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1. A vidéki fiatalok helyzete Balassagyarmaton és Nógrád megyében 
 

1.1. Fogyó népesség, fogyatkozó gyülekezetek  
A Balassagyarmati járás Nógrád megye közepén található, földrajzilag az Ipoly-folyó jelenti a 
határt Szlovákia irányában. A járásban 29 település található, területe lényegében megegyezik 
a Balassagyarmati kistérséggel. A járás területe 533 km2, népsűrűsége viszonylag alacsony, 
74,3 fő/km2. 2011-ben a lakónépesség 39623 fő volt, ez sajnálatosan 7,9%-kal csökkent az 
utolsó előtti népszámlálás, 2001 óta. A járásra aprófalvas településszerkezet jellemző, hiszen a 
29 település közül csupán 5 község lakossága haladja meg az 1000 fős lakónépességet, 2 
település esetében a 2000 fős népességet, és egyetlen kisváros, a székhely, Balassagyarmat 
található a járásban (KSH, 2011).  

A Balassagyarmati járás lakosságának jelentős része a járási központban lakik:  
Balassagyarmat részaránya az összes lakónépesség tekintetében 1970-ben 31%, 1980-ban 37%, 
1990-ben pedig már 40%-os, 2001-ben és 2011-ben is 41%. Érdekesség, hogy a járási 
lélekszám 1970-ben 44.009 fő, 1990-ben pedig 44.040, a balassagyarmati részarány mégis 9 
százalékpontos változást mutat (a település lakosságának 1990-es maximuma 17 ezer lakos 
volt, ez 2011-re 16,300 ezer főre csökkent, a mikrocenzus adatai alapján már nem éri el a 15,5 
ezer főt). Érsekvadkert az egyetlen település, amely folyamatosan növelni volt képes 
részarányát a járáshoz képest, 1970-hez képest javított Őrhalom és Szügy is. Az előbbi három 
település közül ez a jelenség csak Szügynél járt együtt népességnövekedéssel. A járás 29 
települése közül, Szügyön kívül, még három település – Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc 
– volt erre képes. 

Balassagyarmat, lakosságszámát és gazdaságát tekintve egy stagnáló, azonban 
kulturálisan egy nagyon gazdag kisváros, mely az ország északi peremén helyezkedik el. 
Balassagyarmat egy olyan polgári kisváros, mely gazdag múlttal rendelkezik. Korábban még 
Nógrád megye székhelye is volt. Rengeteg híres ember kötődik a településhez Mikszáth 
Kálmántól, Madách Imrén keresztül egészen Szabó Lőrincig. A múltban és a jelenben is a – 
most már két országban élő (Magyarország, Szlovákia) – római katolikus palócok központja; 
nemzetiségeket tekintve fontos említést tenni a 20. század elejéig itt élő, nagyszámú izraelita 
népességről; továbbá a vallásokat tekintve, a településen találkozunk evangélikusokkal és 
reformátusokkal egyaránt.  

A református gyülekezetek évenkénti leltárt készítenek az adott év keresztelési, 
konfirmációi, házasságkötési és temetési szolgálatai alapján. Ezek az ún. népmozgalmi adatok 
nem csak a múltról szólnak az ún. kazuális istentiszteleti alkalmak alapján, hanem előre vetítik 
a jövőt is, nevezetsen mire számíthat a református közösség a jövőben. Növekedésre, lelki-
anyag erősödésre, a megtorpanás által fogyásra vagy akár a gyülekezeti jelenlét komoly 
veszélybe kerülésére.  

A Balassagyarmati Református Egyházközségben a 2018-as évben intenzíven 
foglalkoztunk a gyülekezetünknek ezen adataival. Ezt a figyelmet azon belátás vívta ki, hogy 
az évtizedek óta működtetett gyülekezeti rendszer nem hozza magával istentiszteleteink 
látogatottságának növekedését. 1998 és 2018 közötti időszakban a gyülekezetünkben és a ránk 
bízott 65 szórványgyülekezettel és településrésszel együtt 147 főt kereszteltünk, 118 fő 
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konfirmált, 47 pár kérte Isten áldását házasságkötésére, míg 241 fő életének végén hirdettük a 
vigasztalás igéit. Mindezt úgy, hogy a húsz év alatt temetés minden évben volt, ellenben voltak 
olyan esztendők, melyek keresztelő, konfirmáció vagy házasságkötés nélkül teltek el. 
Természetesen ezeket a tényeket érdemes ennél jobban is részletezni és mélyebb elemzésnek 
alávetni1, annak megállapításához azonban elégséges, hogy nagyobb a fogyás, mint a 
gyarapodás. Ha pedig egy közösség számban nem növekszik, megtartó ereje is csökken, s egyre 
elöregedőbbé válik a gyülekezet. 

Az egyre erősödő szekularizáció folyamán a társadalomra is mindinkább jellemző az 
intézményes vallásossággal, így a gyülekezetekkel való szakítás. Mindez azt is jelenti, hogy a 
gyülekezeti népmozgalmi adatokat nem csak az előző évekhez szükséges viszonyítanunk, 
hanem össze kell vetnünk a térség demográfiai mutatóival is. Ez alapján látható ugyanis, hogy 
kizárólag a református közösséggel való szakításról van-e szó (mert a gyülekezeti csökkenés 
ellenére a térség népesség folyamatos növekedést mutat) vagy más egyházakat is érint, s 
egyfajta általános tendencia részeként tekinthetünk rá? 

A makroszint azt mutatja, hogy Nógrád megyében a 2001-es népszámlálási adatok 
alapján 220.261 fő élt, aminek 2,6%-a (5727 fő) vallotta magát reformátusnak. A megye 
népességszáma 2011-ben már csak 202.427 fő volt, amiből a reformátusok száma már csak 
2,1% (4251 fő). A 2020-as év eleji adatok szerint a népesség tovább csökken a megyében: 
jelenleg 189.000 fő körül mozog. A csökkenő népesség fogyó reformátusságot is mutat, ami 
párhuzamba állítható a gyülekezeti tendenciáinkkal. Amennyiben a tendencia nem fordul meg, 
ha nem indul el egy ellenfolyamat, akkor a trend a megye egyházi és világi közösségeinek 
elöregedését és lassú elfogyását fogja eredményezni. 

 
*** 
 
Az elfogyás nem csak a jelenben megmutatkozó probléma. Többféle módon része 

gyülekezetünk történetének, azaz a múltnak is. A gyülekezetünk múltja, annak történései 
közvetlenül meghatározzák a jelenünket. Azt is mondhatnánk, konkrét gyülekezeti 
tapasztalattal rendelkezünk az elfogyás többféle vonatkozásában, melynek ismerete 
elengedhetetlen a jelen helyzet kezelésében. 

Balassagyarmat reformátusságának története 1605-ben veszi kezdetét, amikor Bocskai 
István, a református fejedelem csapataival bevonul a városba. Alig egy évtizeddel később 
Szenci Molnár Albert, a híres zsoltárfordító úti napjójában megemlékezik a helyi református 
gyülekezetről és az itt folyó vallásos nevelésről. 1621-ben Bethlen Gábor és csapatai 
balassagyarmati jelenlétének köszönhetően a kálvini teológia hitelvei virágoznak Siklósy 
Mátyás református lelkészsége idején. Majd egy újabb református lelkipásztor, Turai Máté is 
szolgálatot teljesít az 1650-es években. Csaknem egy évtizeddel később a város törtök kézre 
került, akik szinte teljesen elpusztították a települést. A pusztításnak és később a református 
szemszögből kedvezőtlen nyilvános vallásgyakorlási törvények miatt a reformátusság teljesen 
eltűnt Balassagyarmatról. Utólag látjuk csak, hogy ez a teljes eltűnés nem volt a város és a 
helyi református közösség történetének a vége. Bár sokáig a reformátusság nem volt a település 

 
1 Érdekes adalék, hogy míg a megkeresztelt 147 fő mind református, addig a 241 fő elhunyt között többféle 
vallású, sőt meg sem keresztelt személyek is vannak. 
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közösségalkotói között, de két évszázaddal az eltűnést követően ismét tudunk helyi 
reformátusokról, igaz 1847-ben mindössze 8 főről. A református istentiszteletek újraindulására 
még közel fél évszázadot kellett várni. A teljes megszűnéstől tehát kb. 250 év telt el, míg 1894-
ben újra indultak, az akkor még szórványgyülekezeti sorba tartozó, azaz önálló, helyben lakó 
református lelkipásztorral nem rendelkező településen. Ekkor református hitében és 
tettrekészségében eltökélt emberek alkotják a református közösséget élükön Zeke Kálmán 
járásbíróval, későbbi főgondnokkal. Mi sem mutatja jobban reformátusságuk komolyan vételét, 
mint az a tény, hogy az 1900-ban megfogalmazott balassagyarmati református templom 
építésének gondolatát a 1904-ben megtartott templomszentelési istentisztelet, majd pedig a 17. 
század közepe után az 1911-től ismét beiktatott helyi református lelkipásztor. Balassagyarmat 
ezzel református régióközponttá vált. A folyamatos lelkészi jelenlét erős centrumot jelent, ami 
miatt a környező nagyobb településeken is erősödni kezdett a református identitás. Ennek 
következtében a várostól keletre található Szécsény településen az 1930-as években igény 
mutatkozik a havi rendszerességű istentiszteletekre, a kétheti bibliaórákra és a heti hitoktatásra. 
A várostól nyugatra található Rétság településen található szórványközösség pedig 1940-ben 
önálló gyülekezetté vált, ahol 1942-től szintén református lelkészek laktak helyben. Ezzel 
Rétság is református központtá vált és a környező települések reformátusságát gondozta. A 
növekedés időszaka nem tarott sokáig. Az 1960-as években már érezhetővé vált a vallásos 
közömbösség az ateista ideológia hatásának köszönhetően, ami a társadalmon belül a 
bizalmatlanságot ültette el már a családi életben is. Az erőteljes fogyás időszaka ez. Az önálló 
református lelkipásztorral rendelkező Rétság 1966-ban ismét szórványgyülekezetté vált és 
térségével együtt Balassagyarmathoz került. Balassagyarmat ez időben a református gyülekezet 
felét elvesztette. 120 református költözik el a városból, többek között a megyeszékhely 
Salgótarjánba történő átköltöztetésének gazdasági hanyatlása miatt. Nehéz évtizedek 
következtek, ahol a gyülekezet és a helyi lelkipásztor a megmaradásért küzdött.  

Bár 1989 után kisebb fellélegzés következett be, harminc év távlatából ismét a fogyás, 
a csökkenés jelei mutatkoznak. Mi ezzel a gond? Hiszen a református gyülekezetek, de a 
mindenkori keresztyén egyházak küldetése soha nem az emberek fizikai helyhez kötése volt a 
célja, hanem az Isten szabadításának tovább adása, az Isten és az ember találkozásának 
elősegítése, illetve az evangélium üzenetének fenntartása. Ezzel együtt ennek a szolgálatnak a 
végzése kizárólag konkrét embereken és közösségeken keresztül képzelhető el. Mivel az ember 
történelmi létezésének része a fizikai valóság, aminek komolyan vételét az inkarnáció, azaz 
Jézus krisztus fizikai testet öltése is megerősít, ezért indirekt módon a gyülekezet céljai között 
jelen van a térség fizikai stabilizálásának lehetőségeihez mérten történő elősegítése.  

Számunkra, reformátusok számára azért gond a fogyás, mert a gyülekezetünk 
fogyásával és lassú eltűnésével az evangélium személyes és helyi képviselete szorul vissza. A 
keresztyén evangéliumé, ami arról szóló jó hír, hogy Isten mit tett az élet fogyásával, az 
öregedéssel, a szenvedéssel szembenéző és végül a halállal szemben kudarcot valló ember 
megmentése érdekében. Jézus Krisztus szabadításáról van szó, ami az ember számára szóló 
legnagyobb örömről tudósít, az élet újrakezdési lehetőségéről magával a szentháromság 
Istennel. Azzal az Istennel, aki mindenhatóság miatt minden célját maradéktalanul 
megvalósítja, azaz a legboldogabb a világon. Ennek az üzenetnek az átadására pedig stabil 
közösségre és folytonosságra van szükség. 
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1.2. Gazdasági mutatók 

A térség gazdasága meglehetősen „Janus-arcú”. Több településen megjelent a külföldi tőke, és 
a gyáriparban, alkatrészgyártásban, elektronikában történt létesítő beruházás a 90-es évek 
végén, 2000-es évek elején. Ilyen beruházások valósultak meg Balassagyarmaton, és Szügyben, 
valamint Bercelen, kismértékben Drégelypalánkon és Magyarnándorban. A térség többi 
települése azonban nehezen viselte a tranzakciós krízist, és érdemben azóta sem talált magára. 
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek megszűnésesnek hiányát nem tudták pótolni a 
helyettük alakult egyéni és társas vállalkozások, ezáltal a korábbi dolgozók munkalehetőség 
nélkül maradtak. Balassagyarmat és térsége, különösen Szügy és Balassagyarmat iparvállalatai 
biztosítják a megye exportjának 52,84%-át, így átvették a megye GDP termelésében a 
hangsúlyt, amelyben még a Nyugat-Nógrádban fekvő Rétság és térsége játszik erős szerepet, a 
megyeszékhely térségével egyetemben (Nógrád TOP 50, 2013). Megfordult tehát a 
szocializmusban erőltetett helyzet, amelyben Salgótarjánt fejlesztették, és szívta el a megye 
fejlesztési forrásainak döntő hányadát.2  

Mára ez a térség a szocialista ipari városok nehézségeit mutatja az nehézipar 
megszűntével, hasonlóan Komló, Ózd példájához. A térségre jellemző elvándorlás egyik oka 
mindenképpen a gazdasági okokban keresendő, amely a Főváros közelsége miatt Budapest és 
agglomerációja, valamint újabban külföld irányába tendál. 

A Balassagyarmati járásban megfigyelhető az országos tendencia, amely során a 
munkanélküliek száma csökkenő tendenciát követ, 2002-ig, amikor a konjunktúra megtörik, 
majd a subprime válság hazai begyűrűzése után évi el a csúcsértékét. 2013-as év töréspontot 
jelent a trendben, amely a közfoglalkoztatotti programnak köszönhető. Szécsényi járással 
összehasonlítva a Balassagyarmati járásban némiképp kedvezőbb a helyzet, ez a több külföldi 
és hazai kkv-nak köszönhető, mivel arányait tekintve magasabb a vállalkozások száma.  

 

 
Nyilvántartott álláskeresők száma 2000-2013 a Balassagyarmati járásban 

 
2 Emiatt Balassagyarmat város lakossága körében meglehetős visszatetszést kelt a megyeszékhelyre allokált forrásmennyiség. Ennek oka, 
hogy az 1950-1970-ig a város a megye fejlesztési forrásainak 0,1%-kát kapta meg, második legnagyobb lakosságú városként, a „reakciós 
fészek” megbélyegzés miatt. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Balassagyarmati járás 1889 1681 1604 1777 1859 2263 2360 2512 2583 3139 2981 3092 3063 1867
Balassagyarmat 756 622 595 633 645 785 827 849 776 965 965 967 920 462
Balassagyarmati járás települései 1133 1059 1009 1144 1214 1478 1533 1663 1807 2174 2016 2125 2143 1405
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Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis, [2015]. 
 

 
A népesség gazdasági aktivitása a Balassagyarmati járásban (2011) 

Forrás: 2011. évi népszámlálás. Területi adatok: Nógrád megye [2013]. 
 

A Balassagyarmati járás aktivitási mutatói tekintetében az országos átlag alatt van a 
foglalkoztak száma, a munkanélküliség azzal megegyező mértékű, nyugdíjas inaktív kereső 
országos átlagot meghaladó mértékű a járásban. Balassagyarmat járás esetében az adatok 
nagyon konvergálnak az országos adatokkal, eltartottak számában alacsonyabb, illetve a 
foglalkoztatti létszámban magasabb ez az érték. 
 

Foglalkoztatott; 
38%

Munkanélküli; 
6%

Inaktív 
kereső; 

33%

Eltartott; 
23%

Balassagyarmati járás

Foglalkoztatott;  
41%

Munkanélküli; 
6%

Inaktív 
kereső; 

31%

Eltartott; 
23%

Balassagyarmat



“Határon Át! Református közösségfejlesztési gyakorlatok a vidéki fiatalok megmaradásáért” 
EFOP-5.2.2-17-2017-00055 

 

 7 

 

A regisztrált munkanélküliek számának és a munkanélküliségi rátának alakulása a 
Balassagyarmati járás településein, kivéve Balassagyarmaton, 2015-ben  
(forrás: TeIR, saját szerkesztés) 
 
Az ábrán látható, hogy elég hektikus a Balassagyarmati járás községeinek munkanélküliségi 
rátája. Tapasztalható 3,1%-os – ami az országos átlag (6,2%) fele –, tapasztalható viszont az 
országos átlag kétszeresénél is nagyobb, 14,1%-os.  

A járás községeinek munkanélküliségi rátája 6,3%-os volt 2015-ben, amely egyébként 
alulmaradt a Nógrád megyében ekkor tapasztalható 8,9%-os átlagtól. A teljes járás átlaga 
viszont csak 5,1%, tehát sokat javít Balassagyarmat jelenléte a járási adatokon.  

Keresve az esetleges összefüggéseket, megvizsgáltam a regisztrált munkanélküliek számának 
és lakónépességnek az alakulását, azonban azt tapasztaltam, ezek között a kapcsolat gyenge, 
tehát valamilyen egyéb népesség összetétel béli ok lehet a háttérben. 

Balassagyarmat a 3,7%-os munkanélküliségi rátájával jóval alul múlja mind a járási (5,1%), 
mind a megyei (8,9%), mind az országos (6,2%) átlagot. 

 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

,
5,

10,
15,
20,
25,
30,
35,
40,
45,
50,
55,
60,
65,
70,
75,
80,
85,
90,
95,

100,
105,
110,
115,
120,
125,
130,
135,
140,
145,
150,
155,

Be
cs

ke
Be

rc
el

Cs
er

há
th

al
áp

Cs
er

há
tsu

rá
ny

Cs
es

zt
ve

Cs
itá

r
D

eb
er

cs
én

y
D

ej
tá

r
D

ré
ge

ly
pa

lá
nk

Ér
se

kv
ad

ke
rt

G
al

ga
gu

ta
H

er
en

cs
én

y
H

on
t

H
ug

ya
g

Ili
ny

Ip
ol

ys
zö

g
Ip

ol
yv

ec
e

M
ag

ya
rn

án
do

r
M

oh
or

a
N

óg
rá

dk
öv

es
d

N
óg

rá
dm

ar
ca

l
Ő

rh
al

om
Pa

ta
k

Pa
tv

ar
c

Sz
an

da
Sz

éc
sé

nk
e

Sz
üg

y
Te

ré
ny

M
un

ka
né

lk
ül

isé
gi

 rá
ta

 

Re
gi

sz
trá

lt 
m

un
ka

né
lk

ül
ie

k 
sz

ám
a 

(fő
)

Regisztrált munkanélküliek száma Munkanélküliségi ráta



“Határon Át! Református közösségfejlesztési gyakorlatok a vidéki fiatalok megmaradásáért” 
EFOP-5.2.2-17-2017-00055 

 

 8 

 
A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint a 
Balassagyarmati járásban, 2011. 
Forrás: 2011. évi népszámlálás. Területi adatok: Nógrád megye [2013]. 
 
