kapcsolatosan. 

A korábbiakból kiindulva megállapítható, hogy a hátrányos helyzetű falvakban a 

helyi közösségek meglehetősen sérülékenyek. Az aprófalvakat jellemző számos 

probléma jelenléte elvonja a figyelmet a közösségi kapcsolatok fontosságáról, így a 

közösségeket összekötő és formáló erőket jelentős meggyengülés jellemzi. Az alsóbb 

szintekről önállóan induló kezdeményezések szinte egyáltalán nem jellemzőek ezeken a 

településeken. „A leszakadó falvakban nagy a közösségi ügyek szempontjából passzív, a 

saját sorsának javítására képtelen, motiválatlan népesség aránya. Ezért nagy szerep 

hárul a helyi kulcsszereplőkre. A sikeres, helyi problémákra megoldást nyújtó néhány 

lokális kezdeményezés mögött erőskezű polgármestereket találunk, akik – hatalmi 

pozíciójuknál fogva – képesek motiválni a bevonható lakosságot.” (Ragadics 2015:173). 

A helyi közösségeket felépítő passzív társadalmi réteg erőteljes jelenléte 

következtében csorbul az öngondoskodási képesség. A dolgozat során éppen erre a 

problémára keresem a választ, illetve a megoldást. Értve ez alatt azt, hogy milyen 

eszközök teszik lehetővé az öngondoskodási képesség erősítését, milyen eszközökkel 

fejleszthető a közösség.  

A szakirodalom (Beluszky (2007), Bognár – Csizmady (2005), Bódi (2000), 

Bőhm (2000, 2005), Kovách (2012), Kovács K. (2013), Kovács T. (2010), Ladányi – 

Szelényi (2004), Váradi (2007, 2015), Virág (2006, 2008, 2009, 2017), stb.) 

egyértelműen alátámasztja, hogy a probléma országos méreteket ölt, amelyet jelen 

esetben a fent nevezett dél-baranyai térségben elhelyezkedő, hagyományosan hátrányos 

helyzetű aprófalvak szűk keresztmetszetében vizsgálok. 

Jól látható tehát, hogy a probléma országos szintű kiterjedtsége jellemző, nem 

csak néhány elszigetelt esettel találkozhatunk. Amellett, hogy az egyes emberek alapvető 

megélhetési nehézségekkel küzdenek, azért fontos megoldást keresni a közösségek 

erodálódásával kapcsolatos nehézségekre is, mert a települések fejlődésének – gazdasági 
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értelemben is – kulcsfontosságú eleme az egészségesen, és jól funkcionáló helyi 

társadalom. Indokolható ez többek között azzal, amelyet a Bódi – Bőhm (2000:8) 

szerzőpáros is megtett tanulmányában, vagyis a sikeresnek minősíthető települések esetén 

több külső és belső feltételnek is fenn kell állni. Ezek között pedig az egyik legfontosabb 

az emberi tényező. Ugyanis annak ellenére, hogy a kistelepülések lehetőségeit 

elsődlegesen a földrajzi fekvés határozza meg, még is léteznek olyan példaadó falvak – 

az Ormánságban is –, amelyek nem rendelkeznek semmiféle különleges adottsággal, sem 

kedvező fekvéssel, mégis kiléptek a körülményeik által eleve elrendeltnek gondolt 

pozíciójukból. Itt vezeti be a szerzőpáros a plusz erőnek nevezett emberi tényezőt, amely 

szerint „vállalkozó, innovatív és integratív erők azok, amelyek képesek hatni a helyi 

társadalomra, a helyi igazgatásra, a településgazdálkodásra, képesek figyelemmel lenni 

a népességre, s együttműködni, együtt élni azzal.” (Bódi – Bőhm 2000:8) Egy stabil helyi 

közösség tehát egyfelől képes növelni a települések népességmegtartó erejét, másrészről 

kiindulópontja lehet egy potenciális gazdaságfejlődési iránynak. 

A fennálló gazdasági és társadalmi problémák egyben a helyi vezetés számára is 

kedvezőtlen feltételeket teremtenek. Komoly nehézséget okoz irányítani azokat a 

településeket, ahol az önkormányzat elsődlegesen inkább atyáskodó, gondoskodó 

szerepet tölt be a helyiek tudatában, sem mint a 2011. évi CLXXXIX. törvény 

értelmében vett, a helyi közügyek ellátásáért felelős egységes állami szervezetrendszer 

részét. Példaként említve, a helyiek sokszor személyes problémákkal, kérésekkel keresik 

fel a hivatalok dolgozóit. Ez azt jelenti, hogy lokális és országos szinten is nagy terhet ró 

a felsőbb szintekre a bemutatott probléma, mivel egy – ideális esetben – önmagáról 

gondoskodni képes és alkalmas közösség az állami szintű támogatói szerep 

visszaszorulását lehetővé téve gazdaságosabb kormányzást eredményezhet. Ennek 

megvalósulásához jelent fontos és megoldandó feladatot az erodált helyi közösségek 

revitalizációja, amelynek érdekében a községek lakosságát az öngondoskodási 

képességet erősítő feltételek megteremtéséhez szükséges hozzásegíteni. 

2.2.1. A helyi társadalom integritását segítő tényezők 

Fontos mindez abból a szempontból is, amely Zongor Gábor (2018) tanulmányában 

foglaltakhoz igazodik. E szerint az önkormányzat külső humánerőforrásai között 

említhetők meg a civil szervezetek, a helyi vállalkozók, a helyi lakosok, illetve az anyagi, 

és szellemi szempontból a közösség megmaradásához, fejlesztéséhez hozzájáruló 

elszármazottak.  



14 

 

A civilek esetén a működés több szempontból is kérdéseket vet fel, amely jelen 

tanulmány kereti között nem tisztázandó. Fontos megjegyezni azonban azt, hogy még 

jelenleg sem alakult ki a kistelepüléseken az a réteg, „amely képes a saját érdekében, 

saját kedvtelésére létrehozni és fenntartani civil szervezeteket.” (Zongor 2018:23) Az 

önkormányzati fejlesztések, stratégiai célok felállítása esetén a helyi civil szervezetek 

bevonása kiemelten fontos, mint az önkormányzatok legfontosabb külső kapcsolata. 

(Zongor 2018:24) Ezek a megállapítások alátámasztják az öngondoskodási képesség 

hiányát, ezzel együtt fejlesztésének szükségességét. 

A gazdasági szereplők többféle szerepet is betöltenek egy település életében, 

amely jelentős hatást gyakorol a helyi társadalom állapotára is. A helyi munkalehetőségek 

elérhetősége – és a település adóbevételei – nagyban függnek a vállalkozói szférától, 

amely azt eredményezi, hogy a gazdasági szereplők közvetetten a közösség létét és 

jövőbeni kilátásait is jelentősen meghatározzák. Ebből adódóan a helyi vállalkozók nem 

csupán bevételt termelnek az önkormányzatnak iparűzési adó formájában, hanem jelentős 

mértékben támogathatják az önszerveződési és önfenntartási képességek megerősödését. 

(Zongor 2018:25) 

A helyi lakosság kiemelten fontos szerepet tölt be az önkormányzat külső humán 

erőforrásait tekintve, ugyanis a formálisan szerveződő civil szervezetek mellett szükséges 

az aktív helyi polgárok bevonása is. A település sikeressége nem lehet teljes az egyes 

szereplők nélkül, akik motivációjukkal, attitűdjükkel, illetve szakmai ismereteikkel 

segíthetik az önkormányzatot a fejlődéshez vezető úton. A helyi önkormányzati 

intézmények alkalmazottai (pl. orvosok, pedagógusok, stb.), illetve a véleményformáló 

helyi kulcsszereplők elkötelezettsége a település és a közösség iránt kiemelt fontossággal 

bír. Ez egyben lehetővé teszi a településvezetés olyan irányba történő mozdulását, amely 

a közösségi érdekek mentén szerveződik. (Zongor 2018:26) 

A településekről elszármazottak szintén nagyban hozzájárulhatnak mind anyagi, 

mind szellemi szempontból a közösség megmaradásához, fejlesztéséhez. Főként a 

kistelepülésekre jellemző, hogy a helyben rendelkezésre álló, gyenge humánerőforrás 

kiegészítése érdekében élnek ezzel a lehetőséggel. (Zongor 2018:26) 

Ezen szereplők megerősödése, megfelelő működése jelentős hatást gyakorolhat a 

helyi társadalom állapotára. A civilek, a gazdasági szereplők tevékenységük révén 

támogathatják az önszerveződési és önfenntartási képességek megerősödését, amellyel a 
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helyiek bevonhatók, aktivizálhatók. Ezáltal partneri szerepben, érdekeiket képviselve 

vehetnek részt az önkormányzat oldalán a fontos ügyekben.  

A fentiekből az a következtetés vonható le, hogy egy stabil helyi közösség 

kétséget kizáróan egyenragú partnere lehet az önkormányzatoknak. Az alsóbb szinteken 

jelenlévő tehetetlenség és külső segítségvárás öngondoskodási képességgé történő 

átfordításával a felek együttes erejük, erőforrásaik összeadásával és kooperációval 

komoly sikereket érhetnek el. A származó előnyök több szinten is megjelennek, 

amelyeket az alábbi szempontok szerint rendeztem párba: 

 egyéni szinten az életkörülmények javulása – az életszínvonal 

emelkedése;  

 a közösségi élet újjáéledése – összetartó, aktív, produktív, bevonható 

helyi társadalom;  

 kooperáció az önkormányzattal, egyéb szervezetekkel – helyi igényekhez 

igazodó fejlődés, általános életszínvonal emelkedés, gazdasági fejlődés.  

Ehhez azonban szükséges megoldást találni arra a kérdésre, amelyre a dolgozat 

során keresem a választ, vagyis, hogy milyen eszközökkel érhető el a helyi népesség 

szervezettségének, öngondoskodási és önfenntartási képességének erősítése. 
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3. A VIZSGÁLT TELEPÜLÉSEK BEMUTATÁSA 

A kistelepülési problémák elemzését követően bemutatásra kerülnek a kutatómunka 

során vizsgált települések legfontosabb jellemzői. Valamennyi választott település a 

kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 

105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet értelmében kedvezményezetti státuszban van. A 

törvényi szabályozáshoz illeszkedve a települések területi fejlettség alapján történő 

besorolása a következő szempontok szerint történik: társadalmi és demográfiai, lakás és 

életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, infrastruktúra és környezeti 

mutatók. A négy mutatócsoportból egy komplex mutató képzésére kerül sor, amely 

alapján a települések besorolása történik.  

 E szerint Bogádmindszent és Drávafok települések a társadalmi-gazdasági és 

infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések közé, míg Kémes az 

átmenetileg kedvezményezett települések közé sorolható.  

 A települések3 az Ormánság területéhez tartoznak, amely nevét Kiss Géza 

meghatározása alapján a jellegzetes ormokra, és a köréjük felépített szálláshelyekről 

kapta. (1937:33) A kialakult falvak lakossága elsősorban állattartásból, halászatból, és az 

erdők javainak felhasználásából élt. (Kiss 1937:74-101). A térség hanyatlása már a 18. 

század végén megkezdődött, amikor az új politikai döntések hatása az ország többi 

részében fejlődést eredményezett, az Ormánságban pedig válsághelyzetet idézett elő. 

(Kovács T. 2005:32-33) Az egyre romló életszínvonal megállítása érdekében egyedi 

jelenség tűnik fel. A születésszabályozás drasztikus módszerét alkalmazták a helyiek. Az 

egykézés az ormánsági falvak társadalmára visszafordíthatatlan hatást gyakorolt, a nép 

„halálát” idézte elő. (Kiss 1937:74-101). 

Bogádmindszentről a legkorábban 1276-ból találhatók adatok, azonban ekkoriban 

még két különálló község, Mindszent és a Bugad volt. A török uralom ideje alatt a falvak 

teljesen elnéptelenedtek. A betelepülő családok az oszmánok kiűzését követő időszakban 

érkeztek a falvakba. A két község 1935-ben egyesült, így Újmindszent és Czinderybogád 

                                                
3 Kiss Géza (1937:32): Néprajzi behatárolás alapján: Drávafok, Markóc, Bogdása, Drávaványi, Marócsa, 

Kákics, Okorág, Mónosokor, Sellye, Sósvertike, Zaláta, Piskó, Kemse, Kiscsány, Oszró, Nagycsány, 

Besence, Magyarmecske, Rónádfa (Gyöngyfa), Újmindszent, Cinderibogád, Páprád, Vajszló, Sámod, 

Hidvég, Lúzsok, Hirics, Vejti, Kisszentmárton, Cún, Adorjás, Kórós, Rádfalva, Drávapiski, Kémes, 

Szaporca, Tésenfa, Drávaszerdahely, Drávacsepely, Drávacsehi, Kovácshida, Drávaszabolcs, 

Drávapalkonya, Márfa, Diósviszló.   
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Bogádmindszent elnevezéssel vált egy faluvá.4 A falu ma egy 1158 hektár kiterjedésű 

területen fekszik, a Sellyei járásban. A 400 fős lakosságot számláló (2018) település 

népességének nemzetiségi kötődése 2011-ben 95,5%-os magyar, és 39,2%-os cigány 

arányt mutat. (KSH Helységnévtár 2019) 

Drávafok esetén 1257-től Fukó elnevezéssel állnak rendelkezésre írásos emlékek, 

mai elnevezése 1493-ból ered. A név eredete a Dráva folyó nevéből, és a fok, „magas 

vízállású folyóág vagy a tó vízét elvezető ér főnévnek az összetétele.” A település 

lakossága évszázadokon keresztül magyar volt.5 Napjainkban a Sellyei járáshoz tartozó 

település 493 fős lakossággal bír, amelynek nemzetiségi összetétele már nem színtisztán 

magyar. A 81,2%-os magyar nemzetiségi kötődés mellett 26,8% a roma, és 24,9% a 

német nemzetiségek aránya. (KSH Helységnévtár 2019) 

Kémes település valószínűsíthetően már a bronzkor idején is lakott volt. Az első 

írásos nyom a 11. században került rögzítésre, itt Kemus, majd 1177-ben Kemes 

névalakban. Az elnevezés feltételezések szerint egy közeli mocsárral kapcsolatos, amely 

a gémek élőhelyeként szolgált.  A falut emiatt hívhatták Gémösnek, idővel pedig 

Kémösnek, amelyből a mai név is ered. (Baranya megye enciklopédiája és adattára 

2010:580) A falu a török hódoltságban is lakott volt, a lakói napjainkban is zömével 

magyarok. A 429 lelket számláló település a Siklósi járásban található, területnagyságát 

tekintve a legkisebb (689 hektár). A KSH adatai alapján a népesség nemzetiségi 

hovatartozása szinte kizárólag magyar (90,9%), mindössze 0,9% roma, és 1% a német 

nemzeti kisebbségek aránya. (KSH Helységnévtár 2019) 

Az ormánsági települések demográfiai adatait az 1900-as évektől a 

rendszerváltásig megvizsgálva, Kovács Zoltán tanulmánya (2011:36-68) alapján a 

népességfogyás legfőbb okaként az elvándorlás említhető meg.  

A települések népességszámának alakulását a KSH magyarországi 

népszámlálások 1784 és 1990 közötti adatai (Hungaricana Könyvtár), a KSH 

Helységnévtárának adatai, valamint a vándorlási egyenleget a TEIR adatai alapján 

vizsgálom. Alapvetően valamennyi község esetén fokozatosan csökken a népességszám, 

amely legegyértelműbben Drávafok esetén látható. A lakosságszám alakulása a 19-20. 

                                                
4 Bogádmindszent község hivatalos honlapja: http://users.atw.hu/bogadmindszent/torten.html Letöltve: 

2019.02.07. 
5 Drávafok község hivatalos honlapja: http://dravafok.hupont.hu/ Letöltve: 2019.02.07. 

http://users.atw.hu/bogadmindszent/torten.html
http://dravafok.hupont.hu/
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század fordulójától a rendszerváltásig, illetve a rendszerváltás utáni időszakot nagyobb 

léptékekben nézve, az alábbi ábrákon kerül bemutatásra. 

