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„Humán szolgáltatások fejlesztése nemzetközi együttműködésben a kultúráért, a fiatalokért”
című, EFOP-5.2.2-17-2017-00064 azonosítószámú projekthez

1. Bevezetés
A vizsgálatba bevont térségekben zajló változások, jellemzők megértésére és a közművelődés
fejlesztési feltételrendszerének feltárására irányuló vizsgálatainkat három téma:
közművelődési szolgáltatások; népszerűsítés-eredményesség; a kultúra és a társadalmi
részvétel és ezeket magába foglaló modell elméleti-fogalmi keretei között végeztük (1. ábra).
G. Fekete Éva (2009) modellje alapján.

Kiinduló hipotézisként a korábbi szakmai tapasztalatok alapján az volt, hogy jó szervezéssel,
modern eszközökkel és a legjobb gyakorlatok tanulságainak és eredményeinek figyelembe
vételével jó esély mutatkozok arra, hogy az emberek – főleg a fiatalok – figyelmét a
közművelődés, a kultúra felé fordítsuk.
A hipotézis igazolásához a partnerek bevonásával kérdőíves vizsgálatokat és félig strukturált
interjúk készítését használtuk fel.
A helytörténeti forrásokon, a helyszínen végzett megfigyeléseken és interjúkon alapuló
elemzéseket, valamint egy összesen 100 elemes kérdőíves lekérdezést elvégeztük. A
mintavételnél meghatároztuk azt a populációt (lásd 3. fejezet „Az összehasonlító kutatás
módszertani alapja” fejezetben), amire a vizsgálat kiterjed, illetve megválasztottuk azt a
mintavételi technikát, amely megfelelő reprezentativitást biztosít a populációra nézve. A mi
esetünkben ez a 10%-os arány beiktatása volt és az interjúk készítésénél a hólabda módszer. A
tudományos alaposságú mintavétel leggyakrabban alkalmazott típusa az un. valószínűségen
alapuló mintavétel. Ennek az egyik legfontosabb sajátossága az, hogy a vizsgálandó csoport
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minden egyes tagjának egyenlő esélyt kell biztosítani, hogy a mintába bekerüljön. A
valószínűségen alapuló mintavétel típusai közül az egyszerű véletlen mintavételt választottuk.
Azzal a kitétellel, hogy a válaszadók száma is fontos, de mivel a projekt kiemelt célja a
fiatalabb generáció bevonása, így a korszerkezet esetében az ilyen irányú mintavételi
elmozdulásra lehetőséget hagytunk. A kérdések egy része zárt, másik része nyitott volt, és
alkalmaztunk arány-skálán mérhető kérdéseket is, valamint olyan táblázatos formát, ami által
több információhoz juthattunk. A kérdések során az objektív tényezők felmérése mellett
fontosnak éreztünk a szubjektív tényezők lekérdezését is (elégedettség mérése 10-es mérési
skálán). A kérdőív összeállítása során arra törekedtünk, hogy minél teljesebb képet kapjunk a
hipotézisünk igazolásához, avagy elvetéséhez, és a helyi jellemzők felméréséhez
kapcsolódóan.
„A kultúra, mint az adott térségben jellemző értékek, szokások, normák és szabályok
összessége a helyi fejlesztésben több szempontból is kulcsszerepet játszik. Az egyéni és
közösségi döntések formálója és ennek következtében a területhasználat, a természethez való
viszony, a közösségben való részvétel alakítója, a helyi stratégiák formálója és ezek által a
helyi gazdasági és társadalmi fejlődés meghatározó tényezője. (G. Fekete 2010a)”
Kérdőíves felmérésünkben (1) a lakókörnyezethez, (2) a munkához, (3) a szolgáltatásokhoz és
az elégedettséghez, (4) a még élő hagyományokhoz, (5) a társadalmi részvételhez kapcsolódó
értékekre kérdeztünk rá. Az eredmények rámutattak, hogy bár a vizsgált falvakban, sőt a
megkérdezett egyének értékrendjében tradicionális, modern és posztmodern értékek egyaránt
kimutathatók, ezek kombinációja témakörönként, és azon belül is nemtől, életkortól,
világlátottságtól, helyhez való kötődéstől függően változik. Az egyes kultúra-elemekre kapott
képet egymásra vetítve kirajzolódtak vizsgált térségeink kulturális profiljai. Eszerint
Romániában jellemzők a tradicionális elemek, a Szlovák mintaterületen pedig inkább jelen
vannak a posztmodern értékek.
A természeti környezet tisztasága és annak megőrzése az egyik alapértékké vált. Ahogy ezt
korábbi kutatásokban írták: táji-környezeti fenntarthatóság megjelenésével a természeti
erőforrások döntő többségét magába foglaló vidék új esélyhez jutott (G. Fekete É. 2010).
modernizáltabb vidéki lakosság környezettel kapcsolatos értékítéletét alapvetően az észlelt
külső kereslet és minták formálják. Ezek közvetítésében a médiának, a világlátottságnak és a
külső személyes kapcsolatoknak van szerepe. A tájhasználat régi tudása azonban csak
nehezen jön elő. A vizsgálat egyik fontos üzenete az volt, hogy ezt a nagyon fontos elemet,
mint a közkultúra részét, fontos újra életre hívni, újra értelmezni, mivel ez a vidék és a táj
továbbélésének egyik záloga lehet.
A vidék intézményi struktúrájában minden térségben önkormányzati / állami dominanciát
tapasztaltunk. Van, ahol az önkormányzat az egyetlen jogi személyiséggel és kiszámítható
költségvetéssel rendelkező szervezet. A vállalkozói szektor általában hiányos. Az új tudások,
az átalakuló értékrendet tükröző viszonyok képződésében szükség van innovatív magra, ami
függ a kultúraformálás és közvetítés szereplőinek jelenlététől. A vidéki iskolák,
közművelődési intézmények – ott, ahol működnek – nem csupán a gyermekek
szocializációjának terepei, de a kultúraformálás fontos szereplői is.
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Mindkét mintaterületünk esetében megtapasztaltuk, hogy azokban a falvakban, ahol a
korszerkezet (erős elöregedés) és az iskolai végzettség (alacsony iskolázottsági arány)
aránytalan szerkezetet mutat nehezebb vállalkozó szellemű embert találni, aki aktívan részt
venne a helyi közművelődés, kultúra terjesztésében, programok szervezésében. Az is
tanulságos (a kérdőívben szereplő nyitott kérdések esetében igazolódott), hogy a fiatalok a
modernizáció és globális értékek terjedése következtében nehezebben aktivizálhatóak, és
vannak olyan községek, ahol az idősebb korcsoportok hagyományőrző szerepe kiemelkedő.
A területek megismerése során arra is példát találtunk, hogy a kultúra és a közművelődés
vidékfejlesztési erőforrásként is funkcionálhat, ami a vidéki népesség megtartását is
szolgálhatja. A munkánk során megismert programok és a helyi szervezők szerepe azért is
fontos, mert a mai világban a globalizáció hatására a kultúrák összeolvadása, illetve a
multikulturalizmus megjelenése jellemző, aminek következményeként a lokális elemek
felértékelődnek. A vidék, a lokalitás, az autonómiájukat megőrző helyi közösségek értékei
folyamatosan értékelődnek föl a regionális-, illetve világpiaci rendszerben.
Csatári B. et al. (2007) kutatásukban - ahol a környezet és a kultúra szerepét vizsgálták a
vidéki térségek változása és fejlesztése kapcsán – megállapították, hogy a vidéki népesség
kulturális erőforrás-készletét, annak térbeni megjelenését a rendelkezésre álló statisztikai
adatokkal szinte lehetetlen felmérni. A témakör feldolgozásában így jelentős szerep jut az
elsődleges (primer) kutatási módszereknek, mint például az interjúk, vagy a kérdőíves kutatás,
ahogy ez ebben a projektben is történt. A korábbi kutatások eredményeivel egyetértve
feltételezzük, hogy az életkor szerinti összetétel, az iskolai végzettség, a foglalkoztatottság
kihat a helyi kultúra gazdasági hasznosításának lehetőségére. Az anyagi–szociális helyzet és
az iskolai végzettség meghatározzák, a könyvtári kölcsönzések jelzik, a helyi kultúra iránti
keresletet.
A kultúra és közművelődés közvetítésében jelentős szerepet kapnak a helyi intézmények. A
helyi fejlesztés sikere alapvetően három tényezőtől és ezek egymással való találkozásától
függ, láthatjuk G. Fekete (2001) által végzett kutatás kapcsán. „Az első és legalapvetőbb
feltétel, hogy a térségben élők akarjanak helyzetükön változtatni, kívánják a változásokat. A
fejlesztési szándék nélkül semmilyen helyi fejlesztési folyamat sem tud elindulni. A második
feltétel, hogy a változásokat, a fejlődést akarók tudják, hogy hogyan érhetik el céljaikat. Az az
legyen birtokukban a változtatáshoz szükséges tudás és technika. Végül minden helyi
kezdeményezésnek szüksége van külső megerősítésre, támogatásra. Ez a támogatás azonban
nem lehet kisajátító, az esetleg még erőtlen helyi kezdeményezéseket elnyomó. A kultúrának
mindhárom feltétel teljesülésében meghatározó szerepe van. Ezek a funkciók egyben kijelölik
a kultúra közvetítők helyi fejlesztésekbe való bekapcsolódásának területeit és korlátait is.” A
2. ábrán összefoglalva látható a siker és kultúra összefüggése.
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1. ábra. A helyi fejlesztés sikertényezői és a kultúra feladata a tényezők kialakulásában
G. Fekete (2001)

2. A kulturális közösségfejlesztés és a közművelődés
A kultúrának, a művelődésnek számos megfogalmazása van, mindig az adott történelmi,
társadalmi és gazdasági helyzettől függ, hogy mi kerül hangsúlyozásra. „A közkultúra a
kulturális értékek létrehozásával, megőrzésével, terjesztésével és művelésével kapcsolatos
közösségi tevékenységek és javak összessége, melyeket közvetítő rendszereken keresztül
mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. A közkultúra tehát magában foglalja a
közművelődési alapellátás mellett a művészeti értékek megőrzését és közismertté tételét, a
nyilvános könyvtári ellátást, a muzeális értékek hozzáférésének a biztosítását.1” „Közösségi
művelődés a helyi társadalomban zajló, rendszerint intézményhez, szervezethez kapcsolódó
közművelődési folyamatok összessége. Magában foglalja az állampolgárok öntevékenységére
alapozó képzési, alkotó művelődési, ismeretszerző tevékenységeket. A lokalitás mellett
meghatározó eleme az egyének aktív hozzájárulása és részvétele a művelődési folyamatok
tervezésében, célrendszerének megfogalmazásában valamint a megvalósításban.2” NEFMI
Közművelődési Főosztály: Közművelődési fogalomtár 2008-2012. elektronikus változat

A lakosság közösségi közművelődését szolgálják a művelődési intézmények, a múzeumok, a
könyvtárak, a levéltárak és más közgyűjtemények. A közművelődés fogalmán a nemzeti és
egyetemes kulturális örökség javaihoz való hozzájutás lehetőségét értjük. E javak, ismeretek
szellemi birtokbavétele törvénnyel biztosított állampolgári jog. A kulturális hagyományok
megőrzése, ápolása, a közösségi és egyéni művelődés intézményeinek fenntartása, a polgárok
életm
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inőségét javító tevékenységek támogatása a társadalom közös érdeke. 1
A közművelődés és a közösségépítés a települések szintjén eltérő mértékben és
lehetőségekkel van jelen, azonban a főbb célok azonosak. A falvakban a népességmegtartás
tekintetében kiemelten fontos, hogy legyen olyan közösségi megtartó erő, ami erősíti az adott
helyhez való kötődést. A kistelepülések közelében lévő városi jogállású települések szélesebb
kínálattal állnak a közművelődés szolgálatában, így kiemelt szerepük van a környékük
összetartásában. Mindkét településtípus esetében fontos, hogy az ott élők megismerhessék és
elérhessék a kulturális örökség javait. A közművelődési kínálatot bővíti, ha figyelembe
vesszük, hogy a kultúra részterületei egymással összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet
képeznek. Az elvégzett kutatásunk során is figyelembe vettük, hogy a kultúra, jelentős
szerepet tölt be a különböző korosztályok szellemi nevelésében, a személyiség formálásában.
A közösségi élet színterei és egyben a közművelődés működtetésének alapjai az
önkormányzatok tulajdonát képező, és fenntartásukban lévő művelődési intézmények. A helyi
lakosságnak joga, hogy igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési
intézmények szolgáltatásait és erre vizsgálatunk során számos jó gyakorlatot találtunk.
Kiemelt célként tartottuk szem előtt, hogy minden korosztály számára biztosítani kell, hogy a
kulturált szabadidő hasznos eltöltéséhez megfelelő program álljon rendelkezésre. A felmérés
során pozitív tapasztalatunk volt azzal kapcsolatosan, hogy a mintaterületek településein
igyekeznek a fiatalabb korosztályokat is bevonni a közösségi programokba és fontosnak érzik,
hogy a jövő generációinak át tudják adni a tudást és a településekhez kapcsolódó értékeket. A
programkínálatot és az intézményi lehetőségeket, természetesen meghatározzák az
önkormányzatok anyagi lehetőségei, hiszen ennek függvényében tudják támogatni a
települések a tervezett rendezvényeket. A helyi közművelődési feladatok ellátását elősegíti az
önkormányzatok és a civil közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális
tevékenységet is végző gazdasági vállalkozások közreműködése.
A közművelődés alapeleme tehát a közösséghez tartozás érzésének kialakítása, vagyis a helyi
közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése, a fókuszcsoportot nem csak a
gyermekek és fiatalok bevonása jelenti, hanem a felnőtt csoportok érdekelté tétele is.
Az Arapovics Mária (2016) által összeállított anyagban találhatjuk a következő értelmezést:
„Vercseg Ilona Közösség és részvétel (2011) összefoglaló munkájában megfogalmazza, hogy
akkor beszélhetünk közösségfejlesztésről, ha maguk a közösség tagjai, a közösség
intézményei fejlesztik önmagukat, tehát nem a közösségfejlesztő fejleszti, hanem a közösség
építi önmagát. A jó fejlesztési folyamat helyi mozgalom, melyben a közösségfejlesztő munka
katalizál, képessé teszi az egyént és a közösségeket a cselekvésre. A közösségfejlesztés, a
közösségi fejlesztés mozgalommá szélesedett. A mozgalom állandóan változik, új
együttműködéseket alakít ki. A fejlesztő munka végső célja, hogy mindenki tartozzon
valahová, valakihez, közösségi-társadalmi beágyazottságban éljen. Cél, hogy legyen
esélye/lehetősége saját életfeltételeinek javítására és pozitív változásokra irányuló közös
cselekvésben való részvételre (Vercseg 2011:16, 17.).
1
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A közösségfejlesztés alapja a „képessé tétel”. Ez a folyamat olyan eszközök és módszerek
alkalmazását jelenti, melyek segítségével az egyének, a csoportok vagy közösségek maguk
irányíthatják saját életüket, elérik saját céljaikat, így válnak képessé önmaguk és mások
boldogulása, életminőségük, körülményeik javítása érdekében munkálkodni.”
A folyamat feltárásának lépéseit is a saját kutatásunkban Arapovics M. (2016) alapján
készítettük elő és figyelembe vettük az empirikus vizsgálat során is.
„A hét fázis a következő:
- Új mozgások létrehozása: A lakosság és szervezeteinek bevonását jelenti: az érintett körzet
megszervezését, a kapcsolatfelvételt, majd a kommunikáció kereteinek kialakítását.
- A helyzet feltárása: Ez a fázis társadalmi-gazdasági diagnózis létrehozása, melynek
felállításában a közösség nem-szakember tagjai is aktív szerepet vállalnak. A legfontosabb a
közösség önmagáról való tudásának feltárása és a problémák azonosítása, de fontosak a
helytörténeti, településszociológiai, statisztika, valamint a szakterületi és fejlesztési anyagok
feltárása, s e tudás közösségi használatba vétele is.
- A közösség véleményének, késztetéseinek és cselekvési potenciáljának feltárása és a
problémák mellé rendelése. A folyamatot nem a szervező/fejlesztő, hanem – szükség esetén,
az ő segítségével – a közösség maga végzi.
- A feltáruló feladatok közös rangsorolása, a problémamegoldó folyamatok tervezése, a
cselekvési terv és az önsegítő projektek készítése.
- „Intézményépítés”, azaz új szokások és szervezetek életre segítése a helyi közösségben, új
közösségi szervezetek megalakulása, képzések, a cselekvéshez szükséges attitűd kialakítása és
a technikák elsajátítása, különböző helyi tevékenységek (projektek) beindulása, információs
rendszer kialakítása, a nyilvánosság fórumainak létrehozása. A nyilvánosság érdeklődésének
felkeltése, PR tevékenység. Az önszervező folyamatok életben tartása, segítése.
- A partnerek megkeresése és aktivizálása: kapcsolatszervezés, hálózatépítés a helyi, országos
és nemzetközi szervezetek között, konfliktuskezelés, érdekérvényesítés.
- A munka koordinálása, az esetleg elakadó megvalósítások továbblendítése, a megvalósult
folyamatok értékelésének és a továbblépés tervezésének segítése, szakmai segítségnyújtás a
lokális társadalomfejlesztés szellemi infrastruktúrájának megteremtésében, a döntéshozók és a
jogalkotás befolyásolása.”
„A művelődési házak a vidéki kistelepüléseken sokszor egyetlen kulturális intézményként
működnek, nélkülözhetetlen szerepet töltve be a helyi társadalom közösségi életében.
Nagyvárosokban, különösen a fővárosban, ahol a helyi közösségek nehezebben találnak
egymásra, a széles kulturális kínálat mellett sokszor keresik a helyüket a közművelődési
intézmények. Szerény költségvetésük, esetenként amortizált küllemükből áradó hangulatuk
nem is teszi lehetővé, hogy az elegáns szórakozóhelyekkel felvegyék a versenyt és a
nagyközönséget meghódítsák. Az elmúlt évek kultúrpolitikája ismét felkarolta a
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közművelődési területet, új és megújított agórák finanszírozásával, a közösségfejlesztés
támogatásával.
A közösségi tevékenység fókuszba állítása a fogalom változásában is megjelent: a
közművelődés szót felváltotta a közösségi művelődés fogalma. A kormányzati kommunikáció
változása, a szóhasználat változása ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az eddigi szakdolgozók
egyszerre közösségfejlesztőkké váltak volna és azt sem, hogy a közművelődési
intézményrendszer átalakult volna. A közösségfejlesztés időközben tágabban értelmezett
társadalomfejlesztő, gazdaságfejlesztő irányba terjesztette ki a közösségi beavatkozások körét.
Szakmai körökben is inkább csak szinonimaként kezdték használni a közösségi művelődés
kifejezést, hiszen a tényleges változás csak hosszabb folyamat eredményeképpen jöhet csak
létre és a szakemberek képzésével.
A társadalmi folyamatok iránti nyitottság és gazdasági szükségszerűség hatására a
közösségfejlesztés nemcsak e hagyományos közművelődési intézményrendszer érdeklődését
erősítette meg, hanem más kulturális intézmények, például a múzeumok a közösségi
művelődési tevékenységének, identitáserősítő aktivitását is elindította.”
A tényezők azonban mindenképp függnek a helyi sajátosságoktól, ezért a kutatás során
feltártuk a mintaterületeink adottságait, mivel a kultúra alapjait itt találhatjuk meg, nem csak a
hagyományokban, hanem a természeti környezetben is.

