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I. A terepről 
 

A Baranya, Tolna és Somogy megye határán fekvő Sásdi kistérség egésze, összes települése az ország 

leghátrányosabb helyzetű (a továbbiakban LHH) kistérségei/települései között található. A társadalmi 

egyenlőtlenségek mérséklésére törekvő fejlesztéspolitika pontos területi célzását szolgáló besorolást 

a gazdasági, társadalmi és területi hátrányok tartóssága, újratermelődése indokolja. Az aprófalvas 

településszerkezet – amely mai formáját egy bő évszázada tartó, töretlen népességfogyás 

eredményeként érte el –, a megyehatár menti, periférikus fekvés, a települések, elsősorban az 

aprófalvak sorának közlekedési árnyékhelyzete, a tömegközlekedési hálózat gyenge szövete a 

hátrányokat tápláló legfontosabb strukturális okok. Sásd, a kistérség – és a Hegyháti járás – központja 

a maga alig valamivel több, mint 3200 lakosával egy nagyobb falunak tekinthető, a térség másik 

városi címmel rendelkező településén, Mágocson is 2450 az állandó lakosok száma.
1
 A kérdőíves 

kutatásba bevont további települések Bikal (785 fő) kivételével ötszáz fő alatti aprófalvak, amelyek 

közül Alsómocsolád, Meződ, Ág és Gerényes zsákfalvak, s noha Kisvaszaron át vezet út Komló felé, a 

buszközlekedés ezen az útvonalon megszűnt, így lényegében e falu esetében is közlekedési 

zsákhelyzetről beszélhetünk.   

A rendszerváltással összeroppant a bányászat és a mezőgazdaság pillérein nyugvó gazdasági 

szerkezet, radikálisan összezsugorodott a munkaerőpiac, és generációkon át érvényesnek tűnő 

megélhetési, boldogulási stratégiák veszítették el érvényüket. A helyi, térségi gazdaságban elmaradt 

a szerkezetváltással kísért újjáépülés, s nem bővült az elsődleges munkaerőpiac sem, a talpon 

maradt, illetve újonnan induló kis- és középvállalkozások nem tudják felszívni a munkaerőpiacról 

tartósan kiszorult, zömmel képzetlen roma és nem roma embereket. A kistérségben élők 

elhelyezkedési lehetőségeit és a helyi vállalkozások megerősödésének, fejlődésének esélyeit 

korlátozza az is, hogy a közeli centrumok (Pécs, Kaposvár, Dombóvár) gazdasága sem regenerálódott 

olyan mértékben, hogy dinamizálni tudná a környezetében elhelyezkedő, stagnáló vagy romló 

helyzetű aprófalvas térségeket. Arra, hogy a válság még sebezhetőbbé tette a munkaerőpiacot, az 

Elcoteq szolgálhat példaként. Az 1998-ban Pécsen megtelepedett multinacionális elektronikai 

tömeggyártó üzem a dél-dunántúli régió legjelentősebb foglalkoztatójává vált, amely a munka 

betanított jellegének és a vállalat „színvak” személyzeti politikájának köszönhetően jelentős – bár a 

termelés ingadozásaihoz igazodó – számban foglalkoztatott képzetlen munkanélkülieket, köztük 

romákat is.2 A Sásdi kistérség több településéről is hozták-vitték a dolgozókat a vállalat 

munkásszállító buszai, így a cég 2011 őszén bekövetkezett csődje, majd bezárása érzékenyen 

érintette az itt élőket is, akik az elbocsátások után többnyire munkanélküliek lettek. Az Elcoteq buszai 

sem tértek be mindenhová, csak a Pécs és Kaposvár közötti főútvonalra fölfűződő, illetve ahhoz közel 

fekvő településekre. A sásdi térséget a tartósan magas szintű munkanélküliség és inaktivitás jellemzi, 

ami különösen súlyosan érinti a közlekedési zsákhelyzetben lévő apró- és törpefalvakat, amelyekben 

– a különleges adottságú, helyzetű Alsómocsoládot kivéve – magas arányban élnek romák.  

                                                             
1 A számok a 2011-es Népszámlálásból származnak. 
2
 Arról, hogy a multinacionális cégnél végzett bérmunka miként épült be az alsószentmártoni roma családok megélhetési 

stratégiáiba, lásd Vidra 2013. 
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1. ábra: A Sásdi kistérség 

 

 

A térség egészét jellemző kedvezőtlen folyamatok mögött az egyes – közigazgatási és közszolgáltatási 

központok köré szerveződő – mikrotérségek3 közötti jelentős különbségek húzódnak, a kistérségen 

belül egy polarizálódott tér- és településszerkezet rajzolódik ki. Az egyik póluson a nagyobb, városi 

központok, Sásd és Mágocs, valamint az utóbbi köré szerveződő mikrotérség viszonylag kedvező 

gazdasági potenciállal, munkaerőpiaccal, képzettebb lakosokkal jellemezhetők, míg a másik póluson a 

vásárosdombói mikrotérség áll gazdasági, foglalkoztatási potenciálját tekintve gyenge központtal s 

körülötte szegénységbe süppedő, gettósodó aprófalvakkal.  

                                                             
3 A térbeli kapcsolatok, kötődések mintázatai – amelyek töredezettek, súlyos konfliktusok által szabdaltak is lehetnek – 

alapján a gödrei, mágocsi, mindszentgodisai, sásdi és vásárosdombói mikrotérségeket azonosíthatunk a Sásdi 
kistérségben. Az egyes mikrotérségek gazdasági potenciáljukat, társadalmi szerkezetüket tekintve természetesen nem 
tekinthetők homogénnek. 
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A polarizálódás megmutatkozik a demográfiai folyamatokban és struktúrákban is. Az általános 

térségi tendenciát jelentő népességcsökkenés mellett a gazdasági, foglalkoztatási szempontból 

kedvezőbb póluson elhelyezkedő településeken (Mágocs, Bikal, Alsómocsolád) egyrészt az elmúlt 

évtizedre visszatekintve nagyobb a népesség fogyásának mértéke, mint a megélhetési lehetőségek 

tekintetében rosszabb helyzetű aprófalvakban (Kisvaszar, Ág, Gerényes). Másrészt, míg az első 

településcsokrot a népesség elöregedése jellemzi – amely drámai méretűnek mondható 

Alsómocsoládon és Bikalon –, addig az utóbbiakban a fiatalos népességszerkezet, a gyerekek 

viszonylag nagy száma határozza meg a helyi társadalom demográfiai struktúráját.4 A fiatalabb 

generációk felé elbillenő demográfiai struktúra az érintett településeken a roma népesség 

jelenlétével függ össze, s az egyszerű arányszám a szegény, javarészt roma népesség tömörülésének, 

másként fogalmazva, a gettósodás különböző fokozataira mutat rá. A népesség gazdasági aktivitását 

jelző hivatalos mutatók is hasonló polarizációt mutatnak,
5
 a tereptapasztalatok azonban arra intenek, 

hogy a hivatalos adatok a tényleges helyzetnél kedvezőbb képet mutatnak, hiszen a vizsgált 

aprófalvakban a családok túlnyomó többségének életében a legális – elsődleges vagy másodlagos 

munkaerőpiacon való – elhelyezkedés a munkanélküliséget rövidebb-hosszabb ideig megszakító, 

időszakos állapot. 

A demográfiai tendenciák ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a „jó pozíció” a térségen belül 

csak relatív előnyt jelent. A kedvező közlekedési helyzet és központi szerep (Sásd), a helyi 

vállalkozások, munkahelyek viszonylagos bősége (Mágocs), egy jelentősebb beruházás (Bikal 

Kastélyszálló), vagy egy híresen innovatív, projektjeiről ismert helyi vezetés (Alsómocsolád) sem 

elegendő ahhoz, hogy gátat szabjon a fiatal, képzett, mobil helybeliek elvándorlásának. Nem véletlen, 

hogy a mágocsi mikrotérség településvezetőinek körében fogalmazódott meg az igény, 

körvonalazódik egy olyan program és összefogás, amelynek célja, hogy a településeket, a 

mikrotérséget „élhetőbbé”, a fiatalok számára vonzóbbá tegye.  A szegénységbe süppedő, gettósodó 

falvak vezetői és lakói más perspektívából tekintenek a jövő felé, itt minden települési program, 

minden egyéni és kollektív erőfeszítés a túlélést, a végletes nyomorba, kirekesztettségbe való 

lesüllyedés megakadályozását szolgálja.  

Esettanulmányunk fókuszában ugyan három település – Sásd, Alsómocsolád és Kisvaszar –áll, de 

egyrészt a települések alacsony lélekszáma, másrészt a mikrotérségi térkapcsolatok, a települések 

közötti együttműködések fontossága miatt döntöttünk úgy, hogy a mágocsi és a vásárosdombói 

mikrotérség több települését is bevonjuk az elemzésbe. Köztük Tékes nem szerepelt a kérdőíves 

kutatásban, de úgy gondoltuk, hogy az itt készült interjúk is hozzájárulhatnak a vásárosdombói 

mikrotérség aprófalvainak összehasonlító elemzéséhez, tanulságosak lehetnek a szegénység 

kezelésének önkormányzati stratégiáiban mutatkozó azonosságok és különbségek.  

                                                             
4
 A 2011-es Népszámlálás szerint 100 gyermekkorúra Alsómocsoládon 319, Bikalon 346, Mágocson pedig 213 időskorú jut, 

míg ez az arányszám Ágon 103, Gerényesen 51, Kisvaszaron 43, s a vásárosdombói mikrotérséghez tartozó Tékesen is 82. 
Sásd ugyan a mezőny közepén helyezkedik el (197), a tendenciák a helyi társadalom elöregedésének irányába mutatnak.     

5 Ugyancsak a népszámlálási adatok szerint a 100 háztartásra jutó foglalkoztatottak arányszáma Alsómocsoládon (107) és 
Bikalon (103), valamint a kistérség két városi központjában (Sásd: 98, Mágocs:93) a legmagasabb, ezzel szemben áll 
Gerényes (45), Ág (58) Kisvaszar (58) és Tékes (66) a maga rendkívül kedvezőtlen számaival.     
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2. A jól-lét dimenzióinak jelenléte, hiánya 

2.1. Életkörülmények 

Kutatásunk nem alkalmas arra, hogy feltárja a helyi társadalmak jövedelmi viszonyok, vagyoni helyzet 

szerinti belső rétegzettségét, csak arról szerezhettünk az interjúk során információkat, hogy a 

megkérdezettek hol helyezik el magukat a helyi társadalomban, s azt mennyire látják egységesen 

szegénynek vagy polarizáltnak, érzékelnek-e nagy egyenlőtlenségeket. Jómódúnak általában azok a 

családok mondhatóak, illetve azokat látják, akik rendelkeznek a települések határában található 

vagyonnal, földdel, erdővel, ültetvénnyel, akik vállalkoznak, gazdálkodnak. Vannak sikeres családok – 

elsősorban Mágocson hallottunk ilyen történeteket –, akik az évek során, folyamatos fejlesztésekkel 

több lábon (mezőgazdaság, szolgáltatások) álló, a családi munkaerő mellett alkalmazottakat is 

foglalkoztató vállalkozásokat építettek ki. A szegény aprófalvakban a helyi vállalkozói réteg 

lényegében a csökkenő jövedelmezőségű kisbolt tulajdonosából-üzemeltetőjéből (Ág), a méhészkedő 

polgármesterből (Tékes), és a vásárosdombói mikrotérség majd’ minden falujában a fehér és fekete 

gazdaság mezsgyéjén mozgó erdészeti vállalkozókból áll.  

A népesebb, nagyobb gazdasági potenciállal, vállalkozói aktivitással, jobb foglalkoztatási mutatókkal, 

intézményekkel rendelkező, rétegzett társadalmú településeken nem csupán a helyi elit, hanem a 

középosztály jelenléte is érzékelhető, látható. Alsómocsolád, a zsákfekvésű aprófalu a helyi, 

nagyszámú embert foglalkoztató vállalatok által befizetett adóforintoknak és ambiciózus, innovatív 

polgármesterének köszönhetően sorolható e településkörbe. E városokban, falvakban a módosabb, 

középosztályi egzisztenciák jelenlétéről a falukép is tanúskodik. Itt is láthatóak a lakóik 

szegénységéről tanúskodó, rosszabb állapotú, elhanyagolt házak, porták, és elmondható, hogy a 

válság visszavetette a lakásépítési kedvet, mégis viszonylag sok a felújított és/vagy konszolidált 

életkörülményeket tükröző lakóépület. 

1. táblázat: Az anyagi viszonyokról a kérdőíves felmérés alapján (N=398) 

Anyagi helyzet megítélése központ fejlett fejletlen összesen 

Nélkülözések között élnek 1,0 4,7 19,6 9,3 

Hónapról-hónapra anyagi gondjaik vannak 19,0 24,7 52,7 33,7 

Éppen, hogy kijönnek a havi jövedelmükből 36,0 36,0 19,6 29,9 

Beosztással jól kijönnek 41,0 32,7 8,1 25,6 

Gondok nélkül élnek 2,0 2,0 0,0 1,3 

Nem tudja 1,0 0,0 0,0 0,3 

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

A szegénységgel küszködő aprófalvakban szembetűnő a gazdasági, jövedelmi, vagyoni értelemben 

vett „elit” és a középosztályi egzisztenciák hiánya. Talán Kisvaszar az egyetlen kistelepülés, ahol 

meglehetősen éles az anyagi (és társadalmi) határvonal a néhány családból álló nem roma gazdasági 

és politikai „elit” és a mélyszegénységben élő roma többség között. A falutól térben elkülönülten, egy  
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erdei völgyben fekvő birtokon élő polgármester asszony gazdagnak tartott családja mellett ezen 

elithez tartozik a falu központjában lakó, 800 hektáros, javarészt erdőterületet magába foglaló 

birtokkal rendelkező, kétségtelenül vagyonosnak mondható család is. A vagyon azonban nem csak 

hasznot hoz, de évről évre több százezres károkat is a rendszeres falopásoknak köszönhetően. A 

család szívesen elköltözne a faluból, de reális értékén nem tudnák értékesíteni a birtokukat. A 

vásárosdombói körjegyzőséghez tartozó többi faluban a politikai és a gazdasági tőke nem jár együtt s 

erősíti egymást, vagyis a polgármesterek, képviselők sem feltétlenül sokkal jobb módúak, mint a 

szegény többség – s ők maguk is így élik meg helyzetüket. Gerényesen a mikrotérség iskolabuszát 

vezető tiszteletdíjas polgármester és a körjegyzőségen dolgozó felesége sem tudja megvenni 

egyszerre a téli tüzelőt, az ági polgármester asszony családja az ő tiszteletdíjából és a férje rokkant 

nyugdíjából él… Gerényesen az egyik képviselő asszony úgy vélte, ők számítanak a faluban 

jómódúnak; a férje kőművesként Németországban dolgozik egy magyar vállalkozó mellett. Korábban 

maga is vállalkozó volt, alkalmazottakat vitt magával külföldre, de egy alkalommal nem kapták meg a 

fizetésüket, s az így előállt anyagi krízishelyzetet nagy nehézségek, többek között az önállóság 

feladása árán sikerült átvészelniük. 