2. ábra Drávafok, Kémes és Bogádmindszent községek népességszámának alakulása 

1890-1990 között (fő) 

Forrás: KSH – A magyarországi népszámlálások adatai 1784 és 1990 között – Hungaricana könyvtár 

(https://library.hungaricana.hu/hu/collection/ksh_neda_nepszamlalasok/  Letöltve: 2018.08.02. 12:45.) 

 

3. ábra Drávafok, Kémes és Bogádmindszent községek népességszámának alakulása a 

rendszerváltás után (fő) 

Forrás: KSH – Magyarország Helységnévtára 2018 (http://www.ksh.hu/apps/hntr.main?p_lang=HU 

Letöltve: 2018.08.02. 13:08)  
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Drávafok esetében fokozatosan csökkenő tendencia látható. A vizsgált egy 

évszázad alatt (2. ábra) közel felére csökkent a lakosságszám, amely a rendszerváltás 

utáni időszakban (3. ábra) még tovább csökkent. 1995-ben 554, a 2001. évi népszámlálás 

idején 525 lelket számlált a település, majd a 2005-2017 közötti időszakot vizsgálva 

Drávafok esetén 557-ről 499-re esett vissza a népességszám. A kisebb-nagyobb 

ingadozások láthatók az évek során, összességében 2017-re több mint felére esett vissza 

a lakosságszám.  

Kémes esetén meglehetősen pozitív irányú lakosságszám alakulás tapasztalható a 

2. ábra adatait tekintve, amely eltér napjaink kisfalvakat jellemző általános tendenciától. 

Ez esetben a vizsgált időszakban szinte folyamatosan növekedett a népesség, sőt 1990-re 

közel kétszer annyian éltek a községben, mint a századfordulón. A rendszerváltást 

követően (3. ábra) – igazodva az aprófalvakat sújtó nehézségekhez – fokozatosan 

csökkenő trend kialakulása látható, így 1995-ben 507-re, 2001-ben 560-ra, 2005-ben 547-

re, 2011-ben 488-ra, végül 2017-ben 433-ra csökkent a lakosságszám. A népességi adatok 

tekintetében megjegyzendő, hogy a hetvenes években Kémes és Szaporca települések 

összevonására, majd a rendszerváltást követően ezek szétválására került sor, amely 

árnyalja a fenti diagramokon látható népességszám ingadozást. 

Bogádmindszent esetén egészen 1970-ig (2. ábra) hasonló tendencia mutatkozik 

a lakosságszámot vizsgálva, mint Kémes esetén, illetve ez esetben is fennáll a falvak 

összevonásának ténye, vagyis az, hogy 1935-ben Bogádmindszent két település 

(Újmindszent és Czinderybogád) összevonását követően jött létre mai formájában.6 A 

nyolcvanas évektől a népességszám növekedést stabil lakosságszám csökkenés váltja fel, 

amely folytatódik a rendszerváltást követően is (3. ábra). Megjegyzendő azonban, hogy 

szinte valamennyi vizsgált év során Bogádmindszent települése magasabb számú 

lakosságot számlált a 20. században, mint Kémes. A kilencvenes évektől egyetlen évben 

sem haladja meg Bogádmindszent lakosságszáma a 450 főt sem, sőt 1993-1994 években 

400 fő alá csökken a település népessége. Nincs ez másként 2017-ben sem, amikor is 398 

fővel újból 400-nál kevesebben lakják a települést. 

A népességszám alakulását 2005-2015 között tekintve mindhárom település 

esetén a természetes fogyás jelensége erőteljesebb, azonban néhány időszakot tekintve a 

– nem kiemelkedő mértékű – természetes szaporodás tendenciája is jellemző. 

                                                
6 Bogádmindszent község hivatalos honlapja: http://users.atw.hu/bogadmindszent/torten.html Letöltve: 

2018.09.14. 

http://users.atw.hu/bogadmindszent/torten.html
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Legkedvezőbb helyzetben Bogádmindszent települése van, ez esetben ugyanis 2010-

2014 időszakban főleg a természetes szaporodás jellemezte a népességszámot, a 

természetes fogyás esetén pedig szinte rendre az országos, régiós, megyei, valamint a 

Sellyei járás átlagainál kedvezőbb értékeket mutattak az adatok. Kémes és Drávafok 

demográfiai adatai nagyjából hasonlónak ítélhetők meg. E települések esetén főleg a 

természetes fogyás időszakai dominánsabban vannak jelen. Az értékek sok esetben elérik, 

vagy meg is haladják az országos, régiós, megyei és a járási átlagokat. Bogádmindszent 

negatív tendenciájú mutatói a vizsgált időszakban egyszer sem haladják meg az említett 

átlagértékeket. (TEIR – Helyzet-Tér-Kép) 

 A vándorlási egyenleget vizsgálva, valamennyi település esetén többnyire negatív 

értékeket találunk, vagyis a falvakból elvándorlók száma meghaladja az odaköltözők 

számát. A vándorlási egyenleg által mutatott értékek a vizsgált községek esetén általában 

meghaladják a megyei, régiós és országos átlagokat. Emellett minden település esetén 

vannak olyan időszakok, amikor a vándorlási egyenleg pozitív értékeket vesz fel, vagyis 

a beköltözők aránya meghaladja a települést elhagyók arányát. Ez arra enged 

következtetni, hogy valamennyi vizsgált, kis lélekszámú község egyfajta 

népességmegtartó képességgel, sőt népességvonzó erővel is rendelkezik. A 

településeknek otthont adó térség viszonylatában megfogalmazható, hogy ezek a falvak 

viszonylag magas népességmegtartó erővel rendelkeznek. Ez a legalacsonyabb 

településtípus szint, ahol ez jellemző. Ennek hátterében feltételezésem szerint a helyben 

megőrzött intézményrendszer „maradéka” áll. 
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4. ORMÁNSÁGI MIKROKÖZPONTOK A HELYI 

NÉPESSÉG SZEMSZÖGÉBŐL 

A vizsgált települések főbb adatainak bemutatását követően jelen fejezetben a helyiek 

lakóhelyükkel kapcsolatos megítélésére helyezem a fókuszt. A településeket az előző 

fejezetben „kívülről” mutattam be, az adatok másodelemzésével, amelyről áttérek a 

„belső”, mélyebb vizsgálatra, amelynek során a lakosok véleménye kerül bemutatásra 

személyes, empirikus tapasztalatok alapján.   

4.1. Ormánsági kisközpontok megítélése a kémesi és drávafoki 

falukutató-táborok alapján 

A Kémes és Drávafok településeken7 rendezett falukutató-tábor során gyűjtött adatokat, 

a két település helyiek szemszögéből való megítélésének bemutatására használom fel. 

Kémesen a falukutató-tábor 2012. június 16-21.-e közötti időszakban került 

megrendezésre, amelynek eredményeként a 22 főből és 4 oktatóból álló kutatócsoport 91 

fős adatbázist hozott létre. A KSH (Helységnévtár 2019) vonatkozó adatai szerint ebben 

az évben a település lakónépessége 491 fő, a lakások száma 189 volt. A válaszadási arány 

48,14% jelentett. A drávafoki kutatómunka 2017. május 8-11.-i időszakban zajlott. A 

lekérdezés során valamennyi háztartást felkeresett a kutatócsoport, lehetőség szerint a 

háztartásfők válaszolták meg a kérdéseket. A KSH (Helységnévtár 2018) adatbázisa 

alapján a község lakónépessége 2017-ben 499 fő, valamint 212 lakás került regisztrálásra. 

A sikeresen lekérdezett kérdőívekből egy 84 fős adatállomány állt össze. A válaszadási 

arány ez esetben 39,62%-ot jelent. A kérdőíves felmérés során arra kértük a válaszadókat, 

hogy említsenek 3 pozitív és 3 negatív dolgot, amely elsőként eszükbe jut a településsel 

kapcsolatosan. 

 A fejezetben azt vizsgálom meg, hogy a helyiek milyen arányban említettek 

pozitív, illetve negatív dolgokat a településsel kapcsolatban. Míg Drávafokon a lakosság 

33,33%-a, addig Kémes községben a válaszolók 14,28%-a tudott megemlíteni legalább 

három előnyös tulajdonságot a lakhelyükkel kapcsolatban.  

                                                
7 Bogádmindszent esetén nem került megrendezésre falukutató-tábor, így saját empirikus kutatásaimat 

veszem alapul a 4.2. fejezetben 
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 Az eredmények egészen pontosan alátámasztják a 2. fejezetben foglaltakat, vagyis 

a két községben a kistelepüléseket általánosan jellemző problémák jelennek meg. Ide 

tartozik elsősorban munkanélküliség, valamint a munkalehetőségek hiánya. Drávafokon 

a közfoglalkoztatás kiemelkedően negatív megítélése jellemző. További negatívumként 

jelenik meg a tömegközlekedés hiánya – vasút megszüntetése –, az alapvetően rossz 

közlekedési lehetőségek (4. ábra), amelyek Kémesen a központtól való távolság 

problémájával is kiegészülnek, ugyanakkor Drávafok esetén ez a tényező éppen a 

pozitívumok közé sorolódik. Utóbbi kistelepülés lakosai jellemzően elégedetlenek a helyi 

intézményrendszer jelenlegi – meglehetősen hiányos – működésével, illetve annak 

fokozatos leépülésével. 

4. ábra Szófelhő a drávafoki lakosok által a településről leggyakrabban megemlített 

negatív tulajdonságokról 

 

Forrás: Saját szerkesztés, konferencia előadás Drávafokon 2017. 11. 24.-én „Drávafoki falukutatásunk”, 

és 2017. 12. 06.-án a PTE BTK TMI Szociológia Tanszéken szervezett „Drávafoki falukutatás”  

Áttérve a településsel kapcsolatos előnyök és elégedettség vizsgálatára, mind két 

település esetén alapvetően a kisközponti jelleg emelhető ki. A kérdőíves felmérés adatai 

szerint a helyiek elsősorban a településeken működő nevelési-oktatási és egészségügyi 

intézményeket tartják pozitívumnak. Vagyis az iskola, óvoda, orvosi ellátás, gyógyszertár 

működése, valamint a helyben elérhető bolt került a települések legelőnyösebb 

tulajdonságai közé.  

A helyi közösség vizsgálata kapcsán elmondható, hogy a megkérdezett lakosok 

meghatározó aránya összetartó, zárt csoportként határozza meg a lokális társadalmat. Ez 

a kapcsolat az emberek közötti jó viszonyban, a segítőkész baráti kapcsolatokban, illetve 

egymás kölcsönös támogatásában jelenik meg elsőként. További lényegi pozitívumként 

jelenik meg a település környezetével, illetve a faluképpel való elégedettség. Magas 
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arányban kerültek említésre a következő tényezők: nyugodt környezet, természet 

közelsége, érintetlensége, várostól való távolság, falvak szépsége, rendezettség, tisztaság.  

Nem kirívó különbségként tartható számon, hogy míg Drávafok községben 

kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a helyiek a kultúrház működésének, addig Kémes 

esetén a helyi rendezvények mellett jelentős szerepet kap a szociális ellátásokhoz való 

hozzáféréssel kapcsolatos elégedettség. A drávafoki kultúrház főként a horvát nemzeti 

kultúra és hagyományok ápolása kapcsán került említésre, amely sok esetben a 

nemzetiségek által szervezett rendezvényekkel való elégedettségben körvonalazódik. 

 A helyi társadalom alapvetően kettészakad a kapott válaszokat figyelembe véve. 

Az elégedettek csoportjával mindig szemben áll egy elégedetlen csoport, akik éppen 

azokat a tényezőket ítélik meg negatívumként, amelyet a pozitív szemléletű csoport 

előnynek tart.  

Az elégedetlenek csoportja a helyi társadalom állapotának vizsgálata esetén a 

közösségi kohézió hiányát, a széthúzást, az irigységet, az elidegenedést, a lopásokat, 

betöréseket említik a településsel kapcsolatos árnyoldalként. Kémes és Drávafok lakói 

együttesen értékelik negatívumként a fiatalok jelentős mértékű elvándorlását, a helyben 

elérhető szórakozási lehetőségek hiányát, valamint a jövőbe tekintve a korlátozott 

fejlődési, továbblépési lehetőségeket.   

4.2. Ormánsági kisközpontok megítélése az interjúalanyok, helyi 

kulcsszereplők szemszögéből 

A következőkben szembe állítjuk települések vezetőinek és a községek kulcsembereinek 

megítélését a lakosság véleményével. Elsőként megemlítve, a tősgyökeres ormánsági 

lakos, kémesi nyugdíjas pedagógusnővel készült interjú során elhangzottak szerint 

szintén a pozitívumok közé sorolhatók a megtartott intézmények. Ez valamennyi vizsgált 

település esetén igaz. A korábban működő számos intézményből mára már csak néhányat 

tudtak megőrizni a községek. A szomorú valóság azonban az, hogy már ez a kevés számú 

helyben elérhető intézmény és szolgáltatás is olyan pozitívumnak számít, amely 

mikroközponti szerepkörhöz juttatja a településeket.  

A negatív oldalt tekintve, az interjúalany véleménye illeszkedik a helyi lakosság 

megítéléséhez. A problémák között a fiatalok elvándorlása hangsúlyosan szerepel, 
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amelynek elsődleges okát a munkalehetőségek hiányában és a rossz közlekedési 

lehetőségekben jelöli meg. „(…) a fiatalok elmennek, mert… el kell, hogy menjenek.” 

Kémes polgármesterével készült interjú számomra egyik legmeghatározóbb 

mondata az Ormánság helyzetének megítélése volt a polgármesterasszony szemével, 

amely szerint a terület „Az országnak egy mostohagyereke teljesen.”. Kémes helyzetét 

valamelyest kedvezőbbnek ítéli meg, ennek ellenére komoly problémákkal küzd a 

település, amely a munkanélküliséghez köthető elsősorban. Ezzel összefüggésben 

megjelenő nehézség a helyiek számára a „túlélésért” való küzdelem, a polgármester azt 

gondolja, hogy a helyiek csak úgy képesek megmaradni, ha bizakodnak, és „nem 

menekülnek a depresszió világába”. A település távol esik a nagyobb városoktól 

(Harkány, Siklós), ahol szintén kevés a munkalehetőség, amely egyre tovább szűkül, így 

a rossz közlekedési lehetőségek tovább fokozzák a munkaerő-piacon való elhelyezkedés 

nehézségét. A polgármesterasszony aggodalmát fejezte ki az egyes emberekkel 

kapcsolatban, akik „mindig mástól várják a segítséget”. Ez jól mutatja az öngondoskodási 

képesség hiányát Kémesen. A polgármester nem a település sorsáért, hanem ezekért az 

emberekért aggódik.  

Bogádmindszent községben saját kutatásaim szolgáltatnak empirikus adatokat. A 

település vezetőjével, valamint a helyi kulcsemberekkel készült interjúk vonatkozó 

részeit röviden mutatom be a következőkben.  

A település kisközponti funkcióját szintén a helyben működő intézmények 

jelentik. Bogádmindszenten helyi óvoda és általános iskola működik. Utóbbi esetén 

kiemelendő, hogy összesen három település, így Bogádmindszent mellett Ózdfalu és 

Hegyszentmárton gyermekeit fogadja. Az egészségügy területén szintén megjelenik a 

mikroközponti szerepkör, ugyanis orvosi rendelő, védőnői szolgálat és helyben elérhető 

gyógyszertár is működik a községben. Korlátozott mértékben, de munkalehetőséget is 

képes biztosítani a település a helyiek számára. Az önkormányzat működtetésében helyi 

konyha üzemel, a START-program keretében létrehozott savanyító üzem, illetve a fatelep 

ad munkát a helyieknek. A nevelési-oktatási intézmények kevés létszámban 

foglalkoztatnak helyi lakosokat. Valamennyi konyhai dolgozó a településről származik, 

a fatelepen két alkalmazott, míg a savanyító üzemben nyolc munkás helybéli.  