3. Az összehasonlító kutatás mintaterületei
A magyarországi mintaterülethez hét település tartozik: egy városi jogállású település
Sajószentpéter, és hat község Kondó, Parasznya, Radostyán, Sajókápolna, Sajólászlófalva és
Varbó.
A Kolozs megyei (nemzetközi) mintavételi területhez 10 lakott hely tartozik: ebből egy
városi jogállású település Bánffyhunyad (románul Huedin) és a közigazgatásilag hozzá
tartozó Magyarbikal (románul Bicălatu). Két további község is része a kutatási területnek:
Kalotaszentkirály (románul Sâncraiu) és Körösfő (románul Izvoru Crișului). Ezen túlmenően
a Kalotaszentkirály-Zentelke községhez tartozó falvak: Kalotadámos (románul Domoșu),
Jákótelke (románul Horlacea), Magyarókereke (románul Alunișu), Malomszeg (románul
Brăișoru), valamint a Körösfőhöz tartozó falvak: Kalotanádas (románul Nadășu), Nyárszó
(románul Nearșova), Sárvásár (románul Săula) is a kutatási terület részét képezik.

3.1. A magyarországi mintaterület településeinek bemutatása
Sajószentpéter város Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Kazincbarcikai járásban található.
Miskolctól 13 kilométerre fekszik, nem messze a Sajó és a Bódva találkozásától.
Sajószentpétert 1281-ben említik először Szentpéter néven. A település királyi birtok volt,
eleinte a diósgyőri, majd a dédesi uradalomhoz tartozott. A huszita harcokban elpusztult,
1466-tól újra benépesítették. 1886-tól 1950-ig járási székhely is volt, ezt követően azonban
központi szerepköre visszafejlődött, mivel azt nagyrészt a szomszédos Kazincbarcika vette át.
1989-ben nyilvánították várossá. A 2011-es népszámlálás során a lakosok 87,6%-a
magyarnak, 7,9% cigánynak, 0,5% lengyelnek, 0,9% németnek mondta magát. A vallási
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megoszlás a következő volt: római katolikus 30,2%, református 20,5%, görögkatolikus 4,7%,
felekezeten kívüli 18,5%. 2
Sajószentpéter város kulturális élete három színtéren zajlik: a Művelődési Központban,
Rendezvények Házában, valamint a Városi Könyvtárban. A város kulturális életében és
közművelődésben meghatározó szerepet játszanak a saját kulturális műhelyek, amelyek
város ünnepeinek, rendezvényeinek színvonalát emelik, emellett lehetőséget nyújtanak
tehetségek felkutatására is.

a
a
a
a

A „Gyöngyszem mazsorett csoport” 1999 óta működik Sztofán Zsuzsa vezetésével a
művelődési házban. A felkészülés junior és cadet korcsoportban zajlik. Szabadtéri
fellépéseiken fúvószenekar kíséretében színvonalas menettáncot, színpadi szerepléseik
alkalmával modern tánckoreográfiákat adnak elő a megfelelő ruhakollekciókban. A
fellépések, versenyek során pomponnal, zászlóval, bottal, szalaggal dolgoznak. Külföldi
fesztiválokra is eljutottak már, a mazsorett és modern tánc magyar bajnokságain számos
dobogós helyezést, és bajnoki címet szereztek.
A „Sajógyöngye Népdalkör” 2007-ben alakult meg Orosz Marianna ének-zene tanár
vezetésével. A jelenleg huszonkét tagú vegyes kar célul tűzte ki a népi kultúra
hagyományainak ápolását, a magyar népdalkincs népszerűsítését, és tovább adását. Egyre
bővülő repertoárjuk mára több száz népdalból áll, legszívesebben Borsodban gyűjtött
dalcsokrot énekelnek. Fennállásuk ötéves jubileumán kiadták első önálló CD lemezüket.
Sajószentpéter város képviselő testülete 2013-ban a népdalkör tagjait Elismerő Plakett
kitüntetéssel jutalmazta.
2009 óta minden év végén vendégül látják a környék kórusait a „Sajómenti Népdalköri
Találkozón”.
A „Freedance 2008 Táncsport Egyesület” 2008-ban alakult Sólyom Attila tánctanár
vezetésével. Célul tűzték ki, hogy a tánckedvelő fiataloknak lehetőséget biztosítsanak a
rendszeres mozgáshoz, állandó fejlődéshez. 2010 óta a Magyar Táncsport Szövetség tagjaként
rendszeresen megmérették magukat versenytáncos, de legtöbbször formációs kategóriában.
Ötödik „születésnapjukon” a Modern Táncok Magyar bajnokságán két csapatuk is első lett,
ezzel kvalifikálva magukat a világbajnokságra, ahol a „Bécsi keringőt” junior, a „Gloria”
latin-mix koreográfiát pedig ifjúsági korcsoportban jutalmazták aranyéremmel. A város
képviselő testülete teljesítményüket 2014-ben Elismerő Plakettel ismerte el. Az egyesületté
alakulásuk óta – közösen az MSK-val – minden évben megrendezik a „Sajószentpéteri
Formációs és Táncgála” elnevezésű seregszemlét.
A „Tücsökmadár” gyermek néptánc együttes 2004 szeptembere óta működik, a miskolci
Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett tagozataként a sajószentpéteri Kossuth
Lajos Iskolában. A táncosokat Körmöndi Tamás ezüstpitykés táncos tanítja, aki heti négy
órában foglalkozik a lelkes növendékekkel.

2

https://hu.wikipedia.org/wiki/Saj%C3%B3szentp%C3%A9ter
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A „Sajószentpéteri Irodalmi Kör” 2016. április 9-én mutatkozott be a város irodalomkedvelő
közönsége előtt. Egy évvel korábban határozta el néhány helyi amatőr költő, hogy a Lévay
József Városi Könyvtárban szombati irodalmi délelőttöket szerveznek. Az összejövetelek
sikerét látva létrehozták az Irodalmi Kört, amely a Lévay-napok tiszteletére helyi tanulók és
felnőttek számára versíró pályázatot írt ki. A hagyományteremtő felhívásra húsz alkotó hatvan
alkotását küldte be. Őket és minden versbarátot szeretettel várnak rendezvényeikre a
könyvtárba. 3
A hat község közül Parasznyát tekinthetjük a központi településnek lakosságszáma alapján
(1111 fő). A környező településekkel, Kondóval, Radostyánnal, Sajólászlófalvával,
Sajókápolnával, Varbóval közös jellemzők és eltérések is találhatók. A legközelebbi város
Sajószentpéter, amely körülbelül nyolc kilométerre van. A kulturális élet színtere a
Művelődési Központ a Teleházzal és Könyvtárral közös épületben a falu központjában lelhető
fel, folyamatosan működik, gyakorlatilag minden nap nyitva tart, mivel mindig van
valamilyen foglalkozás, vagy program a településen. Községben élénk a közösségi élet, a
szervezetek közül legjelentősebb „A Parasznyai Ifjúságért Egyesület”, melynek fő
tevékenységi köre a kultúra, a hagyományápolás. Az egyesületen belül ifjúsági és nyugdíjas
tagozat is van.
A nyugdíjas korosztály megosztja tapasztalatait hagyományok felelevenítésével, azok közös
megélésével, a fiatalokra történő átörökítéssel (disznótor pacurkázással, farsangi fánksütés,
húsvéti szokások, stb.), az ifjúság átadja tudását, a 21. század infokommunikációs
eszközeinek segítségével bevezeti az idősebbeket az internet és a számítógép világába. A
Parasznyai Sportegyesület, a Parasznyai Polgárőr Egyesület, valamint a református egyház is
jelentős szerepet vállal a kulturális, közösségi élet szervezésében. A lakosság minden rétegét
megszólítják programokkal. A farsangi időszakban hagyományőrző disznóvágást, fánksütő
fesztivált szerveznek, tavasszal szebbé varázsolják mindennapi környezetüket, részt vesznek a
Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség Világfa ültetési akciójában. A Kistói
pincefesztiválnak is helyt ad Parasznya, gasztronómiai bemutatók, kézműves foglalkozások,
térzene és nyitott pincék várják a szórakozni vágyókat. A település életében ma is
meghatározó szerepet játszik, a bányász múlt, őrzik és ápolják a hagyományokat, ősszel pedig
megemlékezést szerveznek a Bányász emlékparkban.
2017 szeptemberében már a X. „Táncos lábak, szorgos kezek, ízes étkek” fesztivál került
megrendezésre, ilyenkor szüreti táncos felvonulást és mulatságot rendeznek - egész napos
folklórműsorral, lovasok, hintók felvonulásával a falu utcáján, valamint szőlőpréselés,
borkóstoló és néptáncbemutató várja a vendégeket. Rendezvényeik kellékei (plakátok,
dekorációk, stb.) – a közfoglalkoztatottak közreműködésével – a könyvtárban kézműves
foglalkozások keretében készülnek. Karácsony közeledtével nyugdíjasaik segítségével régi,
hagyományos karácsonyi díszeket, étkeket és házi szaloncukrot készítenek.
A parasznyai önálló községi könyvtár 1964-től 1994-ig folyamatosan működött. A
könyvtárosi teendőket több éven keresztül a jelenlegi polgármester asszony látta el. A
feltételek hiánya miatt 1994-től a könyvtár működése 2007-ig szünetelt. 2008. január 1-jével
3
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jelentős változás következett be a könyvtár életében. A mozgókönyvtári normatíva
bevezetését követően Parasznya csatlakozott a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár által
működtetett szolgáltatási rendszerhez, s a Miskolci kistérség tagjaként jelentős állomány- és
eszközfejlesztésben részesült és átköltözött a Művelődési Központba. A könyvtárban
negyedévente 3-4 kézműves foglakozást tartanak, az aktuális ünnepkörhöz kapcsolódva. Már
a Településfejlesztési tervben is megállapításra került, hogy a környék legnagyobb könyvtári
állománya itt található, s “ezzel is erősíti Parasznya mikroközponti funkcióit, és egyre
fontosabb szerepet képes betölteni a község kulturális életében”.
Varbó a második legnépesebb település a mintaterületen (1050 fő). A község Miskolctól
északnyugatra, a Tardonai-dombság területén, a Nyögő-patak völgyében található. A település
lakosságának közel 100%-a magyar nemzetiségűnek vallja magát. Az első könyvtár 1960-ban
nyílt meg a településen A Községi könyvtárból később Közkönyvtár lett, ekkor a könyvtáros a
népművelői és rendezvényszervezői posztot is betöltötte. A kezdeti állomány 200 darab
könyvvel indult és 1980-ra, 2000 darabra nőtte ki magát. A könyvtárnak 1982-ig volt állandó
könyvtárosa, utána mindig a helyi tanítónők töltötték be a könyvtáros szerepét is, mert Iskolai
könyvtárrá alakult. 2000-re kb. 4400 darabra nőtt a könyvállomány. 2006-ig sokat fejlődött az
eltelt évek alatt, könyvespolcokkal, számítógépekkel bővült. 2007-ben az általános iskola
megszűnése után, az éppen megbízott könyvtáros társadalmi munkában dolgozott tovább.
Miskolc Kistérség Többcélú Társulása pályázatot írt ki a mozgókönyvtári feladatellátás
támogatására, helyiségek felújítására, fejlesztésére. Az Önkormányzat és a II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvár támogatásával a könyvtár a régi iskola épületében egy újonnan felújított
teremben kapott helyet, ahol végre betöltheti eredeti funkcióját, és a további fejlesztések által
igazi közösségi színtérré válhat. 4
A Hegyikristály az Idősekért és Fiatalokért Alapítvány 2008-ban pályázatot nyújtott be
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására Varbón, melynek lehetőségét 2008-ban el is
nyerte az „Új Magyarország Vidékfejlesztési Program” keretén belül. A munkálatok
2011.06.14-én kezdődtek, az ünnepélyes átadásra 2012. március 20-án került sor. A fejlesztést
követően a helyi lakosság számára egy helyen elérhetővé váltak fontos szolgáltatások: pl.
ingyenes internet hozzáférés, eKözszolgáltatás, közművelődési programok, gyermekek
foglalkoztatásához tér biztosítása, civil szervezetek részére közösségfejlesztés helyszínének
biztosítása, magánemberek számára közösségi tér biztosítása.
A létesítmény minden itt élő számára nyitva áll és erősítheti a helyi kötődéseket és a
közösséghez tartozás érzését. Az intézmény több, jól fölszerelt helyiséggel rendelkezik,
melyek számtalan lehetőséget nyújtanak közösségi programok lebonyolítására. 5
Kondó népességszáma 592 fő a 2001-es népszámlálás adatai szerint a településnek csak
magyar lakossága van. A települési Könyvtár pályázati forrásokból került kialakításra, a
korábban urasági magtárként, majd Tüzoltószertárkét használt épületből. 6

4
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Radostyán népességszám 552 fő, a 2001-es népszámlálás adatai szerint a településnek csak
magyar lakossága van. Radostyánban Könyvtár és Teleház, valamint Községi Művelődési
Ház is található. A Művelődési Ház a 2012-es és 2013-as években teljes körű külső és belső
felújításon esett át, így jelenleg rendezett, és modern körülmények várják az itt szervezetett
rendezvényekre érkezőket. 7
Sajólászlófalva lakosságszáma 428 fő, a település lakosságának közel 100%-a magyar
nemzetiségűnek vallja magát. A Varbóval közösen működő önkormányzati hivatal mellett a
településen Kultúrház és Könyvtár található. 8
A mintaterületen lévő települések közül Sajókápolna a legkisebb 373 fős lakosságszámával.
A település lakosságának 99%-a magyar, 1%-a cigány nemzetiségűnek vallja magát. A
faluban található Könyvtár, és a település érdekessége a Repülőmúzeum. A sajókápolnai
repülőteret 1934. október 23.-án egy nagysikerű repülőnapon avatta fel a Bükk-Mátravidéki
Aero Club. A repülőteret az észak - magyarországi motor nélküli repülés lehetőségeinek
biztosítására alapította a Magyar Aero Szövetség. A repülőtér 1965-ig üzemelt, utána a
központosítást követően Miskolcra került át a sportrepülés. 9
A településekről a következő leírást találjuk Sajólászlófalva honlapján: „A gyönyörű
dombokkal, erdőkkel borított Lyukó-völgyben húzódik meg "békés testvériségben" hat
község: Varbó, Parasznya, Radostyán, Kondó, Sajólászlófalva és Sajókápolna, amelyek szinte
egymásba karolva adnak otthont az itt élőknek és kínálnak látnivalót az ide látogatóknak.”

