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Kutatási keretek

Kutatási terep: Nógrád megyei Erdıkürt

Kutatási indíték: a helyi 8 osztályos általános iskola megtartásáért fellépı
faluközösség

Kutatási hipotézisek:
Az iskolamentés kettıs funkcióval bír 

1. Népességmegtartó közszolgáltatások biztosítása helyben
2. Közösség-összetartó szimbolikus akció

Kutatási részterületek: közösség, iskola

Alkalmazott vizsgálati módszerek:
� Strukturált interjúk
� Kérdıíves felmérések:

� Szülıi kérdıívek (teljes populáció)
� Háztartási kérdıívek (háztartások 20 %-a)

� Résztvevı megfigyelés 
� Dokumentumelemzés
� Elérhetı statisztikai adatok feldolgozása



A közösség tartópillérei
1. A közösségi értékek reprodukcióját biztosító helyi 

intézmények, értéktermelı általános iskola, civil 
szervezetek, egyházak

2. A társadalmi összetétel szempontjából homogén 
faluközösség 

2. A közösség bizalmát élvezı véleményformálók (óvónı, 
védını, evangélikus lelkész, tanítók)

4. Erıs kötéseken alapuló, mobilizálható faluközösség

5. Népességmegtartást célzó imázs-termelés: 
• újrafelfedezett nemzetiségi (szlovák) identitás
• a betelepülık számára vonzó „nyugodt, csendes, 

cigánymentes” lakókörnyezet



Az erıs közösség
Színe

� Az összetartozást erısítı
közösségi technikák (közös 
akciók, események, 
rítusok, társadalmasított 
terek)

� Az eligazodást segítı, 
kodifikált cselekvésminták

� A közösség tagjait 
„kontextusba helyezı”
lokális identitás 

� Erıs kötésekkel átszıtt, 
mozgósítható
ÉRDEKközösség

Visszája

� Az alternatív 
viselkedésminták 
elfogadásának hiányos 
kultúrája 

� A közösségi értékek 
érzelmi struktúrákba 
ágyazott, rituális védelme 

� Véleményvezérek által 
tematizált megmaradási 
narratívák

� A munka világára 
korlátozódó gyenge 
kötések

� A közösség határain 
túlmutató kooperációra 
való képesség hiánya



Érvek a  közösség fenntarthatóságáról
Ellenérvek

� Az 1970-es évektıl folyamatosan 
apadó népességszám (alacsony 
születésszám, a szülıképes 
korosztályhoz tartozó nıket 
fokozottan érintı elvándorlás)

� Az etnikai-társadalmi egyensúlyt 
veszélyeztetı csoportok 
távoltartása (szelektív befogadás)

� A települési önkormányzat 
költségvetését túlterhelı
intézményrendszer 

� A települési kooperációk hiánya

� Véleményvezérek által tematizált
közélet

� A közösségi összetartozást 
demonstráló, gazdasági 
értelemben irracionális döntések

Érvek

� 1990-tıl pozitív vándorlási egyenleg

� A népességszám emelését célzó
településpolitika (magasabb társadalmi 
státusúakat vonzó potenciális lakópark)

� A lakosság számára helyben elérhetı
közszolgáltatások

� Többletfunkciókat ellátó közintézmények 
(„értéktermelés”)

� A nemzetiségi identitást erısítı, 
jövedelmet is hozó intézmények 
(kisebbségi önkormányzat, nemzetiségi 
oktatás)

� Átlagon felüli civil aktivitás 
� Régmúltban gyökerezı, széles társadalmi 

bázissal rendelkezı civil szervezetek (11 
bejegyzett szervezet)



Egyensúlyhiányok

• Közokt. 
koncepció

• Finanszírozás 
(fókuszok, összegek)

Demográfiai (elöregedés)
• Etnikai (gettósodás)

• Infrastruktúra (utak hiánya)
• Intézményi kapacitások (túl sok 

iskola és önálló polgármesteri hivatal)
• Együttmőködési kultúra (túl kevés)

• Demográfiai (súlyos elöregedés, gyermekhiány)
• Szakmai kompetenciák (jegyzı, szakos ellátás)

• Intézmények (nyolcosztályos iskola)
• Költségvetés: bevételek/kiadások

Helyi társadalom

Mikro-régió

Országos szint 

Fenntarthatósági 
Kérdıjelek

???



Köszönjük a figyelmet!