A községben a megélhetéssel kapcsolatos problémák jelentik az egyik legnagyobb 

nehézséget. A roma nemzetiségi önkormányzat és egyben a település alpolgármesterének 
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elmondása alapján megélhetés feltételei egyre szűkülnek, illetve komoly gondot jelent a 

munkalehetőségek hiánya és a rossz közlekedési lehetőségek. Továbbá, kiemelt 

problémaként tartható számon a szórakozási lehetőségek korlátozottsága, valamint a 

település infrastrukturális hiányosságai. A helyi általános iskola igazgatónője a falu 

migrációs problémáit nevezi meg egyik legnagyobb nehézségként. A fiatal korosztály 

elvándorlása, illetve a visszamaradó réteg képzetlensége, szűk területen való 

alkalmazhatósága jelentős hátrányokat idéz elő mind az egyes emberek, mind a település 

társadalma, ezáltal pedig gazdasági helyzete szempontjából. A szegénység 

koncentrálódása jellemző, amely azt jelenti, hogy a faluban szinte csak azok a fiatal 

családok maradnak, akik nem tudtak kitörni a helyzetükből, és anyagi helyzetük 

fokozatosan romlik.  Az ő gyermekeik ezáltal szegénységbe születnek, az iskolaigazgató 

szerint ők már a „mélyszegénység fiataljai” lesznek.  
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5. A HELYI TÁRSADALOM VIZSGÁLATA 

A kistelepülések megítélését követően tovább mélyítve a Bogádmindszent, Drávafok és 

Kémes településekről gyűjtött információk szemléltetését, jelen fejezetben áttérek a 

közösségi együttélés legfontosabb jellemzőinek, egyedi vonásainak bemutatására. Ezt 

követően a lokális társadalom informális és formális csoportjait vizsgálom meg, illetve 

sor kerül a helyi szórakozási és szabadidőeltöltési lehetőségek, valamint a népi 

hagyományok ápolásának, megőrzésének elemzésére is. Az összehasonlító elemzést a 

helyi közösségi terek használatának bemutatásával, és rövid összegzéssel zárom. 

Valamennyi alfejezet a kulcsszereplőkkel, helyi lakosokkal és meghatározó emberekkel 

készült interjúkat dolgozza fel. 

 Az előző fejezetekben említettek hangsúlyozása azért kiemelten fontos, mert ezek 

a problémák jelentik azokat a tényezőket, amelyek a lokális társadalmak állapotát 

erőteljesen meghatározzák. Mindez tetten érhető abban, hogy a mindennapi 

megélhetéssel és fennmaradással kapcsolatos problémák felemésztik a lakosok energiáit, 

amelyet egy jobb gazdasági helyzetben lévő település esetén a közösségi kapcsolatok 

ápolására is fordíthatnának.  

„(…) ami elveszi az ő figyelmüket a megélhetésnek (…) a mókus kereke. (…) 

Komolyabb  koncentrálást igényel, hogy megmaradjanak. Amikor az anyagi 

szükségleteik kielégítésére irányul minden (…) erejük, minden figyelmük, akkor nem jut 

arra idő, hogy menjenek és ápoljanak valamilyen fajta (…) közösséget” (Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat vezetője Bogádmindszent) 

„(…) ez a sok anyagi teher, ami a drávafoki családokon van. Tehát kezdenek bezárni 

egy picit.” 

(Drávafoki Művelődési Ház vezetője) 

5.1. Helyi közösségek állapota 

A vizsgált települések esetén rendre elmondható, hogy a helyi társadalomszerkezetre nem 

jellemző a homogenitás. Bizonyos okból kifolyólag valamennyi községben húzódnak 

ellentétek, határvonalak a jelenlévő csoportok között. Ez jellemzően nem jelenik meg 

megragadható, nyílt konfliktusként, inkább egyfajta láthatatlan – de közelebbről 

szemlélve jól érzékelhető – elkülönülő csoportképződést eredményez. A következőkben 
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a vizsgált települések közösségeit jellemző legfontosabb szempontok bemutatása, 

összevetése történik, illetve egy rövid összegző rész közlésére is sor kerül. A fejezet 

szerkezetének felépítési elve a betűrendhez igazodik, vagyis sorrendben 

Bogádmindszent, Drávafok és Kémes községek bemutatása történik. 

Bogádmindszent esetén a roma és nem roma lakosság együttélése abszolút 

zökkenőmentesnek mondható. Etnikai alapú konfliktusok nem jellemzők a községben, 

így nem is különíthetők el e szervezőelv mentén eltérő csoportok. A békés és komolyabb 

konfliktusoktól mentes együttélést – az egyik legnyilvánvalóbb módon – a számos 

vegyesházasság bizonyítja. A települési és a nemzetiségi önkormányzat közös erővel 

együttműködve oldja meg a felmerülő nehézségeket, illetve szervezik a közösségi életet. 

A község alacsony lélekszámából eredően érzékelhető egyfajta összetartozás tudat, amely 

a „mindenki ismer mindenkit” elven alapul, ez pedig alapvetően egy zárt közösséget 

eredményez. Jellemzően az idősebb lakosságra vonatkozik ez a megállapítás, akik nem 

hagyják el rendszeresen a települést (például munkába járás okán), így mindennapi életük 

színterét a falu jelenti. Ez a kohorsz rendelkezik „már bejáratott kapcsolatrendszerrel”, 

„ők azok, akik a magját adják a dolognak”. (Bogádmindszenti iskolaigazgató) Az 

összetartozás tudat tehát jelen van a lakosság körében. Ennek ápolását, megőrzésének 

szándékát és felelősségét azonban már jellemzően nem vállalják fel.  

„Az, hogy ezt ápolni kellene, és ezért tevékenykedni kellene, azt mindenki úgy gondolja, 

hogy a más dolga. Főleg az önkormányzaté. Szervezze meg, csinálja meg (…)” 

(Bogádmindszenti iskolaigazgató) 

 A helyi közösségen belül a családi és rokoni zárt csoportok képeznek szorosabb, 

összetartó közeget. A rokonságban álló családok közös erővel oldják meg problémáikat, 

támogatják egymást, összedolgoznak. Konfliktus esetén még jobban összezárnak, 

összetűzéseiket is közösen igyekeznek megoldani. Általában ilyenkor kerülnek 

kapcsolatba más zártabb családi, rokoni alapon szerveződő kisközösségekkel, egyébként 

párhuzamosan élnek egymás mellett az egyes csoportok. 

 Az önkormányzat paternalista szerepe Bogádmindszent esetén egyértelműen 

körvonalazódik, ugyanis az alulról szerveződő összefogás szinte egyáltalán nem jellemző 

a községben. Akkor mozgósíthatók az emberek, ha az önkormányzat kitalálja, 

megszervezi és le is bonyolítja az adott eseményt, rendezvényt, akciót. A 

megvalósításhoz általában külön megkeresést követően vonható be a lakosság 
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motiváltabb, aktívabb része. Önkéntes szerepvállalás nem jellemző, ahogyan a helyi civil 

kezdeményezések, illetve önálló indíttatású összefogások sem. Az alapvető attitűd az 

emberek részéről a passzív hozzáállás: 

„Nem látom én azt, hogy azt éreznék, hogy ez a miénk, és ezt mi nekünk… hanem azaz 

önkormányzat dolga, az iskola dolga, akárkinek a dolga (…) aztán, ha úgy jön, akkor 

mi úgy tevékenykedünk valamit…hát, ha nem akkor meg (…).” 

”(…) az önkormányzat (…) próbálja rávenni az embereket, hogy abban részt vegyenek 

(…) és akkor el kell menni, és meg kell kérni, és, ha kedve van fog főzni, ha nem lesz 

kedve, nem fog főzni.” (Bogádmindszenti iskolaigazgató) 

 A közmunka jelenti azt a hétköznapokban is jelenlévő tényezőt, amely a roma 

nemzetiségi önkormányzat vezetője szerint „(…) egy kicsit így összekapcsolja az 

embereket”. A közösségi élettel kapcsolatos kérdést a következőképpen ítéli meg: 

„nincsenek meg a szórakozás lehetőségei, nincsenek meg igazán azok az infrastrukturális 

eszközök, rendszerek, berendezések, amik korábban megvoltak. (…) Ugye, nincs 

közösségi tér (…) látjuk azt, hogy ennek a beszűkülése miatt (…) az emberek is távolodnak 

egymástól. Tehát, inkább otthon, családi környezetben tudnak kiteljesedni, de nincsenek 

olyan (…) igazi közösségek, ahol ezt ápolnák is és igényei lennének arra, hogy (…) ők 

találkozhassanak. (…) elidegenednek egymástól.” (Bogádmindszenti Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat vezetője) 

Bogádmindszent helyi társadalmának helyzetével szemben Drávafokon több 

szinten is elkülönül a lokális társadalom, amely egyszerre jelenik meg a nemzetiségi 

hovatartozás, illetve a vallás szempontjából. Jelen dolgozat keretei között előbbire térünk 

ki részletesebben. A különböző rétegek közötti szövevényes viszony talán kívülálló 

szemmel nem is látható át megfelelően. Az a következtetés azonban egyértelműen 

levonható, hogy az ún. őslakos drávafokiak és leszármazottjaik jelentik a helyi elitet, akik 

a régi református magyarokból, illetve a szintén ide sorolható horvát származású 

közösségből tevődnek össze. Az alsó rétegben helyezkedik el a később betelepülő (vagy 

betelepített), beilleszkedni nem tudó, vagy nem akaró lakosság, akik jellemzően a 

hátrányos helyzetű romák közül kerülnek ki. A két véglet között szinte nem fedezhető fel 

a középréteg, vagy pedig elenyésző az itt elhelyezkedő lakosok száma.  

A vallási csoportok között látszólagos elkülönülés mutatkozik, amely a 

gyakorlatban sok esetben összemosódik. A református vallás meghatározó jelentőségű a 
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településen. Reformátusnak lenni egyfajta társadalmi presztízst jelent, miközben a 

lakosság jelentős része (romák, horvátok) katolikus elköteleződésű. A közösségi élet 

egyik meghatározó színtereként, központjaként jegyezhető a református templom 

épülete, ugyanis valamennyi katolikus vallású interjúalany rendszeresen a református 

templomba jár. A templomi ülésrend szintén sokat mondó a társadalmi berendezkedést 

tekintve. Minden csoport a sajátja mellett igyekszik helyet keresni.  

A horvát és roma (vélhetően ide tartoznak az őslakos magyarok is) népesség 

viszonya a következőképpen írható le: 

„Ez ilyen látszat szeretet. Tehát egy boltban, vagy egy közösségi rendezvényen élmény 

nézni, hogy mennyire szeretik hirtelen egymást, hogyha véletlenül mind a két csapat itt 

van. Mondjuk egy falunapon. (…) És akkor hirtelen szeretik egymást. Addig, amíg itt 

vannak.” (Drávafoki Művelődési Ház vezetője) 

 Itt megjelenik a helyiek által többször emlegetett látszólagos szeretet, helyi 

szóhasználattal élve kétszínűség. E ponton lényegesnek gondolom bekapcsolni a 2. 

fejezetben már említett bizalom dimenzióját. A drávafoki falukutató-tábor során egy 

külön csapat a társadalmi tőkét vizsgálta, azon belül is a bizalom szintjének kérdésével 

foglalkozott. A vizsgálat eredményeinek elemzése alapján Drávafok helyi társadalmának 

átlagos általánosított bizalma – jelen esetben a bizalom egyéb típusait figyelmen kívül 

hagyva – amellett, hogy rendkívül alacsony, a magyar átlaghoz viszonyítottan is 

jelentősen elmarad. Az általánosított bizalom mértékéhez hasonlóan alacsony értékeket 

képviselve jelenik meg a rendkívül alacsony bizalmi szint az eltérő nemzetiségű és 

vallású csoportok irányában is. (Balogh – Hegedüs 2018) Az egyes társadalmi csoportok 

közti szövevényes viszony kialakulásának tehát egyfajta okaként nevezhető meg a külső 

kapcsolatok felé tanúsított alacsony bizalmi szint. 

 A horvát népesség alkotta közösség a magyar őslakossággal egyetemben 

rendkívül zártnak nevezhető. A pályázati támogatásból szervezett alapvetően nyílt 

programok adott részén a helyi lakosság részt vehet, azonban egy bizonyos ponton ezt 

korlátozza horvát a közösség: „Mert idézőjelesen a műsorra eljöhetnek, de utána teljesen 

hermetikusan kizárják a falu lakosságát.” (Drávafoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

vezetője) Itt fontos megemlíteni azt a jelenséget, amelyet a művelődési ház vezetője 

„elhorvátosodásnak” nevez. Az események alkalmával jellemzően a cigány lakosságot 
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„zavarják el” a rendezvényekről, a magyarokat kevésbé. Itt is érzékelhető az elit 

csoportok közti bizonyos szintű összetartás, összezárás. 

„Csak a cigányokat. De ez is úgy van ám, hogy a jómódú romák, azok azért részt 

vehetnek. Azok olyankor „elhorvátosodnak”.” 

„Van, van összetartás, illetve ők egy kicsit zártabbak. Tehát itt a roma programok 

teljesen nyitottak, és ugyanolyan számban vesznek részt romák, mint amennyi nem roma 

van. (…) Viszont a horvát rendezvények eléggé zártak. Most így már próbáljuk 

tudatosan nyitni ezeket a jelenlétünkkel. (…) De most már úgy vannak vele a romák, 

hogy mivel egyszer-kétszer megalázták őket, akkor nem is mennek már.”  

„(…) egy-egy horvát rendezvényen, ami elvileg nyitott, hiszen pályázaton nyert 

pénzekből valósulnak meg, azért kőkemény diszkrimináció megy azzal, hogy elzavarják 

a nem horvátokat.” (Drávafoki Művelődési Ház vezetője) 

Drávafokon horvátnak lenni tehát egyfajta presztízst, magasabb társadalmi 

megítélést jelent. Éppen emiatt sorolhatók ők is a helyi elit közegbe. Esetükben 

egyértelműen beszélhetünk közösségről, összetartásról. Olyannyira, hogy a csoporton 

kívüli lakosok is részesei szeretnének lenni a közösségnek:„(…) a kis emberek úgy 

gondolják, hogy a kis emberek többet érnek, ha oda tartoznak a horvát 

közösséghez.”(Drávafoki Művelődési Ház vezetője) 

A csoporthoz tartozás azonban nem a valós származás alapján határozódik meg 

elsősorban, hanem a nemzetiségi önkormányzat vezetőjének, illetve közösségnek a 

döntése, elfogadása alapján. Aki pedig jómódú, az akkor is horvát lesz, ha egyébként nem 

rendelkezik nemzetiségi gyökerekkel. Sőt, komoly ellentmondásra hívja fel a figyelmet, 

hogy néhány „elhorvátosodott”, jó módú cigány családot is horvátként tartanak számon. 

A roma nemzetiségi önkormányzat vezetője szerint az „elhorvátosodás” szavaival élve: 

„Azt jelenti, hogy szükségem van rá és megtűröm.” Vagyis a horvát közösség látszólagos 

érdekből fogadja be ezeket a családokat. 

