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Bevezetés  
 
Az erdıkürti iskolatörténet dióhéjban 
 
Erdıkürtön 2008-ban a faluközösség összefogásának köszönhetıen megmenekült a bezárástól 
egy nyolcosztályos, szlovák nemzetiségi nyelvet oktató általános iskola. A korábbi két 
tanévben intézményfenntartó társulás keretében mőködı intézmény Gróf Wilczek Frigyes 
Általános Iskola néven, önálló községi fenntartásban folytatta mőködését. Hatvanegy tanuló 
iratkozott be az erdıkürti iskolába a 2008/2009-es tanévre, ami mellett értelemszerően csak 
alacsony létszámokkal, ezért osztatlan osztályokban folyhatott a tanítás. Hogy megmenekült-e 
ezzel az intézmény, vagy csak néhány éves haladékot kapott, az sem 2009-ben, a kézirat elsı, 
sem 2010-ben, második változatának lezárásáig nem volt megválaszolható. 
 
Írásunk elsı részében egy esettanulmányt közlünk az erdıkürti iskola megmaradásának / 
megmentésének történetérıl, a második részben megkíséreljük a történet helyi és szélesebb 
kontextusba ágyazását, hogy végül következtetéseket vonjunk le.  
 
A kutatás 
 
Az elsı leírást az erdıkürti iskoláról a Lányi András által vezetett kutatószeminárium két 
hallgatója, Korzenszky Anna és Marcsinák Zoltán készítette 2008 ıszén (Korzenszky-
Marcsinák, 2008). Az eredeti célkitőzések szerint az iskola megmenekülésének története 
csupán a lakmuszpapír szerepét töltötte volna be abban a kutatásban, amely a következı 
évben, 2009-ben folyt. Az iskolaügy iránt érdeklıdı hallgatók száma1 kiegyensúlyozta a 
vizsgálati tematikát, legalább akkora kutatói érdeklıdés jutott az iskolára, mint a 
faluközösségre, ennek köszönhetı, hogy jelen tanulmány megszülethetett. 
 
A két szakaszban lebonyolított terepkutatás és a kiegészítı adatgyőjtések során 64 önkitöltıs 
kérdıív érkezett be (46 az iskolások szüleitıl, 18 az óvodásokétól) az iskolakutatás során 25 
interjú készült, két fókuszcsoportos megbeszélésre is sor került, ezek és a képviselıtestületi 
ülések jegyzıkönyvei, egyes költségvetési elıterjesztések továbbá megfigyelési tapasztalatok 
óralátogatásokról, iskolai ünnepségekrıl és egy jótékonysági bálról képezik a tanulmány 
empirikus hátterét. 
 

                                                 
1 A társszerzık mellett a 2009. évi kutatásban az iskolaügy vizsgálatában közremőködı hallgatók közül Csank 
László és Korzenszky Anna nevét kell kiemelni.  
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I. A (kis–) iskolatörténet 
1.1 Elızmények 
 
A rendszerváló hangulat hevében, 1990-ben az akkor 630 fı lakónépességő Erdıkürt az 
önálló iskola és önálló polgármesteri hivatal létesítése mellett döntött. A falu levált a 
szomszédos településrıl, Kállóról, amelyhez a hetvenes évek közepén bekörzetesítették a 
kürti tanácsot, a téeszt és az iskolát.  
 
Azokban az években 650 körüli volt az Erdıkürtön élık száma. A község túl volt már a nagy 
népességvesztés évtizedein: „volt egy generáció, amelyik elindult és nem tért vissza” (GÁ, 
önkormányzati képviselı, Erdıkürt), ám az elvándorlás-okozott sebet, t.i. a demográfiai 
szerkezet torzulását a falu nem tudta kiheverni: erıteljes elöregedésnek indult. 
 
A Kálló társközségeként eltöltött két évtized Erdıkürt lakóinak és vezetıinek többségében 
rossz emlékeket hagyott; ezekre az idıkre vezetik vissza a falu hanyatlásának elindulását, a 
helyi gazdaság meggyengülését s ezzel összefüggésben a nagymértékő elvándorlást. Az 
iskolakörzetesítést kevesebben emlegették, ami annak volt köszönhetı, hogy az iskola a 
Kállóval közös igazgatásban eltöltött évek alatt is önálló telephelyként mőködött Erdıkürtön, 
nyolc osztállyal úgy, hogy egy rövid idıszaktól eltekintve, amikor erdıkürti igazgatója volt a 
közös, Kálló-Erdıkürti Általános Iskolának, áttanítás sem volt, a vezetık közötti 
hallgatólagos megállapodás értelmében nem zavarták egymás vizeit.  
 