Ezekben az aprófalvakban azok a családok is viszonylag kedvező (és irigyelt) anyagi helyzetben 

tudhatják magukat, ahol legalább egyvalakinek van bejelentett munkából származó rendszeres 

jövedelme. De ez is kevés ahhoz, hogy stabil egzisztenciát teremtsen, hogy a szegénységből való 

kitöréshez alapot teremtsen. A családok többségének bevételei a gyermekek utáni és szociális 

ellátásokból, valamint a közmunkából és fekete, alkalmi munkákból származnak. A házakon is látszik 

a szegénység. A falvakban az épületek túlnyomó többsége a 20. század első felében épült, itt a 

karbantartott, jó állapotban lévő házak jelentik a kivételt, a régi sváb parasztporták elhanyagoltak, a 

gazdasági épületek gyakran romosak, felújításra, a szükséges javításokra saját forrásból nem telik. 

Kisvaszaron a 2008-ban lezárult telepes program keretében kilenc új házat építettek a falu telepének 

számító utca életveszélyessé vált ingatlanai helyett, s emellett faluszerte 25 ingatlant újítottak fel. A 

faluban máig élő sérelmeket panaszolnak fel azok, aki kimaradtak a kedvezményezettek közül. Ágon 

egy újabb, a mélyszegénység mérséklését szolgáló projekt keretében nyílt arra lehetősége néhány 

családnak, hogy elvégezze a házán szükséges, régóta esedékes felújításokat.   

Kutatási tapasztalataink alapján két általános tendenciát azonosíthatunk. Az egyik a szegénység 

mélyülése, a szegénységben élő családok anyagi helyzetének romlása, ami elsősorban a szociális 

segély (foglalkoztatást helyettesítő támogatás) összegének csökkentésével és a hozzáférés 

korlátozásával függ össze. Hozzá kell ehhez tennünk, hogy az érintett családokban az ellátásra 

jogosult felnőttek, nem egyszer a polgármester és/vagy a szociális ügyekkel foglalkozó önkormányzati 

munkatársak javaslatára/sugallatára, papíron külön költöztek, hogy mindketten megkaphassák a 

segélyt. Ám annak összege két személy esetében sem éri el az ötvenezer forintot. A szegénységet a 

közmunkában, azon belül is a START mezőgazdasági programban való huzamosabb részvétel 

valamelyest mérsékelheti, hiszen a segélynél számottevően magasabb bevételt, jelentős, de átmeneti 

könnyebbséget jelent. Azt is rögzítenünk kell, hogy a rezsicsökkentés a szegény falvakban élők 

számára nem jelent érzékelhető kiadáscsökkentést, legfeljebb a villanyszámla kevesebb valamivel,  
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igaz, főként Kisvaszaron sok családnál kártyás órát szereltek fel, ami eleve takarékosabb fogyasztásra 

ösztönöz. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy a rezsicsökkentés a városiaknak jó, nem segít az olyan 

falvakban élőknek, ahol nem hogy csatorna nincs, de sok lakásban fürdőszoba, benti WC sem, és 

mindenki fával tüzel. A közmunkából, az alkalmi munkából származó, a segélynél magasabb 

bevételek átmenetileg javítanak a szegény családok anyagi helyzetén; ilyenkor ki lehet fizetni az 

elmaradt számlákat, tűzifát lehet vásárolni, a gyerekek iskolakezdéséhez szükséges dolgokat be lehet 

szerezni.  

A másik általános folyamatnak az elszegényedést, a korábban biztosnak látszó egzisztenciák 

megrendülését tartjuk. Ennek hátterében felfedezhetjük a diplomás munkanélküliséget; a kistérségi 

gyerekesély program három évig foglalkoztatni tudott állástalan pedagógusokat, szociális 

munkásokat, a program lezárult, a résztvevők többsége nem tud elhelyezkedni. Az eladósodottság 

széles körű jelenség, a szegény családokban inkább az áruhitel jellemző és az, hogy a helyi boltban 

hitelre vásárolnak, a konszolidáltabb helyzetű családok autóvásárlásra, lakásfelújításra vettek fel 

gyakran devizaalapú hiteleket, és nyögik a törlesztés egyre nagyobb terheit. A lecsúszástól való 

félelem és ebből fakadó frusztráció pedig gyakran az érdemes (nem roma) és érdemtelen (roma) 

szegény diskurzusát hívja elő, azok körében is, akik a szegényekkel hivatásuk alapján, hivatalból 

foglalkoznak.  

2.2. Foglalkoztatás, munka–szabadidő viszony  

Egy fiatal sásdi buszsofőr mesélte, hogy a Vásárosdombóra és Sásdra induló első hajnali buszon – a 
„munkásjáraton” – négyen-öten, ha utaznak a négy faluból (Ág, Gerényes, Kisvaszar, Tékes)… 
Ezekben a falvakban beszélgetőtársaink név szerint fel tudják sorolni azokat, akik bejelentett 
munkahellyel rendelkeznek. 

2. táblázat: Foglalkoztatási helyzetkép a kérdőíves felmérés alapján (N:396) 

Munkaerő-piaci státusz központ fejlett fejletlen összesen 

Közfoglalkoztatott (közmunkás) 8,1 5,4 10,7 8,1 
Alkalmazott, 8 órában 16,2 22,3 6,0 14,6 
Alkalmazott, részmunkaidős 0,0 2,0 0,7 1,0 
Saját vállalkozásában dolgozik, egyéni vállalkozó, őstermelő 11,1 0,7 0,0 3,0 
Alkalmi munkákból, megbízásokból él (szabadfoglalkozású) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saját jogon öregségi nyugdíjas és/vagy özvegyi jogon nyugdíj 34,3 42,6 19,5 31,8 
Rokkantsági vagy rehabilitációs járadékos 6,1 6,1 11,4 8,1 
Gyes, gyed, gyet „főállású anya (apa)” 7,1 4,1 9,4 6,8 
Háztartásbeli 0,0 0,7 0,7 0,5 
Tanuló eltartott 12,1 0,7 2,7 4,3 
Munkanélküli, álláskeresési járadékos 2,0 4,1 0,0 2,0 
Munkanélküli, foglalkoztatást helyettesítő támogatást kap 1,0 0,7 7,4 3,3 
Munkanélküli, rendszeres szociális segélyt kap 0,0 7,4 28,2 13,4 
Munkanélküli, járadék nélkül 1,0 3,4 0,7 1,8 
Egyéb eltartott 0,0 0,0 2,7 1,0 
Egyéb 1,0 0,0 0,0 0,3 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 
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A helyi foglalkoztatási kapacitások hiánya miatt az aprófalvakban élők számára kulcskérdés a 

településen kívül, a központokban található munkahelyek elérhetősége. A tapasztalatok azt mutatják, 

hogy a főutaktól távolabb fekvő aprófalvakból jószerivel lehetetlen elhelyezkednie annak, aki nem 

rendelkezik saját gépkocsival. Alsómocsolád az a ritka adottságú aprófalu, amely jelentős 

foglalkoztatási kapacitással rendelkezik, üzemei a lélekszámánál több (400) embernek adnak munkát. 

A legnagyobb foglalkoztató a Bonafarm – Pick Szeged Zrt. húsfeldolgozó üzeme, ahová a környék 

több településéről is ingáznak dolgozók. Kisvaszarról két férfi jár ide, egyikük a roma önkormányzat 

elnöke, aki saját autójával ingázik, kollégáját is vinni szokta. (A két település között van egy erdei út, 

ami le van zárva a forgalom elől, így körbe kell kocsikázni, az út egy irányba 25 km.) Olyan ági 

fiatalemberről is tudunk, aki egy ideig járt csak Alsómocsoládra, mert úgy ítélte, hogy a magas 

benzinköltség miatt nem éri meg ingáznia. Az autó ritka jószág ezeken a településeken, aki 

rendelkezik vele, viszonylag rendszeres jövedelemhez is jut – egy-egy fuvar 4-5 ezer forint Komlóra, 

Dombóvárra, Sásdra –, bevásárlásokra, kórházi látogatásra stb. veszik igénybe a szolgáltatást a 

szegény falusiak.  

A munkába állást jószerivel lehetetlenné teszi a megfelelő tömegközlekedés hiánya, a menetrend 

szerinti járatokkal nem lehet eljutni a több műszakos munkahelyekre, akár csak Dombóvárra is 

takarítani. Egy tékesi roma fiatalasszony munkanélkülivé válása előtt egy székhelyét folyamatosan 

változtató varrodában dolgozott, Komlóra, Pécsre, végül Dombóvárra kellett ingáznia úgy, hogy csak 

a néhány kilométerre fekvő Vásárosdombóra kellett eljutnia, onnan a cég busza vitte. Nem egyszer 

fordult elő, hogy hajnali fél négykor kelt és este hatra érkezett haza – hetvenezer forintért, tette 

hozzá. A cég megszűnt, egyhavi fizetéssel elmaradt. A fiatalasszony folyamatosan keres munkát, 

érdeklődik, de szereti a közmunkát is, hiszen itthon van, nem kell utaznia, és nem is sokkal keres 

kevesebbet, mint betanított varrónőként. A vizsgált települések közül a legkedvezőbb közlekedési 

helyzetben kétségtelenül Sásd van, hiszen a Pécset Kaposvárral összekötő főút mentén fekszik, s a két 

megyeszékhely között rendszeres járatok közlekednek, vasútállomásán a Budapest és Pécs között 

járó intercity is megáll. Az elhelyezkedést innen is nehezítik azonban a közlekedési feltételek, 

mindenekelőtt az a tény, hogy a munkáltatók nem vagy csak részben támogatják dolgozóik utazását, 

amelynek költségei csökkentik a munkavállalás esélyét és szándékát, különösen a minimálbéres 

munkakörökben.    

A foglalkoztatás alacsony szintjének egyik fontos okaként szakértők és helybeli beszélgetőtársaink is 

okkal azonosítják a (tartós) munkanélküliek alacsony iskolai végzettségét, az elsődleges 

munkaerőpiacon értéktelen szaktudását. Számos olyan képzés indult és zajlik ma is a térségben, 

amelyek célja, hogy a munkanélküliek eséllyel vissza-, illetve bekerülhessenek az elsődleges 

munkaerőpiacra. Általános tapasztalat e szakmai képzések kudarca. A munkanélküliek számára a 

tanulmányi idő alatt folyósított támogatás teszi vonzóvá a képzéseket; egy gerényesi roma asszony 

be is számolt arról, hogy kizárólag a pénz miatt végzett el több tanfolyamot, még vagyonőri 

végzettsége is van, pontosan tudta, hogy elhelyezkedni soha nem tud a papírjaival. Terepmunka 

során a kutató gyakran találkozik túlképzett munkanélküliekkel, akik egyik megszerzett OKJ-s 

szakmával (pl. eladó, számítógép-kezelő, takarítónő, személy- és vagyonőr, kisgépkezelő) sem tudtak 
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elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Arról Ágon tettek említést, hogy az erdei feketemunka 

piacán hasznos volt a fűrészkezelő és fakitermelő végzettség. Jelenleg (2014 nyarán) a 

vásárosdombói mikrotérség több településéről járnak a Türr István Képző és Kutató Intézet 

képzéseire, amelyek helyszíne az ági polgármesteri hivatal. A férfiak egy része méhészetet tanul, ők 

OKJ-s végzettséget kapnak. A tékesi polgármester a gyakorlati oktatójuk, aki maga is méhészetből él, 

és komolynak, hasznosnak tartja a képzést. Tékesen a START közmunkaprogram keretében is 

tartanak méhcsaládokat, akik a képzésben részt vesznek, legalább itt hasznát is veszik a tanultaknak, 

önálló méhész vállalkozókká biztosan nem válnak, hiszen a vállalkozás indításához jelentős tőkére van 

szükség. A polgármester is családi vállalkozásban foglalkozik a méhészettel, a kockázatok miatt nem 

is venne fel szívesen alkalmazottakat. A férfiak másik csoportja a kőműves, festő, vályogvető képzést 

látogatja, ők csak tanúsítványt kapnak, s tisztában vannak azzal, hogy így sem tudnak majd 

elhelyezkedni – de legalább a képzés idején kapnak támogatást, ami nagy segítség, hiszen 2014-ben a 

START „utas és árkos” programja, a korábbi évekkel szemben nem tavasszal, hanem augusztusban 

indul, a férfiak eddig segélyt kaptak. A képzés idején ők építik majd meg az ági polgármesteri hivatal 

udvarára tervezett konyhát és a búbos kemencét, míg a konyhai kisegítőnek tanuló asszonyok főznek 

rájuk. A polgármester asszony hasznosnak ítéli mégis a férfiak képzését, mert legalább maguk is el 

tudnak végezni otthon kisebb javításokat, és a vályogról szerzett ismereteket is hasznosítani tudják, 

hiszen a faluban a házak nagy része vályogból épült. Talán e példák is rávilágítanak arra, hogy a tartós 

munkanélküliek számára szervezett képzési programok során szerzett szakmai tudás az esetek 

jelentős részében legfeljebb a közfoglalkoztatásban kamatoztatható (ilyen tipikusan a parkgondozói 

képzés), úgy is fogalmazhatunk, hogy a képzés is a közfoglalkoztatási rendszerébe illeszkedik. 

Különösen igaz ez a polgármesterek által komolytalannak, merő pénzkidobásnak ítélt 

alapkompetencia képzésre, amelyen a START-ban résztvevők vettek részt a téli leállás idején; az 

emberek kaptak pénzt, jól érezték magukat, még csak be sem kellett járni – a haszna nulla. 