3.2. A Kolozs megyei mintaterület településeinek bemutatása

Kalotaszeg (románul: Țara Călatei) tájegység Romániában, részben Erdélyben, a valamikori
Magyar Királyság területén, Kolozsvártól nyugatra. Nyugat-Románia kevés tömbmagyar
területeinek egyike, régi erdélyi magyar népi hagyományok őrzője. A magyar népművészet
újrafelfedezése a kalotaszegi hagyományok népszerűvé válásával kezdődött az 1880-as
években, miután Gyarmathy Zsigáné felélesztette a varrottas kézimunkák készítését és a
kalotaszegi hímzések európai hírnévre tettek szert. A kalotaszegi népművészet hatással volt a
magyar szecessziós iparművészek gödöllői csoportjára és Kós Károly művészetére. A
kalotaszegi népművészet jelentős eleme a kalotaszegi népzene és tánc és a kalotaszegi
népviselet is. Érdemes említést tenni kalotaszegi népi építészetéről, a parasztházakról, nemesi
udvarházakról és érdekességként a kalotaszegi régi malmokról is. 10
A mintaterületünkön lévő települések (Bánffyhunyad, Kalotaszentkirály-Zentelke, Körösfő,
Jákótelke, Kalotadámos, Nyárszó, Sárvásár) Kalotaszeg három fő része közül a Felszeghez
tartoznak.
Bánffyhunyad egykor Kolozs vármegye nyugati részének központja volt. Kolozsvártól 48
km-re nyugat-északnyugatra, Nagyváradtól 100 km-re kelet-délkeletre, a tengerszint felett
556 méter magasságon, a Bánffyhunyadi-fennsíkon, a Sebes-Körös és a Damos-patak
7
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találkozásánál, a Vigyázó-hegység (avagy Vlegyásza-hegység), illetőleg a Kalota-havas (1836
méter) szomszédságában fekszik. Bánffyhunyad hagyományosan fontos szerepet játszik
Kalotaszeg, ezen túlmenően az erdélyi magyarság művelődéstörténetében. A népesség
nagyobb része a román (59,1%) kisebb része a magyar (29,1%) etnikumhoz tartozik, ezen
kívül jelentős roma népesség is él a településen (11,8%). A közigazgatásilag
Bánffyhunyadhoz tartozó Magyarbikal lakosságának 98%-a magyar.
A település közművelődésének múltjában olyan kiemelkedő személyiségek alakították a népi
hagyományok továbbélésének, a különböző művészeti ágak virágzásának kedvező légkört,
mint Gyarmathy Zsigáné született Hory Etelka (1843–1910) író, a kalotaszegi népi
hagyományok gyűjtője; Kós Károly (1883–1977) építész, grafikus, író, politikus, szerkesztő,
könyvkiadó, tanár. A Kalotaszegi Köztársaság első megálmodója és elnöke; Morvay Pál
(1914–1990) református lelkész, tanár, néprajzkutató; Vasas Samu (1927–1997)
néprajzkutató, népművelő; Fekete Károly (1928) tanár. Kalotaszeg adminisztratív és kulturális
központjaként Bánffyhunyad és a település értelmiségi rétege a 19. századtól sokat tett a
környező vidék néprajzi hagyományainak megőrzéséért. 11
A városban működő magyar művelődési egyesületek közé tartozik a Kós Károly Kulturális
Egyesület, a Pro Kalotaszeg Kulturális Egyesület, a Bánffyhunyadi Magyar Diákszervezet,
valamint az Erdélyi Magyar Ifjak, illetve a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom
bánffyhunyadi szervezete. Nagy múltra tekint vissza a város közművelődési lapja, az 1890–
1891-ben megjelent, majd 1912-ben és 1993-ban rövid időre újraindított Kalotaszeg című
folyóirat.
Kalotaszentkirály-Zentelke Kolozs megyében fekszik, Bánffyhunyadtól délre, 600 m
tengerszint feletti magasságban, a Kalota-patak partján. A környező hegyvidéket az 1836 m
magas Vigyázó csúcs vagy Kalora havas uralja. A településen lakók elődei a Kalota patak két
partján telepedtek le; a jobb parton található Zentelke, a bal parton pedig Szentkirály. 1968ban egyesült a két falu, ma 1073 lélekszámú település.
Kalotaszentkirály napjainkban községközpont, négy kisebb település tartozik hozzá:
Kalotadámos, Jákótelke, Magyarókereke és Malomszeg. A települések közül
Kalotaszentkirályon, Kalotadámoson és Jákótelkén 80% fölött van a magyarok aránya és
Magyarókerekén is 59% ez az arány. A lakosság 75,3%-a református vallású és 18,9%
ortodox.
A településen működő nyolc osztályos iskola Kalotaszeg jelentős iskolaközpontjává nőtte ki
magát. A faluban, Ady Endre hársfája alatt találjuk az 1994-ben készített Ady-emlékművet. A
költő 1914 júniusában járt itt először Boncza Bertával. A fa alatt ülve versírásra ihlette a
templomból hazafelé tartó, színes népviseletbe öltözött emberek látványa. A faluban a 40-es
ház udvarán tájház is várja a látogatókat, ahol a sok-sok régi használati és berendezési tárgy
mellett a kenderfeldolgozás teljes munkafolyamatát is bemutatják az érdeklődőknek.
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Múzeumi környezetben a 291. szám alatt gazdagon díszített kalotaszegi szoba, valamint
szövő- és asztalosműhely is látogatható. 12
Kalotaszetkirálynak nem csak Árpád-kori temploma szerzett hírnevet, hanem
hagyománytisztelete és színpompás népviselete is. A falu lakossága az ősöktől örökölt féltett
kincsként ápolja hagyományait, de úgy is mint amit utódainak kíván hátrahagyni.
Itt még elevenen élnek a népszokások: a karácsonyi kántálás és betlehemezés, az újév
köszöntése, a húsvéti locsolás, a lakodalmi szokások. Népviseletüket egyfelől színgazdagság,
másfelől az egyszerűség és a letisztultság jellemzi. Ez olyan sajátos jellegzetesség, mely
megkülönbözteti Kalotaszeg más falvainak viseletétől. A becses kellékek azonban nem a
hétköznapok tartozékai, hanem az ünnepnapok meghittségét fokozzák és a falu jeles
eseményeit teszik még magasztosabbá.
1991 óta évente, augusztus első hetében nemzetközi népzene és néptánc tábort szerveznek a
faluban. Erre a kalotaszegi táncokkal, zenével ismerkedni vágyók érkeznek belföldről,
Magyarországról és Japántól az Egyesült Államokig a világ sok országából. A résztvevők
száma körülbelül 400-450 fő. A tánctábor hatására a helybeli fiatalság is kezdte újratanulni a
már-már elfelejtett énekeket, táncokat. Így alakult meg a gyermek és a felnőtt tánccsoport,
melyek több sikeres hazai és külföldi rendezvényen szerepeltek.
Körösfő Bánffyhunyadtól 7 km-re, keletre fekszik, a Sebes-Körös forrásáról nevezték el,
amely itt ered a falutól 5 km-re. 1992-ben társközségeivel (beosztott falvai Kalotanádas,
Nyárszó, Sárvásár) együtt 1780 lakosából 1385 magyar és 395 román volt. A 2011-es
népszámlálás adatai alapján a község népessége 1632 fő volt, melynek 79,04%-a magyar,
19,85%-a román (Kalotanádason). Vallási hovatartozás szempontjából a lakosság többsége
református (77,63%), emellett élnek a községben ortodoxok (19,24%). 13
Általánosságban elmondható hogy minden településen van művelődési ház (közösségi ház),
azonban csak Bánffyhunyadon, Kalotaszentkirályon és Körösfőn működik folyamatosan.
(egész évben vannak benne rendezvények, fűthető, hangosítási eszközökkel rendelkezik,
bútorokkal berendezett, stb.) A községek kis településein gyakorlatilag évente 1-2
rendezvényre kerül sor. (szüreti bál, esküvők, stb.)
Csak Bánffyhunyadon van fő állású művelődési szakember, a többi településen, - beleértve a
községi központokat is - az önkormányzat 1-1 alkalmazottja látja el ezt a feladatot is.
A vizsgált területen főleg a magyar lakta településeken, település részeken fontos szerep jut a
református egyháznak. Főleg hagyományőrző rendezvényeket, eseményeket, táborokat
szerveznek, illetve bonyolítanak le. Ezeknek a pénzügyi hátterét részben magyar állam,
részben egyház vállalja. Kis mértékben román költségvetési pénzek is megjelennek a
projektekben. Kalotaszentkirályon felújított oktatóközpontot és szálláshelyet is működtet az
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egyház, közvetlenül a műemlék református templom mellett. Itt rendszeresen tartanak
képzéseket a romániai magyar pedagógusok (RMPSZ) és a nőegylet kolozsvári szervezete.
Iskolák: 2 magyar tannyelvű általános iskola működik a két községi központban, illetve az
egyik bánffyhunyadi általános iskolában is vannak magyar nyelvű osztályok. A hunyadi
líceum (Octavian Goga Liceum (Bánffyhunyad)) szintén indít minden évben magyar nyelvű
osztályokat.
Ady Endre Általános Iskola – Kalotaszentkirály
Fontos szerepet játszik Kalotaszentkirály kulturális életében. Évente fafaragó tábort,
kézműves tábort és tánctáborokat tartanak. A Silvanus Egyesülettel Föld Napi
rendezvényeket, illetve nyári ökológiai tábort szerveznek.
Körösfői "Kós Károly" Általános Iskola
Itt tánctáborokat rendeznek.
Civil szervezetek:
A vizsgált területen főleg a magyar lakosság körében népszerűbb a civil szervezetek alapítása
és működtetése. Ennek az is az oka, hogy a magyar hagyományok és a kultúra őrzésének
szempontjából új lehetőségeket nyitottak a romániai rendszerváltás után. Az is fontos dolog
hogy ezek a szervezetek a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül magyarországi pénzekhez is
hozzájuthatnak tevékenységük során.
A Kalotaszentkirályi Vendégfogadók Egyesülete Romániában az elsők között szervezte meg a
minőségi falusi turizmust, amely folyamatosan fejlődik és a település számára fontos adó és
jövedelemforrás egyben.
Kalotaszentkirály-Zentelke:
- Ady Endre Kulturális Egyesület
- Silvanus Ökológiai Egyesület
- Kalotaszentkirályi Vendégfogadók Egyesülete
Bánffyhunyad:
- Kós Károly Kulturális Egyesület
- Bánffyhunyadi Művelődési Egyesület
- Kalotaszeg Ifjúságáért Egyesület
- Pro Kalotaszeg Kulturális Egyesület
- Junii Vlădesei Egyesület - román
Körösfő:
- Rákóczi Kulturális Egyesület
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A civil szervezetek közösségalakító és közművelődési szerepkörét számos tanulmány
vizsgálja, a következő idézet alátámasztja azt, amit a mintaterületünk helyi közművelődésben
aktív részt vállaló válaszadók is jeleztek.
„Napjainkban a hagyományos faluközösségek felbomlásával – a nyugati társadalmakban – a
közösség és a civil társadalom fogalmak ritkán különíthetők el egymástól. A közösség
tanulása és más tanulmányaimban részletesen bemutattam a civil társadalom fogalmának
történeti hátterét, itt csak az elmúlt évtizedek meghatározásait foglalom össze (Arapovics
2011, 2009).
Az 1970-es évek világválsága, a jóléti állam válsága valamint a szocialista rendszerek
meggyengülése indította el újra a civil társadalom újragondolásának kérdését. Keane
kifejezetten a kelet-közép-európai, szovjet mintájú állami hatalom nyilvános kritikájának
megszületését látja a civil mozgalmakban (csehszlovákiai Charta 77, lengyel Szolidaritás,
Duna Kör stb.), melyek szerinte elvezettek a „bársonyos forradalomig”. Jan Tesař történész
ismert szavai azt a várakozást és elvárást tükrözik, ami a korszakot jellemezte: „Ha a
parancsuralmi rendszer mint az abszolutizmus visszatérése a huszadik században könnyebben
jön létre egy olyan környezetben, ahol a >civil társadalom< szerkezete nem kellően kialakult,
úgy létrejöttének megelőzésére a legmegbízhatóbb eszköz a civil társadalom kialakulásának
bátorítása” (Tesař 1977 idézi Keane 2004:24). Sokan a civil társadalomtól – túlzón – a
társadalmi problémák, a válság megoldását várták/várják. Azt senki sem vitatja, hogy a
diktatúrákkal szemben, a civil társadalom a demokráciák fontos jellemzője. Fontos, hogy a
civil megmozdulás, az állampolgári részvétel erősítse a demokráciát és ne veszélyeztesse. A
technikai változások elősegítették a közös együttműködéseket, ezáltal a nemzetek feletti civil
társadalom gondolatának kialakulását.
A kelet-európai változások kíséretében újjászületett a civil társadalom fogalmának vitája.
Klamer és Zuidhov a kilencvenes évekbeli civil kutatásokat két nagy csoportba sorolja:
egyrészt a közgazdasági megközelítésű, az állami és piaci mellett megjelenő harmadik,
nonprofit szektorként definiált megközelítésekre – Salamon, Weisbrod, Hansmann, Ben-Ner–
Gui nézetei – másrészt a polgári társadalom egészének újragondolását interpretáló nézetekre –
Jean Cohen, Andrew Arato, Jürgen Habermas, Michael Walzer, John Keane, Charles Taylor,
Lambert Zuidervaart (Klamer – Zuidhof 2000:181–182).
John Keane A civil társadalom (1998) című munkájában három csoportba sorolja a civil
társadalom megközelítéseit. Az első csoportba az empirikus-analitikus, leíró értelmezések
tartoznak, amelyek mint az összetett társadalompolitikai valóság ideáltípusát mutatják be.
Ezekkel szemben a második csoport a civil társadalom politikai stratégiaként, akciótervként
való értelmezéseit fogja össze, mely leginkább a civil társadalom és az állam
különbözőségeire fókuszálnak. A harmadik irányzatba tartozók a civil társadalomnak a
demokráciában betöltött szerepét vizsgálják, a civil társadalmat erkölcsi felsőbbrendűséggel
rendelkező „adott jónak” tekintik (Keane 2004:38-48).
Jürgen Habermas, 1929-ben Hamburgban született gondolkodó szerint a civil társadalom a
kommunikáció, a kommunikációs cselekvés és érvényesség világa, melyben a társadalmi
párbeszéd teremtheti meg a véleménycserén alapuló társadalmi konszenzust (Habermas 1987,
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vol 2 137-145). A konszenzus kialakításához szükséges nyilvános diskurzust a globális
világban a társadalmi mozgalmaknak nemzetközivé szélesítésével, a szolidaritás
megteremtésével lehetne elérni.
Arato és Cohen szükségesnek tartja a civil társadalom fogalmának megújítását, mely
szerintük a társadalmi mozgalmak sokszínűsége által a nyilvánosság lehetősége. (Arato–
Cohen: 1992). Keane szintén arra hívja fel a figyelmet, hogy „a civil társadalom kifejezés a
sokféleség jelzője” (Keane 2004:52).
Azt a sajátos jelenséget, azt a csalódást, ami Közép-Kelet-Európát az új évezred küszöbén
jellemezte, Miszlivetz Ferenc, illetve Jensen fogalmazta meg. A szerzőpáros szerint 1989 után
a civil társadalom fogalma misztifikálódott, túlzott elvárásokhoz kötődtek hozzá, melyet
csalódások követtek. A civil társadalom e térségben metamorfózison ment keresztül, részben
eltűnt, részben párttá alakult, részben „anyagilag vagy politikailag prostituálódott”. Az életben
maradt szervezetek a létért küzdenek, miközben a kelet-európai társadalom civilizálódás
helyett inkább atomizálódik, újra a bizalmatlanság jellemzi. Ugyanakkor az európai civil
társadalom programja nem utópisztikus. A fogalommal szemben egy olyan megközelítés
mellett érvel, amely a civil társadalmat egy vágyott dolog metaforájaként értelmezi
(Miszlivetz 1999:178–193; Jensen-Miszlivetz 2003:82).
2001-2002-ben átfogó Nonprofit Szektor Analízis készült, mely bemutatta a civil szervezetek
jogi környezetét Magyarországon (Bíró 2002). A civil társadalom fogalmi jellemzőit a
vizsgálat négy pontban foglalja össze, melyeket a definíciós viták okán szó szerint idézem:
- A civil társadalom személy- és szervezetegyesülések, valamint önálló szervezetek hálózata,
amely létrejötte és működése sajátos szabályai szerint különbözik a társadalom többi
intézményrendszerétől.
- Nem egyenlő sem az állammal, sem a magánszférával, bár kapcsolódásai mindkettőhöz
közvetlenek és szervesek.
- Létezésének elvi alapjait az emberi és állampolgári jogok érvényesülése, a jogállamiság, az
érdekpluralizáció jelenti.
- A civil társadalom rendeltetése, hogy az általa biztosított nyilvánosság és érdekartikuláció
útján szembesítse az állami akaratot az általa képviselt értékekkel, törekvésekkel és
gyakorlattal. (Ennek legfontosabb eszköze „közösségi részvétel”, amelynek tartalmát az
európai jogterületen az Aarhusi Egyezmény már igen részletesen kidolgozta. Három pillére az
információhoz való jog, a beleszólási jog és a jogorvoslati jog. A három pillért a részvételre
képesítés intézményi és intézkedési rendszere egészíti ki.)
A kutatás kitért arra, hogy a globalizációs folyamatokkal párhuzamosan az Európai Unió
dokumentumai újabb aspektusokat vetnek fel a civil társadalom fogalmát illetően. Az Európai
Bizottság által kiadott Fehér Könyv (EK C 329) értelmezése magában foglalja az ún.
„szociális partnereket”, azaz a szakszervezetek és a munkaadók szervezeteit, a nem
kormányzati szervezeteket, a szakmai, a karitatív és a bázisszervezeteket, az állampolgárokat
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a helyi életbe bekapcsoló szervezeteket, illetve, specifikus hozzájárulással az egyházak és a
vallási közösségeket.
Az Európai Unió Gazdasági és Szociális Bizottsága A szervezett civil társadalom szerepe és
hozzájárulása az európai konstrukcióhoz címmel 1999. szeptember 22-én elfogadott
állásfoglalásában a következő definíciót adja: „a civil társadalom olyan társadalmi szféra,
amely relatíve független az államtól és amely nem merül ki a piac szabályaiban. A civil
társadalom olyan elvekre támaszkodik, mint az autonómia, a pluralizmus, a szubszidiaritás, a
szolidaritás és a felelősség. Ez egy olyan kommunikációs szféra, amelyen belül fejlődhet a
polgárok szenzibilizálása, amely demokratikus részvételhez vezethet. Kommunikálni és
szolidárisan cselekedni csak individuumok csoportjában lehet.” (Bíró 2002:1).
Az Európai Unió intézményi központú megközelítést fogalmaz meg a civil társadalom
értelmezésekor. A mozgalom jellegre utal a CIVICUS World Alliance for Citizen
Participation világszervezet (nem az EU intézményeiben) definíciója, amely szerint a civil
társadalomnak nemcsak a szervezett formák a részei, hanem az állampolgárok aktív
önszerveződésének bármilyen formája – pl. a tüntetések, bojkottok és hasonló mozgalmi
tevékenységek – is. „A civil szervezetek és mozgalmak alkotják magát a civil társadalmat,
amely tehát mindazon szervezeti és tevékenységi struktúráknak az összessége, melyeknek
tagjai vitán és konszenzuson alapuló demokratikus eljárás révén a közérdeket szolgálják,
ugyanakkor a mediátor szerepét töltik be az állami/közhatalmi szervek és az állampolgárok
között.” (Bíró 2002:2)
A civil társadalom fogalmi változásában egyre hangsúlyossá válik az egyenlőség, a jog és az
aktivitás fogalomköre. Az az aktivitás, mely cselekvéssé formálható, mely a napjainkra már
globálissá szélesedett kapcsolatok révén hálóként jelenik meg a polgárok között.
A közösség és civil társadalom nagymértékben fedik egymást, talán a közösség kifejezés
megfoghatóbb, kisebb egységet jelent, lokálisabb jellegű, kivéve, ha például olyan nagy és
nehezen megragadható egységre utal, mint például az „európai polgárok közössége”.
Vercseg szerint „a modern közösségiség a civil társadalom gondolkodásmódjaiban,
mozgásaiban és cselekvéseiben realizálódik, fejeződik ki. Árnyalva és mélyítve e gondolatot,
azt állítjuk, hogy a közösség a civil társadalom kulturális kontextusa, a civil társadalom pedig
globális kontextust is megjelenít.” (Vercseg 2014:46).” 14