„Drávafokon ezt úgy mérik, hogy aki gazdagabb, vagy jómódú, az horvát. Tök mindegy, 

hogy amúgy cigány, vagy milyen, de igen, ő akkor onnantól kezdve. És aki meg nem az, 

az cigány. Még akkor is, ha magyar.” (Drávafoki Művelődési Ház vezetője) 

A régi református magyarság a kiterjedt rokoni kapcsolatrendszert és a jó családi 

viszonyt emelte ki Drávafok helyi társadalmával kapcsolatban. Számukra ezek a 
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kötelékek jelentették azt, amiért szerettek itt gyermekek lenni, a faluban felnőni és amiért 

ma is büszkék arra, hogy „fokiak”, amiért közösségben, otthon érzik magukat. Ezek a 

generációkon és családokon átívelő kapcsolatok a rendszerváltással és a téeszek 

megszűnésével megszakadtak, amely azt eredményezte, hogy a fiatalok elvándoroltak a 

jobb lehetőségek reményében, és nem tértek már vissza Drávafokra. Az őslakos közösség 

erodálódása tehát már évtizedekkel ezelőtt megkezdődött.  

„(…) esetleg a templomban, ha ott összejövünk, akkor ott beszélgetünk. Vagy a 

boltban, ha ott találkozunk (…) De azért mondom, (…) hogy olyan csoport, hogy mint a 

szüleimnek az idejében, hogy házakhoz összejöttek és akkor ott citeráztak, énekeltek, 

beszélgettek, ez mind megszűnt. De ez annak a hiánya is, hogy nincs kukorica (…) Ott a 

pajtába fosztották a kukoricát, a felnőttek ott jókat beszélgettek, mi a gyerekek meg a 

csuhéban mennyire henteregtünk, játszottunk meg mi is… Vagy disznóölésen, valamikor 

volt, hogy egy disznótoros vacsorán 40-en voltunk. Megszűnt, nincs.” 

„(…) biztos, hogy hiányzik a közösség, a társaság az embernek. Azért van ennyi 

depressziós, pszichiátriai beteg is.” (Drávafoki őslakos I.) 

A helyben maradt őslakosság között az összetartás a mai napig erős, amely nem 

csak a rokonságon ível át, hanem szomszédi és baráti kapcsolatokat tekintve is 

érzékelhető. Létszámukat tekintve azonban egyre kevesebben vannak. Az elmúlt évek 

során több rendezvényt, közösségi eseményt is szerveztek az őslakosok. Ezen 

alkalmakkor azok gyűlnek össze „aki ebben a faluban számít valakinek”, „aki fokinak 

számít”, s jellemzően többen vannak a „régi fokiak, nem a jelenlegi lakosság”. Az 

újonnan beköltöző lakosság tehát a mai napig nem számít „igazi drávafokinak” az 

őslakosság szerint. (Drávafoki őslakos II.)  

Az őslakosság rendelkezik egy magabiztos mi-tudattal (Hankiss 1983:206), 

vagyis egy erős összetartozás érzés és nosztalgia kapcsolja össze a közösséget. A csoport 

tagjainak tudatában erőteljesen jelenlévő kötődés kívülről is jól érzékelhetően 

differenciálja a közösséget a lakosság többi tagjához képest.  

„Akármilyen kevesen is vagyunk, de tényleg úgy csinálunk azért, akármilyen beteg vagy 

idős valaki, akkor is, ha van egy ilyen alkalom, akkor őt is elhozzuk, hogy együtt legyen, 

együtt legyünk azokkal, akik még vagyunk.” (Drávafoki őslakos II.) 
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 Míg a horvát és őslakos magyar közösségek között viszonylagos jó kapcsolat 

húzódik, és egy-egy csoporton belül stabil összetartás mutatkozik, addig kifelé, a romák 

irányába meglehetősen furcsa, ambivalens attitűd tanúsított. A látszólagosan befogadó, 

elfogadó hozzáállás mellett jellemző a két elit csoport közötti összezárás is a romák 

irányában. A cigány közösségen belül is megjelennek a konfliktusok. A roma nemzetiségi 

önkormányzat vezetője saját bevallása szerint: „soha életemben nem voltam ilyen 

magányos, mint amilyen gyakorlatilag most vagyok (…) úgy vagyok, hogy sehova nem 

tartozom. Sehova.”. A roma közösség nem fogadja el – feltételezése szerint – az 

önkormányzatban vállalt munkája, illetve eltérő mentalitása, és magasabb képzettsége 

miatt megjelenő irigység következtében. Ezzel kapcsolatosan alaptalan pletykák láttak 

napvilágot a közösségben.  

„(…) maga a cigány lakosság, az azt hiszem, a legnehezebb népcsoport. (…) nagyon fáj 

ezt mondani, de el kell, hogy mondjam, nagyon nehéz, nagyon hálátlanok az emberek. 

Ha ezer jó dolgot teszek, és egy olyan dolgot teszek, amivel egy pár embernek a nem 

tetszését kiváltom, akkor ezer jó el van felejtve.” (Drávafoki Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat vezetője) 

 A település polgármesterének megítélése szerint a közmunka – amelynek 

lakossági megítélése egyébként meglehetősen negatív – is egyfajta közösségteremtő 

erővel bír. Ez a vélemény igazodik Bogádmindszent község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat vezetőjének meglátásához.  

Két helyi fiatallal készült interjú során elhangzottakat kiemelten fontosnak tartom 

megemlíteni. Az erodált társadalmakban felnövő generációk körforgásszerűen – 

akaratukon kívül is – tovább örökítik a zárkózottságot, passzivitást és érdektelenséget a 

tanult (vagy nem tanult) minták alapján. Egy töredezett, rosszul funkcionáló helyi 

közösségben esélyük sincs kialakítani egészséges társaskapcsolatokat, vagy tovább vinni 

akár a lokális társadalom kulturális örökségét. Az idősebb korosztály kihalásával pedig 

egyfelől elvesznek a kulturális értékek, népi hagyományok, másfelől pedig a 

közösségeket végleges szétesés veszélye fenyegeti. 

A fiatalok elmondása szerint egyelten barátjuk sem él Drávafokon, illetve 

családjaik is főként a rokonokkal, sok esetben más településeken élő távolabbi 

rokonokkal tartják a kapcsolatot. A munkalehetőségek hiányát jelölik meg elsőként a 

közösség széthúzásának okaként, amelyek következtében számos konfliktus, 
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stresszhelyzet alakul ki. Ennek hozadékaként megjelentek és felerősödtek a deviáns 

viselkedést tanúsító csoportok is a településen. A fiatalok az interjúk során a kétszínű, 

utálat, lusta, szavak használatával jellemezték a közösségüket, illetve a helyiek passzív 

attitűdje a közösség irányában a következő gondolattal jól jellemezhető és 

összefoglalható:  

„Senki nem tesz azért, hogy jobb legyen. Aki tenne és tehetne, az sem. Mert én minek, ha 

más nem? A jövőmet egyáltalán nem itt képzelem el.” (Drávafoki helyi fiatal I.) 

Kémes község esetén, a fentiekhez hasonlóan, a zártság jellemzi a helyi 

társadalmat. Alapvetően a lakosság békés viszonyt tart fenn egymással, nincsenek sem 

kirívó ellentétek, sem nagyobb konfliktusok. Az eddigiekben vizsgált településekhez 

képest egy újabb, eltérő minta fedezhető fel az esetleges csoportképződéseket tekintve, 

amely a politikai kérdések köré szerveződik.  

„Hát, azt, hogy mindenki szereti egymást, nem mondhatnám. De szerintem azt sehol. 

De, ilyen nagy gyűlölködések meg ilyesmik az nincs, általában békével. Azt, hogy 

például ki kire szavaz a választásokon, kinek ki a favoritja, ez így megosztja az 

embereket, (… ) mert, ha van például egy rendezvény, akkor attól függően, hogy azt épp 

ki rendezi, (…) akkor ott biztos, hogy csak az ő hívei lesznek ott.” (Tősgyökeres kémesi 

lakos, nyugdíjas pedagógusnő) 

 A helyi társadalmat a kettészakadás jellemzi, ami a régi és új polgármester körül 

kialakult támogatói körben ölt testet. Ez a jelenség egyébként a szomszédos Tésenfa 

településén is megjelenik. A két csoport közötti ellentét a közösségi rendezvényeken 

háttérbe szorul. A kémesiek egy közösséghez tartozóként a szomszédos településektől 

igyekeztek elkülöníteni magukat főként a falunapokon. Napjainkra egyre csökkenő 

látogatottság jellemzi a korábban közösségi kohéziót erősítő falunapokat. 

„Eleinte még nagyon figyeltek arra, hogy egyik falunapra nehogy odamenjen a másik 

falu, erre egyes falvak különösen nagyon figyeltek, hogy még a falu területére se menjen 

senki máshonnan.” (Tősgyökeres kémesi lakos, nyugdíjas pedagógusnő) 

A lokális közösségen belül mindössze egy-két szűkebb körre jellemző, hogy 

folyamatos, napi kapcsolatot tartanak fenn. A falun belüli ellentéteket tekintve szintén az 

mondható el, hogy nem igazán alakultak ki alulról induló konfliktusok, „Az azonos 

területtel foglalkozók között van egy, aki kilóg a sorból, de amúgy nem.” Az alapvető 
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attitűd a lakosság részéről a következő mondattal ragadható meg: „A zárkózottság. Nem 

segítek senkinek, nekem se segítsen senki.” (Kémesi polgármester) 

A helyi lakosságot tehát leginkább Kémes esetén is az elzárkózás, érdektelenség 

jellemzi. A falukutató-tábor során készített interjúk egységesen alátámasztják ezt az 

állítást. Korábban a helyi társadalom egy összetartó közösségként működött, amely azóta 

mintegy teljes egészében széthullott. Olyannyira, hogy sok esetben a lakosok egyáltalán 

nem beszélgetnek egymással. Valamennyi településen a rendszerváltás idejét megelőzően 

virágzó gazdasági és társadalmi élet jellemezte a települést. A helyi közösséget 

összetartás, összefogás jellemezte, valamint az alulról szerveződő kezdeményezések sem 

voltak ritkák. Napjainkra a faluban is megjelent az elsősorban városi életet jellemző 

elidegenedés. 

 „Korábban nem volt így megosztva egy falunak a társadalma. Most mindenki egymást 

szidja, akkor egységesen dolgoztak a téeszekben, eljártak futballmeccsre, voltak 

közösségi ünnepek, búcsú. Abszolút érdektelenek az emberek egymás iránt, az 

elidegenedés itt is megvan, most már nem csak városban” (Kémesi jegyző)8 

 Kémes esetén is elmondható, hogy a foglalkoztatottsággal kapcsolatos probléma 

jelentős hatást gyakorol a helyi közösségre. Vagyis, a mindennapi létbizonytalanság súlya 

eltereli az emberek figyelmét a közösségről, illetve a közösségi létben rejlő 

pozitívumokról, kölcsönös hasznokról. A korábbi összetartást, viszonzott 

segítségnyújtást felváltotta az irigység, a gyűlölködés, az érdektelenség, illetve a 

passzivitás.  

 „Nagyfokú az irigység, de ez mindenhol van, nem csak itt. (…) Most maga a lakosság 

dolgozik (megj.: Start Munkaprogram), most talán annyira nem érnek rá foglalkozni 

másokkal. (…) de aki iparkodik, annak alátesznek” (Kémesi polgármester)9 

 Egy szűkebb csoport, amely a polgármester megítélése szerint megközelítőleg a 

lakosság 10%-át jelenti, aktívabban vesz részt a település különböző közösségi 

programjain, mint a hagyományos ünnepségek, falunapok vagy az idősek számára 

szervezett programok. Az interjú alanyok véleménye között megfogalmazódott ezzel 

kapcsolatosan egy olyan álláspont, miszerint az aktív magnak is nevezhető csoport tagjait 

                                                
8 Idézet Németh Ildikó (2013): Kémes társadalma és fejlődési lehetőségei a helyi tisztségviselők 

nézőpontjából című tanulmányából (99-100.) 
9 Idézet Németh Ildikó (2013): Kémes társadalma és fejlődési lehetőségei a helyi tisztségviselők 

nézőpontjából című tanulmányából (99-100.) 
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nem kizárólag a közösségi élmény, az összetartozás erősítése, hanem az önös érdek, 

vagyis ezen alkalmakkor az elérhető étel-ital kínálat elfogyasztásának lehetősége 

motiválja. 

 Dolgozatom szempontjából az egyik leglényegesebb vizsgálati szempont az 

öngondoskodási képesség jelenléte. Kémes esetén e problémát az egyik megkérdezett 

önkormányzati képviselő említette meg: 

 „Le lettek szoktatva az öngondoskodásról, csak az önkormányzathoz 

fordulnak.”(Kémesi önkormányzati képviselőnő)10 

Kémesen így – Bogádmindszenthez hasonlóan – szintén paternalista szerepet tölt 

be az önkormányzat, amelyre a lakosok egyfajta gondoskodó, atyáskodó – a 

gyermekvédelemben a korporált szülői szerephez hasonló feladatokat ellátó (Rácz 2014) 

– szervezetként tekintenek. Ez azt jelenti, hogy az öngondoskodási képesség, az önálló 

probléma megoldás és tenni akarás szinte egyáltalán nem jellemzi ezeket a helyi 

társadalmakat.  

A vasúti közlekedés megszüntetésének döntése lakosok lehetőségeit tovább 

szűkítve, illetve bezártságérzetüket megnövelve szinte elvágta a községet a külvilágtól, 

ezáltal mentálisan is erősítve az elszigeteltséget.  

Kiemelendő az Európai Uniós pályázatok kiaknázása érdekében szerveződött 

helyi projektosztály. Ez esetben a projektosztály a helyi társadalomhoz hasonlóan két 

részre szakad a jelenlegi és előző ciklusban megválasztott polgármesterhez való kötődés 

mentén. A projektesítés kulcsemberei nem ápolnak kifejezetten jó viszonyt egymással, 

kapcsolatukat hatalmi harcok, konfliktusok jellemzik. Azonban a közös érdekek, és a 

projektek benyújtásának, megvalósításának sikeressége érdekében fennálló 

egymásrautaltság miatt nem éles a szembenállás. Ez egy érdekes közösségképződési 

folyamatot jelöl, amely egyfelől egy közös érdek alapján szerveződő csoportot jelent, 

ugyanakkor a jelenlévő belső ellentétek miatt további, kisebb egységekre bomlik. A 

kémesi projektosztály párhuzamba állítható a drávafoki nemzetiségek által képviselt 

közösségekkel.  

Érdekességként megjegyzendő, hogy annak ellenére, hogy Kémesen a politika 

mentén szerveződnek elsősorban a társadalmi csoportok, az önkormányzati intézmények 

                                                
10 Idézet Németh Ildikó (2013): Kémes társadalma és fejlődési lehetőségei a helyi tisztségviselők 

nézőpontjából című tanulmányából (99-100.) 
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bizonyos alkalmazottai, mint például a helyi ápolónő, a háziorvos, emellett a helyi 

vállalkozók vagy a két kocsmatulajdonos is teljes mértékben elhatárolódnak a politikai 

kérdésektől.  

„Semennyire, mert én nem politizálok. Egyáltalán nem. Soha nem voltam párttag, 

semmilyen párttag, meg nem is leszek.” (Kémesi háziorvos) 

„Passz, egyáltalán nem politizálok, nem nézünk, nem hallgatunk.” (Kémesi helyi 

vállalkozó) 

„Ha az országban bármilyen fontosabb választás történik, akkor itt is elő- előjön 

a téma, megbeszélik az emberek. Ilyenkor mindig mondom, hogy fiúk, mi itt Kémesen nem 

tudjuk, mi az alapmotiváció, úgyhogy ne mondjatok kritikát. Mi innen nem tudhatjuk, 

ezért nem látom értelmét a politizálásnak.” (Kémesi helyi kocsmatulajdonos) 

5.2. Helyi civil szervezetek 

Elsőként Bogádmindszent települését bemutatva elmondható, hogy nem igazán jellemző 

a közösségi életre a helyi szerveződések, összejáró csoportok jelenléte. A szinte 

egyedüliként még többé-kevésbé funkcionáló Nyugdíjas Egyesület mellett egy helyi 

szerveződés, a Bogádmindszenti Hagyományőrző Együttes működik. A nyugdíjas klub 

tagjai énekkarként fellépéseket is vállalnak a környező falvakban, illetve a település 

rendezvényein. A kórus a Búzavirág asszonykórus elnevezést viseli. A település 

polgármestere és az iskolaigazgató megítélése szerint az idősebb korosztály domináns 

jelenléte és „bejáratott kapcsolatrendszere” következtében maradt aktív az említett két 

szerveződés. 