Noha vannak olyan helyi cégek, amelyek romákat éppen úgy foglalkoztatnak, mint nem romákat – a 

Sásdi Agro Mezőgazdasági Zrt. egységeiben dolgoznak talán a legnagyobb számban –, de interjús 

tapasztalataink azt mutatják, hogy a romák az elsődleges munkaerőpiacon gyakran találkoznak a 

diszkrimináció különböző formáival. Nagyon ritkán fordul elő, hogy a jelentkezésnél a potenciális 

munkavállaló szemébe mondják, hogy azért nem veszik fel, mert roma. Több roma 

beszélgetőpartnerünk azonban meggyőződéssel vallja, hogy azért nem sikerül munkát találnia, azért 

nem is válaszolnak a jelentkezésére stb., mert már a neve (mint Orsós, Kalányos) elárulja 

származását. A sásdi roma kisebbségi önkormányzat elnöke számolt be arról, hogy amikor bő tíz éve 

néhány roma asszony kereskedelmi, eladói képzésben vett részt, már az is rendkívüli nehézségekbe 

ütközött, hogy gyakorlati helyet találjanak számukra, elhelyezkedni természetesen azóta sem tudnak. 

Ő azt mondja, azért volt kénytelen ötven évesen Spanyolországba menni, mert itthon nem tudott 

elhelyezkedni: „látszik rajtam, hogy cigány vagyok”.  

A munkanélküliség, a szegénység, az alacsony jövedelem, az eladósodottság, vagy a perspektívák 

hiánya roma és nem roma embereket egyaránt arra kényszeríthet, hogy külföldön próbáljon  
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szerencsét. A külföldi munkavállalás egyre jobban terjedő és elfogadott megélhetési, boldogulási 

stratégiává vált, romákat és nem romákat egyaránt érint. A sásdi roma vezető egy spanyolországi 

bányában dolgozik azért, hogy tehetséges gyerekei tanulmányait finanszírozni tudják. A városi 

óvodavezető olyan kisgyermekes roma családokról számolt be, ahol az apa Németországban 

dolgozik; a család életszínvonala szemmel láthatóan javult, de biztosra veszi, hogy a gyerekek 

megsínylik apjuk távollétét. Nem csak a térségközpontban, de a kistelepüléseken is hallottunk 

ideiglenesen külföldön (Anglia, Németország) dolgozó, vagy ott végleg letelepedni szándékozó 

emberekről, családokról.   

A fekete, szürke foglalkoztatás, az informális munkavégzés és jövedelemszerzés kulcsfontosságú a 

szegény falvak szegény lakosainak megélhetésében. Akinek van valamilyen szakképzettsége, pl. 

kőműves, alkalmi munkához juthat a faluban vagy a környező településeken. A feketemunka 

jelentőségéről azonban eltérő, egymásnak ellentmondó információkat hallottunk. Gerényesen arról 

panaszkodtak, hogy a gazdasági válság visszavetette a korábban jelentősnek mondható – alkalmi 

munkavállalói kiskönyves vagy fekete – foglalkoztatást. Az erdő Kisvaszaron, Ágon, Tékesen a 

megélhetés és a helyi romák erdészeti és fakitermelési szaktudásának hagyományos alapját jelenti; 

„minden roma ért a fához.” Kisvaszaron néhány évvel ezelőtt még több helyi, jellemzően nem roma 

vállalkozó foglalkoztatta, feketén vagy szürkén a helyi romákból álló brigádokat. Most arról 

hallhattunk, hogy csak egy helyi vállalkozó maradt talpon, s a régi brigádok sincsenek már. 

Ugyanakkor sajátos és a feketemunka visszaszorulásáról szóló elbeszéléseknek némileg 

ellentmondóan, Kisvaszaron többen is elmondták, hogy a közmunka azért nem népszerű a romák 

körében, mert jobban megéri, ha a férfiak eljárnak feketén dolgozni az erdőre. Ágon és Tékesen is 

arról számoltak be, hogy van néhány férfi, aki azért nem jön el közmunkába, mert lényegében 

folyamatosan az erdőn dolgozik. Még többen vannak azok, akik több-kevesebb rendszerességgel 

eljárnak az erdőre különböző vállalkozókkal. Az erdő és a mező, a település határa másféle időszakos 

munkát és jövedelemforrást is jelent; a roma családok körében elterjedt a csetézés (bodzagyűjtés), a 

gomba, csiga, gyógynövények szedése és értékesítése, korábban az agancsot is felvásárolta az állami 

erdészet. Ugyanakkor arról is hallottunk panaszt, hogy a közterületen való gyűjtögetésnek is gátat 

szab a szabályozás; csak a tulajdonos hozzájárulásával lehet gombát, bodzát, diót stb. szedni. Ha 

rajtakapják az embert, büntetésre számíthat. A hagyományos megélhetési módok kriminalizálásának 

eredményét egy ági roma férfi így fogalmazta meg: „mindenki tilosban jár”.  

Az informális munkavégzés hagyományos terepe a mások portáján, gazdaságában végzett munka, 

ami alapvetően a kölcsönös előnyökön és személyes bizalmon alapuló patrónus-kliens viszonyokba 

ágyazódik. Ágon egy nyolc gyermeket nevelő munkanélküli férfi arról számolt be, hogy tavasztól őszig 

egy dombóvári szőlőben dolgozik, a gazda hozza-viszi, ételt, italt kap és a munkaidőtől függően napi 

öt-hatezer forint napszámot. A saját településen kívül végzett rendszeres napszám tapasztalataink 

szerint ritka, a kliens-patrónus kapcsolatok jellemzően a lokalitásba ágyazottan működnek; 

mindenütt vannak olyan megbízhatónak tartott roma családok, akiket több-kevesebb 

rendszerességgel hívnak dolgozni nem roma családok. Kisvaszaron egy fiatal munkanélküli roma lány 

mesélt arról, hogy szülei egy idős asszonynál dolgoznak évek óta, ha megszorulnak, ami gyakran  
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előfordul, mert a szülők is munkanélküliek, az asszony kölcsönt is ad, amit aztán ledolgozhatnak. Azt 

is hozzátette azonban, a falubeli romák között csak az ő családja élvez ilyen privilegizált, a túlélésük 

szempontjából alapvető helyzetet. Úgy tűnik, hogy a kliens-patrónus típusú kapcsolatok is 

visszaszorulóban vannak, ami alapvetően a helyi társadalmak átalakulásából, etnikai szerkezetének 

megbillenéséből, a szegénység mélyüléséből fakad.  

A szegénységről szóló nyilvános diskurzusok egyik markáns vonulata szerint a szegénység 

mérséklésének egyik kiemelkedő eszköze lehet az önellátó mezőgazdasági kistermelés. A ház körüli 

kertek művelése, s különösen az állattartás visszaszorulása minden településen általános tendencia. 

Alsómocsoládon a helyi gazdaságfejlesztési program egyik eleme a kistermelés ösztönzése, ám még 

itt is, ahol ehhez az anyagi források is rendelkezésre állnak, nehéz rávenni az embereket a 

változtatásra, arra, hogy jószágot tartsanak. A tapasztalatok településenként különbözőek. 

Kisvaszaron szociális földprogramot indítottak, amelynek keretében a vállalkozó szellemű családok 

művelhették kiskertjeiket, a program azonban alig egy év után, abban a pillanatban elhalt, mihelyt 

megjelent a START mezőgazdasági közmunkaprogram. Tékesen az önkormányzat már évek óta 

biztosít kiskerteket a helyiek számára, itt több szegény roma család is műveli ezeket. Ágon arról 

hallottunk, hogy többen is belefogtak a ház körüli zöldségtermesztésbe, ami a START mezőgazdasági 

elemének, a ’Minden gyerek lakjon jól’ program vetőmagcsomagjainak tulajdonítanak, valamint a 

Köz-Tér-Háló a családokért TÁMOP-projekt kiskert programjának. Ez utóbbi keretében a programba 

bekapcsolódó családok erőfeszítéseit jutalmazták is egy-egy kerti szerszámmal. A kiskertek művelése 

kétségtelenül csökkentheti a családok kiadásait azzal együtt, hogy a magokat nem saját maguknak 

kell beszerezniük, jelentősége azonban elsősorban abban áll, hogy azon szegény családok számára, 

akik eddig nem gondozták, művelték az udvarukat, új tudást, készségeket ad, értelmesen szervezi az 

időt, sikerélményt nyújthat.  

A tartós munkanélküliséggel sújtott szegény családok a legális munkaerőpiachoz lényegében a 

közfoglalkoztatáson keresztül kapcsolódnak. A közfoglalkoztatás szervezéséről, mint a helyi 

önkormányzatok növekvő jelentőségű, államilag ösztönzött szerepéről, feladatáról a későbbiekben (a 

3.2. fejezetben) lesz szó. E helyt annyit rögzítünk, hogy a közfoglalkoztatás nem csak a szegénységben 

élő családokat kívánja a munka világába terelni, hanem a helyi közszférában is a foglalkoztatás 

költségeit csökkentő eszközzé vált; önkormányzati ügyintézők, családgondozók, teleházvezetők stb. 

sora ül közfoglalkoztatottként az intézményekben. Mindez a közép- és felsőfokú képzettséggel 

rendelkező emberek növekvő munkanélküliségének eredménye, ugyanakkor az érintettek 

egzisztenciális bizonytalanságát és kiszolgáltatottságát is fenntartó gyakorlat.  

2.3. Egészség és oktatás, a szolgáltatások elérhetősége  

Ebben az aprófalvas térségben az egészségügyi alapellátás mikrotérségi szinten, Sásd, Mágocs, 

Vásárosdombó központokkal szerveződik, a területileg illetékes körzet háziorvosai – Vásárosdombón 

egyben gyermekorvosok is – hetente, kéthetente rendelnek a kistelepüléseken, de az itt élők a 

központi rendelőt is felkereshetik, a receptek felíratása pedig nem egyszer a polgármestereken  
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keresztül, telefonon történik. Mágocson és Sásdon gyermekorvosi körzetek is megtalálhatóak, a két 

városban fogászati szakrendelés is elérhető, igaz, Sásdon az egyik körzet éppen betöltetlen. A Sásdtól 

való távolság és a roppant nehézkes tömegközlekedés miatt Mágocs az egészségügy területén is 

erősítette körzeti szolgáltató szerepét, s az önkormányzat döntése értelmében fizikoterápia, urológia, 

reumatológia és általános laboratóriumi diagnosztika is elérhetővé vált a körzetben. 

Végeredményben több egészségügyi szakrendelést biztosít az itt élők számára, mint Sásd. Általában 

azt mondhatjuk, hogy a vállalkozóvá vált háziorvosok az évek során korszerű, jól felszerelt rendelőket 

alakítottak ki, van, aki házi patikát is tart a rendelőjében. Gyógyszertár Mágocson, Sásdon érhető el, 

valamint Dombóváron, ami egyúttal a kistérség szakorvosi, kórházi hátterét is jelenti. Dombóvár 

mellett Pécs kórházai nyújtanak ellátást a betegek számára. A kistérségben évekig szerették volna 

elérni, hogy Sásd saját mentőállomást kapjon, de a szabályozás ezt nem tette lehetővé. Az 

egészségügyi alapellátással kapcsolatban azt kell hangsúlyoznunk, hogy míg a védőnői körzetek be 

vannak töltve, fiatal munkatársak dolgoznak a térségben, addig éppen a leghátrányosabb helyzetű 

települések körzeteiben gyakran már nyugdíjas korukat betöltött orvosok dolgoznak, s kérdéses, 

hogy lesz-e jelentkező, aki ezeket a nem túl attraktív praxisokat meg- és átveszi.  

3. táblázat: Az egészségi állapot a kérdőíves felmérésben (N=395) 

elégedettség központ fejlett fejletlen összesen 

Mennyire elégedett Ön a saját egészségi állapotával? 3,23 2,49 2,63 2,73 

Véleménye szerint mennyire stresszes az Ön élete? 1,67 2,65 2,71 2,42 
 

tünetek központ fejlett fejletlen összesen 

Fejfájás 0,80 1,24 1,67 1,29 

Hát- és derékfájás 1,12 1,86 1,79 1,65 

Alvási problémák 0,78 1,15 1,02 1,01 

Fáradtságérzés 0,93 1,52 1,22 1,26 

Gyomorproblémák 0,02 0,57 0,50 0,40 

Mozgásszervi problémák 0,55 1,27 0,94 0,97 

 

A szegénység és a betegség, egészségügyi problémák összefüggései éppen a leghátrányosabb 

helyzetű településeken szembetűnőek. A szív- és érrendszeri, emésztőszervi, valamint a rákos 

betegségek mellett a dohányzás főleg a romák körében okoz asztmatikus megbetegedéseket. Az is 

gyakran előfordul, hogy nem mindig telik a pénzből a szükséges gyógyszerekre. A tartós 

munkanélküliség, szegénység, a mindennapos anyagi gondok sok felnőtt életében okoznak 

folyamatos stresszhelyzetet, amely aztán nem csak idegi, hanem előbb-utóbb szervi betegségek 

kiváltója lehet. Szegényes, egyoldalú táplálkozásról a gyerekek esetében hallottunk; hétfőn a 

gyerekek mindig éhesebben jönnek az óvodába, akkor korábbra kell hozni az első étkezést, és többet 

kell az asztalra tenni. Noha nem szabályos, az óvodákban gyakran előfordul, hogy a legszegényebb, 

sokgyerekes családoknak összecsomagolják a maradékokat. Az ingyenes, támogatott óvodai és az 

iskolai étkeztetésnek köszönhetően a szegény családok gyerekei az év nagy részében rendszeresen 
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jutnak meleg és egészséges ételekhez, egyes projekteknek, programoknak köszönhetően az egyes 

településeken – pl. a gyerekesély program keretében Kisvaszaron –, nyaranta is meleg ételt kaptak a 

rászoruló gyermekek. 

Az egyes szociális szolgáltatások is javítanak a helyben lakók életminőségén. Mágocson és 

Alsómocsoládon idősotthonok működnek, a mágocsi Szociális Gondozási Központhoz szervezeti 

egységként tartozik a mikrotérségi szinten szervezett családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, 

valamint a házi segítségnyújtás is. Az aprófalvakban élők számára a falugondnoki szolgálat perdöntő 

szerepet játszik a közszolgáltatásokhoz, többek között az egészségügyi szakellátáshoz való 

hozzáférésben.  