4. Az összehasonlító kutatás módszertani alapja
Kiinduló hipotézisként a korábbi szakmai tapasztalatok alapján az volt, hogy jó szervezéssel,
modern eszközökkel és a legjobb gyakorlatok tanulságainak és eredményeinek figyelembe
vételével jó esély mutatkozok arra, hogy az emberek – főleg a fiatalok – figyelmét a
közművelődés, a kultúra felé fordítsuk.

14
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paradigmái
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A hipotézis igazolásához a partnerek bevonásával kérdőíves vizsgálatokat és félig strukturált
interjúk készítését használtuk fel.
A helytörténeti forrásokon, a helyszínen végzett megfigyeléseken és interjúkon alapuló
elemzéseket, valamint egy összesen 100 elemes kérdőíves lekérdezést elvégeztük. A
mintavételnél meghatároztuk azt a populációt, amire a vizsgálat kiterjed. A magyarországi
mintavételbe hét település került bele: egy városi jogállású település (Sajószentpéter) és hat
község (Kondó, Parasznya, Radostyán, Sajókápolna, Sajólászlófalva és Varbó). A populáció
méretét tartalmazó 1. táblázatban a 2018-as népességadatokat foglaltuk össze.
1. táblázat. A magyarországi mintatelepülések népességszáma (2018. KSH)

forrás: www.ksh.hu

Település
Sajószentpéter
Kondó
Parasznya
Radostyán
Sajókápolna
Sajólászlófalva
Varbó

Népességszám, fő
(2018)
11185
592
1111
552
373
428
1050

A Kolozs megyei (nemzetközi) mintavételi területhez 10 lakott hely tartozik: ebből egy
városi jogállású település Bánffyhunyad (románul Huedin) és a közigazgatásilag hozzá
tartozó Magyarbikal (románul Bicălatu). Két további község is része a kutatási területnek:
Kalotaszentkirály (románul Sâncraiu) és Körösfő (románul Izvoru Crișului). Ezen túlmenően
a Kalotaszentkirály-Zentelke községhez tartozó falvak: Kalotadámos (románul Domoșu),
Jákótelke (románul Horlacea), Magyarókereke (románul Alunișu), Malomszeg (románul
Brăișoru), valamint a Körösfőhöz tartozó falvak: Kalotanádas (románul Nadășu), Nyárszó
(románul Nearșova), Sárvásár (románul Săula) is a kutatási terület részét képezik. A
populáció méretét tartalmazó 2. táblázatban a 2018-as népességadatokat foglaltuk össze.
2. táblázat. A Kolozs megyei mintatelepülések népességszáma (2018. Erdélystat)
Település
Bánffyhunyad
(város)
Kalotaszentkirály
Kalotadámos
Jákótelke
Magyarókereke
Malomszeg
Körösfő
Kalotanádas
Nyárszó
20

Népességszám fő
(2018)
9 346
1 073
196
146
121
97
958
264
208

Sárvásár

202

forrás: http://statisztikak.erdelystat.ro/home

Megválasztottuk azt a mintavételi technikát, amely megfelelő reprezentativitást biztosít a
populációra nézve. A mi esetünkben ez a max. 10%-os arány beiktatása volt és az interjúk
készítésénél a hólabda módszer. A tudományos alaposságú mintavétel leggyakrabban
alkalmazott típusa az un. valószínűségen alapuló mintavétel. Ennek az egyik legfontosabb
sajátossága az, hogy a vizsgálandó csoport minden egyes tagjának egyenlő esélyt kell
biztosítani, hogy a mintába bekerüljön. A valószínűségen alapuló mintavétel típusai közül az
egyszerű véletlen mintavételt választottuk. Azzal a kitétellel, hogy a válaszadók száma is
fontos, de mivel a projekt kiemelt célja a fiatalabb generáció bevonása, így a korszerkezet
esetében az ilyen irányú mintavételi elmozdulásra lehetőséget hagytunk.
Miután meghatároztuk a kutatási módszert és a kutatás tárgyát jelentő populáció is
definiálásra került az alapsokaságon belül, számba véve az objektív adatok alapján ismert
megoszlásokat, elkezdődött a terepi munka.

5. A közművelődésben résztvevők válaszainak összehasonlító
elemzése a két mintaterület esetében
A kutatás kezdeti szakaszában az elkészített kérdőívvel megkerestük a mintatelepülések
közművelődéssel foglalkozó szakembereit, akik az első mintacsoportot képezték. Az ő
esetükben a kérdőíves megkeresés mellett készültek interjúk is, azonban ebben a pontban a
kérdőíves válaszok elemzésére térünk ki.
A kutatás során vizsgált tématerület a közművelődés, és ezen belül a cél, a kulturális
szolgáltatások felmérése volt. Ennek dimenziói a kulturális rendezvények, szolgáltatások
megjelenése a családi költségvetésben; a kulturális rendezvényeken való részvétel; a
művelődési formák ismeret és jelenléte a lakóhelyen és annak szűkebb környékén; a kulturális
rendezvények programkínálatával való elégedettség felmérése; a kulturális rendezvények
színvonalával való elégedettség felmérése; a kulturális örökséghez kapcsolódó vélemények
megismerése; a kulturális értékek megtartása és szerepe a jövő szempontjából.

5.1.

A kérdőívek alapstatisztikai adatai

A kérdések egy része zárt, másik része nyitott volt, és alkalmaztunk arány-skálán mérhető
kérdéseket is, valamint olyan táblázatos formát, ami által több információhoz juthattunk. A
kérdések során az objektív tényezők felmérése mellett fontosnak éreztünk a szubjektív
tényezők lekérdezését is (elégedettség mérése 10-es mérési skálán). A kérdőív összeállítása
során arra törekedtünk, hogy minél teljesebb képet kapjunk a hipotézisünk igazolásához,
avagy elvetéséhez, és a helyi jellemzők felméréséhez kapcsolódóan.
A mintában a nemek szerinti megoszlást az 1. ábrán láthatjuk, megfigyelhető, hogy
férfitöbbletet mutat a minta. A férfiak aránya 61,1%, a nőké 38,9%.
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1. ábra. A minta nemek szerinti megoszlása (%)

A válaszadók kor szerinti megoszlása a születési évek alapján a 2. ábrán látható, a válaszadók
átlagéletkora 51,5 év, a legidősebb válaszadó 78 éves, míg a legfiatalabb 34 éves volt. A két
mintaterület esetében megfigyelhető, hogy a magyarországi válaszadók az átlagéletkor
alapján fiatalabbak, hiszen ebben a mintában 47 év az átlagkor, míg a Kolozs megyei
mintában 55,2 év. A 3. ábrán látható családi állapot szerinti megoszlás igazodik a kor
szerinti megoszláshoz, a válaszadók több mint 77%-a házas, 11% az egyedülálló és azonos
arányban jelennek meg (5,5-5,5%) az elváltak és az élettársi kapcsolatban állók. A 4. ábrán
látható a válaszadók iskolai végzettség szerinti megoszlása, ahol a legnagyobb arányban a
szakmunkásképzőt végzettek jelennek meg, a második legnagyobb csoport az egyetemet
végzettek csoportja és a harmadik leggyakoribb végzettség a gimnáziumi érettségi. Ritkábban
jelent meg a 8 általános, a szakközépiskola és a főiskola, mint végzettségi típus.
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2. ábra. Kor/születési év szerinti megoszlás (db)

3. ábra. A válaszadók megoszlása családi állapot szerint (%)
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4. ábra. A válaszadók megoszlása iskolai végzettségük alapján (%)
A kutatás kezdetén azt a hipotézist is megfogalmaztuk, hogy a magasabb jövedelemmel
rendelkezők feltehetően többet költenek közművelődésre, kulturális programokra, mint a
szerényebb bevételekkel rendelkezők. A kérdőívbe ezért az alapadatok lekérdezését követően
bekerült egy blokk a válaszadók pénzügyi helyzetére vonatkozóan, amihez kiegészítő
kérdésként csatoltuk a 8. kérdést, azaz „Költenek-e kulturális programokra, rendezvényekre a
családi költségvetésből?”.
Az 5. ábrán látható a válaszadók megoszlása a megélhetési formák szerint, a legnagyobb
csoportot 72 %-kal a kizárólag a főállásuk bevételeiből élők adják, őket követi a kizárólag a
nyugdíjából élők csoportja, ez 16%. A mintában egy-egy előfordulással a főállása, illetve
nyugdíja mellett egyéb munkát végzők találhatók.

5. ábra. A válaszadók megélhetési forma szerinti megoszlása (%)
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A 6. ábra arról ad tájékoztatást, hogy az elmúlt években a válaszadók jövedelmi helyzetében
fordult-e elő elmozdulás, illetve arra is választ kapunk, hogy ez milyen irányú volt. Az ábra
alapján is látható, hogy a válaszadók 38%-ánál nem volt változás a jövedelemben, 38%
nyilatkozott úgy, hogy volt változás ennek iránya pozitív volt, vagyis kissé javult az anyagi
helyzetük. A válaszadók 22% -ánál sajnos az elmúlt időszakban kissé romlott a jövedelmi
helyzet.

6. ábra. A jövedelemváltozás és a változás iránya szerinti jellemzők a mintában.

7. ábra. A válaszadók kulturális programokra vonatkozó költési szokásainak jellemzői.
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A 7. ábrán látható, hogy a válaszadóknak mindössze 22% nem költ kulturális programokra a
bevételeiből. A leggyakrabban (33%) a válaszadók a családi bevételek 2%-át költik
közművelődésre, kulturális programokra. Örömteli, hogy 27% a jövedelme 5%-át, illetve egy
fő 4%-át a bevételeinek kulturális célra fordítja. A válaszadók 11%-a még ennél is többet
10%-ot fordít a művelődésre, kultúrára. A mintánkban ez a 10%-os ráfordítás egyben az
előforduló maximum értéket is jelenti. A magyar fogyasztók esetében a Központi Statisztikai
Hivatal is közread statisztikát a háztartások havi kiadásainak megoszlásáról, 2017-ben például
a magyar háztartások átlagosan 5,7%-ot költöttek kultúrára, szórakozásra 15. A mintánkban az
átlagos költési érték 4,35%-ra adódott, ahol figyelembe kell vennünk, hogy a Kolozs megyei
érték némileg alacsonyabb a minta átlagánál, azaz 4,2%. A magyar minta értéke közelebb áll
a KSH által mért átlagértékhez, azaz 4,6%. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy az országos
átlagban jobb gazdasági teljesítménnyel rendelkező régióink is bele tartoznak, míg BorsodAbaúj-Zemplén megye köztudottan alacsonyabb gazdasági mutatókkal rendelkezik.

5.2.

A kulturális rendezvények, és a művelődési (alkotói) formák
jellemzői, valamint térbeli megoszlásuk

Kolozs megyében a legfőbb központ a programok tekintetében természetesen Kolozsvár, mint
egyetemi és kulturális központ, azonban számos egyéb rendezvény is található a térségben 16.
A kolozsvári Magyar Napokon kívül jelen vannak olyan rendezvények, mint a Tordaihasadéki Unitárius Találkozó, vagy a Dési Magyar Napok, illetve a mintaterületünkön
megrendezésre kerülő kalotaszentkirályi Tánctábor, melyet 2019-ben 10. alkalommal sikerült
megrendezni. Hasonlóan a térséghez kötődött a Kalotaszegi Magyar Napok rendezvénye, amit
Bánffyhunyadon rendeztek meg 2019 júliusában 17. Indultak új kezdeményezések is, ilyen volt
2018 szeptemberében a Körösfőn elindított és első alkalommal szervezett községi napok
rendezvénye 18.
A kutatás során a hipotézisünk az volt, hogy a földrajzi távolság fontos korlátozó tényező a
rendezvények látogatása és kiválasztásuk tekintetében is, vagyis a döntést jelentősen
befolyásolja az, hogy milyen messze kerül megrendezésre egy-egy esemény. A feltételezésünk
az volt, hogy a kérdőívben kitöltésre kerülő táblázatban a Kárpát-medence egy földrajzi
határt képez a válaszadók részvételi szándékában, döntésében.
A kérdőívben kétféle dologról nyilatkoztak a kitöltők, az egyik, hogy mennyire szívesen
vesznek részt adott földrajzi távolságon lévő kulturális rendezvényeken, a másik, hogy ezek
magyar nyelvű programok-e?