Sajnálatosan Balassagyarmati járásban is igaz, hogy a tevékenységet végző nemzetközi 
vállalatok elsődlegesen a betanított munkakörbe keresnek alkalmazottakat, igen alacsony 
mértékű a kutatás-fejlesztési tevékenység a járásban, amely a versenyképességet, illetve a 
helyben maradást lenne képes erősíteni. Sajnálatosan az alacsonyan kvalifikált lakosság adja a 
döntő hányadot, és arányát tekintve nem éri el a 10%-ot a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
aránya, ugyanakkor pozitívum, hogy az írástudatlanság nem éri el az 1%-os értéket a járásban. 
Komoly problémát jelent, hogy az iparban dolgozó multinacionális vállalatok dolgozói, 
mérnökei, aki nem Balassagyarmat és környékén laknak, nem tudnak maguknak megfelelő 
szállást találni Balassagyarmaton, mivel a kapacitások igen alacsonyak, illetve a hosszú 
munkanap után már nem biztos, hogy el tudnak költeni egy vacsorát. Ezeket a sorokat egy helyi 
polgármesterrel elkészült interjú során rögzítettünk 2017-ben. Ez érzékelteti a problémát, 
hiszen komoly, minőségi szállás csupán a Balassagyarmat környéki üzemektől távol, 50 km-re 
található, emiatt a települési vezető saját szálláshely létrehozását fontolgatja. 

A járás turizmusa drasztikusan visszaesett, és 2011-óta folyamatosan hanyatlik, talán 
enyhe trendfordulót jelez a 2013-as esztendő adata. Annak ellenére, hogy a térség 50 km-es 
körzetében található: 

• 2 világörökségi helyszín, amelyet semelyik más megye nem mondhat el magáról, 
• több várrom, 
• vadasparkok, 
• természeti látnivalók sokasága, 
• múzeumok Balassagyarmaton. 
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A vendégek és a vendégéjszakák számának alakulása a balassagyarmati kistérségben 
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis [2015]. 
 
Az ok sajnálatosan a minőségi szálláshelyek hiányában keresendő, Balassagyarmaton a 
legnagyobb szálláshely a város egyik kollégiuma. A város egyébként impozánsan felújított 
Főterén üresen áll a szintén megkapó Hotel Ipoly, már a 80-as évek óta. Komolyabb 
vendégforgalmat egyedül a járásból Drégelypalánk tud produkálni, 10-12 ezer főt, azonban ők 
többségében 1 napos turisták. Ezen tényezőkből adódóan a térség vezetői a turizmust nem érzik 
reális kitörési pontnak.A település belvárosa megújult, és a legtöbb barokk épület megújításra 
került, számos turisztikai attrakció került létesítésre a városban (Vadaspark, a Csehkiverés 
Múzeuma), de ez nem indukált fejlődést a város és a térség turizmusában. 

 
1.3. Közlekedési hálózat 

 
A migrációt, elköltözést erősíti fel a helyi közlekedés megoldatlansága is. Ha valaki nem 
rendelkezik sajt autóval, az ingázás nem megoldható. A térség vasúti összeköttetését a 78-as 
vasúti vonal jelenti, amelyet a Millennium évében adtak át. Sajnálatosan azóta mindösszesen 
20 perccel rövidebb idő (!) alatt éri el a 80-as vasúti fővonalat, amely így mintegy másfél órát 
vesz igénybe. Innen Budapest még legalább 45 percnyi távra fekszik, így a vasúti megközelítés 
versenyképessége igen gyenge, különösen a 2 közvetlen fővárosi járatpár megszűntével. A 
másik útvonal Vác irányában van, a célállomásra történő eljutás 2,5 órát vesz igénybe, amely 
szintén roppant versenyképtelen. A vasúti pálya elhanyagolt, felújítások közül csak a 
legszükségesebb karbantartásokat végzik el, ebből adódóan előbb-utóbb a bezárásra ítélt 
vonalak közé tartozhat. 

Busszal a főváros 1,5 óra alatt megközelíthető, azonban a megyeszékhely megközelítése 
is hasonló időt vesz igénybe. A megyének az épülő R21-es gyorsutat leszámítva nincsen 
gyorsforgalmi útja, Balassagyarmattól 60 km-re található az M3-as autópálya bagi felhajtója, 
45 km-re az M2 autóút váci vége, így a gyorsforgalomtól messze található. Enyhítheti ezt, ha 
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megépül az M2-es autópálya az országhatárig, amely a fővárost 50-60 percen belül távolságra 
hozná Balassagyarmattól és térségétől, azonban csak az útpálya 20 km-es négysávúsítása 
szerepel a 2020-ig tartó fejlesztési időszak tervei közt. 

Mivel határtérség, így a második világháborúban elpusztított Ipoly-hidak újjáépítése 
kapcsolatot teremthetnek a járásnak. Sajnálatosan egyelőre csak tervezasztalon vannak az 
Őrhalomnál, Drégelypalánknál építendő hidak. Ebből adódóan csak a balassagyarmati híd áll a 
kétoldalú határforgalom rendelkezésére.  

 
1.4. Oktatási infrastruktúra 

A fiatalok elvándorlása természetesen az oktatási útvonalakkal is összefügg: hol, milyen 
távolságra van szülőtelepülésüktől a legközelebbi gimnázium, főiskola, egyetem. 2001 óta 
folyamatosan csökken az általános iskolai tanulók létszáma Balassagyarmaton, a 
Balassagyarmati járás egészében. Ez a csökkenés bázisviszonyszámmal mérve 35%-ot tett ki 
ezalatt a 12 éves periódus alatt. 

 
 

 
Az általános iskolába járók számának alakulása a balassagyarmati járásban 2001-2013 
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis, [2015] 

 
Azonban a mélypont nem az utolsó vizsgált évben következett be, hanem 2011-ben, 

azóta pedig lassú növekedés jellemzi a  Balassagyarmaton iskolába járók számát. 
Összehasonlítva mindezt a járás és a járás településeinek adatával, itt már nem figyelhető meg 
az utolsó két évben a növekedési trend, ugyanakkor a járás egészében az általános iskolás 
nebulók száma 35,5%-kal, a járás településen 36%-ot is meghaladó mértékben esett vissza. Így 
nem állapíthatunk meg demográfiai trendfordulót: feltételezhetően Balassagyarmat erősebb 
térségi funkciói miatt (pl. a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium) a járás többi 
településének szülőkörű lakosság a városba íratja a faluban működő iskola helyett. Feltehetően 
a roma lakosság magas részaránya, valamint a feltételek hiánya miatt. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Balassagyarmat 2231 2192 2162 2065 1998 1965 1883 1796 1687 1687 1395 1422 1450
Járás 4278 4137 4070 3925 3822 3610 3473 3308 3163 3101 2769 2764 2757
Járás települései 2047 1945 1908 1860 1824 1645 1590 1512 1476 1414 1374 1342 1307
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Balassagyarmat mindig is egyfajta regionális oktatási központot jelentett a környező 
aprófalvak számára a középszintű oktatásra nézve főleg a gimnázium miatt : a vonzáskörzete 
mind település, mind pedig diáklétszám tekintetében is akkor növekedett nagyobb mértékben, 
amikor a gimnázium képzési palettája bővült.  

 
 
Az alábbi diagram azt mutatja, hogy a múltban és a jelenben mennyi település tartozott, 

illetve tartozik a balassagyarmati gimnázium vonzáskörzetéhez. A legmagasabb érték 1986-
1991 közötti, amikor 161 településről ingáztak be tanulók az iskolába. De a mutató 
legalacsonyabb értéke is legalább 16 település. Érdemes megemlíteni, hogy a második 
legmagasabb értéke a mutatónak az első periódushoz tartozik, itt 127 településről beszélhetünk. 
Ez azzal is magyarázható, hogy Balassagyarmat ekkor még nem volt határváros, s ekkor a 
Felvidékről (ma Szlovákia) minden nehézség és probléma nélkül járhattak be a tanulók a 
Balassi Gimnáziumba. A második periódusban több, mint negyven településsel kevesebbel 
találkozunk; ennek legfőbb magyarázó oka a trianoni béke következménye.  
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A gimnázium „diákadó” településeinek száma az egyes időszakokban (x: időszak; y: 
településszám, db) 

 
A legtöbb diákot „küldő” településeket (összesen 27 település) a következő ábra szemlélteti: 

 

 
A gimnázium legnagyobb „diákadó” települései minden időszakot tekintve 
(Balassagyarmat nélkül) (x: település; y: fő) 
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2. A kutatás születése és keretei 

 
Ezen körülmények között kezdtük el azt a kutatást, aminek végső célja, hogy kiderüljön: 

van-e olyan lehetősége a közösségünknek, amivel a helyben maradáshoz hozzájárulhatunk. 
A kutatással először is az a célunk, hogy számszerűsítsük, leírjuk azt a tendenciát, mely 

körbe vesz bennünket, amit helyi lakosként úgy érzékelünk, hogy egykori osztálytársaink, a 
mai fiatal felnőttek egyre kevésbé vannak fizikailag jelen a település életében. Meg kell 
értenünk, hogy pontosan mi is zajlik körülöttünk. A megértés, a helyzet feltérképezése a 
hétköznapokban érzékelhető folyamatokat megfoghatóvá teszi. Ez egyben a kiindulópontunk 
is, hogy az alábbi pontok mentén megvizsgáljuk helyzetünket: 

 
• Elvándorlás a dinamikusan fejlődő gazdasági térségekbe, e folyamatok mérése; 
• Centrumtérségek elszívó hatásának okfeltárása; 
• Ennek hátrányos következménye a fejletlenebb térségek gazdasági lehetőségeinek 

csökkenése, demográfiai bázis beszűkülése; 
 
A kiindulási pont feltérképezése után igyekeztünk hozzánk hasonló helyzetben lévő 

külföldi közösségeket felkeresni, hiszen kutatásunkat határokon átívelő módon, 
transznacionális keretek között kívántuk megvalósítani. Így találtunk rá Szlovákiában az 
Ipolysági Református Egyházközségre és Lukanénye Község Önkormányzatára, valamint 
Romániában a Lőrincrévi Református Egyházközségre és a Székelyzsombori Evangélikus 
Egyházközségre.  

A kutatás során alkalmazott kutatásmódszertan több lábra támaszkodott. 
Kiindulásként szolgált a szakirodalmi áttekintés lehetősége, amely során a fiatalok 
elvándorlására a legfontosabb hatást gyakorló tényezők kerültek azonosításra, és általános 
trendek kerültek áttekintésre (a kutatási zárójelentés 4.1. része). Hasznosítottuk a projekt 
során szervezett műhelymunkákat és tanulmányutakat is azzal a céllal, hogy megismerjük a 
projektben részt vevő települések demográfiai, gazdasági jellemzőit, illetve ez alapján többlet 
információkhoz jussunk a kérdőív összeállításához. Ezen események tanulságait kvalitatív 
adatelemzési módszerekkel, tartalomelemzéssel, valamint problématérképek felvázolásával 
analizáltuk (4.2.-4.3.). Végül, és legfőképp kérdőíves felmérést végeztünk két országban 
(ebből az egyik Magyarország, a másik pedig Szlovákia) 100-100 fős célcsoport körében 
(4.4.).  

Kutatásunk célcsoportja a humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami 
intézményekben, szervezetekben (kivéve köznevelési és felsőoktatási intézmények), beleértve 
civil szervezeteket, egyházi jogi személyeket, önkormányzatokat és nemzetiségi 
önkormányzatokat (társulásaik és intézményeik is) dolgozó szakemberek voltak. A kérdőívben 
feltett kérdések arra keresték a választ, hogy a szakemberek mely okokat tartják leginkább 
meghatározónak az elvándorlás szempontjából, milyen problémákat vált ki a migráció, 
valamint milyen megoldást tartanak elfogadhatónak a válaszadók. A kérdőív kiértékelése során 
az okokat, és a problémákat négy fő csoportba soroltuk be, mivel jellemzően a válaszok is e 
tényezőket szerint alakultak. Ezek a területek a gazdasági okok, szemlélet és identitás, szociális 
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kapcsolatok, valamint tanulási célú elvándorlás voltak. Ezeket a tényezőket leíró statisztikai 
módszerekkel, illetve kereszttábla elemzéssel vizsgáltunk meg. 

A kutatás végével egy cselekvési terv létrehozása folyik, mely a feltérképezett és 
kipróbált gyakorlatok összegyűjtésével jön létre. Minden kipróbált gyakorlat és tapasztalat 
fontos információértékkel rendelkezik. Az is, amelyről később az derül ki, hogy nem működik. 
Időt, energiát, erőforrásokat takaríthatunk meg és mindenekelőtt óv a kudarcélményektől. Ami 
pedig pozitív következményeket, a csökkenő tendenciákban fordulatot, a bizonytalanságban 
reménységet hoz. Tapasztalatainkat szerettük volna összefoglalni a magunk és más közösségek 
számára is. Ha bármi ezek közül haszonnal forgatható, akár egyetlen közösség életében is, 
munkánk nem volt hiábavaló. Munkánkat ezzel a tanulmánnyal lezárjuk, de nem fejezzük be. 
Továbbra is keressük annak módját és lehetőségeit, hogyan revitalizálhatjuk a ránk bízottak 
közösségét. 
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3. A fiatalok helyzete a külföldi együttműködő partnerek szerinti helyszíneken 

 
A projekt során igyekeztünk olyan külföldi együttműködő partnereket keresni, akik hozzánk 
hasonló helyzetben vannak. Szerettük volna megismerni azokat a tapasztalatokat, melyben 
benne van a megmaradásért folytatott küzdelem, ami jó gyakorlatként számunkra is irányt 
mutathat. A feltérképezés ugyanakkor többet jelent, mint pusztán ismeretszerzés. Élő kapcsolat 
alakul ki ennek nyomán, ahol a jelenlevők a szó legmélyebb értelmében értik egymást, ezért 
képesen a bátorításra, kölcsönös iránymutatásra, adott esetben tanácsadásra is. A kapcsolat tehát 
egyben közösséget is jelent. Mindezt abban a hitben tettük, hogy a hasonló élethelyzetben és 
felelősségi körben tevékenykedőket a változtatni akarás belső küldetéstudata formálja 
egységgé.  

Szlovákiából az Ipolysági Református Egyházközség és Lukanénye Község 
Önkormányzata, Romániából a Lőrincrévi Református Egyházközség és a 
Székelyzsombori Evangélikus Egyházközség vett részt a projektben.  

A kutatási jelentés további részében az első fejezet mintájára a külföldi partnerek tágabb 
környezetének bemutatását végezzük el a vidéki fiatalok migrációját befolyásoló főbb faktorok 
(úgy mint a demográfiai, településszerkezeti, oktatási, gazdasági mutatók) figyelembevételével. 

 
 

3.1. Ipolyság, az Ipolysági Református Egyházközség „otthona” 
 

3.1.1. Demográfiai és felekezeti mutatók 
 
Az Ipolysági Református Egyházközség székhelye a Lévai járás második legnagyobb városa, 
Ipolyság, mely a magyar-szlovák határon fekszik. A Lévai járás a Nyitrai kerület (megye) részét 
képezi. A 2011-es népszámlálás során a járásnak összesen 115 367 lakosa volt, melyből a 
magyar nemzetiségű lakosok száma 38 085 fő volt. Ezzel a magyarok alkotják a közigazgatási 
egység teljes lakosságának harmadát (33 százalék). Ipolyság lakossága a felmérés idején 7624 
fő volt, közülük 4410 személy volt magyar, 2959 pedig szlovák nemzetiségű. Az egyéb 
etnikumhoz tartozók száma elenyésző a városban. Korábban Ipolyságnak számottevő zsidó 
lakosa volt, ám őket 1944-ben koncentrációs táborokba hurcolták.  

A 2011. évi népszámlálás – megerősítve az évenkénti népmozgalmi adatokat – 
rávilágított, hogy a város lakossága az előző, 2001-es felméréshez képest tovább csökkent. 
1991-ben még 8551 lakosa volt Ipolyságnak (ebből 5562 magyar, 2885 szlovák), 2001-ben már 
csak 8061. A 2001. évi népszámláláskor 5015-en vallották magukat magyar nemzetiségűnek, 
2787-en pedig szlováknak.  
 

Év/Nemzetiség Összesen Szlovák Magyar Egyéb Ismeretlen 

2001 8 061 2 787 5 015 235 24 

2011 7 624 2 959 4 410 193 62 

Ipolyság lakossága nemzetiség alapján a 2001-es és a 2011-es népszámlálás során 
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A népszámlálási adatsorokból látható, hogy a város lélekszáma tíz év alatt hat, húsz év 
alatt pedig 11 százalékkal csökkent. Ez idő alatt a szlovákok száma enyhe ütemben ugyan, de 
növekedett (mintegy hat százalékkal), a magyarok száma viszont tíz évenként 10 százalékkal 
csökkent, meghaladva ezzel a város összlakossága csökkenésének ütemét. Figyelemre méltó, 
hogy a magyarság arányának városon belüli csökkenése megfelel a teljes felvidéki magyar 
közösségben mért arányváltozásnak. Az adatok alapján kijelenthető, hogy a magyarság 
számának csökkenése nem magyarázható pusztán a rossz demográfiai trendekkel, azaz a  
természetes fogyással. Feltételezhetően a nemzetiségváltás (asszimiláció) nagy szerepet játszik 
a magyarság számának jelentős csökkenésében, de nem hagyható figyelmen kívül az a tény 
sem, hogy határváros révén sok magyar nemzetiségű dönthet úgy, hogy Magyarországra 
költözik.  
 

 
Ipolyság lakosságának nemzetiség szerinti megoszlása 

a 2011. évi népszámlálás adatai alapján (%) 
 

Az asszimilációs trendekre, az identitásváltásra, valamint a kettős identitással 
rendelkezők feltételezhetően nagy számára utalnak a 2011-es népszámlálás anyanyelvre 
vonatkozó adatai. A felmérés szerint Ipolyság lakosságának anyanyelv szerinti megoszlása a 
következő: 4839 (63,5 százalék) magyar, 2468 (32,4 százalék) szlovák.  
 