A kistérségre általában jellemző a magasabban kvalifikáltak alacsony aránya, amely az aprófalvas 

településszerkezetnek, a települések gyenge népességmegtartó képességének, az aprófalvakban a 

szegénységnek, intézményhiánynak, illetve e tényezők együttes hatásának tulajdonítható. A 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya természetesen a központokban, Sásdon (11,2%),6 

Mágocson (7.5%), a jobb gazdasági helyzetű, intézményekkel is rendelkező Bikalon (7,8%) mondható 

viszonylag magasnak, s természetes, hogy Alsómocsolád (5,3%) kiemelkedik az aprófalvak közül a 

diplomások számát és arányát tekintve is. Kisvaszaron és Tékesen az egy százalékot sem éri el a 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya, Gerényesen ennél magasabb (3,3%), ám ez ezekben a 

falvakban mindenütt egy-két kézen megszámolható lakost jelent. Gerényesen a település leépülési 

spiráljának kezdetét a mikrotérségi általános iskola kilencvenes években történt bezárásához és 

Vásárosdombóra telepítéséhez kötik, a helyi emlékezet ekkorra datálja az értelmiség elvándorlását is. 

Ágon egyetlenegy felsőfokú végzettséggel rendelkező személy sem él. A polgármester asszony 

főiskolás lánya lesz az első diplomás a faluból, aki azonban nem akar Budapestről visszajönni a 

térségbe, igaza van, mondja az édesanyja. A középfokú végzettséggel rendelkezők aránya is e vázolt 

települési lejtő mentén alakul. 

Sásdon, Mágocson – amelynek a Bikal-Egyházaskozári Általános Iskola tagintézménye – és 

Vásárosdombón mikrotérségi beiskolázású óvodák és általános iskolák működnek. Emellett a vizsgált 

települési körben Kisvaszarnak sikerült megtartania óvodáját, ide is járnak gyerekek a szomszédos 

mikrotérségi falvakból. Sásdon és Mágocson a német nemzetiségi oktatás áll az oktatási program 

középpontjában. A sásdi általános iskola életében máig ható, megrázkódtatással felérő változást 

okozott 2008-ban a fenntarthatatlanná vált baranyajenői szegregált kisiskola bezárása, negyven 

gyerek megjelenése. A sásdi intézmény, noha évek óta várható volt ez a változás, nem volt képes 

felkészülni a köztudottan „problémás”, halmozottan hátrányos helyzetű roma gyerekek fogadására. A 

baranyajenői gyerekek megjelenésével konfliktusok, pedagógiai problémák sora jelentkezett az 

iskolában. A sásdi tapasztalatok felhívják a figyelmet az iskolák mérete, illetve társadalmi háttere és a 

pedagógiai innovációk közötti összefüggésre. A viszonylag nagy – bár kapacitásaikat kihasználni már 

régen nem tudó – sásdi és mágocsi általános iskolában a gyerekek között a hhh- és hh- gyerekek a  

 

                                                             
6 A hét éves és idősebb népesség arányában. Forrás: Népszámlálás 2011 
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kisebbséget alkotják, a pedagógusok ebből fakadóan is a hagyományos pedagógiai módszerek hívei. 

A sásdi általános iskolában az innovatív pedagógiai módszerek elsajátítása pályázati kényszer volt; a 

város oktatási és kulturális intézményeinek összevonását és felújítását uniós fejlesztési forrásból 

valósították meg. A sásdi tantestületnek az új módszereket éppen úgy saját pedagógiai 

meggyőződésük ellenére kellett bevezetniük, mint az SNI-gyerekek integrált oktatását. A bikali 

kisiskola, valamint a vásárosdombói intézmények ezzel szemben, az iskolák összetételének 

köszönhetően és pedagógiai elkötelezettségből korán magukra vállalták az SNI-integrációt, a 

vásárosdombói iskola, a vásárosdombói és a kisvaszari óvoda 2003, vagyis a kezdetek óta részt vesz 

az integrált pedagógiai rendszerben (IPR), amelynek köszönhetően nem csak az intézmények 

felszereltsége javult, de a tantestületek pedagógiai, módszertani eszköztára is megújult. Az ezekben 

az intézményekben dolgozó pedagógusok meggyőződéssel vallják, hogy az új módszerek nélkül a 

hátrányos helyzetű, szegénységből érkező gyerekekkel nem tudnának eredményeket elérni. A 

vásárosdombói iskolában egyszerre folyik tehetséggondozás és felzárkóztatás, integrálás, utóbbi 

eszközei között kiemelkedő jelentőségű a művészeti oktatás és a sport.  

Úgy tűnik azonban, hogy hiába jutnak el a szegény roma és nem roma gyerekek is középiskolába, a 

továbbtanulás szinte mindenütt teljes körű, a visszajelzések és a beszámolók alapján mégis úgy tűnik, 

hogy nagyarányú a középiskolai lemorzsolódás. Ennek hátterében sokféle, egymással összefüggő 

tényező azonosítható. Az anyagi szegénység jelentőségére utal az is, hogy a kisvaszari roma szülők 

szívesen küldik a pécsi Gandhi Gimnáziumba gyerekeiket; a roma önkormányzat elnökének két 

gyermeke is oda jár, mint elmondta, nem annyira a roma identitás erősítése, mint inkább az vonzotta 

őket, hogy a gyerekek mindent ingyen kapnak. Az anyagi nehézségek és a kései, jószerivel 

beláthatatlan megtérülés miatt a szülők, a családok számára a gyermekek taníttatása nem tűnik reális 

mobilitási, boldogulási stratégiának. Az is igaz, hogy az óvó-védő általános iskolai légkör után a 

gyerekek nehezen viselik a kudarcokat, csalódásokat, az új környezetet, és a középiskolák már nem 

feltétlenül kísérik olyan figyelemmel a gyerekek iskolai előmenetelét, mint az integráló-befogadó 

általános iskolák. A vásárosdombói általános iskola igazgatója úgy véli, hogy az óvodától a diplomáig 

tartó anyagi, intézményi, pedagógiai támogatás nélkül aligha várható el a roma elit kialakulása, mint 

mondja, nagyon sok tehetséges szegény roma gyerekek tanított, érettségiig eljutottak néhányan 

(elsősorban a Gandhinak köszönhetően), de diplomás egy se lett közülük.  

A térség első, 1995-ben alakított középfokú intézménye Sásdon található. Az alapítványi majd városi, 

jelenleg állami fenntartású Vendéglátóipari Szakközép- és Szakképző Iskola ugyan országos 

beiskolázású intézmény, de tanulóinak többsége a városból és a térség falvaiból érkezik – és 

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Az iskola amolyan menedéke is azoknak, akik anyagi 

vagy más okból otthagyják pécsi középiskolákat. Ezért is jelent nagy csalódást, hogy a fenntartó a 

2013/2014-es tanévben nem engedélyezte a kilencedikes szakközépiskolai osztály indítását, mert 

nem volt meg a huszonhatos létszám. Hiába érvelt a tapasztalatok alapján az igazgató asszony, hogy 

szeptemberre lesz elég gyerek, mert a családok rájönnek, milyen kiadásokkal jár a gyerek pécsi 

taníttatása. A kis létszámú tantestület igyekszik minden lehetőséget biztosítani a tanulók számára, 

mentortanárok foglalkoznak a gyerekekkel, „önszorgalomból” készítik fel őket nyelvvizsgára,  
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tanulmányi versenyre, egy Leonardo-pályázatnak köszönhetően pedig sikerült a rátermett diákokat 

Németországban szakmai gyakorlat lehetőségéhez juttatni. Amikor azonban a közép-kelet-európai 

diákok szakmai továbbképzését segítő német partner a kapcsolatok elmélyítése érdekében a megyei 

iparkamara elnökét is felkereste, határozott elutasításra talált, az elnök szerint ez a lehetőség 

elcsábítja a diákokat az országból. A sásdi iskolában is jelentősnek mondható a lemorzsolódás, a 

lányok korai terhessége sem ritka. Ugyanakkor a végzett diákok között sokan helytállnak a 

szakmában, itthon és külföldön egyaránt. 

Mágocson 2012-ben érettségizett 11 felnőtt a Dr. Ámbédkar Rosa Parks Gimnáziumban, amely a 

sajókazai központú, a Dzsaj Bhím buddhista közösség fenntartásában lévő iskola tagintézménye. A 

szegény roma fiatalok oktatására létrehozott intézmény vezetői Baranya megyei telephelyet keresve 

jutottak el Mágocsra, amely a városi címre törekedve örömmel fogadta be a középiskolát. Mágocson 

esti tagozaton folyik felnőttek felkészítése az érettségire, közöttük kevés roma akad.   

A térség általános iskoláiból Pécs, Sásd mellett Komló, a vásárosdombói mikrotérség falvaiból pedig 

jelentős számban a legközelebb fekvő, széles kínálattal rendelkező Dombóvár középiskoláiban 

tanulnak tovább a diákok. Dombóvár ugyan valóban közel van, de az ingázás így sem egyszerű. A 

vasút úgy módosította a menetrendjét, hogy a reggeli buszjáratokkal a diákok vagy túl korán vagy túl 

későn érkeztek volna az iskolába, ezért Tékes és Ág közösen vásárolt és tart fenn egy kisbuszt, amely 

a középiskolás diákokat szállítja. 

A térség általános iskoláinak vezetői hangsúlyozzák, hogy az iskolai elvándorlás nem jellemző 

folyamat, a szülők általában azért viszik el a gyereket, mert a munkahelyükhöz közeli intézményben 

helyezik el őket. Ugyanakkor vannak olyan környékbeli települések, amelyek az elmúlt években a kis 

létszámú iskolájukat úgy igyekeztek feltölteni, hogy a sásdi térségben is kerestek gyerekeket, 

ingyenes utazást és egyéb kedvezményeket kínálva. Kétségtelen, hogy nem jelentős mértékű az 

elvándorlás, de bizonyos jelek arra utalnak, hogy ez a jövőben változhat. Mágocsról már korábban is 

több család elvitte a gyerekét dombóvári általános iskolába, mert ott jobb minőségű oktatási 

szolgáltatásokat reméltek számukra. S beszéltünk olyan szülővel, aki Dombóvárra íratott gyermekei 

miatt költözött Mágocsról a városba, mert az ingázás, a gyerekek utaztatása, különórákra hordása 

stb. így nem terhelte a család idejét és kasszáját. Vásárosdombón inkább az látszik tendenciának, 

hogy a jobb képességű gyerekeket felsőben viszik Dombóvárra. Egy tékesi roma asszony mesélte, 

hogy a tanárok javasolták, írassa nyolcosztályos gimnáziumba a kislányát, aki azonban nem akar 

elválni osztálytársaitól. A falu polgármestere azonban Dombóvárra vitte „kisgimnazistának” felső 

tagozatra lépő fiát. Ő maga azt tervezi, hogy néhány éven belül családostul Dombóvárra költözik, ott 

könnyebben tud munkát találni a felesége, és a főiskolás nagylánynak is könnyebb lesz oda 

hazajönnie. Apró, ám fontosnak tűnő jelek ezek, amelyek szelektív elvándorlás és a vásárosdombói 

iskola teljes szegregálódásának veszélyére hívják fel a figyelmet. 
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2.4. Politikai képviselet, kormányzás – Társadalmi, személyes kapcsolatok  

Úgy tűnik, hogy a pártpolitika csak a térségi központban, Sásdon jelenik meg szembetűnően a helyi 

közéletben, a testület itt frakciók szerint szerveződik, s a politikai konfliktusok nem egyszer 

áthatották a fontos döntéseket is (pl. iskolaigazgató választása). Mágocson függetlenek és a FIDESZ-

KNDP jelöltjei jutottak képviselői helyekhez. A kistelepüléseken, aprófalvakban a nyilván eltérő 

pártpreferenciákkal és szimpátiákkal rendelkező helyi politikusok jellemzően független színekben 

indulnak, illetve a helyi ügyeket szétválasztják a pártpolitika ügyeitől. Kisvaszar sajátos kivételt jelent, 

ott a korábban független polgármester asszony és a képviselők 2010-ben egyöntetűen a FIDESZ 

színeiben indultak, ám a faluban nem ez határozza meg a helyi közélet jellegét és minőségét.  

Bár nem mindenütt, de elsősorban az aprófalvakban jellemző a helyi önkormányzatok stabilitása, 

pontosabban a polgármesteri pozíciók tartóssága. Alsómocsolád polgármestere gyakorlatilag a 

rendszerváltás óta vezeti a falut, másutt a jelenlegi polgármesterek a második, harmadik ciklusukat 

töltik. Alsómocsoládon a polgármester az évek alatt kialakított maga körül egy felkészült stábot, 

amelynek tagjai képesek a közös gondolkodásra, tervezésre és az azonos értékek és célok mentén 

kialakított programok, projektek megvalósítására. Mivel helyben soha nem volt elegendő kapacitás, a 

mocsoládiak mindig törekszenek arra, hogy különböző projektek révén külső szakértőket hozzanak a 

településre. „Itt mindenki csinál mindent”, mondja a Köz-Tér-Háló a Családokért TÁMOP-projekt 

Szekszárdról ingázó szakmai vezetője, ami arra utal, hogy a településvezetés által vállalt több 

párhuzamos projekt megvalósításához a meglévő kapacitások is szűkösek olykor. A stáb mellett is a 

polgármester személyén múlik, hogy a falu merre halad, fejlődik. Alsómocsolád esetében is 

felmerülhet a kérdés, hogy változás esetén vajon mi az, ami fenntarthatónak és/vagy 

továbbfejleszthetőnek bizonyul abból, amit a rendszerváltás óta eltelt majd’ negyedszázadban 

felépített a község vezetése. Alsómocsoládon már több mint tíz éve működik a demokratikus 

gyermek- és ifjúsági önkormányzat, amely az önkormányzatiság, a demokrácia elveire és gyakorlatára 

tanítja a fiatalabb nemzedékeket, s ezzel elvileg legalábbis (ha a fiatalok megtalálják helyben a 

boldogulásukat) megteremti a politizálás folytonosságának kereteit, feltételeit.  

Nyilvánvalóan nem csak az aprófalvakra jellemző, hogy egy-egy polgármester nézetei, értékei, 

tevékenysége rányomják a településre a bélyegüket. Ezekben a falvakban azonban a jószerivel 

homogén szegénység, a képzett, ambiciózus, innovatív személyek szűkössége és az önkormányzatok 

forráshiánya azt eredményezi, hogy a zömmel szegény romák és nem romák lakta falvakban a 

polgármester gyakran lényegében egy személyben vezeti, irányítja, működteti a faluját, akkor is, ha 

támogató testület áll mellette. A szóban forgó polgármesterek maguk is panaszolják, hogy nincs 

olyan ember a testületekben, településen, akinek nyugodt szívvel átadnák a falujuk vezetését. Az ági 

polgármester asszony maga látja el a takarítónői, kézbesítői feladatokat, amióta nincs erre forrás, és 

ha kell, a temetőben lekaszálja a füvet, beáll a közmunkások közé, akiket lényegében egyedül irányít, 

vezényel, mert nincs kire bíznia a feladatokat. Ő, mint mondta, nem akart ugyan, mégis indul a 2014-

es őszi önkormányzati választásokon. Nem így Tékes polgármestere, ami aggodalmat kelt a 

helyiekben, nem látják a folytonosság garanciáját. A polgármesterek jószerivel univerzális szerepének 

megerősödése ezekben a szegény falvakban nem független közfoglalkoztatás rendszerének  
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kiterjesztésétől, amely nem önkormányzati feladatokkal ruházza fel a polgármestereket. Botcsinálta 

agronómus, traktoros, munkavezető, gépszerelő, kereskedő, stb. – ezek a szerepek terhet is 

jelentenek, de egyúttal megerősítik a polgármesterek hatalmát, és a lokális függőségi struktúrákat.  