15

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/mire_kolt_a_magyar_haztartas_friss_szamok_erkeztek.663402.html
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/51650-kolozsvaron-kivul-is-zajlik-a-kulturalis-elet
17
https://www.civilek.hu/programok/?country=&date_from=2019-0401&date_till=&search=b%C3%A1nffyhunyad
18
https://www.bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/17670-elso-alkalommal-szerveztek-korosfon-kozseginapokat
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Nagyon szívesen
Szívesen
Nem szívesen
Egyáltalán nem

8. ábra. Az adott földrajzi távolságra lévő kulturális rendezvényeken való részvétel
szerinti gyakorisága a válaszadóknak.
A 8. ábrán látható, hogy a válaszadók nagyon szívesen vesznek részt olyan rendezvényeken,
melyeket a szomszédos településeken rendeznek meg, ez gyakrabban történik meg a két város
esetében. Bánffyhunyadon és Sajószentpéteren vannak nagyobb és változatosabb
rendezvények, a megoszlások szerint ezeken a válaszadók szívesen vesznek részt. A
megyén/járáson belül más településeken megrendezett kulturális programok esetében már
változik a megoszlás, hiszen a legtöbben még mindig szívesen vesznek részt ezeken a
programokon, de megjelenik a „nem szívesen megyek” kategória is. A legszórtabb megoszlás
az ország más megyéjében/járásában megrendezett programoknál jelentkezett, itt már az a
kategória is jelentkezik, hogy „egyáltalán nem veszek részt”, mégpedig 44,4%-os aránnyal.
Azok aránya, akik még mindig szívesen vesznek részt ezeken a távolabb megrendezett
eseményeken már csak 33%. Hasonlóan vegyes a szándék megoszlása a Kárpát-medence más
országában megrendezett eseményeken való részvétel tekintetében is, itt még inkább eltolódik
az arány azok felé, akik nem vesznek részt ezeken a programokon, vagy nem szívesen
választanak már ilyen távolságra lévő rendezvényt, az arány itt már 66% a két kategóriatípus
esetében. Örömteli, hogy még mindig megjelenik a nagyon szívesen résztvevők tábora, igaz
már csak 11% arányban. Az Európa más országaiban megrendezésre kerülő rendezvények
esetében az első legközelebbi földrajzi távolságkategória adataival ellentétes a vélemény,
vagyis már csak az a két kategória képviselteti magát, hogy „nem szívesen” és „egyáltalán
nem”. A 22% válaszadási részaránnyal jelentkező „nem szívesen” kategória esetében azonban
fontos kiemelni, hogy ez a kategória a lehetőségét a részvételnek még meghagyja, tehát nem
zárható ki, hogy mégis elmegy valaki ezekre a kulturális programokra, azonban az „egyáltalán
nem veszek részt” ilyen távolságban megrendezett programokon kategória a markáns, hiszen
a válaszadók 72,2%-a ezt választotta. A két mintaterület esetében van még egy nagyon fontos
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különbség, a Kolozs megyei mintánál a válaszadók kiemelték, hogy magyar nyelvű
programokról van szó, bármilyen távolságkategória esetében ezekre mennek a
legszívesebben.
A művelődési formák között 18 féle programot és tevékenységet adtunk meg, és az
eredmények arról adnak információt, hogy a két mintaterületen milyen formák vannak jelen
és melyekre lenne szükség a válaszadók véleménye alapján.
Az 1990-es évek előtt és még utána is számos településen megjelentek a bábelőadások, mint
kiegészítő programok, a nagyobb rendezvényeken. Mára úgy tűnik már nem népszerűek ezek
a programok, mivel a mintaterületek esetében a „Bábcsoport, bábelőadás” kategória minden
esetben a „nem található” választ kapta és sehol nem jelezték, hogy szükséges lenne.
A „Bőrműves” kategória sem szerepel jelenleg egyetlen település programjában sem, azonban
két településen (Kalotaszentkirály, Sajószentpéter) jelezték, hogy szükség lenne egy ilyen
tevékenységre.
A „Fonható szálas anyag-megmunkálók” esetében két településen jelezték, hogy található
ilyen tevékenység (Kalotadámos, Jákótelke) és Parasznyán úgy érzik, hogy szükség lenne erre
a foglalatosságra.
Fafaragó csaknem azonos arányban jelent meg és hiányzott a településeken, mindkét
mintaterületen van ilyen tevékenységet folytató személy. A Kolozs megyei mintaterületen van
faragó: Bánffyhunyad, Kalotaszentkirály, Körösfő, Magyarbikal, Magyarókereke, Nyárszó,
Sárvásár településeken. A magyar mintaterületen van: Parasznya. Az eredmények alapján
érezhető, hogy a Kolozs megyei mintatelepüléseken jóval nagyobb hagyománya van a
faragásnak és erősebben megőrizték ezt a tevékenységet.
A „Fotó-, film-, videócsoport” kategória azért került bele a vizsgálatba, mert a 21. században
egyre több eseményt rögzítenek és a települési honlapokra is előszeretettel teszik fel a
közösségi, kulturális rendezvényeken készült filmeket, fotókat. A legtöbb településen nem
található ilyen tevékenység, kivételt képez Bánffyhunyad, Körösfő, Nyárszó és
Kalotaszentkirályon jelezték, hogy szükség lenne rá. A magyar mintaterületen nincs ilyen és
nem is érzik hiányát.
A régebben olyan népszerű „Fazekas” tevékenység ma már a legtöbb településen nem
található meg, csak a magyar mintatelepülések közül Parasznya és Sajókápolna jelezte, hogy
örömmel vennék, ha lenne ilyen.
A következő kategória a „Komolyzenei együttes (szimfonikus, fúvós, kamara, egyéb)” a
legtöbb településen nem található, csak három helyen jelezték, hogy van ilyen tevékenység:
Bánffyhunyad, Magyarbikal, Parasznya.
A ”Hagyományőrző együttes” kategória esetében már több igenlő válasz érkezett, hiszen a
kistelepüléseken is jó lehetőség van arra, hogy akár az idősebb korcsoport tagjai,
közösségfejlesztő, összetartó tevékenységként végezzék a hagyományok őrzését. A mintában
szereplő hat település jelezte, hogy van ilyen együttesük, ezek: Bánffyhunyad,
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Kalotaszentkirály, Nyárszó, Kondó, Sajószentpéter, és Varbó. A magyar mintaterület három
települése jelezte, hogy szükség lenne véleményük szerint ilyenre: Radostyán, Sajókápolna, és
Sajólászlófalva.
Könnyűzenei együttes csak a Kolozs megyei településeken található, Bánffyhunydon,
Körösfőn és Magyarbikalon van ilyen. Az ilyen jellegű csoportoknak nem érzik hiányát a
településeken, aminek oka talán az lehet, hogy ma már a falunapokra és más közösségi
rendezvényekre könnyen meghívhatóak a népszerű együttesek.
Hangszeres népzenei csoport csak Bánffyhunyadon található és Sajószentpéteren jelezték,
hogy szükséges lenne.
Az eddigi legtöbb pozitív válasz a „Textil (szövés, nemezelés, csipkeverő, hímző)”
kategóriával kapcsolatban érkezett, hiszen 9 településen található ilyen tevékenységet végző
lakos. A települések, ahol található textillel foglalkozó személy: Bánffyhunyad, Jákótelke,
Kalotadámos, Kalotaszentkirály, Körösfő, Magyarbikal, Magyarókereke, Nyárszó, Sárvásár.
A magyar mintatelepüléseken úgy tűnik, teljesen eltűnt ez a tevékenység, és csak Parasznya
esetében jelezték, hogy szükség lenne rá.
Kórus, énekkar kategóriában is szépen szerepeltek a települések, szintén 9 olyan van a
mintában, ahol találhatóak énekesek, ezek a következők: Bánffyhunyad, Kalotaszentkirály,
Körösfő, Magyarbikal, Nyárszó, Sárvásár, Parasznya, Sajókápolna, Sajószentpéter.
A következő kategória a népdalkör és pávakör volt, ami a magyar mintaterületen népszerűbb,
hiszen négy településen (Kondó, Radostyán, Sajókápolna és Sajószentpéter) van ilyen.
Iparművész-képzőművész mindössze egy településen található, Bánffyhunyadon.
Néptánccsoport a magyar mintaterületen csak Parasznyán van, azonban a Kolozs megyei
mintában 5 településen: Bánffyhunyad, Jákótelke, Kalotaszentkirály, Körösfő, Nyárszó.
Színjátszó csoport
Sajószentpéteren.

csak

Bánffyhunyadon

található,

társastánccsoport

pedig

csak

Összességében nagyon jó hír, hogy a 18 megadott kategóriában 15 olyan van, ami megjelenik
a mintaterület településein.
A programok és rendezvények változatosságával való elégedettséget 10-es mérési skálán
kértük, hogy adják meg a válaszadók, az eredmény a 9. ábrán látható. Az átlagérték 5,1 pont
lett, ami azt üzeni, hogy még lehetne javítani a programok változatosságán, a legtöbb
válaszadó mindössze három pontot adott erre a kérdésre értékelésképpen.
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9. ábra, Mennyire elégedett a kulturális rendezvények programkínálatával,
változatosság? (1= egyáltalán nem elégedett; 10=nagyon elégedett)

10. ábra. Mennyire elégedett a kulturális rendezvények színvonalával? (1= egyáltalán nem
elégedett; 10=nagyon elégedett)
A 10. ábrán a kulturális rendezvények színvonalával való elégedettséget látjuk szintén 10-es
mérési skálán, az átlagérték jóval magasabb lett, mint a változatosságra vonatkozó kérdés
esetében, hiszen a színvonal átlaga 6,9 pont lett. Az ábrán is látható, hogy a válaszadók
legtöbben 6-os értéket adtak.
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Még egy kérdés volt, „Lakóhelye és tágabb környéke esetében mennyire ítéli fontosnak, a
jövő szempontjából, a kulturális értékek megtartását?”, amire nagyon pozitív válaszok
érkeztek, mindössze 20% válaszolta, hogy szerinte közömbös a jövő szempontjából a
kulturális értékek megtartása. A többi válaszadó nagyon fontosnak és fontosnak ítélte ezt a
kérdést.
A kérdőív tartalmazott még három nyitott kérdést, ami lehetőséget adott arra, hogy a
válaszadók a saját szavaikkal fogalmazzák meg a véleményüket.
Az első kérdés a következő volt: Mi a véleménye lakóhelye és a környék kulturális
örökségének megőrzéséről?
A kérdéssel kapcsolatosan már némi képet kapunk a kulturális értékek megtartásának
fontosságára adott válaszokból is, általánosságban azt mondhatjuk, hogy a helyiek fontosnak
ítélik meg a jövő szempontjából az örökségek megőrzését és átadását a fiatal generációk
számára.
A magyar és nemzetközi mintaterületeken településenként idézzük a válaszokat.
Sajószentpéter
„Teljes mértékben elégedett vagyok a hagyományőrzés színvonalával, sokat tesznek érte az
érintettek.”
Parasznya
„Parasznyán sokat tesznek a kultúra minden területén a megőrzés érdekében. Könyvtári
napok, filmalkotások napjai, néptánc örökség átadása, fúvós zenei hagyományok,
ismeretterjesztés.”
Kondó
„Csak a szépkorúak éreznek hajlandóságot az ezzel kapcsolatos tevékenységek elvégzésére.”
Radostyán
„Nem igazán foglalkoznak vele.”
Sajókápolna
„Nincs szakember, illetve civil kezdeményezés az örökség megőrzésére.”
Sajólászlófalva
„Nem foglalkoznak vele.”
Varbó
„Helyileg a kulturális örökség megőrzése nem preferált téma.”
Bánffyhunyad:
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„Nagyon jól működik a hagyományőrzés.”
Magyarbikal:
„Nálunk sajnos hiányzik.”
Kalotaszentkirály
„Elsősorban anyagi motiválás.”
Magyarókerek
„Még működik.”
Jákótelke
„A népviselet és egyes szokások még megvannak.”
Kalotadámos
„A népviseletet még felveszik.”
Malomszeg
„Nincs kinek továbbadni.”
Körösfő
„Önkéntesek működése forráshiányos, a fiatalokat nehéz bevonni.”
Nyárszó
„A fiatalok is együttműködnek.”
Sárvásár
„Kevés a fiatal.”
A véleményekből két fontos megállapítást tehetünk, az egyik, hogy a nagyobb településeken
működik jobban a megőrzés, a kisebb településeken pedig vagy a forráshiány, vagy a
demográfiai szerkezet jelent hátrányt.
A második kérdés a következő volt: Milyen kulturális örökséghez kapcsolódó
rendezvényeket, hagyományokat tart a legfontosabbnak lakóhelyén és annak
környékén?
A magyar mintaterületen két településről kaptuk azt a választ, hogy nem tartanak ilyen
rendezvényt, Varbóról és Sajólászlófalváról. A többi településen kiemelték a népi
hagyományok ápolását (zene, ének, tánc, gasztronómia, szokások). Ezen kívül a jeles
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napokhoz, nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeket emelték ki, illetve itt is jelezték,
hogy milyen fontos ezeknek a rendezvényeknek az átadása a fiatal generációk számára.
A kolozsi mintaterületen Bánffyhunyadon a Kalotaszegi magyar napok, városnapok, Adventi
koncertek, Karácsonyi koncert, könyvbemutatók, egyházi rendezvények, filmvetítések
témakört emelték ki. Kalotaszentkirályon a Csipkefesztivál, községnapok, szüreti bál,
kántálás, betlehemezés, hímzés, néptánc, alkotótáborok, Kalotaszegi Magyar Napok kerültek
említésre. Körösfőn pedig a községnapok, Vasvári emléknapok, kiállítások, öregek napja,
Kalotaszegi Magyar Napok jelentek meg.
A harmadik kérdés a következő volt: A kultúrához kapcsolódóan
tevékenységekben, fejlesztésekben látja lakóhelye jövőjének zálogát?

milyen

Parasznyán az önszerveződő csoportokban látják a jövőt és abban, hogy még több
érdeklődési körnek megfelelő program legyen. Sajószentpéteren a mozi létrehozásában és
több színházi előadás szervezésében látják a közművelődés jövőjét. Kondón az oktatási
intézmények bevonását és a fiatalok megszólítását hangsúlyozták. Radostyánban a
hagyományokra épülő falusi turizmust említették. Sajókápolnán a népi kézműves technikák,
néptánc, népzene népszerűsítését szeretnék. Sajólászlófalván azt szeretnék, ha újra lenne
színjátszó csoport és kismama klub. Varbón pedig civil csoportok, önszerveződő körök
megalakulását és a foglalkozásokhoz hely biztosítását érzik a legfontosabbnak.
Kalotaszentkirályon fontosnak gondolják, hogy támogassák az egyéni kezdeményezéseket a
népi mesterségek terén, valamint a néptánc mozgalom komolyabb támogatását, és az emberek
hozzáállását. Magyarókerekén a hagyományőrzést említették. Jákótelkén a fiatalok
komolyabb hozzáállását emelték ki. Kalotadámoson egy tánccsoport létrehozását szeretnék.
Malomszegen a legnagyobb problémának azt tartják, hogy nincs fiatalság. Bánffyhunyadon
fontosnak érzik a fiatalok bevonását, valamint a meglévő tevékenységek fejlesztését.
Körösfőn szintén a fiatalok bevonását tartják lényegesnek, valamint a hagyományos
kézművesség fejlesztését és Kalotaszeg tájegység bevonását. Nyárszón kiemelték a
tánccsoportok létrehozását, bővítését, valamint a támogatások növelését. Sárvásáron a fiatalok
bevonását említették.
Mindkét mintaterületen a jövő zálogának tehát a népi hagyományok megőrzését és a fiatal
generáció bevonását tartják, és fontosnak érzik, hogy önszerveződő csoportok révén induljon
el a kultúrához kapcsolódó tevékenység.

6. A nagymintás empirikus vizsgálat eredményei
A kutatás során az elkészített kérdőívvel megkerestük a mintatelepülések lakosságát, akik a
második mintacsoportot képezték, és a mintavételi tervben foglaltak alapján elvégeztük a
lekérdezést.
A kutatás során vizsgált tématerület ebben az esetben is a közművelődés, és ezen belül a cél, a
kulturális szolgáltatások felmérése volt. Ennek dimenziói a kulturális rendezvények,
szolgáltatások megjelenése a családi költségvetésben; a kulturális rendezvényeken való
részvétel; a művelődési formák ismeret és jelenléte a lakóhelyen és annak szűkebb környékén;
a kulturális rendezvények programkínálatával való elégedettség felmérése; a kulturális
rendezvények színvonalával való elégedettség felmérése; a kulturális örökséghez kapcsolódó
vélemények megismerése; a kulturális értékek megtartása és szerepe a jövő szempontjából.
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Az elemzést külön készítettük el a két mintaterület adatbázisára vonatkozóan, azonban a főbb
témakörök esetében összehasonlító vizsgálatot valósítottunk meg, így az eredményeket is
ebben a formában adjuk közre.

6.1.

A nagymintás vizsgálat alapadatainak bemutatása

A nemek szerinti megoszlás tekintetében mindkét mintaterület esetében némi nőtöbblet
jelentkezett, a magyar mintaterületen a válaszadók férfi-nő aránya 46-54 %, a kolozsi
mintaterületen pedig 41-59% volt. A válaszadók korcsoportonkénti megoszlását a két
mintaterület esetében a 11. ábrán láthatjuk, a demográfiai általános jellemzőknek megfelelően
a legidősebb válaszadó 78 éves, míg a legfiatalabb 17 éves volt. A legtöbb válaszadó mindkét
területen az 1960-1969 korcsoportba tartozott, és a legtöbb válaszadó középkorú volt.