 
Ipolyság lakosságának anyanyelv szerinti megoszlása 

a 2011. évi népszámlálás adatai alapján (%) 
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2019-re a város lakossága a korábbi éveknek megfelelő ütemben tovább csökkent a 
2011-es 7624 főről. 2019-ben 7219 lakosa volt Ipolyságnak, közülük 3831 volt nő, 3388 pedig 
férfi, vagyis 100 női lakosra 88,4 férfi jutott. A városban 2019-ben 70 gyermek született; 
közülük minden második gyermek házasságon kívül született. 88-an haltak meg tavaly a 
városban, vagyis Ipolyság lakossága 2019-ben 18-cal csökkent a természetes fogyásnak 
köszönhetően. A város migrációs egyenlege tulajdonképpen kiegyensúlyozott: 88 beköltözőre 
89 kiköltöző lakos jutott. Ipolyság népmozgalmi egyenlege hasonló, mint a közigazgatási 
egységé, azaz a Lévai járási. A Lévai járásban tavaly 968 születésre 1244 halálozás jutott, azaz 
279-cel csökkent a közigazgatási egység lakossága a természetes fogyásnak köszönhetően.  
 

 
Ipolyság lakosságának korosztályok szerinti megoszlása 

a 2011-es népszámlálás alapján (%) 
 

Láthatjuk, hogy a város korosztályos adatai szerint kedvezőtlen a demográfiai 
folyamatok iránya: nagyon nagy arányt képeznek a 65 évnél idősebbek (18 százalék), míg a 15 
évnél fiatalabbak aránya csupán 14 százalék. Az öregedési index a népesség korösszetétele 
változásának és az elöregedés folyamatának legfontosabb indikátora, amelynek a demográfiai 
jövő szempontjából van kiemelt jelentősége. Az index az időskorú – 65 évesnél idősebb – 
népességnek a gyermekkorú – legfeljebb 14 éves – népességhez viszonyított arányát fejezi ki. 
Amennyiben Ipolyság városának öregedési indexét vizsgáljuk, úgy láthatjuk, hogy annak 
értékei jóval kedvezőtlenebbek az országos adatnál, de némileg kedvezőbbek a kerületi és a 
járási adatoknál. 2019-ben pedig az index Ipolyság esetében 127,45, a Lévai járásban 133,78, a 
Nyitrai kerületben 132,35 országosan pedig 104,8. A rossz demográfiai kilátások elsősorban a 
régió kedvezőtlen fekvésének, az ebből adódó szerényebb gazdasági lehetőségeknek 
köszönhetők. Az országos átlaghoz képest alacsonyabbak a jövedelmek, és a fiatalabb 
korosztályok tagjai a továbbtanulás, valamint a munkavállalás miatt külföldre (elsősorban 
Magyarországra, kisebb arányban Csehországba, valamint a különböző nyugat-európai 
országokba), valamint a fővárosba vándorolnak el.  
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Ipolyságban kis lélekszámú roma közösség él. A 2011-es népszámláláskor számuk mindössze 
33 volt, a 2019-es Roma Közösségek Atlasza 289 romát azonosított be a városban. Többségük 
szlovák anyanyelvű, körükben nem tapasztalhatók a hátrányos helyzetre utaló körülmények.  

A város felekezetek szerinti megoszlása alapján elmondhatjuk, hogy a helyi népesség 
jelentős része római katolikus vallású. Számuk 6168, azaz a teljes lakosság mintegy négyötödét 
(80,90 százalék) alkotják. A református közösséghez tartozók száma mindössze 142 volt a 
2011. évi népszámlálás során, ami a lakosság alig két százalékát jelenti. Az Ipolysági 
Református Egyházközség a Barsi Református Egyházmegyéhez tartozik 30 további 
egyházközséggel egyetemben. Történetileg a református egyház helyi története visszanyúlik a 
magyarországi reformáció időszakába, amikor a város lakossága áttért a református vallásra. 
Azonban az ellenreformáció kegyetlen módon semmisítette meg a református közösséget. Az 
egyházközség újjáalapítására csak 2008-ban került sor a református templom alapkövének 
letételével. Némileg nagyobb vallási közösséget alkotnak az evangélikusok, akik a lakosság 
három százalékát teszik ki. 4,6 százaléka az ipolyságiaknak nem nyilatkozott vallási 
hovatartozásáról, 8,1 százalékuk (616 fő) pedig nem vallásos.  

 

 
Ipolyság lakosságának felekezetek szerinti megoszlása  
a 2011. évi népszámlálás adatai alapján 
 

3.1.2. Településszerkezet  
 
A Lévai járás az 1923-as megalakulásakor a mai járás területénél sokkal kisebb területet fedett 
le: számos mai községe az akkori Zselízi, Ipolysági, Verebélyi és Aranyosmaróti járások részét 
képezte. Az 1960-as csehszlovákiai közigazgatási reformmal a Lévai járáshoz csatolták a 
megszüntetett Zselízi járást és az Ipolysági járást, és az így kialakult közigazgatási egységet a 
Nyugat-Szlovákiai kerületbe sorolták be. A terület ma a Nyitrai kerülethez tartozik. Mind a 
járási határok, mind pedig a kerületi határok megrajzolásakor vezérlő elv volt, hogy a 
magyarság a lehető legkisebb arányt képviselje a közigazgatási egységen belül.  

Amint Farkas György az Etnikai változások a Lévai járásban című munkájában 
megállapítja, a közigazgatási egység földrajzi helyzetének elemzéséből kitűnik, hogy egy 
periferikus és átmeneti jellegű tájegységről van szó. Ez a térség a kisebb dél-szlovákiai régiók 
államhatármentén húzódó sávjában mintegy kapcsot képez az országot kettészelő „nagy 
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törésvonal” két oldalán fekvő, szinte minden tekintetben leszakadófélben levő keleti, és a 
dinamikusabb, az országhatáron belül eső legközelebbi fejlődési pólushoz, Pozsonyhoz 
felzárkózni képes nyugati régiók között. Népességének nemzetiségi összetétele kapcsán 
megállapítható, hogy a járás – a határain belül élő magyar nemzetiségű népesség mintegy 30 
százaléknyi arányával – szintén átmeneti helyet foglal el az egyértelműen magyar többségű, 
valamint a már csak szórványhelyzetben élő magyar nemzetiségűek által lakott déli térségek 
között. Közelebbről megvizsgálva a területet, láthatjuk, hogy ebben a járásban mind a 
nemzetiségileg viszonylag egységes, mind a vegyesen lakott térségekre találunk példákat.  

A járáson belül összesen 89 települést találunk, melyek közt négy város található: Léva 
(34 844 lakos), Ipolyság (7624 lakos), Zselíz (7186 lakos) és Garamtolmács (3823 lakos). A 
városi népesség száma 53 477 fő, vagyis a Lévai járás lakosságának 46 százaléka él városban 
és 54 százaléka falun. A magyar nemzetiség részaránya 55 településen haladja meg a 10 
százalékot.  
 

 
A Lévai járásban élők megoszlása a városi és a falusi népesség aránya szerint 
 

3.1.3. Oktatási infrastruktúra 
 

A Lévai járásban a 2019/2020-as tanévben 24 magyar, illetve magyar-szlovák közös igazgatású 
óvoda működött, melyeket összesen 484 gyermek látogatott. A 24 óvoda közül 22 
önkormányzati fenntartású, egyet a református egyház, egyet pedig a római katolikus egyház 
tart fenn. Amint az alábbi táblázatból kitűnik, a járásban a kedvezőtlen demográfiai folyamatok 
ellenére – kisebb kilengések mellett – stagnált az óvodát látogató gyerekek száma. Ez 
elsősorban annak köszönhető, hogy Szlovákiában csak az óvoda utolsó éve kötelező, 
ugyanakkor a magyar családok felé több irányból (Rákóczi Szövetség, magyarországi 
nemzetpolitikai államtitkárság, egyházak, civil szervezetek) is jelentős mértékű kampány folyik 
annak érdekében, hogy gyermeküket mielőbb, lehetőleg már három éves kortól magyar 
óvodába írassák. A célzott kampánynak köszönhetően a születési számok csökkenése ellenére 
is sikerült stabilizálni a gyerekszámot, így az utóbbi tíz évben mindössze egy ipolysági óvoda 
bezárásával csökkent az óvodai intézményrendszer a Lévai járásban. A rövidtávú folyamatokat 
elemző prognózisok ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy Alsószemeréden, Kisölveden 
és Oroszkán a gyereklétszám alacsony volta (az utolsó tanévben intézményenként 5-6 gyermek) 
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miatt várhatóan pár éven belül az óvodák bezárására kényszerülnek majd a települési 
önkormányzatok. 
 

 
2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

2017/
2018 

2018/
2019 

2019/
2020 

Alsószemeréd 6 7 7 9 5 5 5 6 7 5 
Csata 16 19 21 18 15 15 14 16 15 11 
Érsekkéty 11 18 20 16 15 14 14 11 12 16 
Farnad 15 19 18 15 13 9 12 15 14 13 
Felsőtur 15 18 18 19 18 17 15 13 14 13 
Garamsalló 12 10 11 11 12 13 12 12 12 15 
Ipolyság 88 108 104 108 118 105 98 97 92 103 
Ipolypásztó 16 14 13 17 15 13 9 9 10 10 
Ipolyszakállos 21 19 24 23 20 20 17 16 21 17 
Ipolyvisk 14 18 16 19 17 19 21 10 9 13 
Kisölved 11 11 14 13 13 9 11 8 6 6 
Lekér 17 21 20 16 17 15 15 15 18 18 
Léva 26 29 27 28 30 29 27 31 35 32 
Lontó 19 18 20 25 20 14 12 12 11 21 
Nagyölved 30 27 32 35 40 33 31 25 24 23 
Nagytúr 19 20 16 19 18 17 17 20 20 19 
Nyír 17 19 13 12 13 14 16 21 18 18 
Oroszka 3 6 8 4 6 6 7 5 5 5 
Palást 11 14 14 22 16 16 32 12 10 19 
Sáró 20 24 22 20 19 23 24 23 24 24 
Százd 16 14 13 11 15 16 16 14 11 16 
Zselíz 42 45 58 66 66 65 60 67 66 67 
Lévai járás összesen 445 498 509 526 521 487 485 458 454 484 

A Lévai járás magyar óvodáinak gyereklétszámai  
a 2010/2011-es és a 2019/2020-as tanév között.3 
 

A 2019/2020-as tanévben 16 magyar tanítási nyelvű általános iskolai intézmény 
működött a Lévai járásban, melyekbe összesen 1363 gyerek járt. Az intézmények többsége 
önkörmányzati fenntartású, egyet (Érsekkétyi Egyházi Alapiskola) a református egyház, kettőt 
pedig a római katolikus egyház tart fenn (Paláston a Palásthy Pál Egyházi Alapiskolát, 
Ipolyságon pedig a Fegyverneki Ferenc Alapiskolát). Annak ellenére, hogy mint az előzőekben 
láthattuk, az óvodások száma alapvetően stagnál, az iskolások száma folyamatosan csökken. A 
fogyás mértéke ráadásul az egyik legerőteljesebb Szlovákia magyarok által lakott területei 
közül. Tíz év alatt 19 százalékkal csökkent a magyar iskolások száma, ennek ellenére az elmúlt 
évtizedben csak egy intézményt – a lekéri általános iskolát – kellett végleg bezárni. Rövid távon 
a garamsallói, a szalatnyai és az ipolyviski általános iskolát veszélyezteti elsősorban a 
megszűnés veszélye. 

 
 
 

 
3 Ipolyság esetében a 2014/2015-ös tanévig négy, 2015 szeptemberétől három óvoda működött. A táblázatban az 
ipolysági óvodák gyereklétszámai összeadva szerepelnek, nem intézményenként. 
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2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

Csata 115 102 97 93 91 97 96 85 89 86 
Érsekkéty 60 52 52 50 52 52 51 57 53 48 
Farnad 78 78 81 82 76 77 64 62 53 52 
Garamsalló 31 29 23 16 15 10 9 11 11 12 
Ipolyság 255 259 261 245 231 245 247 247 253 241 
Ipolyság 182 187 199 217 219 211 211 222 218 210 
Ipolyvisk 22 23 22 22 21 27 23 22 19 15 
Ipolyszakállas 97 94 89 89 86 81 71 68 66 66 
Lekér 9 9 - - - - - - - - 
Léva 187 166 174 157 140 132 131 131 129 123 
Nagysalló 53 50 53 66 58 54 51 57 52 54 
Nagyölved 87 80 74 81 71 76 65 74 80 88 
Palást 91 75 68 58 54 49 44 45 48 40 
Sáró 84 81 82 79 77 76 69 68 65 62 
Szalatnya 10 11 12 15 18 16 14 15 9 10 
Zselíz 319 317 328 301 281 275 293 284 275 256 
Lévai járás 
összesen 1 680 1 613 1 615 1 571 1 490 1 478 1 439 1 448 1 420 1 363 

A Lévai járás magyar általános iskoláinak gyereklétszámai  
a 2010/2011-es és a 2019/2020-as tanév között 
 

A Lévai járásban összesen hat középfokú tanintézmény működik, melyekben magyarul 
folyik az oktatás. Léván a református egyház által fenntartott Czeglédi Péter Gimnázium 
várhatóan a 2020/2021-es tanévben már nem nyitja ki kapuit, annak ellenére, hogy széles 
közösségi összefogás, a magyar kormány pénzügyi segítsége is igyekezett azt megtartani. A 
református gimnázium megszűnése esetén a járásközpont magyar középiskolai intézmény 
nélkül marad. A 2019/2020-as tanévben 38 diák látogatta a gimnázium négy évfolyamát. Négy 
középiskolai intézmény működik Ipolyságban, közülük kettő szlovák-magyar közös igazgatású 
szakiskola (Bentlakásos Összevont Iskola, Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola). Két 
további intézmény tisztán magyar fenntartású gimnázium: a katolikus egyház által fenntartott 
Fegyverneki Ferenc Nyolcosztályos Gimnázium, valamint a Nyitrai kerületi önkormányzat 
által fenntartott Szondy György Gimnázium. A járás hatodik magyar középiskolai intézménye 
a Zselízen működő Comenius Gimnázium. 

Felsőfokú intézmény nem található a járásban, a kerület központjában, Nyitrán három 
egyetem is működik. A római katolikus egyetem mellett az ország legjelentősebb 
mezőgazdasági egyeteme, valamint a Konstantin Filozófus Egyetem. Ez utóbbi „magyar kara”, 
a Közép-Európai Tanulmányok Kara, továbbá a révkomáromi Selye János Egyetem a felvidéki 
magyar hallgatók két legfontosabb képzési központja. 

 
 

3.1.4. Gazdasági helyzet 
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2020 májusában a Lévai járásban a munkanélküliségi ráta értéke 5,74 százalékos volt, ezzel 
a 79 járás közül a 48. helyen szerepelt. Az 5,74 százalékos érték másfél százalékponttal jobb az 
országos átlagnál (7,2 százalék).  

A gazdasági kilátásokat alapvetően befolyásolja, hogy milyen a lakosság legmagasabb 
iskolai végzettség szerinti megoszlása. A Lévai járásban a legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya 33 százalék, ami két százalékponttal haladja meg az országos 
átlagot. Érettségi nélküli szakiskolai végzettséggel a népesség 26 százaléka rendelkezik, 
érettségizett a lakosság 28 százaléka, míg felsőfokú végzettséggel 13 százalékuk bír. 

2017-ben a Felvidék regionális gazdaságfejlesztési terve, a Baross Gábor Terv a Lévai járás 
tekintetében a SWOT-analízis során az alábbi megállapításokra jutott: 
 
Erősségek Gyengeségek 

 
- A régió magas mezőgazdasági 

potenciállal bír  
- Kedvező feltételek a vidéki turizmushoz  
- Fejlett ipari termelés  
- Az atomerőmű Muhin 
- Kedvező feltételek a rekreációs célú 

pihenéshez és az idegenforgalomhoz  
- Gazdag történelmi múlt  
- Fejlett oktatásügy  
- Fejlett gazdasági területek közelsége, 

köztük három főváros (Bécs, Pozsony, 
Budapest) pár óra alatt elérhető 

- Nagy területi tartalékok az ipar részére 
és lakóövezetek kialakítására  

- Rossz demográfiai mutatók  
- Nem szocializálódott lakosok meghatározó 

jelenléte, a marginális csoportok problémái 
nincsenek kezelve 

- Gyorsforgalmi út hiánya, a közutak rossz 
minősége  

- Kevéssé propagált régió, kevéssé fejlett 
idegenforgalom  

- Az oktatás és a munkaerőpiac között nem 
megfelelő együttműködés  

- Kevés műszaki végzettségű munkaerő  
- Az uniós alapok alacsony kihasználása  
- Romló vállalkozói kedv  
- A környezet minőségének és a lakosság 

egészségi állapotának romlása  
- Az iskolázott fiatal munkaerő elvándorlása  

 
 
A járás gazdaságában a legmeghatározóbbak a Léván és Garamtolmácson összpontosuló 
gépipari, energetikaipari (mohi atomerőmű), textilipari és élelmiszeripari üzemek (malom-, 
sütő- és tejipar, borászat). Jelentős ásványvízkészlet található Szántó és Szalatnya települések 
közelében, mely gazdasági hasznosítása egyre növekvő tendenciát mutat. A régió agráriumában 
fontos szerepet tölt be a szőlészet, a falvakban található borospincesorok jelentős 
idegenforgalmi vonzerőt jelentenek, azonban a hiányzó turisztikai infrastruktúra miatt a bor- és 
a vidéki turizmus napjainkban még nem számottevő. Turisztikai kínálatában jelenleg a 
legmeghatározóbb elemeknek a történelmi és kulturális műemlékek (a lévai vár, a Franz 
Schubert emlékszoba Zselízen), a hontvarsányi Margit-Ilona termálfürdő, a Garam és az Ipoly 
folyók számítanak. 
 