A helyi művelődési ház ad otthont a Nyugdíjas Egyesület klubjának, illetve egy 

ifjúsági klub funkcióját betöltő helyiség nyújt lehetőséget a fiatal korosztály számára 

zenélni, vagy „bulikat tartani”. „A fiatalok nálunk, úgy mondom a 16-21 néhány éves 

korig, ők annyira nincsenek szerveződve. Jelen pillanatban, ami szórakozásuk van, az, 

hogy bemennek a művházba, és ott (…) tartanak egy bulit. Ebbe kimerül.” 

(Bogádmindszenti polgármester) 

 Drávafokon ezzel szemben több helyi szerveződés, kezdeményezés tartható 

számon. Mivel a községben magas számban van jelen a horvát és a roma népesség, így a 

települési önkormányzat tevékenysége mellett roma és horvát nemzetiségi önkormányzat 

is működik a településen. A két nemzetiségi önkormányzat viszonya semlegesnek 
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mondható, ugyanis sem együttműködés, sem pedig komolyabb ellenét nem húzódik a két 

formális szervezet között. 

Az egyik legaktívabb formális szervezet kétséget kizáróan a horvát nemzetiségi 

önkormányzat, amely elsősorban pályázati források révén rendszeresen hagyományőrző 

programokat szervez. A roma nemzetiségi önkormányzat szintén kiemelkedő munkát 

végez a közösség érdekében. A szabadidő kulturált eltöltését szolgáló rendezvények és 

programok megteremtése mellett a lehetőségeikhez mérten igyekeznek a romák – főként 

gyerekek – helyzetét javítani, érdekeit képviselni. A neves Feketegyöngyök táncegyüttes 

korábban a roma nemzetiség önkormányzat működtetésében egy tehetséges fiatalokból 

álló civil szerveződés volt. A néptánccsoport kiválva az önkormányzati keretekből 

egyfajta családi együttessé alakulva mára színvonalát elvesztve, lecsökkent létszámmal 

működik. 

A drávafoki őslakosság szintén aktív szerepet vállalt korábban a közösségi 

programokat tekintve, amely a következő fejezetben kerül kifejtésre. A drávafoki 

nyugdíjas klub és a sportegyesület napjainkra megszűnt. Az önkormányzat igyekszik 

bevonni az általános iskolát mind a sport, mind a művészetek révén a közösségbe.  

A Drávazug Társulás Egyesület az egyik helyi drávafoki őslakos elmondása 

alapján már csak „civil körben működik”, megfogalmazása szerint: „de ez meg még a mi 

hibánk, hogy nem vagyunk elég, nem dolgozunk elég látványosan. (…) de hát ezt inkább 

kifele, kifele kellene mutatni magunkat.” 

Drávafokon a formális civil szervezetek kevésbé, a nemzetiségi önkormányzatok 

viszont annál aktívabban szervezik a helyi közösségi életet. Alulról jövő egyéb 

kezdeményezések a baráti és rokoni körök összehívásában, az esetleges közös 

kártyázásokban, kötetlen szabadidő eltöltésben kimerülnek. 

Kémes községben két egyesület és egy alapítvány működik, amelyek formális 

civil szerveződések. Az Együtt a Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvány és a Kémes és 

Vidéke Horgász Egyesület mellett egy új kezdeményezés, a Kémes az Ormánságért 

Egyesület kerül részletesen bemutatásra a fejezet további részében. 

 A 2016-ban alakult egyesület vezetője egyben a falu polgármestere. Az egyesület 

meghatározó szerepet tölt be a Kémes-Szaporca-Tésenfa községek együttes részvételével 

elindult Bőköz fesztivál szervezésében, lebonyolításában. Az egyesület alapvetően 

hagyományőrzéssel, a hagyományok átörökítésével, fenntartásával foglalkozik. A 
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fesztivál során betöltött szerepe kiemelt: egy önkormányzati tulajdonban álló épület és 

udvar megnyitásával „(…) régi, tehát a hagyományőrzéssel, régi fotók bemutatásával, 

helyi ételek kóstoltatásával várták a vendégeket.” (Kémesi polgármester) 

 Összességében kijelenthető, hogy mindhárom vizsgált település esetén van 

valamiféle civil élet, amely helyzettől függően erőteljesebb vagy gyengébb. 

Bogádmindszent esetén beszélhetünk meglehetősen inaktív helyi társadalomról, míg 

Drávafok és Kémes esetén élénkebb és aktívabb a civil szféra.  

5.3. Rendezvények, ünnepek, programok 

Valamennyi település esetén az intézmények és formális civil szervezetek, nemzetiségi 

önkormányzatok tevékenysége köré szerveződik a közösségi élet. Annak ellenére, hogy 

Bogádmindszenten az alulról induló szerveződések kevésbé jellemzők, az 

önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati és helyi intézményi szervezésű programok 

köre és száma meglehetősen széles. Az alábbi programok rendszeresek a községben, 

amelyeken a lakosság döntő többsége részt vesz: farsangi bál, nőnap, gyermeknapi 

rendezvény, idősek napja, falunap, romanap, mikulás ünnepség, falu karácsony, valamint 

nyugdíjas csoport által szervezett bálok. 

 A legnépszerűbb és legnagyobb látogatottságú esemény az önkormányzat 

szervezésében megvalósuló karácsonyi ünnepség, valamint a helyi általános iskola által 

szervezett farsangi bál. Utóbbinak nagyon régi hagyománya van, a szülői munkaközösség 

által lebonyolított rendezvény, amely jótékony célokat egyaránt szolgál. A farsang 

bevételét a szülők által készített ételek, italok után befolyt összeg jelenti, amelyet teljes 

egészében a mindenkori végzős osztály ballagással kapcsolatos – meglehetősen magas – 

költségeire fordított.  „És az iskolánál eddig ez így működik és tényleg ez az egyik 

legnagyobb tömegrendezvény, amire eljönnek.” (Bogádmindszenti iskolaigazgató) 

 A meghitt hangulatú karácsonyi ünnepség rendre teltházzal zajlik. A település 

polgármesterének szavaiból jól érzékelhető az esemény meghittsége, közösség összetartó 

ereje: 

„Ahogy azok a gyerekek fellépnek és előadnak, még ha nem is tudják 

színvonalasan előadni azt a műsort, de azt mondom, hogy ezek a mieink. Ott vannak, 

fellépnek, kis cukorka, kis csokoládé jut nekik, biztos, meg kalács mindig van. Az 

idősebbeknek is a kalács mindig ugyanúgy ott van, meg egy pohár bor szokott jutni. Tea, 
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üdítő, kinek mire van igénye. Úgyhogy, nagyon hangulatos szokott lenni mindig. És 

látogatott.”  (Bogádmindszenti polgármester) 

A karácsonyi ünnepségben részt vállal az egyház is. Az ökumenikus 

istentiszteleten a katolikus plébános és református tiszteletes közösen celebrálja a misét. 

Ez az esemény szintén egy olyan összekovácsoló erővel bír, amely a tágabb közösséget 

tekintve alapvetően nincs jelen. A vallás így összehozza még azokat a helyieket is, akik 

egyébként nem vallásosak. „(…) abban az egy órában vallásosak hirtelen… örülnek neki, 

hogy ott vannak és eljönnek, és ők is végig ott szoktak lenni az egész műsoron” 

(Bogádmindszenti polgármester) 

 Drávafokon szintén rendszeres programokon vehetnek részt a lakosok. A 

hagyományos ünnepek minden évben megrendezésre kerülnek. A helyi óvoda szervezi a 

Mihály-napi vásárt, amely a mikulás ünnepséget jelenti. A karácsonyi, húsvéti, farsangi 

ünnepségeken és az anyák napján rendre részt vesznek a szülők, ezek nyitott programok. 

A hagyományőrző események szintén fontos részét képezik az óvoda által szervezett 

programoknak, így a májusfaállítás szintén egy jeles esemény az óvodások körében.  

 Azért kiemelten fontos már óvodás kortól a közösségi szemléletű nevelés, a 

gyerekek közös játékos feladatokba való bevonása, mert a nevelési-oktatási intézmények 

másodlagos szocializációs közegként nagyban meghatározzák a felnőttkori attitűdöt a 

közösség felé.  

 A megkérdezett helyi fiatalok szerint az ő korosztályuknak rendkívül kevés 

szórakozási, közösségépítési lehetőség áll rendelkezésére. Elmondásuk szerint a 

kultúrházban tartott foglalkozások az egészen kicsi gyermekek számára érhetők el, és a 

hagyományos közösségi eseményeket sem nagyon látogatják, legfeljebb az iskola 

rendezvényeit. Ha lehetőségük lenne, akkor részt vennének valamilyen közösségi 

programon. Az egyik fiatal a nem rég megszüntetett foci csapatot, és a sportolási 

lehetőségeket hiányolja, míg másikuk szerint olyan programok kellenek, amelyekből 

tanulhatnak és szélesítik a fiatalok látókörét. 

 A helyi kultúrház a falu egyfajta központjának is tekinthető, a legfontosabb 

eseményeknek ad otthont az intézmény. A művelődési ház vezetőjének elmondása 

szerint, az utóbbi években érzékelhető az embereken egyfajta fásultság, elzárkózás. Ez 

véleménye szerint, a mindennapi megélhetéssel kapcsolatos problémák mellékterméke. 

A vezetőség igyekszik a programokba a szórakoztató kultúra mellett magasabb 
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színvonalú kultúrát is bevinni. A szórakoztató műsorok hiányában – elmondása szerint – 

a látogatottság rendkívül alacsony, éppen ezért fontos a közízlésnek megfelelő 

könnyűzenei fellépők meghívása is. 

Az önkormányzattal közös szervezésben valósul meg a falunap és a gyereknap, 

ahova az aktuális sztár fellépők mellett igyekeznek beiktatni a magasabb színvonalú 

produkciókat is. A vezetőség célja az, hogy tágítsák a helyiek látókörét, olyan kulturális 

élményt nyújtsanak számukra, amelyből profitálhatnak, tanulhatnak. Korábban a 

drávafoki őslakosság volt az a csoport, amely megszervezte a falunapot, visszahívta az 

elszármazottakat, és őrizte a település népi hagyományait. Napjainkra ez az alulról 

szerveződő kezdeményezés is az önkormányzat hatáskörébe került, illetve a református 

magyarság életkorából – és a falvakat elhagyó fiatal generáció hiányából – adódóan már 

egyre inkább inaktívvá válik közösségi szempontból. 

 Kémes községben szintén megtalálhatók a hagyományos jeles ünnepek idején 

szervezett programok. Az egyes helyi csoportok közötti ellentétek jellemzően ez esetben 

is visszaszorulnak a közösségi események alkalmával. A legjelentősebb régi 

rendezvények között a falunap és a református templom által szervezett búcsú tartható 

számon. A falunap korábban egy zárt közösségi rendezvény volt, amelyről a 

korábbiakban már szó esett. Napjainkra ez az összezáró közösség szinte teljesen 

széthullott.  

 A helyi intézmények szervezik meg minden évben a jeles ünnepeket, valamint a 

gyermekek számára, ezáltal pedig a családok számára fontos programokat, eseményeket. 

Ezen kezdeményezések tovább éltetik a régi szokásokat, népi hagyományokat, azonban 

a fentebb említettek alapján a közösségi események fontossága és látogatottsága egyre 

inkább visszaszorul.  

 Az egyik legfontosabb helyi esemény a 2016-ban először megszervezett Bőköz 

Fesztivál. Az esemény célja a különleges és minőségi programsorozatok 

hagyományteremtő szándékú meghonosítása a hátrányos helyzetű ormánsági térségben. 

A 7. fejezet keretében részletesen vizsgáljuk a fesztivál legfontosabb jellemzőit, hatásait, 

mint példaadó, átvehető jó gyakorlatot. 

 Összegzésként elmondható, hogy a helyi összefogások valamilyen intézmény, 

szervezet körül, valamilyen fentről érkező kezdeményezés hatására jönnek létre, önerőből 

nem jellemző az alsóbb szinteken szerveződő tevékenykedés. A passzivitás mindhárom 
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település esetén egyértelmű, vagyis külső kezdeményezésre a helyiek motiválhatók, 

bevonhatók az egyes akciókba. Vagyis a közösség rendelkezik olyan alap 

kompetenciákkal, amelyek lehetővé teszik a helyi társadalom revitalizálását, ezáltal pedig 

hosszú távon a gazdasági fellendülést, majd az életszínvonal emelését. 

5.4. Közösségi terek használata 

A lakosság által rendszeresen igénybe vett közösségi tereket Bogádmindszent, Drávafok 

és Kémes községek esetén is szinte ugyanazok az intézmények jelentik. Így elsősorban a 

falvak egyik fő közösségi találkozási pontjait a művelődési házak, illetve a nevelési-

oktatás intézmények jelentik. A közösségi terek központi szerepének hangsúlyossága az 

egyes települések estén nem egyforma.  

Bogádmindszenten a művelődési ház szinte funkció nélküli. Az épület helyiségei 

közül mindössze a könyvtár működik, az összes többi terem használaton kívüli. A 

könyvtáros napi munkája abban kimerül, hogy biztosítja a könyvkölcsönzési lehetőséget. 

Korábban az egyik helyiség informatikai teremként funkcionált, azonban a számítógépek 

tönkrementek, azóta pedig zárva tart. A nyugdíjas klub használja az épület egy részét, a 

fellépések előtti próbáik a művelődési házban zajlanak. A fiatalok általában saját maguk 

szórakoztatására bulikat tartanak, zenélnek az ifjúsági klubnak nevezett kis helyiségben. 

Esetenként néhány rendezvénynek ad otthont a központ. A polgármester elmondása 

szerint, „lényegében ennyiben ki is merül ez a kulturális dolog.” 

Kiemelt közösségi térként funkcionál az általános iskola, illetve a helyi óvoda is. 

Mind két intézmény esetében megemlíthetők olyan programok – például a farsang –, 

amelyek nagyon népszerűek a lakosság körében, illetve a gyermekeken keresztül a szülők 

is bevonhatók az előkészületekbe. A templom épülete szintén közösségi térként 

funkcionál, amely jellemzően az ünnepségeken, jeles napokon vonzza be a lakosságot. 

Drávafok esetén szintén a fentebb említett három intézmény jelenti a fő találkozási 

csomópontokat a településen. Itt azonban a művelődési ház egyértelműen központi 

szerepet tölt be. Az intézmény nem csak a klasszikus könyvtár és rendezvény helyszínek 

funkcióját tölti be, hanem folyamatosan nyitva áll a lakosság számára. Az intézmény 

fogadókészsége, nyitottsága tudatos, a jelenlegi és az előző intézményvezető is kiemelten 

fontosnak tartja, „hogy egy mindenki számára nyitva lévő intézmény legyen.” (Drávafoki 

Művelődési Ház vezetője) A vezetőváltás némi attitűd változást is hozott magával, 
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ugyanis míg a régi vezetés kedvezményezettjei az idősebbek voltak, addig a jelenlegi 

művelődési ház vezetőnője a gyermekeket tekinti elsődleges célcsoportnak, rájuk 

vigyáznak, hogy ne az utcán legyenek.  

  A helyi kultúrház rendkívül komplex szolgáltatást nyújt a helyiek számára. A 

felnőtteknek szóló színes programokon kívül szinte valamennyi hétköznapi, 

adminisztratív problémában segítik a lakosokat. „Hát igazából az adóbevallásoktól 

kezdve a hitelkérelmek, tehát amikor bankban problémájuk van, és hitelkérelmet, vagy be 

kell írni egy kérelmet, hogy törlesztőrészletet csökkentsünk, vagy ne kapcsolják ki a 

villanyt, vagy gyerekelhelyezési perekbe. Tehát ezekbe mind-mind segítséget nyújtunk.” 