Válaszdók száma

25
20
15
10

Magyar

5

Kolozs

0

Korcsoportok

11. ábra. A nagymintás adatbázisba bekerült válaszadók korcsoportonkénti összetétele a
két mintaterületen.
A 12. ábrán a mintaterületek válaszadóinak családi állapot szerinti megoszlása látható.
Mindkét mintaterületen a házasok aránya volt a legnagyobb, azonban a magyar mintaterületen
az együttélési formák változatosabban jelentek meg. A válaszadók közel 20%-a élettársi
kapcsolatban él, és ebben a mintában közel 20% volt az egyedül állók aránya is. A családi
állapot szerinti arányok alakulása a korszerkezeti mintával azonosítható, mivel a minta
nagyobb részét a középkorúak adták. A végzettség szerinti megoszlás a 13. ábrán látható, a
mintában a középfokú végzettségűek voltak a legtöbben. Mindkét mintaterületen a
szakmunkásképzőt és szakközépiskolát végzettek aránya a legnagyobb, a magyarországi
mintában jelentős még a gimnáziumi érettségivel rendelkezők aránya. A mintaterületen
készült elemzések rámutattak azonban arra is, hogy azokon a településeken aktívabb a
közművelődés és a kulturális élet, ahol találunk olyan aktív személyt, akár magasabb iskolai
végzettséggel, aki szervezi és fenntartja a településeken a közösségi szerveződést, a kulturális
életet.
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12. ábra. A válaszadók megoszlása a két mintaterületen a családi állapot szerint.
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13. ábra. A válaszadók megoszlása a két mintaterületen az iskolai végzettségük szerint.
A válaszadók megélhetését tekintve lemondható, hogy a legtöbben kizárólag a főállásukból
vagy a nyugdíjukból kapott fizetésből és juttatásból élnek, mindkét mintaterület esetében. A
külföldön élő és dolgozók aránya minkét területen 5% alatt van. Kolozs megyében magasabb
az alkalmi munkából, vagy a nyugdíj mellett végzett munkából származó jövedelemből élők
aránya. A magyar mintában jelenik meg a munkanélküli ellátásból élők csoportja (14. ábra).
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14. ábra. A válaszadók megoszlása a két mintaterületen a megélhetési kategóriák szerint.
A magyarországi mintaterületen a válaszadók 44,8%-a, míg a kolozsi mintában 57,6%-a
jelezte, hogy az elmúlt években a család jövedelmét tekintve volt változás a korábbiakhoz
képest. A 15. ábrán a változás iránya látható. Pozitív jelenségként megfigyelhettük, hogy
mindkét mintaterületen a gazdasági változás a válaszadók, családok kissé javuló jövedelem
növekedését hozta. A területi eltéréseket mutatja azonban, hogy Kolozs megyében nagyobb
arányban vannak, akiknek a jövedelmi helyzetük az elmúlt időszakban kissé romlott,
valamint, hogy jelentős anyagiakban jelentkező gyarapodásról csak a Magyar mintaterületen
számoltak be.
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15. ábra. A jövedelemváltozás iránya szerinti megoszlás a válaszadók között.
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6.2.

A kulturális rendezvények, és a művelődési (alkotói) formák
jellemzői, valamint térbeli megoszlásuk a nagymintás adatbázis
alapján

A közösségi felmérés során fontos tényezőként vettük figyelembe azt, hogy az emberek a
családi jövedelemből költenek-e kulturális, közművelődési programokra, illetve azt is, hogy a
jövedelemnek mennyi százalékát tudják erre a témakörre fordítani. A közösségépítés során is
lényeges információkkal szolgál ez a gazdasági érték, mivel megmutatja, hogy a
mintaterületeken élő emberek milyen mértékű anyagi hozzájárulást tudnak a programokra
fordítani, fontos ez a helyi és szomszéd településeken megvalósításra kerülő jövőbeni
programok szempontjából is, hiszen ezek mentén lehet a költségterveket kalibrálni. A
magyarországi mintaterületen a válaszadók 75,2%-a, a kolozsi mintában, csaknem
ugyanennyien, a válaszadók 74,6%-a költ kulturális programokra. A költés mértékében
azonban vannak eltérések.
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16. ábra. A mintaterületeken élők ráfordításnagyság szerinti megoszlása.
A válaszadók nagyobb része átlagosan a jövedelme 1-2%-át költi kulturális és közösségi
programokra. A Kolozs megyében megjelenő magasabb arány (6-10% között) annak tudható
be, hogy itt a magyar nyelvű programoknak és az azokon való részvételnek jelentősége,
üzenete van a mai napig. A költések alakulásához az is hozzájárul talán, hogy a Kolozs
megyei mintaterület községeiben a közösség önszerveződése mindmáig jelentős. A 17. ábrán
látható eloszlás is ehhez kapcsolódik, hiszen a Kolozs megyei válaszadók a legtöbb esetben
jelezték, hogy a közeli vagy nagyobb földrajzi távolságra megrendezett programok, kulturális
rendezvények közül a magyar nyelvűeken vesznek részt. Az ábrán jól látható, hogy mindkét
területen a kulturális eseményeken való részvételnek a Kárpát-medence területe egy
természetes határa, hiszen a válaszadók nagyobb része az ennél távolabb megrendezett
eseményeken már csak nagyon kis százalékban vesz részt. A földrajzi távolság szerepe
önmagában még nem jelentős, azonban ha összekapcsoljuk a költségtényezőkkel, amik a
távolabbi részvételt befolyásolják, akkor már alátámasztható, hogy miért alakul ki egy határ,
amin túl már nem szívesen vesznek részt programokon a válaszadók.
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17. ábra. A két mintaterületen a kulturális programok látogatási szándékának megoszlása a
földrajzi távolságot figyelembe véve.
Itt kell megjegyeznünk, hogy a valahová tartozás a részvételt magát is jelenti: részt veszek
annak a közösségnek az életében, ahová tartozom. Általános értelemben a részvétel az egyén
és a közösség szintjén jelentkezik. A közösség szintjén a részvétel már az egymás és a
közösség ismeretét és azon belüli kapcsolatait is jelenti. Jelenti továbbá az egymás iránti
bizalmat, a kölcsönös támogatást és szolidaritást, a közös normákat és a viszonosságot. A
részvétel magas aránya jó indikátora az egészséges, jól működő közösségeknek. Egy jól
működő közösség képes létrehozni olyan programot, ami a 17. ábrán látható földrajzi
távolságokról vonzza a látogatókat. Jó példa erre a Kalotaszentkirályi táncház tábor. A
korábbi években volt, hogy 700 (erdélyi, magyarországi és külföldi) résztvevője volt a
rendezvénynek, ami már túl soknak is bizonyult a helyi erőforrásokat tekintve, így ki kellett
alakítani egy kezelhető létszámot, ami négyszáz fő volt. A tánctábor hatására a falubeli
fiatalok újratanulják hagyományos táncaikat, együttest alapítottak; ősszel szüreti felvonulást
rendeznek. 1996-ban Fülemile Á. a következőket írta a táborral kapcsolatosan:

„A falu azt tartja magáról, hogy
vendégszere
visszafordíthatatlan, ami beindult, az beindult. Ez oda fog vezetni, hogy megismernek. A
faluról tudnak, ha hallják Szentkirály, ja, igen, ott van az a jó tábor. Mennél jobban megismer
a világ, én annál védettebb vagyok. A magyar paraszti örökségre alapított folklorisztikus
felvirágzást a román fiatalság eleinte bizalmatlanul nézte.
Most
vegyülnek,
már inkább
beszélgetnek a vendégekkel.
 A falu he
diplomatikusan mindkét felet. Megmaradt és újratanult hagyományaikból most alkotják meg
azt a képet, amelyet a falu kifelé mutat magáról és ami belül fontos közösségi erejük
megtartásához.”
A földrajzi távolságokon átnyúló programok azért is lényegesek mivel a magyar
közművelődés tevékenységeinek, közösségeinek és intézményeinek hatékony működése,
átgondolt támogatása a nemzeti kultúra megőrzésének is záloga határon belül és határon túl
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egyaránt. A közművelődés kínálta lehetőségek hitelesítik, élettel töltik meg a
kormányprogramban is megfogalmazott kulturális nemzetegyesítést, meghatározó módon
kidolgozott módszerekkel járulnak hozzá a külhoni magyar közösségek megmaradásához.
A kulturális értékeinkből kiinduló, azokat fejlesztve megőriző közművelődési tevékenység
nemcsak a nemzeti identitás letéteményese, hanem a hazai és külhoni magyar közösségek és
tagjaik gazdasági, társadalmi, közéleti szerepvállalásainak hatékony elősegítője is.
A 3. táblázatban került összefoglalásra, hogy a két mintaterületen élők milyen kulturális
tevékenységekről, szakmákról tudnak és fontos kérdés volt az is, hogy milyen
tevékenységekről gondolják azt, hogy szükséges lenne. A táblázat segítséget nyújt abban is,
hogy a helyi adottságokat és a területi eltéréseket fel tudjuk mérni. A két mintaterület között
jól látható egy jelentős különbség, mégpedig az, hogy a Kolozs megyei területen jóval több
hagyományos mesterség van még jelen, valamint erősebb és élőbb a népi kultúra jelenléte,
legyen az zene, vagy tánc.
7.

táblázat. A mintaterületeken meglévő és hiányzó kulturális tevékenységek arányai a
válaszok alapján
Tevékenység (%)

Bábcsoport, Bábelőadás
Bőrműves
Fonható szálas anyagmegmunkálók
Faragó
Fotó-, film-, videocsoport
Fazekas
Komolyzenei együttes
(szimfonikus, fúvós, kamara,
egyéb)
Hagyományőrző együttes
Könnyűzenei együttes
Hangszeres népzenei csoport
Egyéb amatőr művészeti
csoport
Textil (szövés, nemezelés,
csipkeverő, hímző)
Kórus, énekkar
Népdalkör, pávakör
Képző- és iparművészeti
csoport
Néptáncegyüttes
Színjátszó-, drámacsoport,
vers- és prózamondó csoport
Klasszikus- és moderntánccsoport, társastánc

Van
0
0

Magyar
Nem található Szükséges lenne
75,2
11,4
79
5,7

Van
0
0

Kolozs megye
Nem található Szükséges lenne
88,1
3,4
89,8
3,4

0
1
0
1

80
68,6
62,9
71,4

4,8
15,2
24,8
12,4

16,9
79,7
47,5
0

76,3
20,3
44,1
74,6

1,7
0
3,4
23,7

16,2
29,5
55,2
1,9

46,7
41
29,5
68,6

25,7
19
3,8
16,2

33,9
54,2
49,2
33,9

66,1
40,7
39
59,3

0
3,4
6,8
1,7

13,3

76,2

2,9

27,1

71,2

0

1
61,9
27,6

77,1
23,8
53,3

12,4
2,9
7,6

91,5
72,9
6,8

6,8
25,4
81,4

0
1,7
1,7

0
2,9

82,9
39

1,9
45,7

16,9
74,6

76,3
20,3

0
3,4

0

58,1

30,5

20,3

72,9

1,7

49,5

32,4

6,7

0

88,1

5,1

A táblázatban látható, hogy a Magyar mintaterületen legjelentősebb arányban a kórusok,
énekkarok, népdalkörök jelennek meg, mint hagyományos szerveződések. A mai kor
igényeihez igazodva megjelennek még a társastánc, valamint a könnyű-és komolyzenei
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csoportok, és egyéb amatőr művészeti társulások. A Kolozs megyei mintaterületen is jelen
vannak ezek a modernebb tevékenységek, és itt megjelenik a színjátszó-és versmondó csoport
is. A legszembetűnőbb a hagyományos mesterségek hiánya a Magyar és erőteljes jelenléte a
Kolozs megyei mintaterület településein. A faragással foglalkozó, textilszövő, horgolással és
hímzéssel foglalkozó, valamint a képző-és iparművészeti csoportok túlsúlyban itt vannak
jelen. Ennek oka, hogy a Kolozs megyei területen jobban megmaradtak az évtizedek
folyamán ezek a tevékenységek. A vásárokon és közösségi rendezvényeken is megjelennek
termékeikkel az ezeket a tevékenységeket folytató helyiek.
Az egyik ilyen lehetőség a Bánffyhunyadon lévő piac. Minden hét keddjén tartják meg a
piacot, ahol mezőgazdasági termelők és kézművesek árulnak. Ide máig érkezik áru a bihari
móc településekről (juhsajt, orda, bőr, cserge, áfonya, gomba,) és Kalotaszegről (varrottasok,
szerszámok, lekvár, szörp) egyaránt. Az utóbbi időben, azonban már itt is megjelent a
használtáru és a lomok mellett a kínai termék is.
A másik lehetőség, ami folyamatosan működik, a Körösfőn lévő kirakodóvásár, ami a főút
mentén lévő, árusítás céljára kialakított bódékban valósul meg. A XIX. sz. végén és XX. sz.
elején élte virágkorát a kalotaszegi fafaragászat. A házakon-, csűrökön-, kútkávákon-,
kapukon-, fejfákon kívül, minden bútort, használati tárgyakat (guzsalyak, fonó orsók, rokkák,
mángorlók, kazetták, titkos dobozok, sulykok, kapatisztítók, gyerekjátékok, sakk-készletek)
fafaragványokkal díszítettek. Ennek két központja volt a területen: Körösfő és Magyarbikal.
A két falu, két stílust képviselt. A körösfőiek a „karcolva díszítés"-t (sekélyfaragás)
alkalmazták, a bikaliak a hagyományos mélyfaragást. A körösfőiek barnára vagy sötétre
pácolt felületekre faragtak ezért könnyen felismerhetőek voltak a portékáik.
Mivel Körösfő a főútvonalon fekszik és forrás is található a faluvégen, (Itt nem a Körös
forrására gondolok, mely egyben a település névadója is. Sajnos a Körös forrását, amely szép
pihenőhely is volt, teljesen tönkretették, a legutóbbi útépítések miatt.) valamint a rendezett
falukép, műemléktemplom, a 100 %-os magyar nemzetiségi arány kedvezett a helyi termékek
árusításának. Ekkor kezdték felvásárolni a környékbeli települések varrottasait, népviseletei és
a településen adtál el. Később kibővült a kínálat vesszőből fonott termékekkel, amelyeket
Maros megyéből szereztek be (Nyárád menti nagyszámú cigányság által lakott
településekről). Zsobokon alabástromból készült vázákat, hamutálcákat készítettek. Ezek is itt
kerültek a polcokra. (Mára már teljesen eltűnt.)
A termékek árusítása a Ceausescu diktatúra alatt is virágzott és sok pénzt hozott a főleg
Székelyföld felé utazó magyar, kisebb részben német turisták vásárlása miatt. Ekkor a
módosabb családok még több árut vásároltak (korondi fazekasmunkák) és a főbb erdélyi
turistaattrakciók és látnivalók közelében (Békás szoros, Transzfogaras, Farkaslaka, stb.) is
elkezdtek árulni. Mivel több helyszínen árultak, így mindenből vittek minden helyre, ezért
nem „specializálódtak". Sajnos a nagy „gazdagság" miatt nem kényszerültek innovációra és
mára teljesen „telített" lett a piac és megjelentek a kínai áruk is. Régen a körösfőiek nem
tanultak tovább. Mára ez is változóban van. (Sajnos napjainkra lezárulni látszik egy kb. 100
éves sikertörténet.)
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Napjainkban még helyben Sárvásáron, Körösfőn és Hunyadon vannak fafaragók. Közülük
leghíresebb a Hunyadon lakón Kudor István, akinek felesége Mária és lányai a népi hímzések
szakértői. A Kalotaszegi Vagdalásos Mintagyűjtemény elkészítésével Péter-Jani Csilla és
Péter Mónika-Mária is sokat tett a hagyományok fenntarásáért.
Bár a kérdőívben kimaradt a felsorolásból, azonban meg kell említenünk a szakmák közül
még mindenképp a bádogosokat. Bánffyhunyad jellegzetes, több emeletes, cifra házai, amik a
településre érkezőket elkápráztatják és meglepik, ehhez a szakmához kapcsolódnak. Az 1990es évek végén letelepedtek az utolsó még vándorló cigánycsaládok is. Ezek közül a „Gábor
cigányok" közül sokan bádogosok voltak. Bánffyhunyadon még jelenleg is több család ismeri
a mesterséget. A „neoroma" stílusú paloták bádogosmunkáit részben ők, részben pedig más
településről érkező szintén cigány bádogosok készítették. Azt, hogy miért éppen itt alakult ki
ez a „palotakultusz", nem sikerült megfejteni.
A táblázatból az is kiderül, és szintén jelentős eltérés a két mintacsoport között, hogy Kolozs
megyében a leginkább a fazekasság újbóli megjelenését tartják szükségesnek. A Magyar
mintaterületen ennél jóval változatosabbak az elképzelések, de kiemelkedik a néptánccsoport
és a dráma-és versmondó kör iránti igény.
„A kulturális közösségfejlesztés olyan módszer, amely során a közösségeket kulturális
aktivitás révén hozzuk össze, vagy ezeken keresztül erősítjük a közművelődési, a múzeumi és
a könyvtári intézményrendszer bázisára építve. A kulturális közösségi színterek, a kulturális
identitáserősítő és értékteremtő tevékenységek sokszínű, kreatív közösségfejlesztő
lehetőségeket, eszköztárat és megújuló módszereket nyújtanak a közösségek számára. A
kulturális közösségfejlesztés céljai és módszereinek fókuszában a közösség és annak létező és
lehetséges kulturális értékei állnak.
Kulturális közösségfejlesztő módszer például a helyi ünnepi kultúra megőrzése vagy új
hagyományok teremtése. A naptári ünnepek, a jeles napok, fesztiválok, közösségi események
aktivizáló megvalósítása, a helyi hagyományok feltárása, helyi híres emberek felkutatása és
emlékének felelevenítése identitáserősítő, közösségfejlesztő hatású. A helyi szokásokra,
család- vagy mesterségtörténetekre épülő tematikus események, programok, helyismereti
kiállítások megszervezésében a közművelődési és a közgyűjtemények szakmai támogatást
nyújthatnak, amiképpen a létrejövő kulturális értékek dokumentálásában, megőrzésében is. A
kulturális intézmények bevonásával régi-új közösségek alakulhatnak a helytörténet, a szellemi
kulturális örökség feltárása, bemutatása, a mindennapi kultúra meg- és átörökítésére, hiszen a
helyi lakosok tudás- és értéktára – a bodzaszörp receptjét és a malactartás mikéntjeinek
gyűjtését is magában foglalva – a mindenkori trendek és megújuló eszközök alakulását is
követve együttesen közösségformáló erő lehet. Egy évkönyv készítése, a helyi események
megőrzése, a helyismereti adatbázis építése, a tan-katalógusok szerkesztése a kultúra tudatos
megélését is segíti. A művelődő közösségek (pl.: film- és könyvklubok, szakkörök,
múzeumbaráti körök, amatőr tánc -és színjátszó csoportok, kórusok, tanulókörök,
egyesületek, népfőiskolák) megszervezése, működtetése értékteremtő.
A kulturális intézmények társadalmiasítása, a szakdolgozók érzékenyítése és képzése
erősítheti a folyamatot, eredményessé formálhatja a kezdeményezéseket. A tevékenységek
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irányulhatnak alkotó csoport, helyi közösség létrehozására vagy fejlesztésére, a kultúra
sokszínű művelésére, olyan alkalmakra, amikor a művészeti élmény befogadásán túl
valamilyen közösségi aktivitás jön létre, ami az egyszeri élményszerzésen túl további
cselekvésre (pl. közös éneklés, tánc, művészeti alkotás létrehozása, klubtevékenység,
közösségi tanulás, a helytörténeti gyűjtemény működtetése, frissítése stb.), részvételre
ösztönöz. A kulturális értékteremtés képességére, az értékmegőrzés, hagyományőrzés vagy teremtés képességének fejlesztésére irányuló, közösségi identitást erősítő folyamatot, vagy
közösségi
öntevékenységet
nevezem
–
szűkített
értelemben
–
kulturális
közösségfejlesztésnek, amely elősegítheti, erősítheti, „előkészítheti” a hosszabbtávú
közösségfejlesztő folyamatot egy településen vagy településrészen.
Egy kulturális esemény szervezése képessé tesz bennünket mások megismerésére, a kölcsönös
elfogadásra. A kulturális közösségfejlesztés régi-új színtereken (művelődési házak,
könyvtárak, múzeumok) új társadalmi-közösségi mozgatóerővé válhat hazánkban.” 19
A megrendezett programok mennyiségével való elégedettség tekintetében (18. ábra)
leginkább mindkét mintaterületen 4-7 pont közé értékelték a 10-es skálán a válaszadók a
kérdést. A Magyar mintaterületen az átlagpontszám 5,44 pont, a Kolozs megyei
mintaterületen pedig 5,57 pont volt.
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18. ábra. A programok mennyiségével való elégedettség
A megrendezett programok színvonalával való elégedettség tekintetében (19. ábra) leginkább
mindkét mintaterületen 4-9 pont közé értékelték a 10-es skálán a válaszadók a kérdést. A
Magyar mintaterületen az átlagpontszám 5,63 pont, a Kolozs megyei mintaterületen pedig
6,11 pont volt. Mindkét minta esetében jellemző volt, hogy a színvonalat magasabb
pontszámmal értékelték, és inkább itt jelent meg a 9-es és 10-es pontszám.
19