 
Az erdıkürti iskola (fotó: Korzenszky Anna) 

 
A rendszerváltást követıen, az önállósodott iskola tanulólétszáma még 65 fı körüli volt, ami 
2003-ra 35 fıre csökkent; volt olyan év, amikor a 7-8. összevont osztályba csak egyetlen 
hetedikes tanuló járt. Ekkor egy korábban elképzelhetetlen, hallgatólagos egyesség alakult ki 
a kállói, iskoláskorú gyermeke(ke)t nevelı, nem roma szülık egy csoportja és az erdıkürti 
község/iskolavezetés között: a 2003/2004. tanévtıl kezdıdıen egyre több nem cigány 
származású, kisiskolás korú gyermeket nevelı kállói család határozott úgy, hogy a kürti 
iskolába járatja gyermekét. A kállói tanulók száma a 2005/2006-os tanévben csupán 6 fı, a 
következı tanévben ennek duplája, az általunk vizsgált 2008/2009-es tanévben már 20 fı volt.  
A 2009/2010-es tanévben indult 7 fıs elsı osztálynak két kállói tanulója is volt, nélkülük nem 
érték volna el az osztályindításhoz szükséges 6 fıs minimumot. A kállóiak megmentették az 
erdıkürti iskolát, summázhatnánk, ha az iskolamentés dicsıségét korábban nem az 
erdıkürtiek közösségének tulajdonítottuk volna. (Kovács et al., 2009)  
 

1.2 A tét nélküli társulás idıszaka 
 
Az erdıkürti iskola fenntarthatósága a 2006. évi költségvetési törvény következtében vált 
igazán kérdésessé. A törvény úgy alakította át a normatívák szerkezetét, hogy a korábbi 
támogatási szintet csak kiegészítı normatívákkal lehetett elérni, ezek viszont önállóan 
mőködı intézményeknek nem jártak, ezért a rendelkezések a társulás irányába terelték az 
intézményeket, pontosabban fenntartóikat. 
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Ez a jogszabályi környezet indukálta, hogy Erdıkürt intézményfenntartó társulást hozott létre 
a 16 kilométerre fekvı Egyházasdengeleggel. A két település több szempontból is nagyon 
hasonló problémákkal küszködött (településméret, „kisiskolai lét”), s már korábban is 
rendszeres kapcsolat alakult ki közöttük a szlovák nemzetiségi oktatás kapcsán (pl. közös 
pályázatok,), ám a kezdeményezı és egyben döntı szerepet a két község közös jegyzıjének 
tulajdoníthatjuk, aki élvezte mindkét község- és intézményvezetés bizalmát. A 
zökkenımentesen megalakult társulás teljesítette a hozzá főzött reményeket: miközben 
biztosította a többletnormatívákra való jogosultságot, nem járt együtt szervezeti változással: a 
két iskola mindennapjai a régi menetrend szerint peregtek – „észre sem vettük, hogy 
társulásban vagyunk, egymás tükörképeként mőködtünk” (Polgármester, Egyházasdengeleg) – 
a társulás, mondhatni, névleges volt. Mind a diákok, mind a tanárok maradtak saját 
iskolájukban, a megırzött nemzetiségi oktatás legalizálta az alacsony osztálylétszámokat (a 
gyermekek száma a két iskolában együtt is alig haladta meg a száz fıt), áttanítás nem volt. 
„Mindkét iskola sikeresen megırizte hagyományait” – nyugtázta elégedetten a társult 
intézmény erdıkürti igazgatója.  A közös érdekeltségen alapuló összefogás – csodák csodája – 
annak ellenére létrejött, hogy az érdekelt önkormányzatok nem egyformán jártak jól:2 
Erdıkürtnek kevesebb jutott annak ellenére, hogy itt volt a központi iskola és magasabb volt a 
tanulói létszám.3   
 

1. táblázat 
Az Erdıkürt és Egyházasdengeleg községek intézményfenntartó társulásának 

költségvetése, 2007 
 

Erdıkürt Egyházasdengeleg 
Támogatási típusok 

 Óvoda  (Ft)  Iskola  (Ft)  Óvoda  (Ft)  Iskola  (Ft) 
 Normatív támogatás összesen        5 917 307              15 759 901               4 218 427              13 093 052    
  Ebbıl nemzetiségi oktatás támogatása           810 000                2 542 500                  495 000                2 047 500    
  Kistelepülési támogatás           540 000                   712 500                  360 000                   577 500    
 Társulás normatív támogatása           802 500                2 550 000                    487 500                 2 055 000    
 Kistérségtıl átvett                  960 000                 1 010 000                 2 150 000    
 Összes forrás        6 719 807              19 269 901                 5 715 927               17 298 052    
 Ebbıl összes „társulási prémium”          802 500                3 510 000                 1 497 500                 4 205 000    

A többlettámogatások részaránya az oktatási intézmények költségvetésének %-ában 
Nemzetiségi támogatás  12% 13% 9% 12% 
Kistelepülési  támogatás 8% 4% 6% 3% 
Társulási támogatás  12% 18% 26% 24% 
Többlettámogatások összesen  32% 35% 41% 39% 
Forrás: Erdıkürt, önkormányzati irattár 
 
A társulás intézményi szinten a költségvetés ötödét kitevı „prémiumot” hozott és önmagában 
fedezte a dengelegi óvoda és iskola bevételeinek negyedét. Ha a többi támogatási többletet is 
számba vesszük, így a 2007 elsı nyolc hónapjában még települési szintre lebontott 
kistelepülési támogatást, továbbá a nemzetiségi oktatás fejében kapott normatívát, majd 
mindezeket összegezzük, azt látjuk, hogy ezek Erdıkürt esetében a bevételek egyharmadára, 
Egyházasdengeleg esetében közel 40%-ára rúgtak.  