(Drávafoki Művelődési Ház vezetője) A drávafoki művelődési ház túllép kulturális 

szerepkörén, a rendezvények és programok mellett egyfajta komplex szociális 

szolgáltatást nyújtó helyi központként funkcionál. A református templom szintén 

meghatározó jelentőségű közösségi térként funkcionál a vallás erőteljes jelenléte 

következtében. 

Kémes esetén az Együtt a Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvány működési 

helyszínét szolgáltatja a helyi Teleház, amely Kémes mellett további 4 településről 

fogadja a lakosokat: Cún, Tésenfa, Szaporca és Drávapiski. Kémes körzet Teleháza 

pályázati támogatásból épült fel, s olyan szolgáltató irodaként funkcionál, amely 

„rendelkezik korunk kihívásainak megfelelő modern technikai eszközökkel, összekötő 

kapocs a világ és a „világvégi” kis falvak között. Szolgáltatásait a legmesszebbmenőkig 

a lakosság igényeihez igazítja.” 11 

A Teleház tehát amellett, hogy Kémes település számára jelent központi közösségi 

teret, a körzethez tartozó települések esetén valóságos mikroközponti szerepkört tölt be. 

Egy nemrégiben elnyert Európai Uniós pályázat közösségi programjainak szintén a 

kémesi kultúrház nyújt otthont. Az EFOP-3.7.3-16 –„A jó pap is holtig tanul” 

elnevezésű, a hátrányos helyzetű családok életminőségét javító projekt keretében olyan 

programok kerülnek megvalósításra, amelyek az alapkompetenciák mellett nem utolsó 

sorban a közösséget is jelentős mértékben fejlesztik.12   

 A vizsgált települések közösségi tereinek elemzéséből jól kirajzolódik, hogy azok 

a hagyományos helyi intézmények jelentik a közösségi élet fő találkozási csomópontjait, 

                                                
11 Kémes község hivatalos honlapja: http://www.kemes.info/telehaz Letöltve: 2019.02.07. 
12 Támogatott projekt kereső: https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso Letöltve: 2018.09.14. 

http://www.kemes.info/telehaz
https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso
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amelyek egyébként a községek mikroközponti szerepkörét is adják. A találkozások okai 

nem önszerveződésből fakadnak. Jellemzően külső hatás, vagyis valamelyik helyi 

intézmény kezdeményezésére mozdulnak a közösség aktívabb, motiváltabb tagjai. 

Végezetül az is megfogalmazható, hogy inkább a programok élvezőiként, sem mint 

szervezőiként vannak jelen az eseményeken a lakosok. 

5.5. Összegző, összehasonlító megállapítások 

A helyi közösségek alapvetően hasonló jellemzőkkel rendelkeznek. A zártság, 

individualizáltság, közöny, érdektelenség, irigység, féltékenység, rosszallás, kétszínűség 

és gyűlölködés jelensége valamennyi település esetén megtalálható. A különbségek a 

csoportképződés gyújtópontjaiban találhatók, ugyanis egyik község esetén sem egységes 

szervezőelvek alakítják a struktúrákat. 

 Bogádmindszent esetén a rokoni és baráti szálak erősek, így ez esetben a 

társadalomról elmondható, hogy zártság jellemzi, az emberek párhuzamosan élnek 

egymás mellett. Ezt igazolja a szegényes közösségi élet, az összejáró csoportok és civil 

szervezetek jelenlétének hiánya is. A bogádmindszenti közösség a drávafoki őslakos, 

illetve az alapvetően is családcentrikus roma közösséggel állítható párhuzamba, amelyek 

elsősorban a rokoni szálak mentén tartoznak össze. Drávafok esetében két jól 

elkülöníthető réteg van jelen a helyi társadalomban, amely a hierarchia csúcsán helyet 

foglaló helyi elit, illetve az alsó szinten felkapaszkodó, halmozottan hátrányos helyzetű 

etnikai kisebbség alkotta romák csoportja. A csoportok között erőteljes interakció 

fedezhető fel.  

Kémes községet tekintve nem jellemzőek az ennyire egyértelműen elkülöníthető 

társadalmi csoportok. A helyiek hozzáállását az érdektelenség, zárkózottság jellemzi, sok 

esetben a kommunikáció szinte teljes hiánya tapasztalható a lakosok között, hasonlóan 

Bogádmindszent községhez. A politikai szféra mentén szerveződő projektosztály a 

drávafoki elit réteghez hasonlítható. Még pedig azért, mert egyfelől mindkét csoport a 

helyi társadalmi hierarchia csúcsán helyezkedik el, másfelől pedig azért, mert a ránézésre 

homogén csoportok további egységekre bonthatók.  

 Az alapvető hasonlóságok ellenére mégis minden helyi társadalom egyedi 

jellemzőkkel bír, amelyek az adott körülményekhez és feltételekhez igazodva alakították 

ki az egyes társadalmi csoportokat. Drávafok esetén bizonyos tekintetben aktív helyi 
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lakosságot és interaktív csoportviszonyokat láthatunk, míg Bogádmindszent és Kémes 

esetén az erős passzivitás, valamint a közösségtől való elzárkózás jellemző. Mindhárom 

település esetén megjelenik a külső beavatkozás szinte feltétlen szükségessége, amely 

előremozdíthatja a fejlődési folyamatokat. Az az állítás valamennyi helyi közösségben 

megállja a helyét, miszerint a létfenntartással kapcsolatos problémák elsődlegesen 

határozzák meg a lokális közösségek állapotát, illetve felelősek annak töredezettségéért.  
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6. JÖVŐKÉP 

A helyi társadalom jelenlegi helyzetének részletes bemutatása után fontosnak tartom 

megvilágítani a jövővel kapcsolatos gondolatokat, várakozásokat. Az interjú alanyok 

jövőképe meglehetősen borús valamennyi település esetén. A tanulmány elején 

részletesen bemutatott problémákat hozzák fel rendre a megkérdezettek, mint a 

települések elképzelt negatív jövőképének elsődleges befolyásoló tényezőit.  

A munkalehetőségek hiánya, az elnéptelenedés, elvándorlás, a társadalmi rétegek 

közötti egyre nagyobb mértékű távolodás, a továbblépési lehetőségek hiánya, a rossz 

közlekedési feltételek, létbizonytalanság, a helyi intézményrendszer leépülése mind az 

említett okok között szerepelnek. Valamennyi település megkérdezett helyi 

kulcsszereplője külső beavatkozástól várja a segítséget. Megítélésük szerint a falvak sorsa 

„az országos helyzet függvénye”, az, „hogy ezek a kis falvak életképesek legyenek, az 

magától nem fog menni.” (Bogádmindszenti iskolaigazgató) „Sajnos (…) mi nem tudunk, 

tehát ehhez, mi nagyon picik vagyunk, ez a kormánynak is ezzel kéne foglalkozni.” 

(Drávafoki óvodaigazgató)  

Még a helyi magasabb és felelősségteljes pozíciót betöltő szereplők esetén is 

megjelenik az öngondoskodási képesség hiánya, és a külső segítségvárás. Esetükben is 

az körvonalazódik a közösségi attitűdhöz hasonlóan, hogy saját munkaterületükön 

mindent megtesznek, amit megtehetnek, lelkiismeretesen végzik feladatukat, azonban 

úgy érzik, hogy ennél többre nem képesek a közért. A problémákra a megoldást 

elsősorban a munkahelyek teremtésében látják, amelynek hiányát szinte minden 

probléma forrásaként jelölik meg.  

 A helyi fiatalok szemszögéből a falu nem biztosít előrelépési lehetőségeket, 

meglehetősen kritikusan, ugyanakkor reálisan tekintenek a térségre: „Itt az Ormánságban 

ugye kilátástalan a helyzet ilyen fiataloknak… nagy szerencsével lehet vállalkozást 

indítani.(…) itt munkalehetőség nincs. Nem lehet elmenni dolgozni. Esetleg ki lehet járni 

az erdőbe… de hát az sem nagyon. A legtöbb fiatal elmegy innen.”(Drávafoki helyi fiatal 

II.) 

A lakosság hasonlóképpen vélekedik a települések jövőjéről, mint a 

kulcsszereplők, vagy a fiatal generáció: „(…) szerintem (…) nincsen Drávafokon jövő.  

Hát szerintem ez egyre inkább el fog sorvadni és egyre kevesebben jönnek ide, akik itt 
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élnek a mind öregebbek lesznek, aztán azok majd meghalnak, és akkor majd így nem lesz 

itt semmi sem.” (Drávafoki helyi lakos, közfoglalkoztatott) 

A bogádmindszenti nemzetiségi önkormányzat vezető konkrét elképzeléseit 

osztotta meg azzal kapcsolatban, hogy milyen külső beavatkozást tartana szükségesnek. 

A helyi igények, szükségletek felmérését tartja elsődleges lépésnek, amelyet a 

lakossággal való kommunikációval, interjúk készítéséve képzel el. Elsődleges 

szempontnak tartja, hogy kizárólag olyan programok, akciók valósuljanak meg, amelyek 

a helyiek mindennapi tudását gazdagítják, profitálhatnak belőle életvezetésük során. A 

közösségfejlesztés módszertanát alkalmazva képzeli el a folyamat elindítását, vagyis 

elsőként a kulcsemberek, véleményformálók bevonását tartja fontosnak. A későbbiekben 

az aktív mag köré szerveződhet a helyi lakosság egyre szélesedő köre. 

Végül fontos megemlíteni, hogy kissé pozitívabb, azonban egyszerre kételkedő és 

bizakodó jövőképet vetít előre Kémes helyzete. Ezt nagyban befolyásolja az újonnan 

megjelent helyi fesztivál, amely egy póluson változást indíthat be a településen. A 

kulcsszereplők bíznak abban, hogy a fesztivál megmarad, mi több, egyre sikeresebbé 

válik a jövőben. A rendezvény fellendítheti a napjainkban népszerű vidéki turizmust a 

terület adottságainak köztudatba való bevezetésével. Ettől várják a megkérdezett kémesi 

kulcsszereplők a település helyzetének javulását.  

„Az az igazság, hogy ha arra gondolok, hogy mi egy honfoglalás kori település 

vagyunk, és nem létezik, hogy 1000 évig itt léteztünk, a tatárok, törökök, mindenki volt 

itt, mindent túléltünk, a rendszerváltást meg nem… abban reménykedek, hogy 

megmarad a falu.” (Tősgyökeres kémesi lakos, nyugdíjazott pedagógusnő) 

Kémes esetén többször is elhangzott, hogy aki akar, az képes lenne boldogulni. 

Az öngondoskodási képesség hiánya a helyi kulcsszereplők számára is problémaként 

körvonalazódik. A község helyzetét alapvetően kedvezőtlennek gondolják, de úgy ítélik 

meg, hogy tenni akarással és némi kreativitással önerőből is megvalósítható az egyéni 

helyzet javítása. 

„Nem a legfényesebb, de szerintem, aki akar, az tud magáért tenni. Romlik a helyzet, de 

nem mindenkinél.” (Kémesi helyi vállalkozó) 

„Az embereknek sokszor nincs ötletük, pedig annyi mindent lehetne csinálni.” 

(Tősgyökeres kémesi lakos, nyugdíjazott pedagógusnő) 
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Valószínűsíthetően éppen emiatt a mentalitás miatt jelent jó alapot Kémes arra, 

hogy otthont adjon egy több napos, színvonalas kultúrfesztiválnak. A következő 

fejezetben bemutatásra kerül, hogy milyen lehetőségeket tartogat egy ilyen – a helyi 

adottságokhoz viszonyítva – nagy volumenű, a szomszédos településekkel közösen 

szervezett rendezvény, egy olyan kicsi falu számára, mint Kémes. 
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7. LEHETSÉGES KIÚT: ELÉRHETŐ SIKEREK A BŐ-

KÖZ FESZTIVÁL PÉLDÁJÁN 

A dolgozat zárásának pozitív felhangot adva, a Bőköz Fesztivál jó példájának 

esettanulmánya kerül bemutatásra. Előtte röviden vizsgálom a vidék és városi fogyasztás 

kapcsolatát, és a vidékimázs kérdését. Hangsúlyozni szeretném, hogy a bemutatott „best 

practice” nem jelent olyan megoldási módozatot, amely általánosságban alkalmazható a 

hátrányos helyzetű vidéki kistelepüléseken. Egy olyan példát mutatok be részletesebben, 

amelynek a vizsgált három település egyike részese, és az interjús tapasztalatok alapján 

többnyire pozitívumként jelenik meg a helyiek tudatában. 

7.1. Rövid szakirodalmi áttekintés 

Az elmúlt időszakban a vidék különös, új alapokra helyezett kapcsolatba került a várossal. 

Csurgó Bernadett szerint a vidék a városi fogyasztás egyik meghatározó elemévé vált, 

amely úgy jelenik főként a középosztály előtt, mint egy idilli környezet, amelybe 

visszavágynak, amelyben nyugodtan élhetnek. (2013:50) Ma a vidék legjellemzőbb 

arculati elemei a hagyományok, a közösség, valamint az érintetlen természet. Csurgó 

(2014:2) kiemeli, hogy a vidékről alkotott kép emellett kiegészül azzal a gondolattal, mi 

szerint a hagyományos magyar kultúra a paraszti társadalomhoz köthető, a régi 

néphagyományokban keresendő. A vidékimázst elsősorban a városi lakosság által 

elképzelt vidékkép, vagyis a fogyasztói igények alakítják ki.  

A vidéki turizmus esetén fontos megemlíteni a nosztalgia jelenségét is, amely a 

valami eredetihez való visszavágyódás igényét jelenti. Ezen igényeket kihasználva az 

utóbbi években meglehetősen gyorsan és nagyszámban szaporodtak el a helyi kultúrát 

ápoló, megismertető, a hagyományokat őrző és bioalapanyagokat, autentikus ételeket 

felvonultató vidéki, falusi fesztiválok. Ezen rendezvények közé sorolható a Bőköz 

Fesztivál is. A fesztiválok a helyi közösségre is hatással vannak. A számos pozitív és 

negatív hozadék mellett talán örökre megváltoztatják a helyiek önmagukról alkotott 

képét. (Csurgó 2014:2) 
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7.2. A Bőköz Fesztivál példája 

A Bőköz Fesztiválnak több település együttesen ad otthont, így Kémes mellett Tésenfa 

és Szaporca – 2018-ban pedig már Drávacsehi – is fesztiválhelyszínként gazdagítják a 

rendezvényt. Jelen fejezetben Kémes szemszögéből vizsgálom meg a fesztivál eddigi, és 

a jövőben várt hatásait. A településeket azonban szoros összekapcsolódás jellemzi, közös 

hivatalból irányítottak, ezért nem válaszhatók szét teljesen. 

 Kémes érintettsége a fesztiválban egyértelműen önkormányzati döntés hatására 

született. A településen két személy vonódott be leginkább a rendezvénybe, ezért a 

polgármester asszonnyal és a korábban is gyakran idézett nyugdíjas pedagógussal készült 

interjúk jelentik a fejezetben az elemzés alapját. A helyi polgármester egyben a Kémes 

az Ormánságért Egyesület vezetője is. Az önkormányzat és az egyesület konkrét, a 

fesztivál során végzett tevékenysége jelen tanulmány keretei között nem kerül 

bemutatásra, e helyett a fesztivál közösségi vonatkozására helyeződik a fókusz. 