Arapovics Mária 2016: A közösségfejlesztés alapfogalmai és a kulturális közösségfejlesztés
paradigmái.
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19. ábra. A kulturális programok színvonalával való elégedettség
A 20. ábrán látható, hogy a két mintaterület válaszadói miként vélekednek a kultúra
fontosságáról a jövő tekintetében. A legtöbben fontosnak és nagyon fontosnak ítélték meg a
kérdést, azonban a változó időket jelzi, hogy jelentős volt azok aránya is akik közömbösnek
gondolják a kultúra szerepét.
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20. ábra. A kultúra fontosságának megítélése a jövő szempontjából.
A nyitott kérdésekre adott válaszokat a SWOT analízisnél és a 6. fejezetbe dolgoztuk fel.
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7. Értékelés és jövőkép
A vizsgálat rámutatott arra, hogy a ma látható kultúra elemek alakulásában a vallási és etnikai
sajátosságok érvényesülnek, különösen igaz ez a Kolozs megyei mintára. A földrajzi tájakhoz
tartozás jelentőségét a Magyar mintánál kevésbé figyelhettük meg. A korábbi társadalmi
rétegződés örökségét, a centrumoktól való távolságot, a kontraszelektív elvándorlás
következményeit, a gazdaság teljesítőképességét, a hálózatok szerepét és a helyi társadalmak
nyitottságát viszont mindkét mintaterület esetében határozottan ki tudtuk mutatni.
A kutatás kezdetén azt a hipotézist is megfogalmaztuk, hogy a magasabb jövedelemmel
rendelkezők feltehetően többet költenek közművelődésre, kulturális programokra, mint a
szerényebb bevételekkel rendelkezők. A vizsgálat során beigazolódott, hogy a válaszadók több
mint 70%-a hajlandó pénzt ráfordítani az ilyen programokra, és átlagosan a jövedelem 1-2 %át költik kulturális programokra a mintaterületen élők.
A kutatás során a hipotézisünk az volt, hogy a földrajzi távolság fontos korlátozó tényező a
rendezvények látogatása és kiválasztásuk tekintetében is, vagyis a döntést jelentősen
befolyásolja az, hogy milyen messze kerül megrendezésre egy-egy esemény. A feltételezésünk
az volt, hogy a kérdőívben kitöltésre kerülő táblázatban a Kárpát-medence egy földrajzi
határt képez a válaszadók részvételi szándékában, döntésében.
A Kolozs megyei válaszadók a legtöbb esetben jelezték, hogy a közeli vagy nagyobb földrajzi
távolságra megrendezett programok, kulturális rendezvények közül a magyar nyelvűeken
vesznek részt. Mindkét mintaterületen megfigyelhető volt, hogy a kulturális eseményeken
való részvételnek a Kárpát-medence területe egy természetes határa, hiszen a válaszadók
nagyobb része az ennél távolabb megrendezett eseményeken már csak nagyon kis százalékban
vesz részt. A földrajzi távolság szerepe önmagában még nem jelentős, azonban ha
összekapcsoljuk a költségtényezőkkel, amik a távolabbi részvételt befolyásolják, akkor már
alátámasztható, hogy miért alakul ki egy határ, amin túl már nem szívesen vesznek részt
programokon a válaszadók.
A Magyar mintaterületen legjelentősebb arányban a kórusok, énekkarok, népdalkörök
jelennek meg, mint hagyományos szerveződések. A mai kor igényeihez igazodva
megjelennek még a társastánc, valamint a könnyű-és komolyzenei csoportok, és egyéb amatőr
művészeti társulások. A Kolozs megyei mintaterületen is jelen vannak ezek a modernebb
tevékenységek, és itt megjelenik a színjátszó-és versmondó csoport is. A legszembetűnőbb a
hagyományos mesterségek hiánya a Magyar és erőteljes jelenléte a Kolozs megyei
mintaterület településein. A faragással foglalkozó, textilszövő, horgolással és hímzéssel
foglalkozó, valamint a képző-és iparművészeti csoportok túlsúlyban Kolozs megyében
vannak jelen. Ennek oka, hogy a Kolozs megyei területen jobban megmaradtak az évtizedek
folyamán ezek a tevékenységek. A vásárokon és közösségi rendezvényeken is megjelennek
termékeikkel az ezeket a tevékenységeket folytató helyiek.
A kutatás feltárta, hogy a települések közművelődési és kulturális feladatinak java részét ott
tudják jól ellátni, ahol van Művelődési Ház, Könyvtár, illet oktatási intézmény. Fontos az is,
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hogy legyen a településen olyan személy, vagy csoport, aki sajátjának érzi a kulturális
programok szervezését és képes is azokat lebonyolítani. A közösségi élet és a kultúrához
kapcsolódó tevékenységek fenntartásához kiemelten fontos az infrastrukturális háttér
biztosítása, a fiatal lakosság helyben tartása. Lényeges, hogy sikerüljön az együttműködő és
együtt élő közösség megteremtése, valamint a kulturális értékek és hagyományok megőrzése
és népszerűsítése. Kiemelt szerep jut ebben azoknak a helyieknek, akik eddig is fontos
céljuknak tartották a közösségi programok szervezését, a helyiek összetartozásának
elősegítését. Az értékfeltáró, dokumentáló és megőrző tevékenység a helyi közösség
kohéziójának megerősítésével együttesen a település és annak tágabb környezetében
fenntartható társadalmi és gazdasági fejlesztési folyamatokat generál. A helyben elérhető,
kihasználatlan erőforrásokra építve nemzeti egység elvén segíti a részvétel alapú
együttműködéseket, megfoghatóvá teszi egy adott közösség tárgyi, szellemi örökségét és
kulturális alapú kollektív tervezési programokat indukál.
A közművelődés intézményei – az értékelvű közművelődés fundamentumaként – ma már az
ideológia- és programközpontúság helyett a közösségépítő személyiség-fejlesztést állítják
tevékenységük középpontjába. A kulturális intézmények között a legszélesebb körben ők
biztosítják a kulturális javakhoz való hozzáférést és a kulturális esélyegyenlőséget. A
művelődési és közösségi házak maradtak a leszakadó, hátrányos helyzetű társadalmi rétegek
számára a kulturális aktivitás leginkább elérhető intézményei. Az intézmények alapfeladatai
között ezért elsőbbséget élvez a hátrányos helyzetű közösségek befogadása, felkarolása,
különösen ama csoportok, rétegek és korosztályok részére, amelyeknek a kulturális
repertoárja valamilyen okból hiányos, szegényes, és a művelődési aktivitásukban átmenetileg
vagy tartósan akadályozva vannak. A helyi társadalmak jelentős hányada épp ezért igényli a
közösségi terek működését, ragaszkodik fenntartásukhoz, és változatos formában használja
őket. Az intézményhálózat településnagyság, működési hely és funkciók szerint változatos
formát mutat. Főként kistelepülésen gyakori a többfunkciós és integrált intézménytípus,
ahogy ez a kutatás mintaterületein lévő települések esetében is igazolást nyert.
Intézmények tekintetében a civil szervezetek és egyesületek mellett – a közösségépítés terén –
a kistelepülések életében domináns szerepe van az önkormányzat és az egyházak szervező
tevékenységének, valamint a falvakban működő különböző intézményeknek. A kistelepülések
vezetősége dönthet a falvakat érintő fejlesztésekről, beruházásokról, a település életének
kiemelt eseményeiről, programok szervezéséről, a helyi társadalom csoportjainak,
közösségeinek esetleges támogatásáról. A kutatásunk azért is fontos, mert segíti ezt a munkát
azokkal a visszacsatolásokkal, ahol a helyi válaszadók meghatározták, hogy számukra még
milyen típusú közművelődési formák lennének fontosak. A hátrányos helyzetű településeken
is jellemzőek a falunapok, ennek révén ezekben a falvakban is megjelenik a falusi közösség
építése terén végzett tevékenység.
„Az egyházak kistelepülési szerepével kapcsolatban fontos, hogy a vallás önmagában is
közösségteremtő tényező, összetartó erő a hasonló gondolkodású és értékrendű emberek
körében. Az egyházi keretek közötti rendszeres találkozás jelentős mértékben járul hozzá a
helyi lakosság mentális egészségének fenntartásához, ugyanakkor a vallás gyakorlásának
fontos konfliktusmegoldó funkciója is van (Pikó, 2002). A különböző egyházakhoz kötődő
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csoportok alapvetően a hitélethez kötődő közösségek (pl. istentiszteletek közössége, vallási
társulatok, egyházközségi képviselőtestület), de a falvakban megfigyelhetők egyéb,
elsősorban a szociális segítségnyújtásra (Ragadics, 2007a), vagy más közösségi feladatra
szerveződött csoportosulások is (pl.: karitatív-szervezetek, egyházi és egyházi kötődésű
egyesületek, alapítványok, stb.).
A kistelepülések intézményei (óvoda, iskola, orvosi rendelő, gyógyszertár, posta, kultúrház,
teleház, könyvtár stb.) alapvető céljaik mellett kiemelt szerepet töltenek be a helyi társadalom
szervezésében. Az intézmények a falu közösségi és információs csomópontjaiként
funkcionálnak. Ebbe a körbe sorolhatjuk a településen található vegyesboltokat, üzleteket,
vendéglátó egységeket, valamint a vasút- és buszállomást is. Közösségi szempontból kiemelt
szerepe van az oktatási intézményeknek. Az óvoda és iskola – az oktatói-nevelői munkán túl –
szervezi a gyermekek és fiatalok csoportjait, rajtuk keresztül a szülőket és nagyszülőket,
programjaik és rendezvényeik a település egészét érinthetik.
A kistelepülések intézményes ellátottsága – a gazdasági szempontok előtérbe kerülésével –
jelentősen csökkent az elmúlt években. A forráshiánnyal küszködő önkormányzatok nem
egyszer a helyi oktatási, kulturális és szolgáltató intézmények feladására kényszerülnek. A
felelősségteljes döntésekhez azonban fontos lenne az intézménybezárások hatásainak
hosszabb távú elemzése, a következmények értékelése, mivel a kistelepülési intézmények
jelentősége általában túlmutat a konkrét funkciókon, szerepkörük komplex,
kapcsolatrendszerük – áttételekkel – a falusi társadalom egészére kiterjed.”
A településeken azonban csak akkor találunk jól működő kulturális, közösségi és
közművelődési tevékenységet, ha jelen van egy, vagy több ún. kulcsszereplő. Azokat a helyi
lakosokat értjük ez alatt, akik képesek és hajlandóak is tenni a helyi lakosság aktivitásának
növelése érdekében. Fontos szerepük van, hiszen a fenti intézmények mellett a falvak, kisebb
városok társadalmának szervezettségét – a nagyobb településekénél sokkal inkább –
meghatározzák a fontos helyi pozíciókat betöltő egyének: személyes kvalitásuk,
rátermettségük, döntéseik és szándékaik. Minél kisebb egy település, annál kevesebb a lokális
kulcspozíciók száma és annál nagyobb a döntéshozók szerepe és felelőssége. A helyi
pozíciók, feladatkörök számának csökkenése ugyanakkor együtt jár a településen élők külső
tényezőktől való függésének növekedésével.
„A kistelepüléseken jellemzően a legnagyobb helyi hatalom, legitimitás és presztízs a
polgármesteri tisztséghez kapcsolható. A polgármester személye, alkalmassága, képességei,
munkabírása, kapcsolatrendszere meghatározó a falu további sorsa, fejlődése szempontjából.
A település első embere – az önkormányzat élén – kezdeményezhet, és foganatosíthat a helyi
társadalom szervezettségét erősítő projekteket, illetve a települési közösséget építő
rendezvények, programok sikeressége jelentős mértékben az önkormányzati támogatás és
szervezés függvénye. A polgármesteri és önkormányzati képviselői státusz mellett jelentős a
helyi szolgáltatások és intézmények vezetőinek, foglalkoztatottainak szerepe.
A helyi értelmiség társadalomszervező szerepe kiemelt jelentőséget kap a kistelepülési
színtereken. A működő civil szervezetek egyesületek és klubok élén gyakran találunk helyi
pedagógusokat, orvosokat, stb. Szerepük tanácsadóként, véleményvezérként is fontos. A
46

lokális intézményrendszerhez kötött értelmiség az intézmények megszűnésével elveszíti
gazdasági bázisát, s többnyire elvándorol a településről.
Több hátrányos helyzetű kistelepülésen az egyházak, vallási szervezetek képviselői (plébános,
tiszteletes, hitoktató, plébánia-igazgató, stb.) tevékenykednek egyedüli diplomásként.
Szerepvállalásuk a közösség életében személyfüggő és gyakran esetleges, a leszakadó
aprófalvak közösségeiben azonban számos esetben létfontosságú és pótolhatatlan. (Ragadics,
2007b).
A társadalom szervezésében szerepet játszó helyi véleményvezérek nem minden esetben a
kulturális és hatalmi mezőben szerzett tőke alapján (Bourdieu, 1999) szelektálódnak. A
lokális ismertséget és elismertséget meghatározza a helyi társadalom gazdasági életében
betöltött pozíció is. A sikeres vállalkozók, gazdálkodók olyan társadalmi réteget képeznek,
amely viszonyítási alapot jelenthet a település lakosai számára, gazdasági erejük,
elismertségük alapján a település fejlesztésének fontos bázisát adhatják.”
A vizsgálatunk során fontos eredménynek értékeljük, hogy a válaszadók nem csak ilyen
kulcsszereplők létében látják a közművelődés fenntartását, hanem kiemelten lényegesnek
érzik az ún. önszerveződést is. Mindkét mintaterületen a jövő zálogának a népi hagyományok
megőrzését és a fiatal generáció bevonását tartják, és fontosnak érzik, hogy önszerveződő
csoportok révén induljon el a kultúrához kapcsolódó tevékenység.
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8. SWOT analízis az empirikus vizsgálat eredményeinek
felhasználásával
Összegzés helyett a kutatás tanulságait és eredményeit SWOT elemzés keretében fogalmaztuk
meg, mivel így átláthatóbbak a közművelődéshez és kulturális élethez kapcsolódó jellemzők.
Erősségek
-