3.2. Lukanénye község és önkormányzata, Szlovákiában 
 

3.2.1. Demográfiai és felekezeti mutatók 
 



“Határon Át! Református közösségfejlesztési gyakorlatok a vidéki fiatalok megmaradásáért” 
EFOP-5.2.2-17-2017-00055 

 

 23 

Lukanénye község önkormányzata a Nagykürtösi járásban, a Besztercebányai kerületben 
található. A Nagykürtösi járás lakosainak népessége a 2011. évi népszámláláskor 45 562 fő 
volt, melyből a magyar nemzetiségű lakosok lélekszáma 10 939 fő volt, ezzel a magyarok 
alkotják a közigazgatási egység teljes lakosságának mintegy negyedét (24 százalék). 
Lukanénye lakossága a felmérés idején 1391 fő volt, közülük 1111 személy volt magyar, 263 
pedig szlovák nemzetiségű. A népszámlálás – megerősítve az évenkénti népmozgalmi adatokat 
– rávilágított, hogy a község lakossága az előző, 2001-es felméréshez képest stagnál. 2001-ben 
1394 lakosa volt a településnek, ebből 1085 fő volt magyar, 305 szlovák nemzetiségű. 
 

Év/Nemzetiség Összesen Magyar Szlovák Ismeretlen/Egyé
b 

2001 1 394 1 085 305 4 

2011 1 391 1 111 263 17 

Lukanénye lakossága nemzetiség alapján 
a 2001-es és a 2011-es népszámlálás során 

 
A két népszámlálási adatsorból látható, hogy míg a település lélekszáma szinte 

változatlan maradt, addig a magyarság aránya némileg javulni tudott 77,8 százalékról 80 
százalékosra. Lukanényén a magyarokon kívül szinte csak szlovákok laknak, a nemzetiségükről 
nem nyilatkozók száma elenyésző. 
 

 
Lukanénye lakosságának nemzetiség szerinti megoszlása 

a 2011. évi népszámlálás adatai alapján (%) 
 

Amennyiben anyanyelv szerint nézzük meg a lakosság összetételét, úgy még a 
fentieknél is kedvezőbb képet kapunk. 2011-ben a népesség 81,8 százaléka (1138 fő) vallotta 
magát magyar, 16,7 százaléka (232 fő) pedig szlovák anyanyelvűnek. 

2019-re a település lakossága a 2011-ben mért 1391 főről 1350-re csökkent, melyből 
684 volt a nő, 666 pedig a férfi, vagyis 100 női lakosra 97,3 férfi jutott. Lukanényén 2019-ben 
hétgyermek született, közülük négy gyermek született házasságban. 16-an haltak meg tavaly a 
településen, vagyis az utóbbi egy évben Lukanénye lakossága kilenc fővel csökkent a 

79,9

18,9

1,2

Magyar Szlovák Egyéb/ismeretlen
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természetes fogyásnak köszönhetően. A falu migrációs egyenlege kiegyensúlyozott, 14 
beköltözőre 13 elköltöző lakos jutott, ami egy fővel növelte a lakosság számát. A demográfiai 
folyamatok és a migrációs egyenleg különbsége összességében azt mutatja, hogy Lukanénye 
lakossága az előző évhez képest 2019-ben nyolc fővel csökkent. 

Annak hátterében, hogy a településen a népességfogyás üteme nagyon lassú, illetve, 
hogy a felvidéki magyarság kedvezőtlen demográfiai mutatói ellenére a magyarság aránya még 
nőni is tudott Lukanényén, az áll, hogy már az ezredfordulót követően elkezdődtek a faluban 
lakásépítési projektek. Pénzügyi támogatásokkal a fiatal házasokat a faluban való maradásra 
ösztönzik, és ők a lakásépítési projektek fő címzettjei. 2014 végéig 96 lakást adtak át a fiatal 
családosok számára, míg 2003-ban még csak nyolc lakásról beszélhettünk. Ma az átadott 
lakások száma már meghaladja a százat. Természetesen a lukanényeiek mellett a környékbeli 
falvakból is érkeztek lakók, sőt arra is volt példa, hogy Magyarországról telepedtek le fiatalok 
a településen. A beruházásoknak köszönhetően sok fiatal marad a faluban, itt alapítanak 
családot, ezzel a helyi óvodának és iskolának is folyamatosan biztosítva van az utánpótlása. Az 
építkezések állami támogatással valósulnak meg, az önkormányzat 20 százalékos önrésszel 
járul hozzá a költségekhez. Lukanénye ezekkel az építkezéssekkel az egész közép-szlovákiai 
régióban a kétezer lakos alatti települések között az első helyen áll lakásfejlesztés tekintetében. 

A település felekezetek szerinti megoszlása alapján elmondhatjuk, hogy a helyi 
népesség szinte teljes egészében római katolikus vallású. Számuk 1339 a 2011-es népszámlálási 
adatok alapján, vagyis a teljes lakosság 96,2 százalékát a katolikus vallásúak alkotják. Rajtuk 
kívül még 19 evangélikus és három református vallásút számoltak össze 2011-ben. 
 

3.2.2. Településszerkezet 
 

A Nagykürtösi járás elődje a Kékkői járás volt, de egy ideig a mai területének nagy része a 
Losonci járáshoz tartozott. Mai formájában 1968-ban jött létre a közigazgatási átszervezés 
során. A Nagykürtösi járáshoz összesen 71 település tartozik, amelyek között két városi 
jogállásút találunk. Az egyik a járásközpont, Nagykürtös (12 999 lakos), a másik Kékkő (1555 
lakos). A magyar nemzetiségűek részaránya 34 településen haladja meg a 10 százalékot. A 
járáson belül 14 554 fő él városban, 31 008 fő pedig falun, vagyis a népesség kétharmada (68 
százaléka) falusi. 

 
A Nagykürtösi járás településeinek megoszlása népességszám alapján (%) 
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A 71 település közül 17-nek kétszáznál kevesebb lakosa van, 28-nak a lakosságszáma 

200 és 500 közötti. 18 további településnek ezer alatti a népességszáma, hétnek pedig ezer és 
kétezer közötti. Egyetlen olyan település van amelynek több mint kétezer lakosa van, az pedig 
a járásközpont. 
 
 

3.2.3. Oktatási infrastruktúra 
 

A Nagykürtösi járásban a 2019/2020-as tanévben 13 magyar, illetve magyar-szlovák közös 
igazgatású óvoda működött, melyeket összesen 194 gyermek látogatott. Az óvodák mindegyike 
önkormányzati fenntartású. Amint az alábbi táblázatból kitűnik, a járásban a kedvezőtlen 
demográfiai folyamatok ellenére tíz éves időtávon – kisebb kilengésekkel – nőtt az óvodát 
látogató gyerekek száma. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy Szlovákiában csak az óvoda 
utolsó éve kötelező, ugyanakkor a magyar családok felé több irányból (Rákóczi Szövetség, 
magyarországi nemzetpolitikai államtitkárság, egyházak, civil szervezetek) is jelentős mértékű 
kampány folyik annak érdekében, hogy gyermeküket mielőbb, lehetőleg már három éves kortól 
magyar óvodába írassák. A célzott kampánynak köszönhetően a születési számok csökkenése 
ellenére is sikerült stabilizálni a gyerekszámot, így az utóbbi tíz évben mindössze nem csökkent 
az óvodai intézményrendszer a Nagykürtösi járásban. Köszönhető ez annak is, hogy az 
ipolyvarbói és a csábi intézményt sikerült újra megnyitni 2017-ben, köszönhetően a Kárpát-
medencei Óvodafejlesztési Programnak. A rövidtávú folyamatokat elemző prognózisok 
ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy Kőkeszin és Kelenyén a gyereklétszám alacsony 
volta (az utolsó tanévben intézményenként 6-7 gyermek) miatt várhatóan pár éven belül az 
óvodák bezárására kényszerülnek majd az adott települési önkormányzatok. 
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2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

2017/
2018 

2018/
2019 

2019/
2020 

Ipolybalog 28 27 25 24 22 26 19 18 24 27 
Inám 9 6 7 8 9 11 11 9 12 12 
Ipolyhídvég 13 15 19 20 21 19 15 17 15 17 
Kőkeszi 8 13 10 9 7 11 8 9 12 7 
Kelenye 7 7 6 8 6 4 7 5 5 6 
Ipolykeszi 6 5 7 6 9 10 7 10 10 12 
Lukanénye 14 15 15 13 12 12 12 11 10 12 
Óvár 10 12 13 10 14 12 9 11 14 13 
Ipolyszécsényke 7 7 7 7 9 7 8 7 6 10 
Ipolynagyfalu 7 9 8 9 9 7 8 8 8 9 
Ipolynyék 32 29 33 33 34 39 39 36 36 46 
Ipolyvarbó 6 - - - - - - 6 6 9 
Csáb 12 12 10 - - - - 14 13 14 

Nagykürtösi 
járás összesen 

159 157 160 147 152 158 143 161 171 194 

A Nagykürtösi járás magyar óvodáinak gyereklétszámai 
a 2010/2011-es és a 2019/2020-as tanév között 

 
A 2019/2020-as tanévben 6 magyar tanítási nyelvű általános iskolai intézmény 

működött a Nagykürtösi járásban, melyekbe összesen 312 gyerek járt. Öt intézmény 
önkormányzati fenntartású, míg az Óvári Szent Erzsébet Egyházi Alapiskolát a római katolikus 
egyház tartja fenn. Annak ellenére, hogy mint az előzőekben láthattuk, az óvodások száma nőtt 
az elmúlt tíz évben, az iskolások száma folyamatosan csökken, 2010-ben még 457 diák tanult 
a magyar tannyelvű általános iskolákban a járásban. A fogyás mértéke ráadásul az egyik 
legerőteljesebb Szlovákia magyarok által lakott területei közül. Tíz év alatt 32 százalékkal 
csökkent a magyar iskolások száma. Ennek köszönhető, hogy az inámi általános iskolát 2014-
ben bezárták, 2019-ben megszűnt az oktatás az ipolyhídvégi Szent Rita Egyházi Alapiskolában 
is. Rövid távon a másik katolikus intézmény is erre a sorsra juthat Óváron, melynek az utolsó 
tanévben már csak négy diákja volt.  
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2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

Ipolybalog 167 158 147 143 138 122 119 114 117 116 
Inám 6 6 6 5 - - - - - - 
Ipolyhídvég 11 12 11 10 11 11 10 9 5 - 
Lukanénye 52 46 47 47 40 42 47 41 37 45 
Óvár 6 7 5 6 5 5 8 6 6 4 
Ipolynyék 138 144 131 121 115 110 107 103 106 107 
Ipolyvarbó 52 47 34 36 29 27 20 20 22 14 
Csáb 25 23 18 19 22 22 25 26 28 26 
Nagykürtösi 
járás összesen 457 443 399 387 360 339 336 319 321 312 

A Nagykürtösi járás magyar általános iskoláinak gyereklétszámai 
a 2010/2011-es és a 2019/2020-as tanév között 

 
A Nagykürtösi járásban nem található olyan középfokú intézmény, melyben magyarul 

is folyna az oktatás. A járásban egyébként öt középfokú iskola működik, három Nagykürtösön, 
kettő pedig Kékkőn. A magyar diákok a szomszédos járások valamelyikében folytatják 
tanulmányaikat, leginkább Ipolyságban, vagy Losoncon. Kisebb arányban Magyarországon 
tanulnak az általános iskola után. Felsőfokú oktatási intézmény nem található a járásban. 
 

3.2.4. Gazdasági helyzet 
 

A gazdasági szerkezetváltás következtében a gazdasága közel két évtizedig stagnált, hosszú 
évekig a szlovák–magyar határmente egyik legkedvezőtlenebb munkaerő-piaci viszonyai 
alakultak ki itt. Még 2013-ban is a munkanélküliségi ráta elérte a 23 százalékot, ami a kétszerese 
volt a szlovák átlagnak. Ezt követően köszönhetően részben az autóipari cégek megjelenésének 
a munkanélküliség jelentősen lecsökkent. 2016 elején már csak 14 százalékos volt, mostanra 
pedig hat százalékra csökkent. A humán erőforrás alkalmazásában fontos szerepet játszanak a 
szomszédos magyarországi ipari telepek, amelyek elérhetőségéhez nagyban hozzájárult a 2011-
ben megépült, a magyarországi Pösténypusztát a szlovákiai Szécsénykovácsival összekötő 
Ipoly-híd. A járásban ugyanakkor jelentős gazdasági súllyal bíró vállalkozások nem találhatók, 
a régión túlra nyúló tevékenységi területtel mindössze az élelmiszeripar rendelkezik. A régió 
agráriumában jelentős a szőlőtermesztés, a borászat és a juhtenyésztés. A Nagykürtösi járás 
idegenforgalmi vonzerejében a legmeghatározóbb a kékkői vár, a kékkői báb- és játékmúzeum, 
az alsósztregovai termálfürdő, valamint az Ipoly folyó. A járás idegenforgalmi infrastruktúrája 
jelentős fejlesztést igényel a turizmus fellendítése érdekében. 

A járási munkaügyi hivatal jelenleg 1646 munkanélkülit tart nyilván, közülük 512-nek 
nincsen semmilyen végzettsége vagy csak alapfokú végzettsége van. Mintegy ezren középfokú, 
százan pedig felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. A hivatal jelenleg 221 betölthető 
álláshelyet kínál. 
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2017-ben a Felvidék regionális gazdaságfejlesztési terve, a Baross Gábor Terv a 
Nagykürtösi járás tekintetében a SWOT-analízis során az alábbi megállapításokra jutott: 

 
Erősségek 
 

Gyengeségek 
 

- Kiemelkedő környezeti adottságok 
- Aktív határon átnyúló 

együttműködések: közös szlovák–
magyar programok szervezése  

- Rendkívül kedvező feltételek a 
mezőgazdasági termeléshez és 
borászathoz; a szőlészet tradíciójának 
újjászületése  

- Kiépített sportlétesítmények  
- Kedvező kínálat az alapvető 

kereskedelmi szolgáltatások terén  
- Vásártartási tradíciók  
- Képzett munkaerő a textiliparban  
- Olcsó munkaerő  
 

- Gyenge idegennyelv-ismeret  
- A járás nehezen megközelíthető  
- Rossz demográfiai mutatók  
- Nem megfelelő oktatási rendszer  
- Alacsony iskolázottság a 

munkanélküliek körében  
- Nem megfelelő infrastruktúra a 

külföldi befektetők számára  
- Gyenge KKV szektor  
- A vállalkozási és ipari területek 

minősége és szolgáltatási színvonala 
nem megfelelő a vállalkozók számára  

- A vállalkozások együttműködésének 
hiánya  

- Rossz turisztikai marketing és térségi 
népszerűsítés  

- Szálláslehetőségek, rekreációs 
központok hiánya 

 
 

A településekre és járásokra vonatkozó demográfiai adatok forrása a Szlovák Statisztikai 
Hivatal (Statisticky Úrad Slovenskej Republiky) és az általa működtetett, a 2011-es 
népszámlálási, valamint az évenkénti népmozgalmi adatokat tartalmazó online adatbázis a 
statistics.sk webhely aloldalain. Kiemelendő közülük a DataCube (datacube.statistics.sk) oldal, 
melynek segítségével történt meg a különböző területi szintű adatok összevetése országos 
(NUTS1), kerületi (NUTS3), járási (LAU1) és települési (LAU2) szinten. Az oktatási adatok 
forrása az oktatási tárcához tartozó kutatási-technológiai információkat tartalmazó 
www.cvtisr.sk weboldal. A gazdaságra, gazdasági folyamatokra, kilátásokra vonatkozó 
adatgyűjtés során elsősorban a Baross Gábor Terv szolgált hasznos információkkal. A 
foglalkoztatási, munkanélküliségi statisztikák forrása a Munkaügyi Minisztérium 
háttérintézménye, a Munka- és szociális ügyek központ (www.upsvr.gov.sk). 
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3.3. A romániai Lőrincréve, a Lőrincrévi Református Egyházközség székhelye 
 

3.3.1. Demográfiai és felekezeti mutatók 
 

A Lőrincrévi Református Egyházközség székhelye Lőrincréve, amely Tompaháza község 
egyik faluja, Fehér megyében található. A község lakossága 2020-ban 1.280 volt, ebből 663 
férfi és 617 nő. Tompaháza község négy faluból áll, ezek: Tompaháza, Lőrincréve, Meggykerék 
és Magyarsolymos. Fehér megyében az állandó lakosság száma 2020-ban 373.710 volt, ebből 
184.470 férfi és 189.240 nő.  
 

 
Nemi összetétel Tompaházán, % 
 

A korcsoportok alapján a következő kép rajzolódik ki: Tompaházán 170 16 évesnél 
fiatalabb személy él, 16-25 év között 135, 26-35 év között 154, 36-45 év között 191, 46-55 év 
között 187, 56-65 év között 176 és a 65 évnél idősebb korosztályban 267 személy él. 
 

 
Korcsoportos megoszlás Tompaházán 
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A 2011-es népszámlálás alapján Tompaháza község 18 százaléka vallotta magát magyar 
nemzetiségűnek, ez 216 személyt jelent. Tompaháza falu lakosságának 8,4 százaléka magyar 
nemzetiségű, ez 53 személyt jelent. Külön Lőrincréve faluban 46,23 százalékos a magyarok 
aránya, ami 135 személyt jelent. Fehér megyében a lakosság 4,6 százaléka magyar, ez 14.849 
személyt jelent. A romák aránya 4,4 százalék, ami 14.292 személyt jelent.  A magyarok aránya 
Fehér megye magyarok lakta településein: Gyulafehérvár 1,7 százalék, Balázsfalva 6,8 
százalék, Marosújvár 9,4 százalék, Nagyenyed 15,8 százalék, Tövis 4,1 százalék, Alsógáld 6,9 
százalék, Buzásbocsárd 19,3 százalék, Felvinc 11 százalék, Küküllővár 17,8 százalék, 
Magyarforró 23 százalék, Magyarlapád 52,8 százalék, Miriszló 28,1 százalék, Székelykocsárd 
25,5 százalék, Szépmező 23,9 százalék, Torockó 86,5 százalék. 

 

 
Tompaháza lakosságának etnikai megoszlása, % 
 

Tompaháza felekezetek szerinti összetétele a következőképpen néz ki: a lakosság 69,75 
százaléka ortodox, 17,08 százaléka református és 8,91 százaléka görög katolikus. 
 

 
Tompaháza felekezeti megoszlása, % 
 

A felekezeti megoszlásra vonatkozó megyei adatok a következőképpen alakulnak, a 
lakosság 87,7 százaléka ortodox, 3,4 százaléka református, 2,9 százaléka görög katolikus, 2 
százaléka pünkösdista, és 1 százaléka római katolikus. 
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3.3.2. Elvándorlási statisztikák 
 

A statisztikai intézet adatai alapján a 2019-es évben Tompaházáról két személy vándorolt 
el véglegesen és senki nem telepedett le a községben. Fehér megye szintjén az adatok azt 
mutatják, hogy 374 személy vándorolt el, ebből 183 férfi és 191 a nő, miközben 138 személy 
érkezett a megyébe, ebből 60 a férfi és 78 a nő.  