 Az immáron harmadik alkalommal megrendezésre kerülő fesztivált a lakosság 

eleinte ambivalens érzékesekkel fogadta. Voltak lelkes, örömteli hangok, és egyaránt 

voltak elégedetlen vélemények. Kifejezetten ellenző attitűdöt azonban szinte egyetlen 

lakos sem tanúsított. Az első kétkedő gondolatokat viszonylag hamar felváltotta a 

várakozás és kíváncsiság. A lakosság a szervezésben Kémesen főként közfoglalkoztatás 

keretében vett részt, mint önkormányzati alkalmazottak. Tésenfán és Szaporcán a 

fesztivál második alkalmával már megjelentek az aktív, érdeklődő és bekapcsolódó helyi 

lakosok. A változások lassan, de biztosan történnek, így a szervezők reménykednek 

abban, hogy egyre több helyi lakos csatlakozik saját ötletével, látva, tanulva, 

megbizonyosodva szomszédja sikeréről. 

 A fesztivál hatására bekövetkezett elsődlegesen érzékelhető változás a faluképben 

mutatkozik meg. Kémesen sokkal nagyobb figyelmet kap a település rendezettsége, 

tisztasága és hosszú távon is igyekszik az önkormányzat rendbe tenni a falut, szép 

környezetet teremteni.  

„Már most érzékelhető a javulás a településen, igaz, hogy ez arra az időszakra 

vonatkozik, az a javulás, amikor fölélénkülnek az itt élő emberek, mozgás van a 

településen, szépítik, javítjuk a közterületeket, a házaikat az emberek, amikor tudják, 

kimeszelik majd, a portájukat rendbe teszik, tehát már ez egy kis apró szegmense annak, 

hogy egy pozitív változás el tud indulni.” (Kémesi polgármester) 
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A jövőben abszolút pozitív hozamokat várnak a fesztiváltól az interjú alanyok. 

Egyfelől a település ismertségét, valamint a rendezvény közvetlen és közvetett hatásainak 

köszönhető pozitív változásokat remélik.  

 A rendezvényben további fejlődési lehetőségek rejlenek. A szándék egyértelműen 

megjelent a fesztivál kibővítésére, akár az időtartam, a helyszínek, vagy a programok 

tekintetében. A polgármester igyekszik a helyiek érdekeit szem előtt tartani. Kiemelte, 

hogy olyan minőségi és magas szintű kulturális programokat érhetnek el a lakosok 

helyben, amelyekre eljutni egyébként nagy valószínűséggel nem lenne lehetőségük. 

Egyébiránt ezen események jelenléte egyszerűen elképzelhetetlen egy alig 500 fős 

aprófaluban. Azt egy plusz hozadéknak ítéli meg, hogy a beáramló turisták 

megismerhetik a tájat, a helyieket, a szokásaikat és a hagyományaikat. „Úgyhogy én úgy 

gondolom, hogy ez a későbbiekben csak pozitív hatással lehet az itt élőknek és a 

településeknek.” (Kémesi polgármester)  

A fesztivál létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen, ugyanis a vidéki turizmus iránt 

egyre nagyobb a kereslet, amelyet a helyi gyakorlat is jól példáz. A fesztivált látogatók 

száma évről-évre növekszik.  Az érkező turisták számára a táj valóságos élményt, az 

esztétikai tapasztalat forrását jelenti (Csurgó – Nagy Kalamász 2007:69-70), így a 

természeti környezetben egy magas színvonalú kultúrfesztivál feltehetően a jövőben is 

nagy népszerűségnek fog örvendeni. 

 Az önkormányzat egyértelműen törekedik a lakosság aktív bevonására. „Teljes 

mértékben, próbáljuk is úgy kommunikálni a lakosságnak, hogy ez ő értük van, ez a 

fesztivál róluk szól, nyissák ki az udvaraikat, a házaikat, beszélgessenek, nyilván első 

körben ismerkedjenek, és találják meg a számításaikat, hogy amivel otthon foglalkoznak, 

azt merjék megmutatni.” (Kémesi polgármester) A fesztivál látogatását szeretnék később 

belépőhöz kötni, így programkínálathoz csatlakozó lakosok számára ez komoly bevételi 

forrást, profitot jelenthet. 

 A turizmus kapcsán a szálláshely szolgáltatásban szintén előremozdító 

lehetőségek rejlenek a települések számára. A polgármester hozzátette, hogy ugyan 

nincsenek felkészülve a turisták elszállásolására, azonban már érzékelhető az igény a 

helyben eltöltött vendégéjszakák iránt. A szálláshelyek kialakítása az önkormányzatnak 

nagy feladatot jelent. A polgármester azonban elmondta, hogy a jövőben igény szerint 

szeretnék megvalósítani ezt is. A lakosság adott esetben akár saját portájának egy részét 
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vendégházként kiadva plusz bevételre tehetne szert amellett, hogy megnyitja az udvarát. 

A polgármester egyértelműen a lakosságot kívánja olyan helyzetbe hozni a fesztivál 

megtelepedése révén, amellyel annak elsődleges és szinte kizárólagos haszonélvezőjévé 

válhat.  

 A fesztivál – amellett, hogy a helyi elkötelezett kulcsszereplők motiválják és előre 

lendítik a helyieket – olyan módon képes involválni a lakosokat, amellyel visszaadja 

önbecsülésüket. Mivel a fesztivál alapelvét a magas minőség biztosítása jelenti, így az 

általuk készített, előállított vagy megtermelt egyedi – napjainkban divatos öko – termékek 

is ezt a magas színvonalat képviselik. Az érkező vendégek részéről érkező kereslet pedig 

visszaadhatja önbizalmukat, önbecsülésüket, megerősítve ezzel azt, hogy jelenlétük, 

tudásuk és kultúrájuk igen is értékes és érdekes. A felismerés kimozdíthatja őket az 

egyébként szorongó, gondterhelt mentális állapotból. Az eladásokból származó bevétel 

hozzájárulhat a stabilabb anyagi helyzet megteremtéséhez, a kedvezőtlen gazdasági 

helyzetből való előmozduláshoz. A fokozatosan fejlesztett fesztivál és 

turizmusszolgáltatások szélesedése, hosszabb távon az életszínvonal emelkedését 

eredményezheti. A sikeres megvalósulás visszaadhatja az emberek önmagukba vetett 

hitét, önbecsülését, amely az öngondoskodási képesség erősítését jelenti. Újra bízhatnak 

majd magukban, hogy külső segítség és függőségi kapcsolatok nélkül is képesek 

gondoskodni önmagukról és családjukról. 

 Miután az alapvető létszükségletek előteremtése nem jelent már mindennapi 

problémát, előtérbe kerülhetnek a közösséggel kapcsolatos kérdések. Az egyes emberek 

anyagi biztonsága és reményteli jövőképe jelenti az alapot a jelenleg töredezett helyi 

társadalom újjáélesztéséhez.  

 A fesztivál közösségteremtő ereje nem csak helyben, hanem nagyobb 

távolságokat áthidalva is kiemelkedő. Ezt a polgármester asszony szavaival lehet a 

legjobban érzékeltetni: 

„Az már egy pozitívum, hogy nagyon sokan jöttek az idén, akik elszármazottak, (…) és 

akkor visszajöttek sátorral, erre a 3 napra, és sírva mentek minden egyes 

rendezvényünkre, és beszélgettek az emberekkel, hogy ő nekik ez milyen fontos, hogy itt 

lehetnek. És itt tölthetik az egész napjukat velünk.” (Kémesi polgármester) 

 A fesztivál nem részesült kizárólag pozitív fogadtatásban a három településen. 

Tésenfa polgármestere kifejezetten ellenezte, hogy a fesztivál a faluban kerüljön 
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megrendezésre. Úgy véli, hogy a jelenlegi hátrányos helyzetben, ahol az emberek 

mindennapi megélhetési problémákkal küzdenek, nem illik bele egy „ilyen csillogó-

villogó fesztivál”. Ehhez igazodva Tésenfán a fesztivál első éve „szerény 

programkínálattal futott le”. A lakosság nagy része egyébként a fesztivál megszervezése 

mellett érvelt, nagyon szerették volna, ha megvalósul. Olyannyira, hogy a kérdés 

megvitatása érdekében megtartott testületi szavazás eredménye alapján a fesztivál helyet 

kapott Tésenfán. A következő években a polgármester továbbra is távolságtartóan 

viszonyult a rendezvényhez, azonban elkezdte meglátni annak előnyeit is: „számomra 

nem várt hozadéka lett”. Elmondása szerint az egyik legnagyobb eredménye, a régi 

néphagyományok felszínre hozása, valamint a lakosságban ébredező kollektív emlékezet, 

a valahova tartozás érzés megjelenése.  

„nagyon-nagyon értékes helyi néphagyományt hoztunk a felszínre és tudtunk bemutatni, 

főleg itt ugye a helyi néphagyományok őrzőházában, amit egy régi parasztházból 

alakítottunk ki. Nagyon komoly visszajelzések jöttek Baranyai, főleg pécsi látogatóktól, 

hogy ők nem hitték volna, hogy az Ormánság az nem egy gettó, (…) hanem ilyen 

elképesztően gazdag természeti értékekkel még mindig rendelkező terület, illetve, hogy 

ilyen komoly és megbecsülendő néphagyomány tárható itt fel. Tehát a legnagyobb 

hozadéka a fesztiválnak az az, hogy az a megítélés, hogy gettó az Ormánság, az nagyon 

jelentős mértékben elkezdett változni. A másik, ami egy nagyon pozitív hozadék, az az, 

hogy a lakosság is kezd arra ráérezni, hogy (…) szükség van egy kollektív emlékezetre 

(...) A kollektív emlékezet felszínre hozásához pedig a helyi tésenfai néphagyománynak a 

föltárása az egy rendkívül jó eszköz. És a lakosság jelentős részének volt ilyen, ahogy 

ma mondják, ilyen „Aha!” élménye, hogy hát akkor, mégse a Muzsika TV-n a kigyúrt, 

tetovált szintetizátoros a mi kultúránk, hanem (…) „Úristen, ez!”. És ez egy nagyon-

nagy ébredés, tehát így elkezdik megbecsülni lassan, hogy mégis csak hol laknak, 

kezdenek rájönni.” (Tésenfai polgármester) 

Az alapvetően felülről jövő kezdeményezésként megvalósított fesztivál 

fogadtatása vegyes a településeken. Míg Kémesen az interjúalanyok pozitívan ítélték meg 

annak létét, addig Tésenfán egyértelműen negatív. Szaporcán Kémeshez hasonló 

álláspont körvonalazódik. A szaporcai alpolgármester elmondása szerint, a település 

vezetősége szívesen fogadta és kezdte meg a fesztivállal kapcsolatos munkát. A helyiek 

ez esetben eleinte idegenkedtek a fesztiváltól, távol állt tőlük ez a fajta kultúra és 

rendezvény. Véleménye szerint, ez egyre inkább változik, és kezdik megérteni, hogy ez 
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számukra is jelenthet hasznot. A fesztivál második alkalmával már sokkal nyitottabban 

álltak a lehetőséghez.  

7.3. További fejlesztő beavatkozások, jó gyakorlatok bemutatása 

Az alkalmazható külső fejlesztő beavatkozások közül az egyik leghatékonyabb – 

szükséges helyi forráshiányból adódóan – a pályázati lehetőségek kiaknázása. Az elnyert 

támogatások jelentős pénzösszegekhez juttathatják a településeket, amelyek sok esetben 

fontos fejlődési folyamatokat indítanak be. Azonban ezek jellemzően a településképben 

mutatkoznak meg látványosan, társadalmi és gazdasági szinten pedig többnyire időszakos 

változást idéznek elő. Visszatérő probléma, hogy a pályázati kiírások sok esetben nem 

találkoznak a speciális helyi igényekkel, főként a legrosszabb helyzetű rétegekkel. 

Hátrányként értékelhető az is, hogy számos pályázat benyújtásához önrész befizetése 

szükséges a települések részéről, amelyet a rossz anyagi helyzetben lévő községek nem 

tudnak teljesíteni. A pályázatok negatív oldalairól is fontos tehát szót ejteni, amelyhez 

egy konkrét példát is ismertetek. 13 

Figyelembe véve azt a szempontot, mi szerint minden település egyedi, és nem 

jelenthet minden esetben alkalmazható példát az említett fesztivál gyakorlata, javaslatot 

teszek néhány további külső beavatkozás nélküli – vagy kisebb volumenű – jó gyakorlat 

alkalmazására. Mivel a legtöbb településen van könyvtár, ezért a könyvtárak kiemelt 

közösségfejlesztő szerepéről szólnék néhány szót.14 A könyvtárak fogalma és funkciója 

átalakulóban van napjainkban. Így információs és kultúraközvetítő funkciójuk mellett 

találkozó- és befogadóhelyként is szolgálnak. A könyvtár egyszóval közösségi hely, a 

különböző korú és eltérő társadalmi rétegek számára kapcsolódási pontot biztosít, a belső 

programok pedig a közösséget formálják, erősítik. A programok a helyi igényekhez 

igazodva széleskörűek lehetnek: pl. tanfolyamok, kulturális rendezvények, különböző 

                                                
13 Példaként említve, az SZGYF által elnyert „EFOP 1.3.2. Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése” 
pályázati támogatás célja a marginalizálódott helyzetű – főként romák – munkaerőpiaci integrációja 

országos szinten. A „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkóztatásáért 2020” című projekt egyeztető 

megbeszélésén elhangzottak szerint, jelen időszakban az Ormánság területén összesen 30 ember vár arra, 

hogy a mentorhálózat által biztosított tréningen, majd ezt követően képzésben, vagy foglalkoztatásban 

vegyen részt. A célcsoport ez esetben a 8. osztálynál alacsonyabb végzettséggel rendelkezők. A projekt 

folyamata jelenleg a mentorok létszámleépítése következtében stagnál. (Kalányos Margit felszólalása, 

„Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkóztatásáért 2020” című projekt egyeztető megbeszélése, 

Pécs, 2019.03.05.) 
14 Szeifer Csaba (2018): A könyvtár közösségfelesztő és önkéntes tevékenysége. „Cselekvő közösségek – 

Aktív közösségi szerepvállalás” Baranya Megyei Háromnapos Tanulmányút keretében 2018.09.19.-én 

szervezett konferenciaelőadás 
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oktatások, stb. Olyan jellegű rendezvények elindítása célszerű, amelyek hasznosítható 

tudást adnak át a helyieknek, vagyis saját érdekükben cselekedhetnek, motiválttá, aktívvá 

válhatnak életük addig inaktív területein. A könyvtáros személye is kiemelten fontos, aki 

sok esetben helyi lakos. Amellett, hogy egy közösségi teret működtet, a helyiekkel való 

közeli kapcsolatával meghatározója lehet az egyes emberek életének: egy személyben 

töltheti be a barát, a mentor, a tanácsadó vagy akár a szociális munkás szerepét. Ezen 

jellemzők valamennyi helyi kulcsszereplőre igazak lehetnek. A személyes kapcsolatok, 

kapcsolathálózatok összefonódva egy kellemes atmoszférájú közösségi térrel szintén 

elindítói lehetnek a közösség formálódásának. Hosszútávon az öngondoskodás 

megerősödése is várható, amely a jólét egyik alappillérét képezi.  