-

az önkormányzattal együttműködő civil
szervezetekben rejlő potenciál
színvonalas kulturális programok
(Kalotaszentkirály-tánctábor, népzenei
programok, Parasznya- „Táncos lábak,
szorgos kezek, ízes étkek”)
erős kötődés a művelődési
intézményekhez
erős kötődés a hagyományokhoz
jó minőségű helyi termékek,
élelmiszerek
a település nagyságához képest számos
rendezvény
összetartó, együttműködő és együtt élő
helyi közösségek
helyi lakosok, akik aktívan részt vesznek
a közösségi programok szervezésében

Lehetőségek
-

-

-

-

-

-

együttműködési lehetőségek kiaknázása
a járáson belül, vagy a mintaterület
települései között
visszatérést és letelepedést ösztönző
programok kezdeményezése
a települési identitás erősödése
hozzájárul a települések
népességmegtartó képességének
javulásához
pályázatokkal az infrastruktúra és a
programok, vagy a szükségesnek ítélt
tevékenységek további fejlesztése
a művelődési lehetőségek
kiszélesítésével a fiatalabb generációk
esetében aktívabb életmód kialakítása
az info-kommunikációs eszközök
széleskörű használatával hatékonnyá
válhat az információáramlás
bemutatók és népszerűsítő kiadványok
segítségével több ember ösztönzése
művelődésre és közösségi
szerepvállalásra

Gyengeségek
-

-

folyamatosan csökken a fiatalok száma,
jelentős az elvándorlás
magas a szociális támogatásra rászoruló
családok, fiatalok száma
jelentős helyi foglalkoztatók alacsony
száma, különösen az aprófalvakban
az országos és térségi átlagtól is
elmaradó jövedelmi helyzet a
kistelepüléseken
szegregált területek a települések szélén
az önkormányzat anyagi lehetőségei
szűkösek a közösségi és civil
kezdeményezések támogatására

Veszélyek
-

-

-

-

-

a népesség további öregedése, a
természetes fogyás és az elvándorlás
felerősödése
a helyi gazdaság gyengülésével a
munkanélküliség és a szegregációs
folyamatok felerősödése
közszolgáltatások minőségének romlása
az önkormányzatok forráshiánya a
fejlesztések önerős finanszírozását
veszélyezteti
a civil szervezetek működését
ellehetetleníti forráshiányuk
közömbösség a közösségi rendezvények
iránt egyes társadalmi, illetve
korcsoportoknál
a hagyományok és a kulturális örökség
feledésbe merülése, a közösségi élet
megszűnése

A következőkben kifejtésre kerülnek azok a belső tényezők által meghatározott erősségek és
gyengeségek, melyeket a kutatás során tártunk fel.
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Erősségek részletes elemzése:
Az önkormányzattal együttműködő civil szervezetekben rejlő potenciál. A két
mintaterület esetében is kiemelt szerepet játszanak a civil szervezetek. A vizsgált területen
főleg a magyar lakosság körében népszerűbb a civil szervezetek alapítása és működtetése.
Ennek az is az oka, hogy a magyar hagyományok és a kultúra őrzésének szempontjából új
lehetőségeket nyitottak a romániai rendszerváltás után. Az is fontos dolog hogy ezek a
szervezetek a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül magyarországi pénzekhez is
hozzájuthatnak tevékenységük során. Példa: A Kalotaszentkirályi Vendégfogadók Egyesülete
Romániában az elsők között szervezte meg a minőségi falusi turizmust, amely folyamatosan
fejlődik és a település számára fontos adó és jövedelemforrás egyben.
Színvonalas kulturális programok (Kalotaszentkirály-tánctábor, népzenei programok,
Parasznya- „Táncos lábak, szorgos kezek, ízes étkek”). A mintaterületeken olyan
rendezvényeket találtunk, melyek „jó gyakorlatként” alkalmazhatóak hasonló adottságú
településeken a közművelődés és a közösségfejlesztés szempontjából.
Erős kötődés a művelődési intézményekhez. Mindkét mintaterületen a közösségi élet
színterei és egyben a közművelődés működtetésének alapjai az önkormányzatok tulajdonát
képező, és fenntartásukban lévő művelődési intézmények. Példa: A mozgókönyvtári
normatíva bevezetését követően Parasznya csatlakozott a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár által működtetett szolgáltatási rendszerhez, s a Miskolci kistérség tagjaként jelentős
állomány- és eszközfejlesztésben részesült és átköltözött a Művelődési Központba. A
könyvtárban negyedévente 3-4 kézműves foglakozást tartanak, az aktuális ünnepkörhöz
kapcsolódva.
Erős kötődés a hagyományokhoz: A két mintaterületen eltérő erősséggel található meg régi
népi hagyományokhoz való kötődés. A legszembetűnőbb a hagyományos mesterségek hiánya
a Magyar és erőteljes jelenléte a Kolozs megyei mintaterület településein. A faragással
foglalkozó, textilszövő, horgolással és hímzéssel foglalkozó, valamint a képző-és
iparművészeti csoportok túlsúlyban Kolozs megyében vannak jelen. Ennek oka, hogy a
Kolozs megyei területen jobban megmaradtak az évtizedek folyamán ezek a tevékenységek.
A néprajzi és népzenei hagyományok is a Kolozs megyei területen maradtak meg, aminek
oka, hogy itt a nemzeti identitás kifejezésének is eszközei voltak évtizedeken keresztül ezek a
tevékenységek. Példa: Kalotaszentkirály-Zentelkén még elevenen élnek a népszokások: a
karácsonyi kántálás és betlehemezés, az újév köszöntése, a húsvéti locsolás, a lakodalmi
szokások. Népviseletüket egyfelől színgazdagság, másfelől az egyszerűség és a letisztultság
jellemzi. Ez olyan sajátos jellegzetesség, mely megkülönbözteti Kalotaszeg más falvainak
viseletétől. A becses kellékek azonban nem a hétköznapok tartozékai, hanem az ünnepnapok
meghittségét fokozzák és a falu jeles eseményeit teszik még magasztosabbá.
Jó minőségű helyi termékek, élelmiszerek. Példa: „Táncos lábak, szorgos kezek, ízes
étkek” fesztivál Parasznya; Kalotaszentkirályon a Csipkefesztivál a helyi termékek közül a
csipkelekvárra épül, amit itt csipkeíznek neveznek.
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A település nagyságához képest számos rendezvény. A programkínálatot és az intézményi
lehetőségeket, természetesen meghatározzák az önkormányzatok anyagi lehetőségei, hiszen
ennek függvényében tudják támogatni a települések a tervezett rendezvényeket. Példa:
Sajószentpéter város kulturális élete három színtéren zajlik: a Művelődési Központban, a
Rendezvények Házában, valamint a Városi Könyvtárban. „Sajómenti Népdalköri Találkozó”,
„Sajószentpéteri Irodalmi Kör” rendezvényei. Bánffyhunyadon: Kalotaszegi magyar napok,
városnapok, Adventi koncertek, Karácsonyi koncert, könyvbemutatók, egyházi rendezvények,
filmvetítések.
Összetartó, együttműködő és együtt élő helyi közösségek. A mintaterületeken valóban a
közművelődés alapeleme a közösséghez tartozás érzésének kialakítása, vagyis a helyi
közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése, a fókuszcsoportot nem csak a
gyermekek és fiatalok bevonása jelenti, hanem a felnőtt csoportok érdekelté tétele is. Az
értékfeltáró, dokumentáló és megőrző tevékenység a helyi közösség kohéziójának
megerősítésével együttesen a település és annak tágabb környezetében fenntartható társadalmi
és gazdasági fejlesztési folyamatokat generál. Példa: Kalotaszentkirály-Zentelke élő néptánc
és népzenei hagyományok, népviselet használata, hímzések megőrzése és dokumentálása. A
közösségi élet, a szervezetek közül legjelentősebb „A Parasznyai Ifjúságért Egyesület”,
melynek fő tevékenységi köre a kultúra, a hagyományápolás. Az egyesületen belül ifjúsági és
nyugdíjas tagozat is van.
Helyi lakosok, akik aktívan részt vesznek a közösségi programok szervezésében. Mindkét
mintaterületünk esetében megtapasztaltuk, hogy azokban a falvakban, ahol a korszerkezet
(erős elöregedés) és az iskolai végzettség (alacsony iskolázottsági arány) aránytalan
szerkezetet mutat nehezebb vállalkozó szellemű embert találni, aki aktívan részt venne a helyi
közművelődés, kultúra terjesztésében, programok szervezésében. Külön értéket képviselnek
azok, akik a nehézségek ellenére is vállalják a közművelődéssel kapcsolatos szervezői
munkát. A munkánk során megismert programok és a helyi szervezők szerepe azért is fontos,
mert a mai világban a globalizáció hatására a kultúrák összeolvadása, illetve a
multikulturalizmus megjelenése jellemző, aminek következményeként a lokális elemek
felértékelődnek. A vidék, a lokalitás, az autonómiájukat megőrző helyi közösségek értékei
folyamatosan értékelődnek föl a regionális-, illetve világpiaci rendszerben. A felmérés során
pozitív tapasztalatunk volt azzal kapcsolatosan, hogy a mintaterületek településein igyekeznek
a fiatalabb korosztályokat is bevonni a közösségi programokba és fontosnak érzik, hogy a
jövő generációinak át tudják adni a tudást és a településekhez kapcsolódó értékeket. A
kulturális intézmények bevonásával régi-új közösségek alakulhatnak a helytörténet, a szellemi
kulturális örökség feltárása, bemutatása, a mindennapi kultúra meg- és átörökítésére, hiszen a
helyi lakosok tudás- és értéktára – a bodzaszörp receptjét, a csipkelekvár készítés és a
malactartás mikéntjeinek gyűjtését is magában foglalva – a mindenkori trendek és megújuló
eszközök alakulását is követve együttesen közösségformáló erő lehet.
Gyengeségek részletes elemzése:
Folyamatosan csökken a fiatalok száma, jelentős az elvándorlás. Főként a kisebb
népességszámú falvak esetében jelentős a fiatal korcsoportok elvándorlása, mivel helyben
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nehezen találnak például munkahelyet. Az általános demográfiai folyamatok megfordítására
nem könnyű megoldást találni, a kutatás során azonban kiderült, hogy a mintatelepüléseken
élők jórésze a jövő zálogának a fiatalok megtartását és a fiatalok számára történő
hagyományok átadását tekinti a legfontosabb feladatnak. Az is tanulságos (a kérdőívben
szereplő nyitott kérdések esetében igazolódott), hogy a fiatalok a modernizáció és globális
értékek terjedése következtében nehezebben aktivizálhatóak, és vannak olyan községek, ahol
az idősebb korcsoportok hagyományőrző szerepe kiemelkedő.
Magas a szociális támogatásra rászoruló családok, fiatalok száma. A helyi demográfiai
jellemzők alapján általánosságban elmondható, hogy a hátrányos helyzetű, leszakadó
falvakban a helyben maradó fiatalok közül nem mindenki talál megfelelő megélhetést. A
kérdőív kérdései közé is bekerült ez a témakör, hiszen a kulturális rendezvényeken való
részvételt, illetve azt, hogy milyen távolságra hajlandó és képes valaki eljutni egy-egy
rendezvény kedvéért, befolyásolja az anyagi helyzet. A válaszadók 38%-ánál nem volt
változás a jövedelemben az elmúlt években, 38% nyilatkozott úgy, hogy volt változás ennek
iránya pozitív volt, vagyis kissé javult az anyagi helyzetük. A válaszadók 22% -ánál sajnos az
elmúlt időszakban kissé romlott a jövedelmi helyzet.
Jelentős helyi foglalkoztatók alacsony száma, különösen az aprófalvakban. A fenti
témakörhöz szorosan kapcsolódó megállapítás. A kutatás során megállapítottuk, hogy
különösen fontos azoknak a helyi kezdeményezéseknek és civil szervezeteknek a támogatása,
akik a tevékenységük során munkahelyeket képesek létrehozni és segíteni tudják a helyi
közösség foglalkoztatási helyzetét. A városi jogállású települések esetében is fontos kérdés,
hogy egy-egy cég meddig folytatja a tevékenységét és milyen gyorsan és érzékenyen reagál a
gazdasági anomáliákra, és ennek következtében mikor szünteti be tevékenységét, vagy
helyezi át székhelyét.
Az országos és térségi átlagtól is elmaradó jövedelmi helyzet a kistelepüléseken. Az
empirikus vizsgálat során a jövedelmi helyzetről további felvilágosítást adott az a kérdés,
hogy a jövedelem mekkora részét költök közművelődésre az adott településen élők? A
leggyakrabban (33%) a válaszadók a családi bevételek 2%-át költik közművelődésre,
kulturális programokra. Örömteli, hogy 27% a jövedelme 5%-át, illetve egy fő 4%-át a
bevételeinek kulturális célra fordítja. A magyar fogyasztók esetében a Központi Statisztikai
Hivatal is közread statisztikát a háztartások havi kiadásainak megoszlásáról, 2017-ben például
a magyar háztartások átlagosan 5,7%-ot költöttek kultúrára, szórakozásra 20. A mintánkban az
átlagos költési érték 4,35%-ra adódott, ahol figyelembe kell vennünk, hogy a Kolozs megyei
érték némileg alacsonyabb a minta átlagánál, azaz 4,2%. A magyar minta értéke közelebb áll
a KSH által mért átlagértékhez, azaz 4,6%. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy az országos
átlagban jobb gazdasági teljesítménnyel rendelkező régióink is bele tartoznak, míg BorsodAbaúj-Zemplén megye alacsonyabb gazdasági mutatókkal rendelkezik.
Az önkormányzat anyagi lehetőségei szűkösek a közösségi és civil kezdeményezések
támogatására. A kulturális hagyományok megőrzése, ápolása, a közösségi és egyéni
20
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művelődés intézményeinek fenntartása, a polgárok életminőségét javító tevékenységek
támogatása a társadalom közös érdeke. Példa: Kalotaszentkirályon fontosnak gondolják, hogy
támogassák az egyéni kezdeményezéseket a népi mesterségek terén, valamint a néptánc
mozgalom komolyabb anyagi támogatását, és az emberek hozzáállását. Az önkormányzatok
közül a térségi központi szerepkört betöltők igyekeznek az elérhető pályázati forrásokat
megpályázni, azonban ez nem mindig sikeres. A civil szervezetek és az önkormányzatok
közösen is dolgoznak a helyi javak és anyagi lehetőségek gyarapításán.
A Lehetőségek és Veszélyek tekintetében azokat emeltük ki, melyekre kaptunk utalást az
empirikus kutatás során akár a közművelődés szereplői, akár a helyi lakosság részéről. A
lehetőségek közül ki kell emeljük a következőket:
Együttműködési lehetőségek kiaknázása a járáson belül, vagy a mintaterület települései
között. Ez a folyamat már régóta működik bizonyos településeknél és több helyen csak az
esetleges bővítésre van szükség.
A települési identitás erősödése hozzájárul a települések népességmegtartó képességének
javulásához. Ezt a témakört számos esetben hangsúlyozták a válaszadók mindkét
mintaterület esetében.
A Veszélyek között a legjelentősebb a demográfiai helyzet alakulása.
A népesség további öregedése, a természetes fogyás és az elvándorlás felerősödése. A
településeken élők ennek a folyamatnak a felerősödésétől tartanak leginkább, ezért igyekeztek
hangsúlyozni a fiatal generáció megtartásának fontosságát a közművelődés eszköztárán
keresztül.
Közömbösség a közösségi rendezvények iránt egyes társadalmi, illetve korcsoportoknál.
A kérdőíves felmérések során többször előfordult, hogy jelentős problémának érezték a
helyiek, hogy a fiatalokat nehéz bevonni a közművelődésbe és a rendezvények tekintetében is
más érdeklődési kört részesítenek előnybe, mint amit a helyi közösség képes szervezni.
A jövő szempontjából a legjelentősebb veszély a hagyományok és a kulturális örökség
feledésbe merülése, a közösségi élet megszűnése. A fiatal generáció aktivitásának növelése
ebből a szempontból is felelősséget ró a helyi közösségekre, amit a mintaterület
településeinek nagyobb részén jelenleg még sikeresen megoldanak.
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