Korcsoportok szerint az elvándorlás a következőképpen alakult: az 374 elvándorolt 
személy közül 90 fiatalabb, mint 20 éves, 107 20 és 34 év közötti, 139 35 és 49 év közötti, 38 
50 és 64 év közötti és nincs köztük 65 éves vagy annál idősebb. Ha ugyanezt az érkezettek 
között vizsgáljuk, akkor az látszik, hogy az 138 személyből 15-en 20 évnél fiatalabbak, 41-en 
20 és 34 év közöttiek, 38-an 35 és 49 év közöttiek, 34-en 50 és 64 év közöttiek és 10-en 65 
évesek vagy annál idősebbek. 

 

 
Elvándorlás Fehér megyéből korcsoportok szerint 
 
 

3.3.3. Településszerkezet 
 

Fehér megye lakosságának túlnyomó része városban él, 225.183 fő lakik városokban és 
149.220-an élnek falvakon. 

A megye legnagyobb lélekszámú települése a megyeszékhely, Gyulafehérvár 63.536 
lakossal, a többi város lélekszáma: Szászsebes 27.019, Nagyenyed 22.876 fő, Kudzsir 21.376 
fő, Balázsfalva 20.630 fő, Marosújvár 13.036 fő, Zalatna 7.490 fő, Topánfalva 7.221 fő, Tövis 
6.695 fő, Abrudbánya 5.072 fő, Aranyosbánya 3.461 fő. 
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Fehér megyei városok lakossága 
 

3.3.4. Oktatási infrastruktúra 
 

A megyeszékhely, Gyulafehérvár városában egy egyetem várja a hallgatók jelentkezését: 
itt található a December 1. Egyetem amely 5 különböző karral működik. Ezek: 
Gazdaságtudományi Kar, Mérnöktudományi Kar, Történelem és Filológia Kar, Jogi és 
Társadalomtudományi Kar és Ortodox Teológia Kar. 

Fehér megyében 36 elméleti középiskola található, ebből 11 Gyulafehérvár városában, 
4-4 Nagyenyeden, Balázsfalván és Szászsebesen, 2-2 Topánfalván, Kudzsiron és Marosújváron 
és 1-1 Abrudbányán, Aranyosbányán, Tövisen és Zalatnán található. A megyében 80 általános 
iskola működik, ebből 5 Gyulafehérváron. Tompaházán általános iskola működik, középiskolai 
oktatás a hozzá 5,6 km távolságban, Lőrincrévétől 8 km-re levő Nagyenyeden található. 

A megyében 2018-ban 247 kisgyerek volt bölcsődében, Tompaházán nincs bölcsőde. 
Óvodába 8.816 gyermek volt beiratkozva, ebből 29 Tompaházán. Megyei szinten 26.787-en 
jártak általános iskolába, ebből a községben 61-en, elméleti középiskolába pedig 11.734-en 
jártak, Tompaházán viszont nincs középiskola. Szakiskolába megyei szinten 1.764-en jártak, 
Tompaházán szakiskola sincs. 

5072

6695

7221

7490

13036

20630

21376

22876

27019

63536

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Abrudbánya

Tövis

Topánfalva

Zalatna

Marosújvár

Balázsfalva

Kudzsir

Nagyenyed

Szászsebes

Gyulafehérvár



“Határon Át! Református közösségfejlesztési gyakorlatok a vidéki fiatalok megmaradásáért” 
EFOP-5.2.2-17-2017-00055 

 

 33 

 Fehér megye Tompaháza 

Bölcsőde 247 0 

Óvoda 8.816 29 

Általános iskola 26.787 61 

Elméleti középiskola 11.734 0 

Szakiskola 1.764 0 

 
3.3.5. Gazdasági mutatók 

 
Fehér megye a GDP és az egy főre jutó GDP tekintetében is az országos mezőny élén 

található. Nominálisan a GDP meghaladja az 16 milliárd lejt (3,3 milliárd euró), az egy főre 
jutó GDP pedig a 10.500 eurót. Az egy főre jutó GDP tekintetében Fehér megye az országos 
átlag 110,7 százalékán van. Ez a megye adja az országos GDP 1,9 százalékát és ebben a 
tekintetben a 7-dik a 42 megye rangsorában. 

Fehér megyében a statisztikai intézet adatai alapján a foglalkoztatottak száma 
meghaladta a 168 ezret, ez 84,4 százalékos aktivitási rátának felel meg, ami magasan 
túlszárnyalja a 71,1 százalékos országos átlagot. A Fehér megyei férfiak körében 86,6 százalék 
ez a mutató, a nőknél 82 százalék.  

A munkanélküliségi mutatók Fehér megyében átlagosnak mondhatók, 2020 májusában 
3,1 százalék volt, ami kevéssel meghaladja a 2,9 százalékos országos átlagot. A férfiak körében 
3,1 százalékos, a nőknél 3,2 százalékos ez a mutató. 
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3.4. A romániai Székelyzsombor, a Székelyzsombori Evangélikus Egyházközség 
székhelye 
 

3.4.1. Demográfiai és felekezeti mutatók  

A Székelyzsombori Evangélikus Egyházközség székhelye Székelyzsombor, Homoród község 
egyik faluja, amely Brassó megyében található. A község lakossága 2020-ban 2.615 volt, ebből 
1.331 férfi ás 1.284 nő. Homoród község három faluból áll, ezek: Homoród, Mirkvásár és 
Székelyzsombor. Brassó megyében az állandó lakosság száma 2020-ban 638.000 volt, ebből 
308.687 férfi és 329.313 nő.  

 
Nemi összetétel Homoródon, % 
 

A korcsoportok alapján a következő kép rajzolódik ki: Homoródon 549 16 évesnél 
fiatalabb személy él, 16-25 év között 362, 26-35 év között 376, 36-45 év között 364, 46-55 év 
között 338, 56-65 év között 289 és a 65 évnél idősebb korosztályban 201 személy él. 
 

 
Korcsoportos megoszlás Homoródon 
 
 

A 2011-es népszámlálás alapján Homoród község lakosságának 29,8 százaléka magyar 
nemzetiségű, ez 629 személyt jelent. Külön Homoród faluban 19 százalékos a magyarok 
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aránya, ami 234 személyt jelent, Mirkvásáron 7 százalékos a magyarság aránya, ez 34 főt jelent 
és Székelyzsomborban a 467 fős lakosság 78 százaléka magyar, ez 361 főt jelent.  

Brassó megyében a lakosság 7,7 százaléka magyar, ez 39.661 személyt jelent. A romák 
aránya 3,6 százalék, ami 18.519 személyt jelent.  A magyarok aránya Brassó megye magyarok 
lakta településein: Brassó 6,9 százalék, Feketehalom 2,9 százalék, Fogaras 3,7 százalék, 
Kőhalom 19,5 százalék, Négyfalu 23,1 százalék, Zernest 1,4 százalék, Alsórákos 55 százalék, 
Apáca 36,6 százalék, Bodola 16,5 százalék, Botfalu 8,6 százalék, Földvár 7,1 százalék, 
Höltövény 16,6 százalék, Kaca 31,4 százalék, Keresztvár 20,4 százalék. Krizba 16 százalék, 
Olthévíz 27,7 százalék, Sárkány 10,7 százalék, Tatrang 28,9 százalék, Ürmös 39 százalék, 
Zsiberk 15,7 százalék. 
 

 
Homoród lakosságának etnikai megoszlása, % 
 

Homoród felekezetek szerinti összetétele a következőképpen néz ki: a lakosság 64,2 
százaléka ortodox, 12,6 százaléka evangélikus-lutheránus, 7,6 százaléka római katolikus, 5,5 
százaléka unitárius, 4,1 százaléka református és 2,7 százaléka Jehova tanúi hívő. 
 

 
Homoród felekezeti megoszlása, % 
 

A felekezeti megoszlásra vonatkozó megyei adatok a következőképpen alakulnak, a 
lakosság 85,4 százaléka ortodox, 3,5 százaléka római katolikus, 2,2 százaléka református, 2,1 
százaléka pünkösdista, 2 százaléka evangélikus-lutheránus és 1 százaléka unitárius. 
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3.4.2. Elvándorlási statisztikák 

 
A statisztikai intézet adatai alapján a 2019-es évben Magyarnemegyéről két személy 

vándorolt el véglegesen és senki nem telepedett le a községben. Brassó megye szintjén az 
adatok azt mutatják, hogy 1030 személy vándorolt el, ebből 444 férfi és 586 a nő, miközben 
570 személy érkezett a megyébe, ebből 277 a férfi és 293 a nő.  

 

 
Elvándorlás Brassó megyéből korcsoportok szerint 
 

Korcsoportok szerint az elvándorlás a következőképpen alakult: az 1030 elvándorolt 
személy közül 244 fiatalabb, mint 20 éves, 260 20 és 34 év közötti, 387 35 és 49 év közötti, 
115 50 és 64 év közötti és 24 személy 65 éves vagy annál idősebb. Ha ugyanezt az érkezettek 
között vizsgáljuk, akkor az látszik, hogy az 570 személyből 77-en 20 évnél fiatalabbak, 197-en 
20 és 34 év közöttiek, 134-en 35 és 49 év közöttiek, 114-en 50 és 64 év közöttiek és 48-an 65 
évesek vagy annál idősebbek. 
 
 

3.4.3. Településszerkezet 
 

Brassó megye lakosságának túlnyomó része városban él, 461.497 fő lakik városokban és 
176.503-an élnek falvakon. 

A megye legnagyobb lélekszámú települése a megyeszékhely, Brassó 253.200 lakossal, a 
többi város lélekszáma: Négyfalu 30.798 lakos, Fogaras 30.714 lakos, Zernest 23.476 lakos, 
Feketehalom 21.708 lakos, Barcarozsnyó 15.022 lakos, Viktóriaváros 7.386 lakos, Kőhalom 
5.269 lakos, Vidombák 4.698 lakos és Predeál 3.675 lakos. 
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Brassó megyei városok lakossága 
 

3.4.4. Oktatási infrastruktúra 
 

A megyeszékhely, Brassó városában több egyetem is várja a hallgatók jelentkezését. A 
legnagyobb egyetem a Transilvania Egyetem amely 18 különböző karral és ezeken belül 
rendkívül változatot szakokkal működik. A városban rendelkezik székhellyel a Dimitrie 
Cantemir Keresztény Egyetem és a Spiru Haret Egyetem is, valamint a Henri Coanda Légierő 
Akadémia is. 
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Brassó megyében 41 elméleti középiskola található, ebből 21 Brassó városában, 5 
Fogarason, 3 Négyfaluban, 2-2 Feketehalomban, Viktóriavárosban és Zernesten és 1-1 
Predeálon, Kőhalomban és Barcarozsnyón található. A megyében 84 általános iskola működik, 
ebből 20 Brassóban. Homoródon általános iskola működik, középiskolai oktatás a hozzá 5 km 
távolságban, Székelyzsombortól 17 km-re levő Kőhalomban található. 

A megyében 2018-ban 1.153 kisgyerek volt bölcsődében, Homoródon nincs bölcsőde. 
Óvodába 17.193 gyermek volt beiratkozva, ebből 91 Homoródon. Megyei szinten 48.725-en 
jártak általános iskolába, ebből a községben 213-an, elméleti középiskolába pedig 14.542-en 
jártak, Homoródon viszont nincs középiskola. Szakiskolába megyei szinten 3.355-en jártak, 
Homoródon szakiskola sincs. 

 
 Brassó megye Homoród 

Bölcsőde 1.153 0 

Óvoda 17.193 91 

Általános iskola 48.725 213 

Elméleti középiskola 14.542 0 

Szakiskola 3.355 0 

 
3.4.5. Gazdasági mutatók 

 
Brassó megye a GDP és az egy főre jutó GDP tekintetében is az országos mezőnyben élén 

található. Nominálisan a GDP meghaladja az 28 milliárd lejt (5,8 milliárd euró), az egy főre 
jutó GDP pedig a 11 ezer eurót. Az egy főre jutó GDP tekintetében Brassó megye az országos 
átlag 116,7 százalékán van. Ez a megye adja az országos GDP 3,3 százalékát és ebben a 
tekintetben a 5-dik a 42 megye rangsorában. 

Homoród 2017-ben 5,8 millió lejes (1,2 millió euró) bevétellel rendelkezett, a saját 
jövedelem aránya 37,1 százalék, a visszaosztott jövedelem aránya pedig 62,9 százalék. Ebben 
az évben nem voltak Európai Uniós források a helyi költségvetésben. Az egy főre jutó 
összjövedelem Homoródon 2.628 lej (545 euró), az egy főre jutó saját jövedelem pedig 976 lej 
(202 euró). 

Az Erdély Stat adatai alapján a vállalkozások számában és az általuk bonyolított 
forgalomban Homoród nagyon szerényen szerepel, 2018-ban 17 aktív céget tartottak nyilván a 
községben, ezer lakosra így 7,7 cég jutott, ez pedig a vonatkozó erdélyi átlag 28 százaléka, a 
Brassó megyei átlag 22 százaléka. A cégek 17,7 millió lejes (3,7 millió euró) forgalmat 
bonyolítottak, ami ezer főre 8 lejt (1,66 euró) jelent, ez az erdélyi átlag 13 százaléka. Homoród 
ebben a tekintetben a megyei átlag 9 százalékán áll.  
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Az alábbi táblázatban a homoródi cégek ágazatonkénti megoszlása figyelhető meg: 
 

Ágazat Cégszám Forgalom 

Kereskedelem 29,4% 20,3% 

Komplex ipar 5,9% 7,2% 

Könnyűipar 5,9% 2,4% 

Szellemi szolgáltatások 0% 0% 

Egyéb szolgáltatások 5,9% 0,1% 

Szállítás 23,5% 34% 

Építkezés 11,8% 1,2% 

Mezőgazdaság 5,9% 33,8% 

Bányászat 0% 0% 

Szállodák és vendéglátás 11,8% 1% 

  
Brassó megyében a statisztikai intézet adatai alapján a foglalkoztatottak száma 

meghaladta a 262 ezret, ez 75,2 százalékos aktivitási rátának felel meg, ami túlszárnyalja a 71,1 
százalékos országos átlagot. A Brassó megyei férfiak körében 84,8 százalék ez a mutató, a 
nőknél 65 százalék.  

A munkanélküliségi mutatók Brassó megyében kedvezőnek mondhatók, 2020 
májusában 2 százalék volt, ami a 2,9 százalékos országos átlagtól elmarad. A férfiak körében 
1,9 százalékos, a nőknél 2,3 százalékos ez a mutató. 
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4. A kutatás eredményei 
 
A kutatás során alkalmazott kutatásmódszertan több lábra támaszkodott. Kiindulásként 

szolgált a szakirodalmi áttekintés lehetősége, amely során a fiatalok elvándorlására a 
legfontosabb hatást gyakorló tényezők kerültek azonosításra, és általános trendek kerültek 
áttekintésre. Hasznosítottuk a projekt során szervezett műhelymunkákat és tanulmányutakat is 
azzal a céllal, hogy megismerjük a projektben részt vevő települések demográfiai, gazdasági 
jellemzőit, illetve ez alapján többlet információkhoz jussunk a kérdőív összeállításához. Ezen 
események tanulságait kvalitatív adatelemzési módszerekkel, tartalomelemzéssel, valamint 
problématérképek felvázolásával analizáltuk. Végül, és legfőképp kérdőíves felmérést 
végeztünk két országban (ebből az egyik Magyarország, a másik pedig Szlovákia) 100-100 fős 
célcsoport körében. Kutatásunk célcsoportja a humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem 
állami intézményekben, szervezetekben (kivéve köznevelési és felsőoktatási intézmények), 
beleértve civil szervezeteket, egyházi jogi személyeket, önkormányzatokat és nemzetiségi 
önkormányzatokat (társulásaik és intézményeik is) dolgozó szakemberek voltak. A kérdőívben 
feltett kérdések arra keresték a választ, hogy a szakemberek mely okokat tartják leginkább 
meghatározónak az elvándorlás szempontjából, milyen problémákat vált ki a migráció, 
valamint milyen megoldást tartanak elfogadhatónak a válaszadók. A kérdőív kiértékelése során 
az okokat, és a problémákat négy fő csoportba soroltuk be, mivel jellemzően a válaszok is e 
tényezőket szerint alakultak. Ezek a területek a gazdasági okok, szemlélet és identitás, szociális 
kapcsolatok, valamint tanulási célú elvándorlás voltak. Ezeket a tényezőket leíró statisztikai 
módszerekkel, illetve kereszttábla elemzéssel vizsgáltunk meg. 
 

4.1.Mit tudunk a fiatalok elvándorlásáról általában? 

A Magyar Ifjúság Kutatás 2016 adatai jelentik kutatásunk tágabb kontextusát, hiszen a Kárpát-
medence egészére nézve, reprezentatív adatokon alapuló kutatási adatokkal rendelkezünk, 
többek között a fiatalok elvándorlásával kapcsolatban is. Az adatok szerint 2016-ban minden 
harmadik (33 %) 15–29 éves fiatal tervezte, hogy külföldön tanul vagy munkát vállal. A 
munkavállalási szándék picit visszaesett a korábbi 2012-es adatfelvétel idejéhez képest, a 
tanulmányi szándék viszont picivel nőtt.4 Az ország régiói között nagyobb eltéréseket 
tapasztalhatunk: míg a Nyugat-Dunántúlon élő fiatalok 40%-a tervez valamilyen, hosszabb-
rövidebb külföldi tartózkodást, addig a Közép-Magyarországon ez az arány 26%.  

A főbb okok között a jobb megélhetés vezet, a tapasztalatszerzés és a nyelvtudás mint vonzó 
tényezők is fontosak, de a kilátástalanság és rossz anyagi körülmények legalább olyan erővel 
taszítják a fiatalokat. 

 
44 https://futournet.hu/hir_docs/1020_magyar_ifjusag_2016_a4_web.pdf 
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Kivándorlási okok a Magyar Ifjúság Kutatás 2016 alapján 
N=2000; százalékos megoszlás az összes válaszadó körében 

 
 

4.2. A műhelymunkák legfontosabb tanulságai 
A projekt során összesen 17 műhelymunkára került sor 2018-2020 között. Az első néhány 

műhelymunka alkalmával a kutatás megtervezése jelentette a fő irányvonalat: a 
szakirodalom áttekintése és közös elemzése mellett, a vizsgált problémára leginkább megfelelő 
kutatási módszer kiválasztása, a kérdőív összeállítása, valamint a vizsgálati minta/populáció 
meghatározása, elérésük módjának megjelölése jelentette a főbb témákat. A műhelymunkák 
ebben a szakaszban főként a konceptualizálásról, a kutatás várható eredményeiről, a beépíthető 
korábbi tudásról, tapasztalatokról szóltak. 