A helyi közélet formális, intézményesített fórumai közé sorolhatók a német és roma nemzetiségi 

önkormányzatok. Német önkormányzatok és egyben (részben személyi átfedéssel) hagyományápoló 

civil szervezetek működnek Sásdon, Mágocson, Bikalon. Mágocson és Bikalon a múlt század 

negyvenes éveiig nagy számban éltek svábok, akiknek többségét a második világháború után 

kitelepítettek. Az itthon maradtak és a települési közösség számára is fontos hagyományt, kötődést 

és identitást jelent a német származás és kultúra. Sásdon a svábok nem voltak őslakosok, 

betelepülésük más Baranya megyei falvakból az ötvenes-hatvanas években kezdődött meg. A német 

kisebbség jelenlétének köszönhető az iskolákban a német nemzetiség nyelv oktatása is. Hozzá kell 

tennünk, hogy a vásárosdombói mikrotérség aprófalvaiban is éltek a kitelepítésig evangélikus 

németek, akiknek hajdani jelenlétére már csak a templomok emlékeztetnek, Gerényesen azt is 

elbontották, Ágon használhatatlanul áll. Úgy a német, mint a roma nemzetiségi önkormányzatok 

alapvetően forrásokat hoznak a településekre, hozzájárulnak a helyi rendezvények 

megszervezéséhez, stb. A roma nemzetiségi önkormányzatok (Sásd, Mágocs, Alsómocsolád, Ág, 

Gerényes, Tékes, Kisvaszar) tevékenységét nem annyira  hagyományok fenntartása, a kultúra 

ápolása, mint inkább a szegénységből fakadó problémák enyhítése jellemzi, már amennyire ezt a 

szűkös eszközeik lehetővé teszik (füzetcsomag vásárlása iskolásoknak, gyerekek táboroztatása, 

karácsonyi csomag szétosztása stb.). A hatékony érdekképviseletet jószerivel lehetetlenné teszi a helyi 

roma politikusok szegénysége, egzisztenciális függősége a települési önkormányzattól, 

polgármestertől; javarészük munkanélküli, közmunkára szorul. Ágon elnök és elnökhelyettes éppen a 

vályogvető-festő- kőműves tanfolyamon vesz részt, Gerényesen a közmunkások egyik brigádvezetője 

az RNÖ elnöke. Kisvaszaron más a helyzet. Itt a roma kisebbségi vezető, aki a faluban egyike a 

bejelentett munkaviszonnyal rendelkező embereknek, két cikluson keresztül is tagja volt a települési 

képviselőtestületnek, alpolgármesternek is felkérte a polgármester asszony. A legutóbbi választáson 

a roma férfi már nem került be a települési testületbe, s mára lényegében semmilyen formális vagy 

informális kapcsolat nem létezik a települési és a nemzetiségi önkormányzat között.  

Említettük már, hogy a kliens-patrónus kapcsolatok visszaszorulóban vannak a lokális 

társadalmakban. Ezek a kapcsolatok Kisvaszaron és a hasonló szegény aprófalvakban a romák és a 

nem romák között alakultak ki. A térség egészét és a vizsgált településeket illetően is leszögezhetjük, 

hogy a romák és nem romák hagyományosan békés együttélésének mintázata máig hat, sehol nem 

hallottunk éles konfliktusokról, problémákról. Ennek hátterében egyfelől a közös munkahelyen 

(bánya, téesz, erdészet) és közös iskolákban eltöltött, közösen megélt múlt erejét fedezhetjük fel. 

Másfelől a „nyugalom” abból is táplálkozik, hogy a helyi nem roma elit rendelkezik az erőforrásokkal, 

s valamilyen módon „kezelni” tudja a romák belső megosztottságából fakadó konfliktusokat, amelyek 

egyben fenntartják a jelenlegi hatalmi struktúrát is (kisvaszari modell), vagy abból, hogy a lokális 

társadalmat a jószerivel homogénnek mondható szegénység és a kölcsönös egymásra utaltság 

jellemzi (mint Ágon). Az ági polgármester egy „cigányozó” képviselőtársának mondta, „te utálhatod 

őket, én nem”. E békés együttélés mintázata azonban szakadozni kezd, ami a szegénység  
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mélyüléséből, a nem romák elszegényedésének tapasztalatából és az erősödő iskolai gettósodás  

következményeiből fakad. Erre a belső feszültségre, a távolodásra világítottak rá az ági kisbolt 

tulajdonosának-üzemeltetőjének mondatai. Ő maga mindent megtermel a kertjében, tyúkokat tart, 

ez részint kényszer is, hiszen a bolt az ő minimálbérét és a járulékokat termeli ki, férje pedig erdészeti 

közmunkán dolgozik. Hozzátehetjük, hogy számára ez magától értetődő, gyerekkorától elsajátított 

megélhetési minta és norma, ami a szegénységben felnőtt, abba beleszületett emberek többsége 

számára nem az. Az asszony úgy látja, hogy valóban bővül azoknak a szegény roma családoknak a 

száma, akik foglalkoznak a kertjükkel, ám nem elegen, és éppen azok nem mozdítják a kisujjukat sem 

helyzetük javításáért, akik a legnagyobb nincstelenségben élnek. Elismeri, hogy a romák között is 

vannak igyekvő, dolgos, a kertjükben termelő, a portájukat rendben tartó emberek, akikhez bármikor 

beül, elbeszélget velük. De amíg gyerekkorában természetes volt, hogy roma osztálytársai átjártak 

hozzá játszani, akkoriban nem kellett félni attól, hogy bármit ellopnak, ma már nem engedne be egy 

romát se a házukba, nem bízik bennük. „Tisztelet a kivételnek…” A kisfia pedig az osztálytársai miatt 

nem szereti a romákat, viszolyog tőlük.  A vásárosdombói iskolában nem bírnak a (kisvaszari) roma 

gyerekekkel, a fiú és a szülők alig várják, hogy végre megszabaduljanak az iskolától. 

2.5. Biztonság, bizonytalanság, környezeti fenntarthatóság/feltételek  

Kutatási terepünkön a megélhetés biztonsága az, amit nagyon sokan, mindenekelőtt a 

szegénységben, mélyszegénységben élő családok nélkülöznek, s aminek elveszítésétől, megingásától 

is sokan tartanak. Különösen az aprófalvak lakói fogalmazták meg: munkahely kéne, tisztes 

megélhetés. A szegénység, falvak sorának lassú gettósodása ellenére sem a településeken, sem a 

szakemberekkel beszélve nem hallottunk súlyos közbiztonsági problémákról, a rendőrségi fogalmat 

használva, „nincs fertőzött település”. Az elkövetett bűnesetek általában kevés számú családhoz 

köthetők, a felderítési arány is magas. Nagyon fontos rögzítenünk, hogy ebben a térségben nem 

alakult ki a társadalom szövetének végletes megbomlását jelző uzsora intézménye. Ami a fiatalokat 

illeti, a drogfogyasztás terjed a körükben, szülők mesélték aggodalommal, mennyire féltik 

Dombóvárra járó gyermekeiket, mert az iskolákban is elterjedt a drogfogyasztás. A sásdi 

rendőrkapitányságon azt mondták, hogy jószerivel teljesen tehetetlenek, mert a drogokat alapvetően 

az interneten keresztül árulják, amíg pedig egy szert bevizsgálnak, már megjelenik egy újabb. 

Ha helyben valami történik, betörés, lopás, azt gyakran idegeneknek, más falubelieknek róják fel.  

Kétségtelen, hogy Kisvaszar, a kisvaszari romák híre meglehetősen rossz a szomszédos településeken, 

szociális szakember, védőnő, ha a problémák, nehéz családok alapján rangsorolni kell a mikrotérség 

településeit, Kisvaszart rendre az első helyre teszi. Kutatási tapasztalataink alapján nyilvánvaló, hogy 

az erdei falopás nagy problémát jelent Kisvaszaron, amelynek nagyságrendje, súlyossága a 

közfoglalkoztatástól függ, ha van bevétele az embereknek, kevesebb a lopás. Míg a tulajdonosoknak 

(magánszemély, állam) súlyos károkat okozhat a falopás, a helyi roma családok számára magától 

értetődő, elfogadott gyakorlat a fáért járás, „fűteni kell”, a roma önkormányzat vezetője is derűs 

nyugalommal említette, hogy a szigorúságáról ismert körzeti megbízott őt is megbírságolta. Egy 

időben a szabálysértések olyan méreteket öltöttek, hogy a polgármester asszony leállította a  
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pénzbüntetés ledolgozását lehetővé tevő közérdekű munkát. Az egy napra elegendő gallyfa és az 

értékesíthető mennyiség között természetesen jelentős különbség van, s akadt olyan térségi 

polgármester, aki nehezményezte, hogy a rendőrség akkor teljesít jól, amikor az előbbiek 

megbírságolásával lehet javítani a statisztikákat, a nagyban „vállalkozók” üldözésében már nem 

jeleskedik. 

A térségi dokumentumok nem rögzítenek jelentősebb környezeti problémákat. Az áthaladó közúti 

forgalom Sásdon okoz meglehetős terhelést, de egy uniós támogatású projekt lehetőséget nyújtott 

arra, hogy a főútvonalak kereszteződésében biztonságossá tegyék a közlekedést. Sásdon és 

mikrotérségében ugyancsak uniós forrásokból javították a vízbázis minőségét. A térségben egy 

regionális léptékű projekt keretében sor került az illegális szemétlerakók felszámolására is. 

A Sásdi kistérség három természetföldrajzi kistáj, az Észak-Zselic, a Baranyai-hegyhát és a Völgység 

találkozásánál helyezkedik el. A dombos, erdős vidék nagyon szép. A környezeti terhelésekkel és 

veszélyekkel nem terhelt tájban rejlő lehetőségeket eleddig az alsómocsoládi polgármester 

kezdeményezésére formálták civil szervezetté, programmá. A Hét Patak Gyöngye Natúrpark 

Egyesület célja a polgármester szerint nem csupán a környezettudatosság erősítése, a natúrpark 

egyben vidékfejlesztési és kulturális projekt is, „sarkítva a natúrparkban azt fogalmaztuk meg, ami a 

normalitás, amit szeretnénk elérni: éljünk harmóniában a környezetünkkel, saját magunkkal és 

semmit ne vigyünk túlzásba”.  Ez a projekt egyelőre ígéretnek, lehetőségnek tűnik, az érintett 

települések lakói a környezetükre másfajta erőforrásként tekintenek (erdei munka, falopás). 

Ugyanakkor, ha azt kérdezzük az itt élőktől, mi az, amit értéknek tekintenek, ami itt tartja őket, a 

szülőkhöz, elődökhöz való ragaszkodás mellett a táj szépségét, a nyugalmat, csöndet említik. A táj 

önmagában azonban nem jelent megtartó és vonzerőt. Ahogy egy tékesi roma asszony 

megfogalmazta: annak, aki dolgozni akar, nem ajánlaná a környéket, hiszen munkalehetőség sem 

helyben, sem a környéken nincs, de annak, aki nyugdíjas, pihenni szeretne, szívesen ajánlaná ezt a 

szép, csöndes, nyugodt vidéket. 

 

 

3. A jól-lét dimenziókat erősítő, a hiányukat (újra)termelő mechanizmusok  

3.1. A gazdasági szereplők; jól-létet alakító gyakorlatok és stratégiák  

A Sásdi kistérségben az agrárgazdaság máig meghatározó súlyú, stratégiai jelentőségű ágazat. A 

gazdálkodási hagyományok, kultúrák, elsősorban azonban a mezőgazdasági nagyüzemek 

privatizációjának különbségei miatt jelentősek az eltérések a mikrotérségek között. Sásdon a 

mezőgazdasági szövetkezet privatizációja során a volt szövetkezeti menedzsment tulajdonába került 

a termelőeszközök java, az utódszervezet ma is hatezer hektárnyi terület művelését végzi. A Sásdi 

Agro Zrt. a városban az önkormányzat után a legnagyobb foglalkoztató, 110 körüli dolgozói  
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létszámmal. Igaz, hogy az elmúlt öt évben az alkalmazotti létszám kb. negyven fővel csökkent, ez 

azonban nem elbocsátásoknak köszönhető, az érintettek nyugdíjazás miatt és a természetes 

fluktuáció eredményeként távoztak, s a menedzsment nem vett föl újabb embereket. Ennek 

hátterében a gépesítés, technológiai korszerűsítés áll. A sásdi cég műveli a vásárosdombói 

mikrotérséghez tartozó települések határának jelentős részét is, Gerényesen libatelepet tart fenn, 

amely néhány helyi embernek munkát biztosít. A kormányzat törekvése a mezőgazdaság 

szerkezetének, a földbérleti struktúra átalakítására, a nagy termelők háttérbe szorítására a 

kistermelők javára ma még nem látható változásokat indíthat el a térségben öt-hat év múlva, a 

jelenlegi földbérleti szerződések lejártakor. Sásd volt polgármestere egy kft. formájában működő 

családi vállalkozás tagja és alkalmazottja, ő úgy látja, hogy válságos, visszaeséssel járó folyamat indul 

el. Mindaz az érték, eszköz -, gép- és jószágállomány veszendőbe mehet, amelyet a nagyüzemek az 

elmúlt húsz év alatt befektettek a gazdaságokba, nem beszélve a foglalkoztatási kapacitásokról. 

Ahhoz pedig, hogy a jelenlegi, amúgy Sásdon és környékén jelentéktelen számban működő 

kisüzemek fel tudjanak fejlődni, tőkére lenne szükségük, amely most hiányzik; hitel és megfelelő 

támogatáspolitika nélkül nem tudnak fejleszteni. Hozzá kell ehhez tennünk, hogy Sásdon az állami 

földbérletek elosztásakor helybeli gazda nem jutott számottevő földterülethez; egy magyarszéki 

vállalkozás kapta a bérletek 80%-át. 