További alulról szerveződő jó gyakorlatot említve, Tésenfa községben azzal a 

céllal hozták létre a helyi szereplők a Helyi Néphagyományok Őrző Házát, hogy 

felkutassák és megőrizzék az őshonos gyümölcsfafajtákat, valamint megtanulják a 

hagyományos ökogazdálkodás- és termelés technikáit. Egy régi parasztház átalakításával 

jött létre a Helyi Néphagyományok Őrző Háza, amelynek finanszírozásához hozzájárult 

a települési önkormányzat is. Érdekességként megemlíthető, hogy a házat a helyiek 

elsősorban saját maguknak hozták létre, nem pedig a turisták számára. A közös célt a 

hagyományos földművelő eszközök megóvása, összegyűjtése jelenti, annak érdekében, 

hogy minél többet megtudjanak a faluról, és a hagyományos gazdálkodásról. A ház 

lényegében közösségi térként funkcionál, ahol a helyiek megosztják egymással 

emlékeiket, tapasztalataikat, tudásukat. Ez egy új típusú kommunikációs formának 

minősíthető. A közösségi tanuláshoz15 megfelelő helyszínt biztosít a Helyi 

Néphagyományok Őrző Háza. Ez esetben tisztán alulról jövő kezdeményezésről 

beszélhetünk. (Boros – Gergye – Lakatos 2019:73-78) 

 

                                                
15 „A társadalmi aktivitások közepette a csoportokban lejátszódó tanulási folyamatot nevezzük a közösségi 

tanulásnak. Tágabb értelmezésben a közösségi tanulás minden formális, nem formális és informális felnőtt 

és ifjúsági közösségben és közösségi színtérben zajló, a közösségi aktivitásokból és viszonyulásokból fakadó 

tanulás.”(Arapovics – Vercseg 2017:117) 
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8. KÖVETKEZTETÉSEK, KONKLÚZIÓ 

A hátrányos helyzetű kistelepüléseken élő lakosságot alapvetően valamennyi falu esetén 

a passzivitás jellemzi. Ennek oka elsősorban a borús életkilátásokban és a mindennapi 

megélhetés küzdelmében keresendő. A létfenntartási nehézségek szinte teljesen elvonják 

az emberek energiáját a külső kapcsolatoktól. Az idő előrehaladtával, és a problémák 

súlyosbodásával egyre inkább befelé fordulóvá, zárkózottá, gondterheltté válnak az 

emberek. Az irigység, a féltékenység szintén gyakori a közösségekben. Megállapítható, 

hogy azon esetekben, ahol van összetartozás, csoportélmény, ott a közösség tagjai 

jellemzően jómódúak, gazdagok. Ez szintén alátámasztja, hogy a jobb életkörülmények 

lehetővé teszik, hogy a Maslow-féle szükséglethierarchia16 piramis harmadik szintjén 

felmerülő szükségleteiket is kielégítsék.  

 Abban az esetben, ha külső kezdeményezés, vagy külső beavatkozás hatására 

valamilyen közösségi esemény valósul meg, úgy a lakosság nagy része érdeklődést, 

aktivitás mutat. Fontos tehát a kívülről érkező, kezdeti lökést megadó beavatkozás, amely 

elindíthatja azokat a folyamatokat, amelyek a helyi közösségek újjá éledését generálják. 

A stabil társadalmi alapokon álló települések pedig gazdasági szempontból is 

előreléphetnek.  

 Valamennyi település az Ormánság hátrányos helyzetű térségében található. 

Hasonló problémákkal küzdenek, mégis aprólékosan kielemezve a helyi közösségeket, 

jelentős eltéréseket tapasztalhatunk összetételüket, attitűdjeiket, és motivációjukat 

tekintve. Egy közös pont bizonyosan megfogalmazható: a külső, valamilyen 

intézményhez köthető kezdeményezés képes életre kelteni a közösségeket, legalább az 

aktuális program erejéig. 

Ebből kifolyólag helytállók a dolgozat elején tett előfeltételezéseim, melyek 

szerint „A létfenntartással, mindennapi megélhetéssel kapcsolatos problémák jelenléte 

együtt jár a töredezett helyi társadalmak problémájával, még azokon a településeken is, 

amelyek mikroközponti szerepkört töltenek be közvetlen környezetükben.”, illetve szintén 

elfogadható hipotézist jelent, hogy „Külső beavatkozással és motivált helyi 

kulcsszereplőkkel van lehetőség fejleszteni az erodált helyi közösségeket.” 

                                                
16 A Maslow-féle szükségletek hierarchiája: 1. fiziológiai szükségletek, 2. biztonsági szükségletek, 3. 

közösséghez való tartozás szükségletek, 4. megbecsülés, elismerés iránti szükségletek, 5. önmegvalósításra 

törekvő szükségletek (Roóz – Heidrich 2013) 
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Megfogalmazható, hogy a vizsgált közösségek önerőből nem képesek a 

fejlődésre. A létfenntartással kapcsolatos problémák lekötik a lakosok minden energiáját, 

így a külső, segítő jellegű beavatkozás valamennyi település esetén elengedhetetlen. Ezek 

szükséges intenzitása az egyes lokális közösségek állapotához igazodik. Bogádmindszent 

esetén a leginkább, Kémest tekintve a legkevésbé indokolt az erőteljes beavatkozás.  

A jelen esetben példaként bemutatott, egészen szokatlan ötlet – mint az Ormánság 

területén megrendezett több napos kultúrfesztivál – megvalósításához azonban nem elég 

az önerő. Szerencsés véletlenek, jó kapcsolatok és aktív, elkötelezett helyi kulcsemberek 

szükségeltettek egy ilyen volumenű rendezvény megvalósításához. Fontos leszögezni azt 

is, hogy nem is jelent általános problémamegoldást a hátrányos helyzetű kistelepülések 

számára. Kijelenthető azonban, hogy Kémes, Szaporca és Tésenfa jó példát szolgáltat a 

többi település számára. A községek szinte rendre hasonlóan hátrányos helyzetű, azonos 

problémákkal küzdő aprófalvak, amelyek esetén a helyi társadalom többé-kevésbé 

erodált, passzív. Ennek ellenére nem gondolom azt, hogy fesztiválok szervezése megoldja 

az aprófalvak problémáit. A fesztivált, mint egy ehhez a speciális helyzethez igazodó 

példát vetettem fel. Ennek fő oka az, hogy bemutassam, a hátrányos helyzetű települések 

is álmodhatnak nagyot. A fesztivál ötletén túlmutatva a vezetőség hozzáállása, a 

lehetőségek kihasználása, a helyiek bevonása és az attitűd jelenti az adaptálható jó 

gyakorlatot, igazodva a települések sajátságaihoz. 

Egy releváns ötlet, amely igazodik a helyiek szükségleteihez, véleményéhez, és a 

települések adottságához, lassú, de magabiztos fejlődést indíthat el akár társadalmi, akár 

gazdasági dimenzióban. A két szempont a szoros interakció miatt nem választható ketté. 

Egy egészséges társadalom összefogás révén, közös erővel képes a gazdaság 

fellendítésére. Ezzel szemben az inaktív helyi gazdasági élet és a méltóságon aluli 

életkörülményeket előidéző anyagi helyzet meggyötört, mentálisan labilis embereket 

szül. Ez pedig a közösség atomizálódását, individualizálódását, ellenségességet és 

zárkózottságot idéz elő egy megfelelően működő, öngondoskodásra képes lokális 

közösség helyett.  

Élve az új lehetőségekkel, elvonatkoztatva a megszokott „biztos rossztól”, a 

komfortzónából kilépve, azonban reális gazdasági kockázatot vállalva Bogádmindszent 

és Drávafok is képes lehet a települési adottságokhoz igazodó fejlődésre. Rendelkeznek 

minden olyan feltétellel és egyedi kulturális értékkel, mint az a Kémes, amely már a 

fejlődés útjára lépett, kezdeti sikerekkel. Az elindulás sosem egyszerű. A fejlődés, kitörés 
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érdekében tett kockázatvállalás azonban megnyithatja az utakat a helyzethez igazodó 

fejlődési lehetőségek irányába. A helyiek aktivitása és öngondoskodási képességének 

erősítése az önkormányzati vezetés számára is előnyt jelent. A helyi igényekhez igazodó 

fejlődést a lakosság és az önkormányzat hatékony, interaktív kapcsolata alapozhatja meg. 

Az öngondoskodási képesség megerősödésével az önkormányzatok paternalista, 

gondoskodó szerepének szükségtelenné válásával az intézmény a felszabadult 

erőforrásait a település hatékonyabb fejlesztésére fordíthatja.  

A dolgozat zárásaként elmondható, hogy a külső fejlesztő beavatkozások 

elengedhetetlenek a hátrányos helyzetű kistelepülések esetén. A megfelelő eszközök 

megválasztásával és a helyi igényekhez való igazodással – és nem várt külső pozitív 

egybeesésekkel – van lehetőség fejleszteni az erodált helyi társadalmakat, ezáltal pedig 

öngondoskodási képességüket erősíteni. A folyamat előrehaladtával jó esetben 

kialakulhat egy egészséges, önjáró és önellátó társadalom, amely a szociális támogatások 

igénybevétele helyett saját erejéből léphet túl önmagán. Leszögezendő azonban az is, 

hogy a külső beavatkozások jellemzően nem érnek el tartós hatást, fenntartható fejlődést. 

A külső beavatkozások, mint például a pályázati lehetőségek, általában arra az időszakra 

vonatkozóan hoznak változást, amíg a projekt tart. A pályázati kiírások, beavatkozások 

sok esetben nem találkoznak – a szándékok ellenére sem – a speciális igényekkel. A 

probléma így továbbra is fennáll, a külső beavatkozások pedig csak átmenetileg képesek 

enyhíteni ezeket, több-kevesebb sikerrel.  
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10. MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet 

Polgármesterekkel készült interjúk vázlatai, szempontok 

- Ön is itt lakik a településen? 

- Ha igen: Szeret itt lakni? 

- Ön szerint, a közösség miért döntött úgy, hogy polgármestert vált? Milyennek 

gondolja a helyi közösséget? 

- Segítik egymást az emberek? 

- Jellemző az összetartás a faluban? 

- Mi jellemzi a közösségi életet (összejáró csoportok)? 

- Vannak önkéntes szervezetek/nonprofit a falu életében?  

- Milyen közösségi rendezvények, programok vannak?(falunap, idősek napja, népzenei 

találkozó, majális, fesztivál… stb.) 

- Szokták a helyiek látogatni? Más falvakból is részt vesznek? 

- Élnek a hagyományok, helyi szokások a faluban? 

- Ha igen: Hogyan valósul meg? 

- Milyen intézmények vannak a településen? (iskola, óvoda, posta, munkahelyek, 

idősek otthona, egészségügy… stb.) 

- Adnak munkát a helyieknek? 

- Milyen munkalehetőségek vannak a faluban? 

- Hogyan működik az önkormányzat? Mi jellemi a gazdálkodását? 

- Számíthat a képviselőkre szervezési kérdésekben?  

- Mit tervez az önkormányzat a jövőre nézve? 

- A helyi általános iskolába más településekről is járnak ide gyerekek? 

- A tanárok helyiek vagy máshonnan jönnek tanítani? 

- Két református templom van a településen, de a lakosság háromnegyede katolikus.  

- Van katolikus pap a faluban? (vagy bejár, milyen gyakran) 

- Ha nincs: Van-e istentisztelet? Milyen gyakran? 

- Részt vesz az egyház a közösségi életben? (misén kívül más tevékenységeket is 

végez? 

- Van testvér települése a falunak? 
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- Hogyan terjednek a helyi hírek? (hirdetőtábla, szórólap, hangosbemondó) 

- Vannak konfliktusok, nézeteltérések az emberek között? 

- Vannak olyanok, akikre „büszke a falu”? (híres elszármazott, sikeres vállalkozó, 

tehetséges művész, stb.) 

2. számú melléklet  

Alpolgármesterekkel készült interjúk vázlatai, szempontok 

- Először a helyi közösségről szeretnék beszélgetni, majd áttérnék a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal kapcsolatos kérdésekre. 

- Ön is a településen lakik? Szeret itt lakni? 

- Milyennek gondolja a helyi közösséget? (Főként a cigány és nem cigány/eltérő 

nemzetiségű emberek együttélésére gondolok!) Jellemző-e az összefogás, közösségi 

élet, konfliktusok? 

- Mitől működik jól Ön szerint ez a közösség, vagy miért működik rosszul? 

- Ha akadnak problémák: mik ezek? 

- Ön szerint hogyan lehetne megoldani ezeket a problémákat? 

- Hogyan ítéli meg az ormánsági cigányok helyzetét? 

- Mit gondol a település helyzetéről? 

- Általános probléma, hogy a fiatalok elhagyják a falvakat. Ön szerint mik ennek a 

legfőbb okai? 

- Mit gondol, mi segíthetne abban, hogy az emberek jobban összefogjanak, 

összetartsanak? (Milyen fontos tényezők teremtenek közösséget?) 

- Tudna említeni olyan példát/alkalmat, amikor az emberek összefogtak valamilyen 

közös célért?  

- Ez minek/kinek volt köszönhető? 

- Kik a fontos emberek a faluban, akikre az emberek felnéznek? Miért ők? 

- Hogyan működik a roma nemzetiség önkormányzat? Milyen feladatokat lát el, milyen 

céljaik vannak? 

- Mit tesz az önkormányzat az (roma) emberek megsegítéséért? 

- Milyen a kapcsolatuk az önkormányzattal? 

- Milyen segítségre, támogatásokra számíthatnak a helyi önkormányzattól? 

- Összességében hogyan ítéli meg, sikeresen működik a nemzetiségi önkormányzat? 

- Milyen terveik vannak a jövőre nézve? 
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3. számú melléklet 

Intézményvezetőkkel készült interjúk vázlatai, szempontok 

- Először az intézményi közösségről szeretnék beszélni, aztán áttérnék az egész falu 

közösségét érintő kérdésekre.  

- Mióta tölti be az intézményvezetői pozíciót? Szereti ezt csinálni?  

- Milyen sikerek, örömök érték munkája során? 

- Először is, milyennek gondolja a közösséget az intézményben (pl. iskola, óvoda)? 

(Szeretik egymást a gyerekek?) 

- Milyen problémák, nehézségek, konfliktusok vannak az iskolában? Mi okozza?  

- Ön szerint miért választják más települések lakosai a helyi intézményt?  

- Milyen programok vannak az intézményben, amelyek közösséget formálnak a 

gyerekek körében? 

- Milyen pl. iskolán kívüli, szabadidős programok vannak, amelyek közösséget 

formálnak a gyerekek körében? (korrepetálás, felzárkóztatás, szakkörök, sport, 

kirándulás stb.) 

- Hogyan tartják a kapcsolatot a szülőkkel? Milyen ez a kapcsolat? 

- Milyen a viszony az önkormányzattal? 

- Mit gondol a fiatalok helyzetéről? 

- Mit gondol a település helyzetéről? 

- Milyennek gondolja a helyi közösséget? 

- Általános probléma, hogy a fiatalok elhagyják a falvakat. Ön szerint mik ennek a 

legfőbb okai? 

- Mit gondol, mi segíthetne abban, hogy az emberek jobban összetartozzanak, 

összefogjanak? 

- Tudna említeni olyan példát/alkalmat, amikor az emberek összefogtak valamilyen 

közös célért? Ez minek volt köszönhető? 

- Kik a fontos emberek a faluban, akikre az emberek felnéznek? Miért ők? 
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NYILATKOZAT a szakdolgozat eredetiségéről 

 

Alulírott ……………………… Szabó Lilla ………………………………….(név)  

………… BN00PL ……………..(Neptun kód), a PTE Bölcsészettudományi 

Karának hallgatója ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom és 

aláírásommal igazolom, hogy 

……… Leszakadó kistelepülések közösségei – Helyi társadalom az Ormánság 

mikroközpontjaiban …………………………………………………………………. 

című szakdolgozatom saját, önálló munkám; az abban hivatkozott nyomtatott 

és elektronikus szakirodalom felhasználása a szerzői jogok nemzetközi 

szabályainak megfelelően készült. 

Tudomásul veszem, hogy szakdolgozat esetén plágiumnak számít: 

 szó szerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése 
nélkül; 

 tartalmi idézet hivatkozás megjelölése nélkül; 

 más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése. 

 

Kijelentem, hogy a plágium fogalmát megismertem és tudomásul veszem, hogy 

amennyiben a benyújtott szakdolgozat sérti a szerzői jogokat, úgy a dolgozat minősítése 

elégtelen (1), továbbá velem szemben a szakfelelős fegyelmi eljárást kezdeményez a 

dékánnál a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 59. § (14) alapján. 

 

Pécs, 20______ év __________________ hó _________ nap 

 

 

____________________________________ 

hallgató aláírása 