Ezt követően 13 alkalommal a műhelymunkákon résztvevő szakértőkkel 
fókuszcsoportos beszélgetéseket folytattunk a fiatalok helyben maradásának tényezőit 
vizsgálva. Ezek között voltak ugyan ismétlődő témák, de a résztvevők mindig más szektorból, 
településről érkeztek, ezért az összehasonlíthatóság érdekében inkább az azonos kérdések 
mentén való vizsgálódás módszerét követtük. 

A kutatás eredményei alapján egyik legfontosabb megállapítás, hogy az elvándorlás 
elsődleges oka, a gazdasági tényezőkben keresendő. A szakértők leszűrték, hogy a közösség 
megtartó ereje a helyi gazdaságban keresendő. Ennek megfelelően a lehetőség, a karrier, 
valamint az elhelyezkedési lehetőségek alapozzák meg a helyben maradást. 
 

Fókuszcsoport témája Megállapítások 
A helyben boldogulást 
befolyásoló tényezők 

A helyben maradást segítő tényezők azonosítása : 
- közösségi szerepvállalásra felkészítő programok 
- társadalmi tényezők javítása 
- egészségmegtartó programok 
- partnerség 
- vállalkozásfejlesztés 

Megoldási javaslatok a 
helyben maradásra 

- Gazdasági tényezők határozzák meg az elvándorlást 
- Területi tőke fontossága 
- Kommunikáció fontossága a helyben maradásban 
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Szociális szakemberek a 
helyben maradás és 
elvándorlás kérdéséről 

- Erős kivándorlás jellemző 
- Egzisztenciális problémák okozzák 
- Jobb esélyek külföldön 
- Nincs visszafelé irányuló migráció 

A helyben maradás és 
elvándorlás kérdése (1-3) 

- Fontos a tanulmányok szerepe 
- Felvidéki fiatalok jellemzően szlovákul tudnak továbbtanulni vagy 

Magyarországon 
- Vidéki településeken csökkenő lakosság 
- Infrastrukturális tényezők és tőkevonzó képesség hiánya  
- Szellemi tőke sorvadása megelőzi a gazdasági visszaesést 

A digitalizálódás hatása a 
helyben maradásra és az 
emberi kapcsolatokra 

- Jellemzően digitális környezetben élik életüket a fiatalok 
- Közösségi programok lehetnek képesek kimozdítani a fiatalságot ebből a 

helyzetből 
- Elmagányosodáshoz vezető okok 

Református közösségek a 
kallódó fiatalok 
megmaradásáért 

- Túlzott individualizmus káros hatásai, pl. motiválatlanság 
- Felszínesség, túliformáltság negatív hatásai 

Helyi felnőtt lakosság a 
kallódó fiatalok 
megmaradásáért 

- Munkaerőhiány és munkanélküliség 
- Infrastrukturális tényezők elvándorlás 

Helyben maradást elősegítő 
ifjúsági önszervező 
közösségek kialakítása 

- Kommunikáció fontossága a helyben maradásban 
- Kortárs segítők bevonása 

 
A szórványgyülekezetek 
megtartó ereje (1-2) 

- odafigyelés a legkisebb magyar közösségekre 
- szórvány és vidék párhuzamossága 
- infrastrukturális korlátok 

A helyben maradást segítő és 
az elvándorlást csökkentő 
megoldási javaslatok 

- Jellemző az elvándorlás főként a fiatalok körében 
- Jelentős kivándorlás, gyors asszimiláció 
- Akik elvándorolnak jellemzően nem térnek vissza 
- Megoldást jelenthet: az iskolafejlesztés, családtámogatás, infrastrukturális 

fejlesztés, jól fizető álláshelyek 
A műhelymunkák alapján tett főbb megállapítások 

 
 

A műhelymunkák második felében főként a települések tapasztalatait és megítélését volt 
hivatott felmérni. A megvizsgált közösségek mindegyike erős kivándorlásról számolt be. A 
kivándorlás alatt főként a Nyugat-Európába történő migrációt jelenti, amely főként az Európai 
Unióhoz történő csatlakozást követő időszakban élénkült meg, bár korábban is jellemző 
tendencia volt. A nyugati tapasztalatszerzés abban az esetben lenne gazdaságilag hasznos, 
illetve a kisebb települések számára pregnáns, ha a tapasztalat és megfelelő tőke elérését 
követően helyi vállalkozásokat hoznának létre, amely a lokális foglalkoztatásban is számottevő 
szerepet játszhat. Sajnos ez a folyamat nem így zajlik le a települések életében, hiszen a fiatalok 
nem térnek haza. Ez a tényező komoly hátrányos vonatkozással bír a településeken, 
közösségekben, tekintve, hogy a települések demográfiai, munkaerő és helyi társadalmi bázisát 
veszíti el, különösen, hogy a demográfiai folyamatok a műhelymunkák településein tragikus 
irányba fordultak.  

A külföldi munkavállalás és a külföldi munkabérek sok esetben a magyarországi, illetve 
szlovákiai fejlettebb területekhez képest is jelentősen versenyképesebbek, amely a kivándorlás 
irreverzibilis hatását erősítik. A műhelytanulmányokból leszűrhető, hogy az migrációs skálán 
leginkább káros folyamat a kivándorlás, mivel sokkal kevésbé történik visszairányú folyamat. 
Erre egyébként a zárókonferencián elhangzó előadások között is utaltak a résztvevők. 
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Szlovákiai, romániai tapasztalatokon, de a magyar tapasztalatok is azt mutatják, hogy a 
kivándorlás együtt jár a határon túli magyarság asszimilációjához, de hosszabb távon az 
anyaországi magyarság kivándorlottjain is megfigyelhetőek e tendenciák.  

A műhelymunkák második fázisában megállapítást nyert, hogy fontos szerepet játszik a 
település, és annak környezetének infrastruktúrája. Ez alatt elsődlegesen a közlekedési 
lehetőségek, az elérhetőség fontos. Az életminőségre számottevő hatást gyakorol, hogy 
milyenek a vásárlási, eljutási lehetőségek, az utak, vasutak minősége, az autópályák közelsége. 
A műhelymunkák résztvevői mind megerősítették ennek hiányát. Az oktatási lehetőségek sok 
esetben a specializált szakképesítést nem teszik lehetővé helyben, és csekély azok aránya, akik 
felsőfokú tanulmányaikat követően visszatérnek a kibocsátó településekre. Ezen tényezők 
akadályozzák a helyi tőkeképződést, legyen az pénzügyi, vagy területi tőke.  

Sajnálatos, hogy a projektben résztvevő települések kapcsán problémát okoz, hogy 
nincsen megfelelő vállalkozás, mely képes a kvalifikált munkaerőt helyben tartani, valamint a 
beszállítói láncokon keresztül számottevő területi hatást kiváltani. Ezzel összefüggésben egy 
térség leszakadását jól tudja előre jelezni a demográfiai aktivitás, vagyis megtörténik a lábbal 
szavazás jelensége, a szellemi bázis leépülése magával képes rántani a települést. A korábbi 
hazai felfogások főként a nagyvállalatok betelepítésével próbálták megoldani a 
rendszerváltozás előidézte tranzakciós krízist, azonban ezen cégek sajnálatosan kevés kivételtől 
eltekintve nem tudtak komoly lokális szintű ellátási láncokat kialakítani, főként magukkal 
hozták beszállítóikat, amelyek  nem helyben teremtettek munkát. Tetézte a problémát a lokális 
mezőgazdaság szinte teljeskörű elsorvadása is, hiszen a helyi termelők a kereskedelmi láncok 
megjelenésével fenntarthatatlan versenyhelyzetbe kerültek, s ezt nem kompenzálták a 
támogatások sem.  

A vállalkozásfejlesztés jelen környezetében korlátozottan képes betölteni a funkcióját, 
hiszen jellemzően támogatásokon alapszik, és állami vagy önkormányzati intézkedés 
függvénye. Sajnos nincsen megfelelő olyan cég, amely ezen akciók talaján fejlődött volna ki, 
és Balassagyarmaton is csak 1-2 jó növekedési potenciállal rendelkező kis -és középvállalkozás 
működik. A műhelymunkák megállapították, hogy a vizsgált települések önerejükből nem 
tudnak megfelelőképpen úrrá lenni a helyzeten, mivel ezen tényezők főként jelentősebb összegű 
beruházásoktól függenek, mely állami hatáskör. Ezzel összefüggésben talán az apró lépések is 
pozitív hatást tudnak kiváltani.  

A tanulmányok kapcsán a lehetőségek Balassagyarmat kivételével a többi településen 
nem megfelelőek, tekintve, hogy főként alapfokú oktatás van jelen a településeken. Ebből 
adódóan már a fiatal generáció már a középiskolától ingázásra kényszerül. Jelentős probléma, 
hogy a környező nagyobb települések a felsőoktatás, pályaválasztás kapcsán már számottevő 
elszívó erőt jelentenek a vizsgált térségekből. Határon túl komoly probléma forrását jelenti, 
hogy a gazdasági érvényesülés miatt főként államnyelven folytatják a hallgatók 
tanulmányaikat, amely szintén az asszimilációs hatásokat erősíti. 

A problémakör pontos feltérképezéséhez egy másik kérdéskört is vizsgált a kutatási 
procedúra, az identitás, vallás kérdéskörét, és a főbb társadalmi folyamatokat. A vizsgálatok, 
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fókuszcsoportok megállapították, hogy a jelenlegi Z és Alfa generációk esetében főként az 
online térben mozognak, amely a szakértők megítélése szerint elmagányosodáshoz, illetve a 
társadalmi kapcsolatok leépüléséhez vezet. Erre a tényezőre a jelenlegi pandémia még inkább 
ráerősít, hiszen az oktatás, egyéb tevékenységek a virtuális térben zajlanak. Leszűrték a 
szakértők, hogy aggasztó problémává léphet elő az elmagányosodás jelensége, amely főként a 
közösségbe történő integrálódás diszfunkcionalitásából fakad.  

Egy másik problémát jelent a jelenlegi felszínesség, illetve túlságos információbőség, 
amely nem megfelelően kontrollált formában kedvezőtlen hatásokat generál a fiatal generáció 
körében. Nem tanulják meg a fiatalok, milyen közösségben élni, és felelősséget vállalni, amely 
számos káros pszichológiai folyamatot indíthat meg.  

A szakértők hangsúlyozták a programok, rendezvények fontosságát, hiszen ezen 
tényezők elősegíthetik az ifjúság bevonódását, identitásának megalapozását. Arra is rámutattak 
a szakértők, hogy a gazdasági okok mellett a gyökértelenség, illetve megfelelő bevonódás 
hiánya oka lehet az elvándorlásnak. 

Melyek a fiatalok legégetőbb problémái? 
A műhelymunkákon megjelenő leggyakoribb kulcsszavak 

 
A szófelhő módszerével kerültek a kutatás ezen fejezetének kulcsszavai detektálásra, 

amely mintegy problématérképként is aposztrofálható. A módszertani megközelítés alapja volt, 
hogy ezen szavak fordultak elő legnagyobb gyakorisággal a tartalomelemzés során. A szó 
nagysága jelzi a probléma súlyosságát. A kutatás ezen szakaszából leszűrhető volt, hogy 
egyaránt érzékelték a munkaerőhiányt, főként a magasabb hozzáadott értéket előállító 
szektorokból, valamint a munkanélküliséget, amely főként az alacsonyabb végzettségűeket, 
roma nemzetiségűeket sújtja. Probléma forrása az elvándorlás, főként a kivándorlás, amely a 
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határon túli településekkel az asszimiláció veszélyével párosul. Ezen tényezők együttesen 
jelentik a stabil egzisztencia hiányát, amely komoly hatással van az egyén boldogságérzetére, 
illetve elégedettségére.  

Engelberth István és szerzőtársai kutatásai megállapították, hogy a magasabb iskolai 
végzettség pozitív kapcsolatban áll a lakosság lakóhelyével való elégedettségével.  Ugyanakkor 
azt is megállapították a kutatók, hogy a térségi központban élők is jobban szeretnek 
településükön élni, mint a környékbeli kistelepülések lakói. Ennek magyarázata 
feltételezhetően a valamivel jobb életkörülmények, közelebbi és alkalmanként jobb piaci- és 
közszolgáltatásokban rejlik. 

A problématérkép másik a generációs jellemzőkből fakad. Szinte közhely, hogy a Z és 
Alfa generáció tagjai digitális bennszülöttek, amelyek főként élményeket keresnek, jellemzően 
az online térben találják meg, főként ezen a platformokon fogyasztják a különböző tartalmakat. 
Nem véletlen, hogy számos egyházi személy megjelent a YouTube, valamint TikTok 
platformokon is. Ebből adódóan lehetőségként kell tekinteni a digitalizáció, és az általa nyújtott 
lehetőségekre, mivel fontos cél a fiatal generációk közösségekbe történő bevonása, s ezzel az 
identitás erősítése.  

 
4.3.A tanulmányutak tapasztalatai 
 
A projekt során összesen 9 belföldi és 2 külföldi tanulmányútra került sor 2018-2020 között. 
Függetlenül attól, hogy ezek a tanulmányutak mikor és milye földrajzi céllal valósultak meg 
(erre vonatkozó információ a tanulmányutak dokumentációjában található), tematikusan négy 
csoportba sorolhatóak az ott szerzett tapasztalatok, amelyeket a táblázatban színekkel is 
jelöltünk: a pozitív tapasztalatok megosztását zöld színnel, ha a programok tapasztalatai 
inkább negatív kicsengésűek voltak azt kék színnel jelöltük. Barackszín jelzi a szervezetekkel, 
közösségfejlesztéssel összefüggő pozitív tapasztalatokat, míg a szürke szín a személyes 
példát, a lelkipásztorok szerepét jeleníti meg. 
 
Téma Megállapítás Megállapítás 
Közösségfejlesztés 
bemutatása Ipolyságon 

Ifjúsági szervezetekkel (FIRESZ) 
kapcsolattartás bemutatása Lelkesedés, személyes példa fontossága 

Térség periférikus 
helyzetének bemutatása Hiányzó munkalehetőségek Iparfejlesztés, élelmiszeripari fejlesztés 

fontossága 
Szociális alapszolgáltatások 
bemutatása Demográfiai helyzet bemutatása Szociális központ épületének, szerepének 

jellemzése 
Szervezet programjainak 
megismertetése Karrierlehetőségek ismertetése Hálózatosodás, kapcsolódási pontok 

Gyökeresen más 
jellemzőkkel bír a település, 
agglomeráció 

Stabil demográfiai helyzet, stabil 
közösség 

Elsődleges cél keresztyénnek nevelés, stabil 
közösség, rendezvények 

Demográfiai problémák 
jelen vannak, de nő a 
beköltözők száma 

Hiányzó közösségi tér, de ifjúsági klub 
van 

Az önkormányzat és egyházközség aktív 
szerepével, bevonódással érhető el a 
helybenmaradás. 

Egyetemek és nagyvárosok 
vonzóhatása 

Személyes példa és modern 
kommunikációs csatornák a 
meghatározók 

Fontos szereppel bírnak a lelkipásztorok, 
humán szolgáltatók 
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Eltérő háttér, 
gazdaságföldrajzi 
adottságokból 

Humán infrastruktúra hiánya 
lehetetlenné teszi a helyben maradást 

Gyülekezetek szerepe fontos, de nem tud 
megtartó erőt biztosítani 

Fiatalokat támogató 
programok ismertetése Helyben maradás foglalkoztatás útján Kérdőív elkészítése és tanácsok biztosítása, 

hálózatosodás 
Család és gyermekjólléti 
szolgálat bemutatása Jó gyakorlatok összegyüjtése Jó gyakorlatok összegyüjtése 

Csökkenő lakosság, főként 
a fiatalok körében, nincs 
számottevő bevándorlás 

Mindennapi gondok jellemzik a 
gyülekezetet Jó gyakorlatok szükségesek 

Erős kapcsolat a 
szervezetek között 

Nagyfokú tervezettség a humán 
szolgáltatások terén Nagyszámú jó gyakorlat dokumentálása 

Kivándorlás hatásai a 
generációkra Fontos, mit hozott magával Nem rossz dolog a világlátás 

Fiatalok részvétele, 
bevonása fontos Családok bevonása Együttes szolgálat fontossága, bevonás 

Magyar nyelv szerepe 
Személyes példa és modern 
kommunikációs csatornák a 
meghatározók 

Helyi iparfejlesztés 

Folyamatos elvándorlás Gazdálkodás megtartó ereje Fordított asszimiláció 
A tanulmányutak főbb témái és megállapításai 

 
A negatív tapasztalatok közös pontja, amely megfigyelhetőek minden vizsgált országban, 

Magyarországon, Romániában, illetve Szlovákiában is, a kedvezőtlen demográfiai folyamatok. 
Ezeket a folyamatokat lehetett leszűrni Balassagyarmaton, Salgótarjánban a két nógrádi 
városban, illetve Székelyzsomborban, Lőrincrévén, illetve Lukanényén is. Ezen okokat 
Szlovákiában főként a hiányzó munkalehetőségnek tudják be, mivel a település városhiányos 
régióban található, amelyet tetőzött a Nagykürtösi ipar leépülése. Hasonló folyamat figyelhető 
meg Salgótarjánban is, amely a rendszerváltozás egyik legnagyobb vesztese. Ez a megállapítás 
alátámasztja a műhelymunkák során tapasztalt ambivalenciát, az egyszerre jelen lévő 
munkaerőhiányt, valamint a nem megfelelően fizetett állásokat, hiányzó karrierutakat. Fontos 
problémaként értékelhető a gazdasági jellegű problémákon túlmenően a megfelelő szellemi 
tőke megléte. Ezekben a térségekben megállapítható, hogy a gyülekezetek fontos szereppel 
bírnak a hitéletben, közösségfejlesztésben, de érdemi hatást a megfelelő fundamentumok 
hiányában nem képesek kifejteni.  