Míg Sásdon és a vásárosdombói  mikrotérségben egy nagyvállalkozás határozza meg a mezőgazdaság 

struktúráját, amely szántóföldi növénytermesztéssel és nagyüzemi állattartással foglalkozik, addig a 

mágocsi mikrotérségben a volt nagyüzemek helyén több utódszervezet is működik, és itt a bikali 

állami gazdaság nyomain, virágzik a gyümölcskultúra, és a halgazdálkodás is jelentős ágazatnak 

mondható. Ebben a mikrotérségben tehát diverzifikáltabb az agrárgazdaság. Mágocson három 

nagyobb kft. műveli a határ jelentős részét. Van köztük olyan mezőgazdasági vállalkozás – a 

tulajdonos édesapja volt a helyi szövetkezet elnöke –, amely nem csupán növénytermesztéssel és 

állattartással foglalkozik, de üzemanyagtöltő állomást is üzemeltetnek, s nemrég nyitottak meg a 

város központjában egy kávézót és ajándékboltot; utóbbiak a város-rehabilitáció projektjébe 

illeszkednek. A szóban forgó vállalkozás folyamatosan bővül és diverzifikálódik; néhány éve pályázati 

forrásból létrehoztak egy szarvasmarha-telepet. Egy másik folyamatosan bővülő cég a térségi 

pulykatenyésztőket integrálja, és nemrég épített egy nagy takarmányszárítót. Mágocsi székhelyű az 

SHS Kft., amely azon túl, hogy a térség vállalkozói számára szerteágazó szolgáltatásokat végez, a 

régióban évek óta különböző termelői, értékesítő szervezetek létrehozásán és támogatásán dolgozik 

eredményesen.  

Mágocs gazdasági adottságai a szocializmus időszakában is jók voltak, a rendszerváltás sem temette 

maga alá a helyi gazdaságot, új tulajdonosi szerkezetben, de az ipari kapacitások is megmaradtak, az 

elmúlt években pedig, nem függetlenül a városi cím elnyerésétől, a szolgáltatási paletta is bővült, a 

vállalkozások a válság időszakában is tudtak fejleszteni. Mágocson a helyi gazdaság sikerének 

értelmezésekor interjúpartnereink a sváb munkaetikát, a vállalkozói kultúrát, az innováció iránti 

nyitottságot és az önkormányzat gazdasági szereplőkkel szembeni támogató politikáját említik. 
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Sásdon az ipari kapacitások fejlődése az utóbbi évek fejleménye. A város, hogy termelő 

befektetéseket vonzzon, már az ezredfordulón kialakított egy ipari területet, amelyen azonban sokáig 

csak kukorica nőtt. A kistérség LHH-besorolása és az induló vállalkozások ehhez kapcsolódó uniós 

támogatása lendítette ki a holtpontról az iparterület ügyét; új üzemcsarnokok épültek, amelyek 

legalább hetven új munkahelyet teremtettek, elsősorban szakmunkás végzettségű emberek számára. 

A szakképzett munkaerőt e cégek folyamatosan keresik. Vannak közöttük teljesen új cégek, mások a 

már működő vállalkozásukat telepítették át ide. A terület jelenleg a Szabad Vállalkozási Zóna címet 

viseli, ami a foglalkoztatási költségekre vonatkozó kedvezményekkel jár. Ha az iparterület beépülése, 

s ehhez kapcsolódóan a foglalkoztatás bővülése pozitív változást jelent is a város és környezete 

gazdaságában, meg kell említenünk, hogy a már korábban is jelenlévő építőipari vállalkozások a 

válság hatására, remélhetőleg átmeneti kapacitáscsökkentéssel dolgoznak. A kistérség központjában 

nem látható a kereskedelmi, személyi szolgáltatások mágocsihoz mérhető bővülése sem. 

Noha a természeti adottságai meglennének hozzá, a kistérségben a turisztikai vállalkozások száma 

minimális, illetve a mágocsi mikrotérségben koncentrálódik. Sásdon a mai napig nem található 

egyetlen szálláshely sem. A vizsgált települési körben nincs példa arra, hogy egy mezőgazdasági 

vállalkozás a falusi turizmusba való bekapcsolódással próbáljon több lábon állni. (A térségben 

egyetlen ilyen, kudarccal végződött próbálkozásról tudunk.) Az önkormányzati alapítású 

Alsómocsoládi Közösségfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft. üzemelteti a Turisztikai Központot, 

amelyhez vendégház és diákszálló, erdei iskola, szolgáltatások és programok egész sora kapcsolódik. 

Ez a központ elsősorban az iskolák, illetve a szerényebb összegből gazdálkodó családok számára kínál 

jó minőségű szolgáltatást. A bikali Puchner Kastélyszálló a hozzá tartozó élménybirtokkal a tágabb 

térség legnagyobb turisztikai vállalkozása, jelentős foglalkoztatási kapacitásokkal bír (150 körüli 

alkalmazottal), és a belépő fiatal alkalmazottaknak szolid szakmai karrierlehetőséget is biztosít. Az 

Kastélyszálló szolgáltatásait igénybe vevők jellemzően nem helybeliek, a jómódú családok alkotják a 

megcélzott vendégkört. Ugyanakkor a vállalkozás a környékbelieknek kedvezményeket nyújt, pl. az 

alsómocsoládi turisztikai központ vendégei kedvezményes belépővel látogathatják az 

élménybirtokot. A kastélyszálló jelentős felvevőpiacot jelenthetne a környékbeli kistermelők, 

gazdaságok számára, a tulajdonos-üzemeltető tesz is lépéseket ebben az irányban, de egyelőre kevés 

helyi terméket előállító beszállítója akad.  

A Kastélyszálló törekvései találkoznak a nemrég létrehozott Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió 

deklarált céljaival. Látható, hogy a mágocsi mikrotérségben működő gazdasági szereplőktől nem áll 

távol a kooperáció, az integráció gondolata. Az alsómocsoládi polgármester kezdeményezésére 

létrehozott unióban résztvevő települési önkormányzatok (Mágocs, Alsómocsolád, Nagyhajmás, 

Mekényes, Bikal), civil szervezetek, vállalkozások a térség élhetőbbé tételének egyik eszközét a helyi, 

térségi gazdaság megerősítésében látják. Az együttműködés fontos eleme az összehangolt térségi 

gazdaságfejlesztés, amelynek része lehet a térségi tejfeldolgozó éppen úgy, mint az ingázás 

megkönnyítése ráhordó járatokkal, a térségi piac kialakítása, vagy az Dr. Ámbédkar Rosa Parks 

Gimnáziumban elindítandó, a helyi foglalkoztatási igényekhez alkalmazkodó szakmunkásképzés. Amit 

szeretnének elérni: az önfenntartó térségi gazdaság. A mikrotérségi unió példája is felhívja a 
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figyelmet arra, hogy a gazdasági szereplők közötti együttműködés lehetséges kereteinek 

megteremtését önkormányzatok is kezdeményezhetik, ami azonban átvezet az önkormányzati 

szerepek és helyi politikai gyakorlatok problémaköréhez. 

3.2. Az állam (önkormányzatok) szerepe: szabályozás, szolgáltatás, fejlesztés 

Az utóbbi évek jelentős változásai, a központosítási törekvések, az önkormányzati fenntartású iskolák 

államosítása, az önkormányzati szférából történő forráskivonás – amely az adósságállomány 

átvállalása mellett is érzékelhető hátrányt jelent –, vagy éppen a polgármesteri fizetések 

rendszerének átalakítása a központi kormányzat és az önkormányzatok viszonyában 

átrendeződésként, az önkormányzati autonómia szűkítéseként értelmezhetőek. Ugyanakkor, míg a 

központi kormányzat bizonyos feladatokat átvett az önkormányzatoktól, a közfoglalkoztatás 

kiterjesztésével rendkívüli mértékben megerősítette a helyi foglalkoztatási és a – kormányzati 

várakozások szerint ehhez kapcsolódó – gazdaságfejlesztési feladataikat.  

A Sásdi kistérségben 2014 nyarán úgy döntöttek a polgármesterek, hogy megszüntetik a kistérségi 

társulást, amely az utóbbi években egy kft. révén, lényegében a térség szociális, családsegítő és 

gyermekjóléti szolgáltatásait biztosította. Az ellátórendszer átalakulása azt jelenti, hogy az eddigi 

szolgáltatásokat mikrotérségi és/vagy települési szinten szervezik újra. A mágocsi mikrotérségben 

arról hallottunk, hogy az átállás zökkenőmentes volt, Vásárosdombó körzetében azonban 

megszűntek ellátások, a családsegítő szolgálat és a házi segítségnyújtás. A másik jellemző megoldás, 

hogy a családgondozókat közmunkásként foglalkoztatják tovább. A kistérségi társulás 

munkaszervezetének megszűnése pedig azt jelenti, hogy eltűntek a kistérségből azok a kapacitások 

és tapasztalatok, amelyek térségi szintű fejlesztési projektek megtervezését és lebonyolítását 

lehetővé teszik. Természetesen Alsómocsolád a maga szervezeti és szakmai építkezésével soha nem 

volt rászorulva a kistérségi kapacitásokra, s minden település megtalálja azokat a szakértőket, akik 

ilyen feladatokat elvégeznek – pl. a vásárosdombói polgármester felesége az, aki a környező falvak 

számára is elkészíti a pályázatokat. A hiány úgy jelentkezik, hogy a kistérségi szint egészét átfogó 

projektek nem lesznek a jövőben, mint amilyen a gyerekesély program volt, amelynek éppen 

kistérségi jellege miatt egyfajta kiegyenlítő szerepe is volt, hiányzó szolgáltatásokat vitt 

kistelepülésekre (pl. napközi, közösségi ház), a térség közoktatási intézményeibe. (Mindez a vizsgált 

településeken nem fogalmazódott meg problémaként, a térség más részeiben igen, vannak 

kistelepülési polgármesterek, akik magukra hagyottnak érzik magukat, nem kapnak segítséget pl. a 

pályázatok elkészítésekor.) 

A vizsgált településeken a jóléti szolgáltató és a fejlesztési politikák és gyakorlatok egymástól 

elválaszthatatlanok, egymásra épülnek. A különbségek a települések gazdasági potenciálja, 

társadalmi összetétele, a szegénység mértéke és súlya mentén mutatkoznak. Ott, ahol a tartós 

munkanélküliség és a családok szegénysége ugyan létező, de a helyi társadalom kisebbségét érintő 

probléma, ott a szegénység kezelését szolgáló jóléti gyakorlatok mellett léteznek helyi 

gazdaságfejlesztési törekvések is, amelyek a gazdaság piaci és a támogatott szegmenseinek határán 
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mozognak. Alsómocsolád szolgáltatja az egyik példát. A faluban működik a START közmunkaprogram, 

amelynek keretében 26 embert foglalkoztatnak, a megtermelt termékeket, a szokásos módon, a helyi 

idősotthonban és a lakosok számára értékesítik. A település vezetése azonban már korábban is 

törekedett a helyi foglalkoztatási lehetőségek bővítésére. 2009-ben az OFA támogatásával hét 

magánszemély hozta létre a szociális szövetkezetet, amelynek célja nem a tranzitfoglalkoztatás, 

hanem az volt, hogy a szövetkezet maga legyen a munkanélküliek tartós foglalkoztatója. A 

szövetkezet a helyben és környéken a szolgáltatásokban mutatkozó réseket igyekezett betömni; 

karbantartást, mosodai és konyhai feladatokat vállaltak. A húsz ember három évig tartó 

foglalkoztatását csak a támogatás tudta biztosítani, a szövetkezet nem tudott piaci módon működni, 

mert a települési önkormányzatok a felkínált szolgáltatásokat közfoglalkoztatás keretében oldották 

meg. A szociális szövetkezet jelenleg a szociális földprogramot bonyolítja, ennek keretében 

rászorultság alapján állatokat helyeznek ki családokhoz (21 család vesz benne részt). A település 

vezetése 2013-ban rájuk bízta a „Magunk kenyerén” program háztáji kistermelést ösztönző elemének 

szervezését is, s ehhez forrást is átadott. A program alapvetően az öngondoskodásra kívánja 

rá/visszaszoktatni az embereket. A helyi gazdaságfejlesztési program fontos szolgáltatási eleme a 

helyi pénz, egy lovagias betyárról elnevezett ’rigac’, amellyel a mocsoládi lakosok fizethetnek az 

önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokért (pl. az idősotthoni étkezésért). A 

házunk tája programelem az elhanyagolt lakóházak felújítását célozza, házanként 400 ezer forintos 

határral. A helyi polgár a támogatás nagyobb részét visszatérítendő forintkölcsönben, másik részét 

rigacban kapja meg, utóbbiból kifizetheti a helyi dolgozók munkáját. A háztáji állattartást, 

gazdálkodást ösztönző programelem keretében is malackihelyezés történik (2014-ben 12 családhoz), 

a szociális szövetkezettől jószágot, takarmányt és rigac-hitelkeretet kap a jelentkező, s a felnevelt 

állatok egy részét visszaadja a szövetkezetnek, vagy rigacban visszafizeti az árukat. A leadott 

sertéseket pedig levágják, és a faluban értékesítik. A rendszer része az önkormányzat által vásárolt 

keltetőgép is, csibéket és kacsákat is vásárolhatnak a helyi lakosok, ugyancsak rigacért. A 

kétségtelenül imponáló helyi gazdaságfejlesztési program financiális hátterét az önkormányzat az 

iparűzési adóból tudja előteremteni. Alsómocsoládon a közfoglalkoztatás, a szociális földprogram, a 

szociális szövetkezet és a helyi gazdaságfejlesztési program teljesen illeszkedik egymáshoz, a faluban 

élő családok valamilyen módon mind kedvezményezettek, a közmunkaprogramban résztvevők közül 

is többen érintettek a háztáji állatnevelésben. Az észak-hegyháti unió életre hívásának hátterében a 

mocsoládi gazdaságfejlesztési modell kiterjesztésének szándéka is áll.  