A pozitív példák között jellemzően olyan településekről van szó, amely gazdasága 
valamely nagyobb városhoz köthető (Erdőkertes kapcsán Budapest, Hajdúböszörmény kapcsán 
Debrecen). Az egyedüli kivételt Diósjenő jelenti, amely a beköltözők számát az 
agglomerációhoz való közelségének köszönheti. Székelyzsombor kapcsán együttesen van jelen 
a vándorlási veszteség és nyereség, ugyanakkor a mezőgazdaságnak van szerepe a népesség 
megtartásában. Ugyanez Lukanényén már sajnálatosan nem elegendő a megfelelő 
élelmiszeripari kapacitás hiányában. Szintén pozitív példát jelentett Hajdúböszörményben 
megfigyelhető aktiv intézményi részvétel, koordinált programszervezés, illetve az 
önkormányzat, valamint a református egyházközösség kooperációja. Fontos azonban 
leszögezni, hogy Hajdúböszörményben a legmagasabb a vizsgált településeken a reformátusok 
részaránya. Az agglomerációs településeken, így Erdőkertesen folyamatos a demográfiai 
aktivum, különösen az utóbbi évek ingatlanboomja hatására nagy a kiköltözők száma. A 
település sikerét egyértelműen Budapest közelségének tudhatja be. Ezen a településen nincs 
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szándék a lakosság megtartására, hiszen az cirkulál. A fiatalok kiköltöznek, majd felnőtté válva 
a nagyvárost, Budapestet választják, családot alapítva azonban ismét visszaköltöznek a 
településre. Így tehát a lelkipásztor feladata a jó keresztyénné nevelni az ifjúságot, amely a 
közösségfejlesztésen keresztül valósulhat meg. 

A szervezetekkel kapcsolatban a legfontosabb követelmény a megfelelő épület megléte, 
hiszen az elősegíti a működést. Ennek ellenére a szervezeti fejlődés, csoportképződés 
megindult, így aktív részvételt mutatnak a szervezetek. A szervezetek célja kettős, egyrészt az 
ifjúság keresztényi nevelésével, illetve a közösségbe bevonódással lehet elérni, hiszen ha a 
fiatal el is megy a településről a tanulmányai folytatása érdekében, később visszajár a 
közösségbe, nem veszíti el a gyökereit, teret adva ezáltal a későbbi visszatérésnek. A 
szervezetek másik jellemzője a szociális, illetve gazdasági alkalmazás, mivel ezen szervezetek 
képesek a karrierlehetőségek útján bekerülni a gazdaság vérkeringésébe, ezzel kilépnek a 
munkanélküli státuszból.  

A negyedik tapasztalatok a hitélet szerepét hangsúlyozzák. Ebben példát mutathat a 
lelkipásztor, a presbitérium, illetve maga a hívó közösség is, vagyis az egyházközösség 
fejlesztése egyben közösségfejlesztés is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy fiatal korban 
érdemes a közösségbe bevonás, amely későbbiekben végigkíséri a fiatalt a közösségben, és 
ezáltal válhat oszlopos taggá. Ehhez azonban szükség van az idősebb generáció részvételére is. 
Ebből adódóan az idősebb generáció részvétele szükséges a fiatalok részvételéhez. Szintén 
megállapítást nyert, hogy a közösségek, ezzel az együttes részévétellel lehetnek erősek, 
stabilak. Szintén a család szerepének fontosságát erősítik meg a külhoni, főként az Egyesült 
Államokból származó tapasztalatok. E megállapítások hangsúlyozzák a család szerepét, hiszen 
amennyiben vallásos családból származik a közösségbe érkező, nagyobb valószínűséggel vesz 
részt a közösségben. A fiatalok új, nagyobb városok iránti igénye szinte természetesnek 
tekinthető, hiszen a szülőfalujukat, szülővárosukat gyorsan kinövik a fiatalok. Emellett az 
egyetemi városok főként a településtől távolabb találhatóak, főként a jobb nevű intézmények 
nagyvárosokban koncentrálódnak. Azonban értékes élettapasztalatokkal gazdagodva a 
közösségeik értékes tagjává vállnak, tapasztalataik pedig elősegítik a helyben való boldogulást. 
Erre vonatkozott Székelyzsombor példája, amelynél a lelkipásztor részt vesz a fiatalok 
gazdálkodóvá válásában.  
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A tanulmányutak által feltárt problématérkép 
 

A kulcsszavak elemzéséből megállapítható, hogy a legtöbb településen problémát jelent 
az elvándorlás, de a területi elhelyezkedés, nem periférikus területi elhelyezkedés kedvezőbb 
hatásokat vált ki. Szintén leszűrhető, hogy főként az iskolai tevékenységek, felsőfokú képesítés 
megszerzése érdekében történik az elvándorlás. A kommunikációs csatorna fontosságát emeli 
ki, amellyel meg lehet a fiatalabb generációkat szólítani. Ennek egyik fontos terepe a közösség, 
azonban nyitni szükséges az online csatornák felé. A legtöbb periférikus településen jellemző 
a munkalehetőségek, különösen a kvalifikált munkaerő megtartását elősegítő jól fizető 
munkalehetőségek feltárása. A szociális élet egyik fontos vetülete a közösség, amely 
lehetőséget ad baráti kapcsolatok kialakulására. Ennek hiánya azonban sajnálatos módon 
fokozza az elvándorlást. 
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A műhelymunkák és tanulmányutak során gyűjtött megoldási javaslatok 

 
A tapasztalatok alapján megoldást jelenthet a tervezettség, amely a leginkább abban 

nyilvánul meg, hogy a közösség képes stabil intézményrendszert fenntartani, és működtetni Ezt 
emelték ki a tanulmányutakban résztvevők, ugyanakkor fontos ebben az esetben az egyház, 
valamint az önkormányzat megfelelő szintű kooperációja. Mindez azért fontos, mivel a 
kooperáció, a partneri kapcsolat megfelelő pénzügyi alapokat biztosít, amely a fiatalok 
bevonódását elősegíti, ezzel a minta továbbadását. Fontosnak találták a műhelytanulmányok a 
programok szerepét, mint a közösségfejlesztés egyik módját. A programok képesek arra, hogy 
a közösség tagjaiból egységet kovácsoljon, és ezek a tényezők a baráti kapcsolatok kialakulása 
útján hat kedvezően a fiatalok identitására. Személyes példa fontossága nem megkerülhető, 
hiszen a tanulmányutak tapasztalatai rámutattak, hogy a lelkész, illetve a presbtérium személye 
nagymértékben határozza meg a közösség életét. Természetesen a gazdasági alapok nélkül ezen 
tényezők csak kismértékben tudnak hatni az elvándorlás csökkentése érdekében. 
 
A főbb megállapításokat az alábbiakkal lehet összefoglalni: 
 
 

Gazdaságfejlesztés à Stabil települési gazdasági helyzet à Erős önkormányzati 

mozgástér à Erős vallási közösség à Identitáserősítés à Helyben boldogulás 
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4.4.Az összehasonlító kérdőíves kutatás eredményei 

A kérdőíves felmérést magyarországi és szlovákiai szakértők körében népszerűsítettük. 
Kutatásunk célcsoportja a humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami 
intézményekben, szervezetekben (kivéve köznevelési és felsőoktatási intézmények), beleértve 
civil szervezeteket, egyházi jogi személyeket, önkormányzatokat és nemzetiségi 
önkormányzatokat (társulásaik és intézményeik is) dolgozó szakemberek voltak. A kérdőívben 
feltett kérdések arra keresték a választ, hogy a szakemberek mely okokat tartják leginkább 
meghatározónak az elvándorlás szempontjából, milyen problémákat vált ki a migráció, 
valamint milyen megoldást tartanak elfogadhatónak a válaszadók. 

A kérdőívet a projekt honlapján hoztuk létre: 

http://hataronat.egyutteuropaert.eu/kerdoivek/#ipt-fsqm-popup-form-55 

A projekthez kapcsolódó minden eseményen ismertettük a résztvevőkkel, hogy lehetőség van 
a kutatásban részt venni, s ezt az online kérdőív kitöltésével tehetik meg. 

 

4.4.1. Háttérváltozók 

A kérdőívet kitöltők nemi arányának megoszlása a felmérésben szinte azonos: 52% nő, míg 
48% férfi válaszolt a kérdéseinkre.  

A magyarországi válaszadók Nógrád megyeiek voltak szinte kivétel nélkül. A magyarországi 
válaszadók több mint kétharmada Balassagyarmaton él, kisebb arányban Rétságról vagy 
Szécsényből is kerültek ki az adatközlők. A szlovákiai válaszadók ennél nagyobb földrajzi 
megosztottságot reprezentáltak.  

Életkor tekintetében kevesebb kortárs segítő válaszolt kérdéseinkre, inkább az idősebb x 
generáció tagjai vannak jelek a kitöltők között, s nagy valószínűséggel a humán-szolgáltatások 
területén általában is az ő súlyuk erősebb. 

A humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézményekben, szervezetekben 
dolgozó szakemberek megoszlása az egyes szférák között az alábbi diagramon látható, 
miszerint minden harmadik válaszadó művészeti vagy kulturális szférát képviselt, minden 
negyedik egyházi körökben dolgozott (ez a projektben résztvevő partnerek jellegéből is 
adódott), magas továbbá a szociális és családi szférát képviselők aránya. 
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A humán szolgáltatás mely területén dolgozik? (az összes válaszadó megoszlása, %) 

 
 

4.4.2. Az elvándorlás okai és kezelése a szakértők szerint 

Először arra kértük meg az adatközlőket, becsüljék meg, hogy a településükön és annak 
környezetében mekkora arányú a fiatalok (15-24 évesek) elvándorlása. Itt egy 1-100-ig terjedő 
skálán kellett értékelni, hogy milyen érzetük van ezzel kapcsolatban az adatközlőknek: az 
eredmények azt mutatják, hogy a magyarországi elvándorlás – a válaszoló szakértők szubjektív 
érzete szerint – közel 70%-os, míg a szlovákiai 55%-os. 

Ezt követően arra kértük a szakértőket válaszoljanak arra a kérdésre, hogy melyek a legégetőbb 
problémái ma a vidéki fiataloknak? A három legfontosabb problémát az alábbi táblázatban 
összesítettük országonként. Látható, hogy míg Magyarországon a legfontosabb problémát az 
anyagi dimenzió jelenti, Szlovákiában ez csak a harmadik. 

Rangsor Magyarország Szlovákia 
1 Alacsony jövedelem Közösségek hiánya 
2 Közösségek hiánya Individualizmus 
3 Kevés szórakozási 

lehetőség vidéken 
Alacsony 
jövedelmek 

 
Melyek a legégetőbb problémái ma a vidéki fiataloknak? (nyílt kérdésre adott válaszok, 

gyakoriság alapján kialakult rangsora) 
 
Az arra a kérdésre kapott válaszokat, hogy mely okokat tartják leginkább meghatározónak a 
szakértők az elvándorlás szempontjából, négy fő csoportba soroltuk be, mivel jellemzően a 
válaszok is e tényezőket szerint alakultak. Itt jellemzően nem voltak nagy eltérések az országok 
szerint. 

 

9,5

25,4

17,511,1

36,5 Egyéb

Egyházi

Szociális, család

Ifjúsági/Gyermek

Művészeti/Kulturális
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Melyek az elvándorlás legfontosabb okai? (az összes válaszadó %-os megoszlása) 
 

A különböző válaszokból képzett kategóriák alapján megállapítható, hogy összhangban a 
műhelymunkák, tanulmányutaknál tapasztaltakkal, a gazdasági okok játszanak leginkább 
szerepet az elvándorlásban. Ezek között a válaszadók számos okok közül a leggyakoribb a 
jövedelemi helyzet, a bérszínvonal voltak. Az identitás, és szemlélettel összefüggenek a 
gyökértelenséggel, közösségi életben történő részvétel hiánya, ez a második leggyakoribb 
ennek a hiánya, amely kiválthatja az elvándorlást. A harmadik leggyakoribb az elvándorlásra 
leginkább hatást gyakorló tényezők közül az oktatási ambíció. 

A második leggyakoribb ok vonatkozásában is a gazdasági okokat jelölték meg a válaszadók, 
főként a karrierlehetőségek hiányát. A második oknál már nagyobb szerepet kapott a szemlélet, 
és az identitás kérdésköre, amely főként a kíváncsiságból, az új megismeréséből fakad. Az első 
okhoz képest már megjelenik a társaság, programok, közösség hiányából fakadó elvándorlás, 
mivel nincs meg az a közeg, amelybe szívesen hazatér a fiatal a tanulmányait követően. Az első 
okhoz képest kétszeres gyakorisággal fordul elő az iskolai célú elvándorlás. Ebből tehát 
leszűrhetjük, hogy az első és második meghatározó okok szignifikánsan nem különböznek 
egymástól. A harmadik kiváltó oknál már tapasztalható az első és második meghatározó okhoz 
képest eltérést.  

Arra a kérdésre, hogy milyen eszközökkel is lehetne csökkenteni az elvándorlást, a szakértői 
válaszok nyílt formában érkeztek, amelyek csoportosítása után azt mondhatjuk, hogy a 
legfontosabbak arra mutattak rá: egyrészt egy élhető településen, színvonalas szabadidő 
eltöltési lehetőségekre alkalmas közösségi terekkel, összetartó, erős közösségekkel, illetve erre 
nevelő korai szocializációval lehetne hatni a fiatalokra. 

„Már kisgyermekkorban elkezdeni a közösségépítés folyamatát, a szülők, családok 
bevonásával. Az oktatási intézményekben akár tantárgyak (társadalomismeret, 
természetismeret)  keretébe beépíteni a közösségszervezés alapjait, közösségépítést. A városban 
több közösségfejlesztő-építő programot szervezni. Hiába vannak a beruházások, fejlesztések, új 
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közösségi terek létesítése, ha nincs közösség, aki betölti. Munkahelyeket kellene teremteni, 
képzési lehetőségeket biztosítani.” – fogalmazza meg az egyik szakértő. 

„Munkahelyteremtés, közösségek kialakítása. Megszerettetni a vidéki élet. Gondolkodásra 
nevelni a fiatalokat, hogy találják ki, környezetükben mivel tudnának hasznosak lenni a 
társadalomnak, miből tudnának megélni, családot fenntartani.”- így egy másik. 

Arra a kérdésre vonatkozóan, hogy hogyan jellemezné a helyi munkalehetőségeket a fiatalabb 
generáció helyben boldogulásához való megfelelés szempontjából, a válaszadóknak 1-10 
skálán kellett értékelést adniuk, ahol az 1-es a nagyon kedvezőtlen, a 10-es a nagyon kedvező. 
Átlagolva az eredményeket Magyarországon 4,2-es, Szlovákiában picit magasabb, 5,3-as 
átlagot kaptunk. Ebből arra a következtetésre juthatunk, hogy a bevont szakemberek véleménye 
kételyeket fogalmaz meg a fiatalok helyben boldogulásának lehetőségével kapcsolatban. 

 
Hogyan jellemezné a helyi munkalehetőségeket a fiatalabb generáció helyben 

boldogulásához való megfelelés szempontjából? (10 fokú skálán kapott átlagok, ahol az 1-
es a nagyon kedvezőtlen, a 10-es a nagyon kedvező) 

A kérdőív következő kérdése arra vonatkozott, a megkérdezettek mennyire érzi megbecsültnek 
(anyagilag és társadalmilag) a képzett munkaerőt a saját lakókörnyezetükben.  Szintén 
skálázandó értékelés mentén értesülhetünk véleményükről, 1-5 közötti intervallumban, ahol 1 
az egyáltalán nem megbecsült, 5 pedig a teljes mértékben megbecsült. A legjobbnak járó 5-ös 
értékelés szinte elmaradt mind a magyarországi, úgy a szlovákiai válaszok között. 
Magyarországon a válaszadók fele értékelte közepesnek az képzettség anyagi megbecsülését, 
közepesnél rosszabbnak nagyjából harmaduk. Ez egybevág azzal, hogy Nógrád megyében igen 
alacsonyok a fizetések, a 2020 II. negyedéves, fő állású foglalkoztatásban lévők bruttó 
átlagkeresete 295 115 Ft volt, amely számottevően alulmúlja a 395 500 Ft-os országos 
átlagfizetést. E megyében nőttek (Vas megye mellett) a legalacsonyabb mértékben a fizetések 
a bázis évhez képest is. Szlovákiában, már a korábbi válaszokból is láthattuk, hogy nem az 
anyagiakkal van a legfőbb probléma, amikor a fiatalok elvándorlásáról szó esik, itt a válaszadók 
szerint a képzett munkaerő megbecsültsége 4,1 átlagot üt meg az 5-ös skálán. 
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A képzett munkaerő megbecsültsége anyagi és társadalmi szempontból (Ötfokú skálán 
kapott átlagok, ahol 1 – egyáltalán nem megbecsült, 5 – nagymértékben megbecsült) 

Érdekesség, hogy arra a kérdésre, mennyire becsülik társadalmi elismerés szempontjából a 
képzett munkaerőt a lakókörnyezetben, a magyarországi válaszadók körében enyhe növekedés, 
a szlovákiai szakértők körében pedig csökkenés tapasztalható. 

 

4.4.3. Közösség és jó gyakorlatok 

A szakértői kérdőív záró részében arra voltunk kíváncsiak, hogy az adatközlő, ismer-e olyan jó 
gyakorlatot a településén (vagy a tágabb környezetében), amely a helyi lehetőségekre épülő 
foglalkoztatásra, vállalkozás létrehozására vonatkozik?  

Jó gyakorlat 

  % 

Nem ismer ilyet 34,9 

Inkubátorház, képzések és pályázatok 28,6 

Közösségfejlesztés 11,1 

Lakhatási programok 17,5 

Civil szervezetek 7,9 

Összesen 100,0 

Jó gyakorlatok ismertsége a szakértők körében (az összes válaszadó %-os megoszlása) 

A legszembetűnőbb eredmény, hogy a megkérdezettek több mint harmada nem ismert jó 
gyakorlatot, amely a helyben maradást segítené. Valamivel kevesebben azt válaszolták, hogy 
az inkubátorházak, képzések és pályázatok területén már vannak kezdeményezések. 
Kevesebben ugyan, de említették a lakhatási programokat, mint eszközök a fiatalok helyben 
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tartására. Illetve a közösségfejlesztésben és a civil szervezetek munkájában is elő-elő fordulnak 
jó gyakorlatok. 

Azt leszögezhetjük és a megoldási javaslatoknál a szakértők is felsorolták, hogy az erős, 
összetartó közösséget segítik a fiatalok helyben maradását. Megkérdeztük ezért, hogy a 
kérdőívezés pillanatában milyen közösségekhez csatlakozhat egy fiatal a településen?  

 

 
 

A Milyen közösségekhez csatlakozhat egy fiatal az önök településén? kérdésre adott 
válaszok (az összes válaszadó %-os megoszlása) 

 

A magyarországi megkérdezettek majdnem fele vélte úgy az első legfontosabb közösség 
esetében, hogy ez a vallási közösség. Majdnem ugyanannyian állították, hogy a társadalmi 
szervezetek, baráti kör vagy pedig a sporthoz köthető emberi csoportok gyakorolják a 
legnagyobb szociális hatást a fiatalokra. Legkevesebben az iskolai közösség és – meglepő 
módon – a család hatását vélték elsődlegesnek. Szlovákia esetében a legnagyobb arányban a 
társadalmi szervezeteket, baráti kört említették, ezt követi az iskolai közösség, a sporttársak, és 
csak negyedik helyen a vallási közösségek. A család, mint közösség szempontját, a 
magyarországi válaszadókhoz hasonlóan, itt is kevesen említették. 