Bikalon 20-30 szegény, támogatásra szoruló család számára az önkormányzat jó néhány évig 

működtette a szociális földprogramot, amely a támogatás megcsappanásával nem tudott 

önfenntartóvá válni, de sikerként könyvelhető el, hogy néhány résztvevő család maga is elkezdett 

állatot tartani. Bikal volt polgármesterének sikerült a kistérségi Gyerekesély programba beillesztenie 

a szociális szövetkezeti projektet; álláspontja szerint a gyerekek oktatási felzárkóztatása nem 

lehetséges anélkül, hogy a szülőknek ne biztosítsanak munkát, megélhetést. A bikali szociális 

szövetkezet az induláskor tíz embernek gyümölcstermesztői képzést biztosított, közülük hatot tudtak 

a gyerekesély program keretében foglalkoztatni. A tágabb térségben működő gyümölcsösök azonban 
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felszívják a képzés többi résztvevőjét. A Bikal határában bérelt 4,5 hektáros intenzív gyümölcs-

ültevény jelenleg négy állandó alkalmazottnak kínál munkát. Emellett a szövetkezetet létrehozó 

tagok is dolgoznak a földön, ők eddig csak munkát és pénzt (tagi kölcsön) fektettek be a szervezetbe, 

a gyümölcsfák termőre fordulásával már hasznot is kivehetnek belőle. A tagi kölcsön nélkül nem 

tudtak volna fennmaradni; pályázati forrás híján ebből fedezték az ültetvény kerítését és az 

öntözőberendezést. A TÁMOP-os támogatás két évig tartott, de a szövetkezet 2013-tól saját lábára 

állt, magától is működik, az epret értékesítik a térségben nagyker áron. 2014-ben nyertek támogatást 

gyümölcs-feldolgozó építésére, ehhez egyrészt képzés is csatlakozik – a LEADER-csoport által 

szervezett tanfolyamra (lekvárfőzés, aszalás, marketingismeretek) öt embert küldenek. A szövetkezet 

vezetője, tagjai előre terveznek. A Kastélyszálló igényt tart a nyers és a jó minőségű feldogozott 

termékekre (lekvár, gyümölcslé) egyaránt, a feldolgozóba a térség START-os epertermesztői (pl. 

Alsómocsolád, Tékes) is beszállíthatnak, a termőre forduló ültetvényeken az idénymunkások a 

vásárosdombói mikrotérség településein élő romák közül verbuválhatók. 

Alsómocsolád és Bikal példái arra utalnak, hogy egyfelől a közfoglalkoztatás illeszthető a helyi 

gazdaságfejlesztési programokhoz, másfelől a szociális talajon, támogatással induló 

gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási projekteknek, megfelelő termékstruktúra és felvevőpiac, tudatos 

fejlesztések és tervezés esetén eséllyel válhatnak piaci alapon működő, önfenntartó vállalkozássá. A 

vásárosdombói mikrotérség településein tapasztaltak arra hívják fel a figyelmet, hogy a fordított 

folyamat nem működik; a szegénység mérséklésére hivatott, kiterjesztett közmunkaprogramból nem 

nő ki önfenntartó program, a kormányzati reményekkel szemben irreális elvárásnak tűnik, hogy 

szociális szövetkezetek sora nőjön ki a földből három év START mezőgazdasági közmunkaprogram 

után. 

A szociális szövetkezetek kezdeményezései is elhalhatnak, ahogy ez Gerényesen is történt. Itt 

ugyancsak OFA támogatással jött létre a szövetkezet, amely azonban a megfelelő vezetés hiánya és 

likviditási problémák miatt megszűnt. Mégis lehet rá támaszkodni a START-ban, a szövetkezeti földön 

folyik a kertészeti termelés, és az akkor kiképzett munkanélküliek alkotják a mezőgazdasági 

közmunkások magját. Ha mérlegre kívánjuk tenni a START közmunkaprogramot, először is 

hangsúlyoznunk kell, hogy a közfoglalkoztatásba bevont munkanélküliek megélhetési körülményeit 

javítja, különösen akkor, ha egy családból többen is dolgozhatnak, illetve, ha a foglalkoztatásuk 

huzamosabb ideig tart. A program lehetővé tette a kiválasztottak lényegében három évig tartó 

foglalkoztatását. A polgármesterek, szociális szakemberek egyöntetűen egyetértenek azzal az elvvel, 

hogy a segélyekért, a szociális támogatásért ellentételezésként munka jár. Azt is fontosnak tartják, 

hogy a közmunka a munkára szoktatás, fegyelmezés eszköze; azokat, akik már régen kiestek az 

elsődleges munkaerőpiacról, vagy sose léptek be annak világába, (újra) rendszerességre, munkára 

szoktatja. A munkanélküliek megtanulják, mit jelent korán fölkelni, a munkaidőt ledolgozni, másokkal 

együttműködni, és kialakulhatnak az elfelejtett, megkopott, vagy soha nem tanult készségek, 

képességek. Abban viszont már nem egyöntetűek a vélemények, hogy ez a célkitűzés vajon 

maradéktalanul megvalósul-e. Kisvaszar alpolgármestere, aki egyben a közfoglalkoztatás felelőse is, 

elégedett, mert úgy látja, hogy a program lehetőséget ad arra, hogy kiválogassák azokat, „aki akarnak  
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és tudnak is dolgozni”, s akik „rendes” munkahelyként tekintenek a közfoglalkoztatásra. Tékesen 

viszont arról panaszkodtak, hogy az emberek csak azt várják, hogy bekerüljenek a közmunkába, de 

aztán nem motiváltak, minden lelkesedésük lelohad, s ez a munkamorálon és a teljesítményen is 

meglátszik. Egy roma közmunkás fiatalasszony fogalmazta meg ezt legpontosabban, mondván, 

szégyellné magát az anyja előtt, ha úgy kapálna, mint a brigádbeli társai. Véleménye szerint az 

dolgozza ki az idejét, s végzi megfelelő színvonalon a munkáját, aki dolgozott „rendes” munkahelyen, 

teljesítménybérben. Mindeme panaszok hátterében az áll, hogy a közfoglalkoztatás nem teremt 

valódi munkahelyet, például azért, mert hiányzik belőle az ösztönzés, a jobb teljesítményt nem 

jutalmazza, a rosszabbat nem bünteti a rendszer. Arra pedig végképp nem alkalmas, hogy 

visszaterelje a munkanélkülieket az elsődleges munkaerőpiacra, nincs is hová, s ha lenne is, a 

közmunka tartós, a túléléshez elegendő megoldásnak látszik. A közfoglalkoztatás jelenlegi rendszere 

voltaképpen elkényelmesít, a „rendes” munkavégzés, a munkamorál, az öngondoskodás ellen hat. 7  

Egy sásdi agrárvállalkozó (korábban a város polgármestere) arról számolt be, hogy a közmunka 

kiterjesztett rendszere miatt egyre nehezebb akárcsak feketemunkást is találni, a piacon elérhető 

keresetek alig magasabbak a közmunkás bérnél, s nem kell annyit teljesíteni, mint a piacon, ahol 

elzavarják azt, aki nem dolgozik. Ahogy igen sarkosan fogalmazott: „a társadalom számára visszatért 

a gulyáskommunizmus”. A közfoglalkoztatás jelenlegi rendszerével megfogalmazható egyik alapvető 

kritika tehát az, hogy gyengíti a benne résztvevők kötődését a piaci alapon szerveződő munka 

világához.  

A volt sásdi polgármester fogalmazott a legkritikusabban. Nehezményezte, hogy a program 

bevezetését nem előzte meg széleskörű konzultáció, egyeztetés az önkormányzatokkal. Több 

polgármestertársával egybehangzóan úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak nem feladata a 

mezőgazdasági termelés megszervezése, nem gondolja, hogy kukoricatermesztésre kellene 

berendezkedniük. A városban a konyhán és az intézményekben kellenének kisegítők és takarítók. 

Vagyis a mezőgazdasági közfoglalkoztatás nem találkozik feltétlenül a települések igényeivel. 

Tapasztalataink szerint a forráshiány, illetve a hagyományos közfoglalkoztatási lehetőségek 

visszaszorulása arra késztet/kényszerít nem egy önkormányzatot, hogy „csaljon”; aki a papíron kapál, 

az ténylegesen az iskolában, óvodában takarít, a települési konyhán dolgozik. S van, ahol a hivatalos 

brigádvezető adminisztratív munkát végez, miközben a tényleges brigádvezető nem csak a 

közmunkásokat igazítja el, hanem takarítja a hivatal helyiségeit, kihordja a postát, s ha kell, a 

falugondnokot is helyettesíti.  

A helyi közfoglalkoztatás nem tervezhető mindig pontosan, részben a változó, néha ellentmondásos 

központi információk és elvárások miatt. A vásárosdombói mikrotérség településein – itt öt falu 

közösen pályázott a közmunkaprogramra – hallottunk történeteket arról, hogy az éves tervet öt-

hatszor is át kellett dolgozni a direktívák változása miatt, a végén már senki nem emlékezett arra, 

 

                                                             
7 Lásd ehhez pl. L. Ritók Nóra blogbejegyzését: Úton a munka alapú társadalom felé. Forrás: A nyomor széle 429. hvg.hu, 

2014. 08.03. 
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hogy mivel is indultak. A tervezést nehezíti az is, hogy az idei évben a központi támogatás mértéke és 

jellege is változott, 2014-ben már nem jár támogatás pl. az üzemanyagra, a javításokra, az alkatrészek 

cseréjére, a vízdíjat sem lehet elszámolni, pedig az eperföld locsolása jelentős összegbe kerül. Ezek a 

kiadások így az önkormányzatokat terhelik. Míg 2013-ban egy hektárra vetítve tíz 

közfoglalkoztatottat lehetett elszámolni, 2014-ben már csak hatot, az önkormányzatoknak választani 

kell, növelik a területet vagy elküldenek négy közmunkást. Az utóbbi emberi és politikai kockázatai 

aligha vállalhatók. Hiányzik a következetesség a rendszerből, hangzik a kritika, a kormányzat azt várná 

el három év után, hogy a helyi programok a maguk lábára álljanak, de ez lehetetlen.  

A termelést meg kell tervezni, de a végeredményt befolyásolják az időjárásból fakadó 

terméskiesések, az epret megdézsmáló, krumplit fölszedő tolvajok – a veszteség elkerülhetetlen, ha 

az értékesítésből viszonylag jelentős is a bevétel, az általában az előző évi veszteség lenullázásához 

elég. A megtermelt zöldségeket, epret stb. jellemzően a helyi intézményeknek és a lakosoknak 

értékesítik kedvezményes áron. Tékes polgármestere azért telepített epret, mert volt olyan 

kapcsolata, amelyen keresztül a nagybani piacra vitték volna a helyi terméket. Erre nem került sor, a 

falu és a környék lakosai mindent fölvásárolnak. Ő beszélt a mezőgazdasági közmunkaprogram 

piactorzító hatásáról, a környéken nem egy kistermelőt ismer, akit ellehetetlenített az államilag 

támogatott, nyomott áron értékesítő „versenytárs” megjelenése a piacon. A nem értékesíthető 

terméket az önkormányzatok, jellemzően nem engedélyezett módon feldolgozzák: „ha tudnák, hogy 

savanyítunk, főbe lőnének minket”, vélekedett egy polgármester. Ami pedig készleten marad, az 

megy körbe a települések között; 2013 karácsonya előtt például minden ági háztartásba jutott a 

tarrósi savanyú káposztából… Arra is van példa, hogy a termés természetbeni segélyként kerül a 

rászorulók háztartásába. Egyöntetű a vélemény, hogy a START mezőgazdasági közmunkaprogram 

jelenlegi rendszere gazdasági szempontból nem hatékony; nagyobb területtel és kevesebb 

dolgozóval, intenzívebb technikákkal lenne versenyképes. Abban a pillanatban, hogy az állam kivonul 

mögüle, ez a rendszer összeomlik. 

A vásárosdombói körjegyzőség munkatársai a munkaügyi kirendeltségtől kapott adatok alapján 

mindig levelet küldenek az érintetteknek, hogy gondoskodjanak az FHT folyósításához szükséges 

harminc nap ledolgozásáról, igazolásáról. Kisvaszaron nem foglalkoznak azzal, hogy ezt ki hogyan 

oldja meg, másutt a polgármesterek figyelnek arra, hogy azokat is behívják a 30 napra, akikről 

köztudott, hogy feketén dolgoznak az erdőn, azoknak pedig, akiket semmiképp nem venne föl 

közmunkára, mert „a szememet is kilopná”, az ági polgármester azt javasolja, hogy az adóhatóságnál 

bejelenthető otthoni foglakoztatás lehetőségét kihasználva igazolják a harminc napot. A 

polgármesterekre általában nem jellemző a fekete, vagy idénymunka büntetése, Kisvaszaron a 

közmunkások irányítója figyelemmel van arra is, hogy a szabadságokat a bodzaszedés idejéhez 

igazodva ossza ki. Ugyanakkor látnunk kell, hogy a közfoglalkoztatás jelenlegi rendszerében a mégoly 

jóindulatú és segítőkész polgármesterek (és testületek) a közmunkát elosztó, a mindennapi munkát 

irányító, a közmunkásokat fegyelmező szerepben jelentős hatalmat kapnak a szegény családok felett. 

Ez akkor is a rendszerből következő pozíció és szerep, ha e hatalommal nem élnek vissza, sőt, 

engedékenyek a „lazító” közmunkásokkal szemben. 
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Egyetérthetünk a Köz-tér-háló a családokért TÁMOP-projekt szakmai vezetőjével, aki szerint a 

Kisvaszarhoz, Gerényeshez vagy Ághoz hasonló, mélyszegénységgel, erőforráshiánnyal sújtott 

településeken, csonka társadalmakban nem lehetséges olyan típusú helyi gazdaságfejlesztés, mint 

Alsómocsoládon. E településeken „messziről kell indulni”, mindenekelőtt a szegénységben élő 

emberekben kell felébreszteni az igényt arra, hogy változtassanak a sorsukon, a problémáik 

megoldásához segítséget kell nyújtani, eszközöket adni a kezükbe, ami nem lehet pénz és adomány. 

A mélyszegénység újratermelődésének mérséklését szolgáló projekteket nem minden polgármester 

fogadja kitörő örömmel, és a tapasztalatok szerint az ő aktív támogatásuk nélkül semmiféle projekt 

nem indít el változásokat. Gerényesen még 2010 előtt pályázott a képviselőtestület sikerrel egy 

Biztos Kezdet Ház elindítására. Az új polgármester ugyan elismeri, hogy a kisgyermeket nevelő 

édesanyák és szülők kedvelik az intézményt, amely hasznos szolgáltatásokat nyújt, mégis úgy látja, 

hogy az ilyen típusú projektek, fejlesztések olyanok, mint amikor egy falak nélküli házra akarunk tetőt 

húzni. Gerényes és Ág polgármestere is bizalmatlanul tekintett a gyerekesély program kisvaszari 

megvalósítására, a mosási lehetőséget is biztosító Közösségi Házat „mosodának” nevezték, és 

leszögezték, hogy ilyen „hülyeségre” eszük ágában sincs pályázni, főleg annak fényében, hogy a 

faluban nincs egy rendes játszótér és buszmegálló. Ág polgármester asszonya meglehetős 

bizalmatlansággal és óvatossággal csatlakozott a Köz-tér-hálóhoz, de a kedvező tapasztalatok 

legyőzték a tartózkodását. A Habitat Alapítvány bevonásával elindult a házfelújítási program, amely 

azon túl, hogy olcsó építési anyagokhoz juttatja a szegény családokat, a kaláka típusú 

együttműködést kíván a résztvevőktől. Valami legalábbis elindult a helyi társadalomban. A folyamat 

azonban akkor lesz fenntartható, ha további projektekkel, külső segítő és szakértő jelenléttel 

folytatás következik, ezekben a falvakban még nem alakultak ki s nem erősödtek meg azok a körök, 

civil kezdeményezések, amelyek a változások kovászai lehetnek. 

A mélyszegénység mérséklését jószerivel kizárólag a különböző, mind pontosabb területi célzású 

uniós projektek kísérlik meg. Túl azon, hogy az orvosolni kívánt problémák egy-egy projekt 

időtartama alatt nem szüntethetők meg, s hogy mind többen fogalmazzák meg a hosszabb távú 

tervezés, a folyamatokban való gondolkodás szükségességét, a projektek eredményességét, 

fenntarthatóságát alapvetően meghatározza viszonyuk a közpolitikákhoz. Pozitív példával kezdve: a 

Biztos Kezdet Házak finanszírozása bekerült az állami költségvetésbe, így a projektek lezárultával is 

fenntarthatókká váltak és biztosítani tudják szolgáltatásaikat. Ugyanakkor a sásdi kistérségi 

gyerekesély program hívta fel a figyelmet arra, hogy a projektek gyakran a hiányzó szolgáltatásokat 

(pl. pszichológus, fejlesztő, mentortanár) és forrásokat viszik a közoktatási, közszolgáltatási 

rendszerbe, amelyek a projekt vége után eltűnnek, noha szükség lenne rájuk.  

3.3. A civil szféra szerepe 

A civil aktivitás szoros összefüggést mutat a települések lélekszámával, központi szerepével, a lokális 

társadalmak rétegzettségével, a képzett és viszonylag stabil egzisztenciával rendelkező rétegek, 

valamint az intézmények jelenlétével. Más szóval, a legtöbb aktív civil szervezetet a jobb helyzetű két 

kisvárosban és Bikalon találjuk. Alsómocsolád megint a kivételt jelenti, az aprófaluban számos civil  
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szervezet működik, s ez az aktivitás elválaszthatatlan a településvezetés ambícióitól, vízióitól. A „mi 

mindig a falu teljes közösségében gondolkodunk” eszméje a gyakorlatra fordítva annyit jelent, hogy 

az egyesületek, alapítványok, klubok is részt vesznek a közös tervezésben és a források lehívásában, 

mindig az a civil szervezet pályázik, amelyik a legnagyobb eséllyel nyerhet. A civil szervezetek jellege, 

tevékenysége minden településen szerteágazó: a polgárőrségtől a faluvédő, faluszépítő 

egyesületekig, az iskolai alapítványtól a sportig terjed, nyugdíjas klubok mellett nemzetiségi, a 

katolikus egyházhoz kötődő szervezeteket (Kolping Család, Caritas), s két településen (Bikal, 

Alsómocsolád) női szervezetek is működnek. A Bikali Nők Közhasznú Szervezete általában kívánja 

támogatni a település életét, az alsómocsoládi Foltvarró Klub a LEADER programból nőtt ki 2008-ban.  

Ezzel szemben a szegénységgel küszködő aprófalvakban bejegyzett civil szervezetek alig léteznek. Ág, 

Gerényes és Kisvaszar is tagja az alsómocsoládi kezdeményezésre létrejött Hét Patak Gyöngye 

Natúrpark Egyesületnek, ami azonban egyelőre nem jár jelentős helyi aktivitással. Gerényes és 

Kisvaszar azért került az Egyesületbe, mert 2008-ban a két település kilépett a vásárosdombói 

körjegyzőségből és csatlakozott az újonnan alakult alsómocsoládihoz. Ez a lépés egyfelől a korábbi 

központtal való elégedetlenség, személyes konfliktusok talaján született, másfelől nem lett volna 

lehetséges Alsómocsolád polgármesterének ambíciói nélkül, aki saját aprófaluja pozícióinak erősítése 

érdekében hozta létre a körjegyzőséget. Ez a közigazgatási felállás 2010-ig működött, Gerényes 

újonnan megválasztott polgármestere azonnal visszatért Vásárosdombóhoz, Kisvaszar maradt volna, 

de a körjegyzőségi létszámhatárok átszabása az alsómocsoládi körjegyzőség megszűnéséhez vezetett. 

A két együtt töltött év mindkét településen a pályázati aktivitás erősödését is eredményezte. 

Az új közös körjegyzőség egyik első, fontos projektjét a Norvég Civil Alap támogatta, célja az volt, 

hogy a részvételi alapú tervezés és közösségfejlesztés eszközeire támaszkodva a körjegyzőség összes 

településén elkészüljön egy-egy hosszabb távra tekintő fejlesztési terv, amelynek megvalósításában 

részt vesznek civil szervezetek és magánemberek is. A projekt további célja a helyi kapacitásépítés 

volt, civil szervezetek létrehozásával. Gerényesen a Norvég Civil Alap által támogatott projekt 

keretében jött létre az Együtt Gerényesért Egyesület, amelyből a konfliktusok, viták miatt többen 

kiváltak és létrehozták a Falufejlesztő Egyesületet. Lényegében mindkét civil szervezet papíron 

létezik, belső konfliktusok feszítik és érdektelenség kíséri a működésüket. A szervezetek alapításában, 

működésében is résztvevő gerényesiek panaszkodtak: a faluban semmire nincs szükség, a havi 

hatszáz forintos tagdíjakat sem hajlandók fizetni az emberek. A Köz-Tér-Háló a családokért 

projektben részt vett Gerényes is, a projekt közösségi programrészében nem sikerült kibillenteni a 

holtpontról a szervezeteket. A kudarc hátterében egyfelől az állhat, hogy ahol a szegény, csonka 

társadalomban önmagától nem, hanem csak egy projekt keretében, „külső” ösztönzésre indul meg a 

civil kezdeményezés, szervezkedés, ott nyilván hosszabb ideig szükség lenne szakértői segítségre a 

szervezeti hullámvölgyek áthidalásában. Gerényesen a polgármester sem tartja elsődlegesnek a 

civilek sorsát, a fejlesztés „lágy” elemei sem érdeklik, értékrendjében az önkormányzati büdzsé 

stabilitása és a közmunka élvez prioritást.  
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Kisvaszaron már működött a Kisvaszarért Egyesület, amely a helyi nem roma elit (polgármester, 

képviselők, vállalkozók) exkluzív civil szervezete. A norvég projekt keretében a projekt menedzsere 

egy romákat és nem romákat egyaránt tömörítő egyesületet kívánt létrehozni, ám törekvése nem járt 

sikerrel. A polgármester asszony, aki „nem akadályozta, de nem is támogatta” a projektet, a helyi 

bonyolítás feladatát a CKÖ elnökére hagyta, aki ekkor még a község alpolgármestere is volt. Az első, 

romákat és nem romákat tömörítő civil kezdeményezés vezetője a CKÖ elnökének felesége lett volna, 

ám a szervezet nem bizonyult életképesnek. Másodszor, más emberekkel sem sikerült létrehozni 

romák bevonásával civil szervezetet. Végül Alsómocsolád polgármesterének és a kisvaszari 

polgármester asszony férjének alapító tőkéjével megszületett a Kisvaszari Gyermekekért Alapítvány, 

a kuratórium elnöke a norvég projekt volt menedzsere lett, tagjai közül ketten az alsómocsoládi 

projektiroda munkatársai, Kisvaszart egy ember képviseli, ő sem roma. Arra a kérdésre, hogy vajon 

miért nem sikerült a helyi romák közreműködésével létrehozni egy civil szervezetet, a CKÖ elnöke 

általános választ adott; hiába kívánta a kisvaszariakat a projekt menedzsere rávenni arra, hogy 

változtassanak a gondolkodásmódjukon, az emberek nem akarnak változni. A 2010-ben lezárult 

projekt menedzsere a helyi „kasztszerű”, a nem roma elit éles elkülönülésével jellemezhető 

társadalmat, valamint a roma közösség megosztottságát tartja a kudarc elsődleges forrásának. Ami 

utóbbit illeti, felidézi, hogy valahányszor Kisvaszaron közösségi rendezvényt szerveztek, az 

mindannyiszor zátonyra futott a belső vitákon. Két, viszályokkal kísért próbálkozás után az egyik 

alsómocsoládi egyesület kizárólag maga szervezett, irányított, bonyolított Kisvaszaron egy 

nyárbúcsúztató tábortüzet, s a rendezvény konfliktusok nélkül, rendben, sikeresen lezajlott.  

Kisvaszaron a kistérségi Gyerekesély program megvalósítása is rávilágított a roma közösség mély 

belső megosztottságára. Kisvaszaron az OSI roma projektgenerálás programjának keretében az 

Autonómia Alapítvány a helyi romák bevonásával dolgozott ki különböző projektötleteket, amelyek 

közül az egyik bekerült a Sásdi kistérség Gyerekesély Programjába. Kisvaszaron többek között 

létrehoztak egy Közösségi Házat, ahol helyi asszisztensként elsőként a CKÖ elnökének felesége 

dolgozott. Az asszony azonban nem tudta legyőzni és kezelni a családi kötődéseiből és 

elköteleződéseiből fakadó problémákat, ezért a projekt menedzsmentje megvált tőle. Utódjának az 

egyik helyi képviselő feleségét, egy a faluba nemrég telepedett nem roma asszonyt választottak, 

azért őt a jelentkezők közül, mert nem kötődik egyetlen roma nagycsaládhoz sem. Ebben a faluban, 

ahol a romák arányát 80 százalékra becsülik, nem csak a nem roma elit kasztszerű elkülönülése 

akadályozza azt, hogy a többséget alkotó romák kimozduljanak helyzetükből, hanem a romák 

egymással konfliktusban álló nagycsaládok körül szerveződő társadalma is.  Nem véletlen, hogy míg 

ági, gerényesi vagy tékesi beszélgetőpartnereink kifejezték ragaszkodásukat, érzelmi kötődésüket 

falujukhoz – köti őket a táj, az elődök emlékezete, a falu „családias” közössége –, addig Kisvaszaron 

az emberek láthatólag nem érzik jól magukat; „legszívesebben elmennénk innen, be vagyunk ide 

zárva, itt ülünk a semmi közepén”. 
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4. Konklúzió  

Kutatási tapasztalataink szerint a jobb gazdasági, foglalkoztatási, munkaerő-piaci kapacitásokkal, több 

anyagi forrással rendelkező települések a jól-lét mutatók tekintetében is jobban teljesítenek. 

Társadalmuk differenciáltabb, a szolgáltatások széles körűek, ami a viszonylagos anyagi biztonság 

mellett a civil és közéleti aktivitások számára is megfelelő tereket, lehetőségeket teremt, e 

településkörben kialakultak a gazdasági, önkormányzati és civil szereplők közötti együttműködések 

különböző gyakorlatai is, amely legutóbb az összehangolt mikrotérségi gazdaságfejlesztés szervezeti 

kereteinek megteremtéséhez vezetett. Az önkormányzati kezdeményezésű észak-hegyháti unió 

létrehozását persze bizonyos szempontból a kényszer szülte, az a felismerés, hogy a tartós 

népességcsökkenésnek, a fiatalok szelektív elvándorlásának valamilyen módon gátat kéne szabni, a 

mikrotérség településeit élhetőbbé, vonzóbbá kellene tenni, s meg kell találni az ezt lehetővé tevő 

innovatív eszközöket. Nem látható még, hogy az országos trendekbe illeszkedő demográfiai és 

társadalmi folyamatok megállítása, illetve kedvezőtlen hatásainak mérséklése, ellensúlyozása 

lehetséges-e lokális/mikrotérségi szinten kidolgozott eszközökkel. Az mindenesetre egyértelmű, hogy 

a jobb helyzetű településkör proaktív módon, alakítani kívánja az itt élők jól-létét befolyásoló 

mikrokörnyezetet.  

A másik póluson a gazdasági és foglalkoztatási kapacitások jószerivel teljes hiányával küszködő, rossz 

közlekedési helyzetű, szegénységbe süppedt falvak a jól-lét deficitjeivel jellemezhetők, itt a 

közfoglalkoztatás és a kívülről idehozott projektek kínálnak lehetőséget a helyzet valamelyest 

javítására, arra, hogy a szegény családok valamivel jobban éljenek, hogy elinduljanak változások az 

emberek mentalitásában, önmagukhoz és környezetükhöz való viszonyában, a közösségi 

együttműködésben. A tapasztalatok szerint a közfoglalkoztatás nem kínál hosszú távon fenntartható 

megoldást a családok szegénységének kezelésére, a szegénységből való kitörésre, aligha motivál az 

öngondoskodásra, és fenntartja, erősíti a lokális függőségi hierarchiákat. A projektek pedig csak 

hosszabb idő távlatában, egymásra épülve, többéves folyamatmenedzseléssel hozhatnak valódi 

változásokat. Mindezekkel együtt látható, hogy a tartósan fennálló strukturális adottságok, 

mindenekelőtt a munkanélküliség, az elérhető munkahelyek hiánya, a periferikus helyzet, az 

újratermelődő alacsony iskolai végzettség és az oktatási intézmények növekvő mértékű 

szegregálódása a még létező erőforrások kikopásához, eltűnéséhez vagy elértéktelenedéséhez vezet. 

Mit sem ér a szép táj, ha elmegy még az a néhány ember is, aki képzettebb, mobilabb, aki képes 

forrásokat szerezni és mobilizálni, ha mindezzel csak tovább növekszik az újratermelődő szegénység 

csapdájában élő családok súlya a településeken. A vásárosdombói mikrotérség falvai a gettósodás 

különböző fokain állnak, de mindenütt a folyamat kiteljesedése várható. Úgy is fogalmazhatunk, hogy 

a jobb és a rosszabb helyzetű települések, mikrotérségek között ma is látható különbségek, 

egyenlőtlenségek a jövőben erősödni fognak. 
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