A közösségek helyben tartó erejének becslésére is megkértük adatközlőinket, amire a már 
korábban is használt tízfokú skálán tudtak válaszolni. Ennek értelmében a magyarországi 
szakértők átlaga 5,7 lett, a szlovákiai átlag pedig 6,2. Ebből arra a következtetésre jutottunk, 
hogy az erős közösségek – ugyan fontos indikátorok az elvándorlás elleni küzdelemben – de 
még messze nem állnak készen a Z és Alfa generáció tagjainak a megszólítására. Már csak 
ebből a szempontból sem mellékes, hogy milyen javaslatokat fogalmaznak meg a  szakértők a 
közösségszervezők felé, amivel a fiatalok helyben maradását előmozdíthatnák? 
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Milyen javaslatokat fogalmazna meg a közösségszervezőknek, amivel a fiatalok helyben 
maradását előmozdíthatnák? (az összes válaszadó %-os megoszlása) 

 
A javaslatok között a klasszikus, s a pandémia által nehezített, személyes találkozás szerepel az 
első helyen. Minden második szakértő (53%) gondolja ugyanis azt, hogy programok 
szervezésével lehet közösséget létrehozni. Bár nem a közösségszervező elsődleges feladata, de 
a munkahelyteremtés is megjelent a javaslatok között a második helyen. S a harmadik helyen a 
kommunikáció szerepel. Érdekességként itt nem csak a passzív online kommunikációt, hanem 
a személyes, akár a kortárs segítőket is felhasználó face-to-face kommunikáció erősítését 
emelték ki a szakértők a határ mindkét oldalán. 

 

5. Konklúzió  

A kutatás legfontosabb megállapítása, hogy az elvándorlás főként gazdasági okokból 
fakad. A vizsgált települések mindegyikén számottevő probléma, hogy nincsen megfelelő 
minőségű munkaerőbázis, illetve nem versenyképes bért fizetnek a munkáltatók.  

Ez a kiváltó ok minden résztvevő település, és ország esetében megfigyelhető folyamat, 
ezt erősítették meg Magyarországon, Szlovákiában, és Romániában is. 

A második meghatározó tényezőként az identitás kérdése, illetve a szemléleti kérdések 
befolyásolják az elvándorlást. A kutatás egyértelműen megerősítette, hogy amennyiben nincs 
elég kötőerő a lakóhelyhez, szülőhelyhez, úgy nagyobb valószínűséggel fog a fiatal a 
településről időlegesen vagy véglegesen elköltözni. A másik ilyen meghatározó ok, hogy a 
fiatalok főként kíváncsiságból, az újdonság miatt vándorolnak el. 

A harmadik meghatározó ok, abban rejlik, hogy a felsőoktatási intézmények a nagyobb 
városokban koncentrálódnak, és ez a koncentrálódás tovább folytatódik Magyarországon, 
hiszen a vidéki felsőoktatás egyre nehezebb helyzetben van. Csak érdekességképp, korábban 
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Balassagyarmatra is terveztek felsőoktatási intézményt, azonban jelenleg az anyaintézmény is 
a megszűnés szélére sodródott. 

A műhelymunkák, tanulmányukat, és a kérdőíves felmérés is azonos konklúzióra jutott, 
hogy a meghatározó tényezők kapcsán ez a három tényező, amely nagymértékben befolyásolja 
a településről való elvándorlást. Másik fontos megállapítás, hogy nincs szignifikáns különbség 
a projektben részt vevő országok között, tehát mindannyian hasonló problémákkal 
szembesülnek. Szlovákiában, Romániában nem csak az elvándorlás, hanem a kivándorlás is 
komoly problémának tekinthető, és ez sokkal inkább visszafordíthatatlan folyamat. A határon 
túli településeken az elvándorlás jellemzően államnyelvi környezetbe történik, amely az 
asszimilációs folyamatokat tudja tovább gerjeszteni.  

A megoldási javaslatok ebből adódóan több oldalról közelíthető meg. Az első és harmadik 
kiváltó okra jellemzően a település kevésbé van hatással, hiszen a gazdaságfejlesztési 
eszköztárak korlátozottak még egy Balassagyarmat méretű település esetében is. Itt a térség 
fejlesztésre irányuló prioritásokban az attraktív infrastruktúra tud működő tőkét vonzani, és 
ezzel a helyi GDP-t emelni. Ebben tehát legalább középszinten megfogalmazott stratégiai 
lépésekre van szükség, ebben  a helyi elit és döntéshozók csak korlázottan tudnak részt venni, 
hiszen a legtöbb esetben egy beruházásgazdaságossági döntés. 

A kutatás megerősítette, hogy a közösség, a lelki gondoskodás főként azon keresztül tud 
hatást gyakorolni a fiatalok helyben maradására, hogy egy közösséget épít, progamokat, 
elfoglaltságot ad a fiatalok számára, emellett jó keresztényekké is tudnak válni. Fokozatosan 
ezzel bevonódik a közösség munkájába, amellyel az identitása, a helyi gyökerek iránti tisztelet 
kialakul. 

Ennek az lehet a pozitív fejleménye, hogy ha van hova, és van miért visszatérni, mivel 
helyben maradtak a barátok, vagy egy közösség, úgy nagyobb eséllyel választja végleges 
lakhelyének az szülővárosát a fiatal. Ebből adódóan a lelkipásztornak e vonatkozásban lehet 
szerepe a kutatás megállapításai alapján. 
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6. A kutatás célkitűzéseinek teljesülése, hasznosulása a projekt egésze és társadalmi 
szempontból 

A „Református közösségfejlesztő gyakorlatok a vidéki fiatalság megmaradásáért” 
kutatómunkánkba a következő előfeltevésekkel vágtunk bele: 

- Az ember eredendően közösségi lény 
- A helyi erős, egészséges közösségek működésének elengedhetetlen része 

a fiatalok helyben maradása  
- A református gyülekezetek, egyházi közösségek valamennyi generációt 

felölelnek, így közvetlen tapasztalatuk van a fiatalokkal való foglalkozásról és ennek 
következtében személyes kapcsolataik is. 

Egy település demográfiai csökkenése következtében először azok a közösségek szűnnek 
meg, melyek egy-egy generáció vagy generációspecifikus érdeklődési kör mentén jönnek létre. 
Azoknak a közösségnek, melyek szélesebb rétegeket érintenek nagyobb esélyük van a 
megmaradásra. Valamennyi közösség közül azonban a legátfogóbbak az egyházi közösségek, 
ahol a „tagság” már a születést követően kezdetét veheti (keresztelő) és egészen az utolsó 
lélegzetvételig (temetés) tarthat. Az egyházi közösségek tehát valamennyi generációt átfognak 
és szélsőséges esetben ideig óráig egy település életében képesek utolsó közösségként is 
fennmaradni egészen vegyes generációkkal és társadalmi rétegekhez tartozó tagokkal. Hogyan 
képesek minderre? Ennek lényege nem a látható, fizikai valóságban keresendő. Az egyházi 
közösség eredete a transzcendens valóságban van. A közösség középpontjában minden esetben 
az Isten Igéjének, azaz a Biblia üzenetének képviselete és továbbadása, illetve az Istennel való 
élő és személyes kapcsolattartás, az imádság áll. Az igehirdetés és imádság, azaz a 
szentháromság Isten természetfeletti jelenléte az egyházi, így a református közösségek alapja. 
Ez pedig a fizikai környezettük függetlenül rendelkezésre áll valamennyi helyen. 
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a közösségek tevékenysége csupán ebben a két 
aktivitásban merül ki. Ennek részletezéseként, generációs adoptálása nyomán különféle 
gyülekezeti alkalmak és programok jönnek létre, melyek közvetett vagy közvetlenül 
hozzájárulnak a gyülekezet teológiai identitásához. Adott esetben még az is előfordul, hogy 
más közösségek hiánya, hiányos működése vagy radikális megváltozása miatt, a helyi 
gyülekezet rövidebb-hosszabb ideig átvesz olyan funkciókat is, melyek eredendően nem 
tartoznak a feladatai körébe (pl. táncoktatás, magyar nyelvoktatás, idegen nyelvoktatás, 
cserkészet, magyar kultúra ápolása, pályaorientáció, bizonyos gazdasági funkciók, 
intézményfenntartás stb.). 

Az egyházi közösségek ezért stratégiai jelentőségűek függetlenül a település demográfiai 
vagy gazdasági mutatóitól. Megtartó erejük azonban nehéz helyzetben, csökkenések és 
elvándorlások közepette mutatkozik meg. Végvárként az utolsókig képesek fennmaradni, 
aminek legfontosabb előfeltétele a helyben lakó lelkipásztoroknak, mint a helyi közösség 
szellemi, lelki alapjainak folyamatos biztosítása. Az ő egzisztenciájuk megerősítése alapvető a 
helyi közösségi élet működése szempontjából, ami pedig a mindenkori ember elementáris 
szükséglete. A vidéki fiatalok helyben maradásának tehát előfeltétele a helyben működő 
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közösség. A közösségek közül pedig kiemelkednek a keresztyén közösségek, így a református 
gyülekezetek. 

De pontosan milyen lehetőségei vannak egy református közösségnek? Mit képes 
„nyújtani” a fiatalok számára? 

A református gyülekezetek, nem rendelkeznek gazdasági potenciállal. Számot tevő 
munkahelyteremtéssel nem tudják segíteni a helyben maradást. Az egyház egyik legfontosabb 
feladata azonban a keresztyén valóságértelmezés megismertetése. Ennek része az, ahogyan 
Isten látja és értékeli a valóságot. Ahogyan Ő különbséget tesz jó és rossz között, igaz és hamis 
között. A keresztyén valóságértelmezés tehát az isteni értékrend megismerését jelenti. Ez az 
embert Isten teremtményének mondja. Az ember ezért soha nem önmagában, hanem kizárólag 
az Istennel való viszonyában szemléli. Az ember végső boldogulását, megelégedettségét és 
végzetét pedig elválaszthatatlannak tartja az Isten jelenlététől. Kiindulásként ez a fiatalok 
személyes identitáskeresésére nézve azt jelenti, hogy általánosságban az emberi élet és ezzel 
együtt az ő életük elsősorban nem a véletlennek vagy a szülők akaratának a következménye, 
hanem a szentháromság Isten teremtése. Ez pedig nem pusztán az élet megfoganását és 
születését jelenti, hanem az emberi élet legalapvetőbb körülményeit, a családi, helyi és nemzeti 
kapcsolódást is. Azok a családi, nemzeti, lokális beágyazódásaink, ahonnan elindulunk az 
életben nem esetlegesek, hanem tudatos tervezés és döntés következményei. Ezért ezeket 
komolyan vehetjük. Számolhatunk velük. Építhetünk rájuk. És mindenekelőtt felfedezhetjük 
azok értelmét és jelentőségét. Mivel a keresztyén valóságértelmezés azt mondja ki, hogy az a 
tény, hogy Istentől kaptuk az életet előrébb való minden másnál, ezért a személyes életünkben 
számolhatunk Istennel. Az Istennel való számolás egy emberi életben egészen gyakorlati 
módon megfogalmazva azt jelenti, hogy hosszú távon tervez. Nem a pillanatnak és az érzékek 
külső manipulálási lehetőségén keresztül hozza meg döntéseit, hanem életének része az az 
értelemkeresés, ami Isten tervének személyes felfedezését jelenti. Az arra való rádöbbenés, 
hogy Isten mit szeretne vele annak függvényében, hogy milyen képességek, adottságok, 
erősségek és külső fizikai keretek között indult el, zajlik az élete. Isten jelenléte egyben 
számonkérhetőséget, máshogy megfogalmazva személyes felelősséget is jelent, hogy mire 
„költjük” az életünket. A helyi gyülekezet tehát egy merőben más valóságértelmezést kap, mint 
amit a szekuláris valóságértelmezés ad számára, mely a szabad és korlátlan választás jogára 
hivatkozva minden környezeti tényezőt esetlegesnek és ezért megváltoztathatónek, 
lecserélhetőnek tart. A keresztyén közösség először is a valóságnak azon értelmét adja az 
egyénnek, melyben el kell helyeznie az aktuálisan tapasztalható fizikai nehézségeket, mint a 
képzettségnek megfelelő munkahelyi problémák, korlátozott oktatási lehetőségek, korlátozott 
kulturális és szabadidős tevékenységek, illetve a kutatás korábbi egységeiben részletezett 
nehézségek. Ezeket azonban soha ne önmagukban értelmezze, hanem Isten és a keresztyén 
normák tengelyén, tudva azt, hogy az ember boldogságkeresésének igazi tárgya nem a fizikai 
környezetben, hanem Isten természetfeletti jelenlétében valósul meg. 

Mindez milyen helyi társadalmi következményekkel jár? Nem járul mindez hozzá az 
érdektelenséghez, a problémák elspiritualizálásához és a nehézségek mélyüléséhez? Éppen 
ellenkezőleg! Azt a teológiai alapvetése, hogy a keresztyén identitás tudatos polgárokat, a 
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felebaráti kör irányába forduló embereket ad a helyi közösségnek, akik a szeretet kultúrájának 
megvalósítására törekednek a keresztyén munkaetikán keresztül. Mindezt szépen illusztrálják 
a különféle keresztyén közösségek törekvései függetlenül attól, hogy milyen körülmények 
között élnek. Legyen szó akár Romániáról, Szlovákiáról vagy akár Magyaroroszágról, a 
keresztyén identitás következménye proaktív életszemlélet és egyéni magatartás. Nézzük kicsit 
jobban, mit is jelent mindez. Olyan „készségekről”, aminek kialakítása, gondozása és 
fenntartása közvetlenül a keresztyén üzenetből következik. Abból az üzenetből, ami a 
keresztyén közösség lényegét adja. 

A keresztyén üzenet része a világos értékrend, azaz az erkölcsileg jó és rossz közti 
egyértelmű megkülönböztetés, a homályos, kétértelmű, akár definiálatlan értékrend kerülése. 
Ennek következtében a közösség tagjai tudatos polgárok lehetnek abból a szempontból, hogy 
nincsenek kiszolgáltatva az adott kulturális divatnak, azaz egy külső értékrendnek, hanem 
meghatározott, belső keresztyén érétkek mentén szervezhetik és élhetik az életüket. A 
keresztyén tudatosság része annak elismerése is, hogy a valóság tágabb a fizikai világnál, az 
emberi érzékelés szempontjából látható és láthatatlan részre osztható. Mindez azt is jelenti, 
hogy a boldog életre való törekvés nem pusztán fizikai javakat jelent, hanem a nem materiális 
értékek szintén jelen kell, hogy legyenek. Sőt, igazából az immateriális javak adják meg a 
materiális javak jelentőségét. 

A keresztyén identitás társadalmi következménye a keresztyén felebaráti kör 
hangsúlyozása. Ez azokat jelenti, akik elérhető fizikai távolságban vannak. Azaz egy globális 
gondolkodással szemben a lokális, fizikai környezetet hangsúlyozza. Ez az a kör, akikért 
közvetlen felelősséget vállalhatunk és akik élete együtt épül vagy hanyatlik a mi életünkkel a 
környezeti változás függvényében. A felebaráti kör jellemzője, hogy az individualista 
megközelítés helyett, az egyén mindenek felé való állításával szemben, a másik javának 
keresése, jólétére való törekvést is beemeli a személyes célok közé. Mindez az elidegenedés 
felszámolására és az együttműködés hatékony kiterjesztéséhez járul hozzá, ahol az egy területen 
élők egymás szövetségesei a jobb boldogulás reményében.  

A szeretet kultúrájának megértéséhez fontos értenünk a szeretet bibliai fogalmát. Ennek 
lényege kapcsolódik a felebaráti körhöz. A szeretet keresztyén értelmezése, a másik javának az 
én személyes javam elé való helyezése. Mértéke pedig, hogy miről vagyok kész, hajlandó 
lemondani a másik érdekében. Kiindulása nyilvánvalóan az, hogy a másik emberi élet legalább 
annyira értékes, mint az enyém Isten teremtése révén. Ezért a személyes cselekvésben nem a 
másiktól függetlenül, hanem vele együtt igyekszem a személyes előmenetelemet keresni. 
Ennek része az áldozat vállalása, illetve a hibák helyrehozatalának lehetősége. 

A keresztyén munkaetika társadalmi következménye, hogy a munkámat a lehető legjobb 
minőségben végzem, mint amivel elsősorban nem a munkáltatóm felé tartozok elszámolással, 
hanem Isten felé, akitől a tehetségemet és végső soron az életemet is kaptam. Ezért a munkát 
szolgálatként értelmezve végzem, tudva, hogy kezdettől fogva elválaszthatatlan része az 
emberségnek teremtési rend lévén. Ennek következménye, hogy nem csak mástól várom, hogy 
javítsanak a szűkebb és tágabb életkörülményeimen, hanem keresem annak személyes 
lehetőségeit is. 
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A kétéves kutatómunka gazdag terepmunkát jelentett számunkra. Akármilyen nehéz 
körülmények között élő településre jutottunk el, a helyben maradási kedv akkor van meg, ha a 
településen jó közösség, leginkább keresztyén gyülekezet működik. 

Rövid távon a lokális helyhez kötés egyértelműen politikai-gazdasági eredetű. Hosszabb 
távon azonban az ember számára nem elég pusztán az anyagi szempont, hanem mélyebb 
megelégedettségre vágyik. Annak a belső bizonytalanságnak és nyugtalanságnak a 
megszüntetésére, mely végső soron az elmúlásban és a halálban testesül meg. A halálra a 
legmegnyugtatott válasz kizárólag az élet lehet. Az az élet, melyet a halál nem tud ledönteni, 
hanem ami diadalt tud aratni, meg tud maradni, erősebbnek bizonyul a végső ellenséggel 
szemben is. Ez egyedül Jézus Krisztus élete. 

A református közösségfejlesztés legfontosabb jelentősége, hogy a valóság és az élet 
alapvető kereteinek biztos fundamentumát adja az egyén számára, melynek legfontosabb része 
és egyben változhatatlan viszonyítási pontja maga a szentháromság Isten. Ezzel együtt pedig 
egy olyan közösséget mutat, amely az adott településen képes egészen a lelkészi egzisztencia 
fennmaradásáig intenzíven, azt követően pedig korlátozottan, de a szórványgondozás 
következtében ennek ellenére továbbra is valóságosan jelen lenni. 
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