                                                 
2 Elkülönített intézmény-fenntartási adatokkal csupán a 2006-2007. évek intézményfenntartásának 
költségvetésérıl rendelkezünk, ezekbıl a késıbbi évjáratra vonatkozót összegeztük a táblázatban. 
3 A társulástól átvett többletnormatívák összegét a státus (tagiskola vagy tagóvoda) és a bejáró gyermekek száma 
határozza meg. Egyházasdengelegen két tagintézmény és egy híján annyi bejáró tanuló volt, mint Erdıkürtön. 
Vagyis a tagiskolai támogatás kedvezményezte Egyházasdengeleget, ugyanakkor a 11 fıvel több tanuló miatt, az 
alapnormatíva összege Erdıkürtön volt magasabb. 
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Azóta a feltétel nélküli társulások mozgásterét a törvényi szigorítások Erdıkürtön is, másutt is 
nagymértékben szőkítették. Hozzátesszük, hogy éppen az alacsony gyermeklétszámok miatt 
kezdettıl fogva tudni lehetett, hogy a két község társulása csak ideiglenes megoldást jelenthet 
a finanszírozási problémák szorításának mérséklésére. Ezért a társulás fennállásának ideje 
alatt a két település folyamatosan kereste a lehetıséget a közös körjegyzıség kialakítására, 
szintén a pénzeszközök kímélése, a megtakarítás szándékával. Ennek azonban törvényi 
akadálya volt, mivel földrajzilag nem határosak egymással. A felek tárgyalásokat kezdtek a 
környezı településekkel, Vanyarccal és Héhalommal, hogy teljesítsék a körjegyzıség 
alapítási feltételeit, és bıvítsék az iskolafenntartásra alakult társulást. Történt ugyanis, hogy 
2008 tavaszán, mielıtt a körjegyzıség kialakítását célzó tárgyalások nyugvópontra jutottak 
volna, mindössze három tanuló iratkozott be az egyházasdengelegi iskola elsı osztályába, 
közülük egy sem volt helyi, mind a szomszédos, erısen gettósodó Szirákról érkezett. Ekkor 
vált nyilvánvalóvá az egyházasdengelegi községvezetés számára, hogy az Erdıkürttel közös 
társulás tovább nem fenntartható, valamit lépni kell. A közös megoldást keresık köre ekkorra 
kibıvült az Egyházasdengeleggel szomszédos Héhalommal: a 2007-ben 70 fıs iskolát 
fenntartó héhalmi önkormányzat nemcsak Egyházasdengeleget „környékezte meg”, hanem 
Erdıkürtöt is. A hármas megegyezés a 7-8. osztály Héhalomra kerülését jelentette volna, de 
Erdıkürtön ez nagy felháborodást váltott ki; a képviselıtestület tagjai úgy érezték, hogy a két 
település polgármesterei és a jegyzı háttéralkut kötöttek és ezért tüntetik fel Héhalmot 
kizárólagos alternatívaként: „mindenkinek az volt az elsı reakciója, hogy az iskola marad, 
fıleg azért, mert olyan lehetıséget jelöltek meg egyetlen lehetıségként, amin mindenki 
kiakadt. Hogy miért Héhalom?! Ha nem ez lett volna, lehet, hogy nem fogadtuk volna ilyen 
rosszul.” (HZ, pedagógus, Erdıkürt) 
 
Végül Egyházasdengeleg és Héhalom sikeresen egyesítette iskoláját és jegyzıségét, Vanyarc 
– mintegy 1300 fıs lakosságával és 160 fıs iskolájával – érdektelennek mutatkozott, Erdıkürt 
pedig megpróbált új partnert találni. 
  

1.3. Társulási remények és realitások 
 
Tekintsük át, hogy milyen lehetıségek közül választhatott Erdıkürt, amikor az 
Egyházasdengeleggel kötött szerzıdés felbontása után partnert keresett egy új 
intézményfenntartó társulás alapításához: mérlegre tesszük azokat az iskolákat, településeket, 
amelyekkel tárgyalásokat folytattak a kürtiek, éspedig az érdekeltségi viszonyok, az 
elérhetıség, a szlovák nyelvoktatás lehetısége és az oktatásról, az iskola felszereltségérıl 
hallott értékítéletek alapján. 
 
Nézzük a „kérıket” / „felkérteket”: 
 
Héhalom Erdıkürttıl viszonylag messze, 16 kilométerre található, Kállón és Erdıtarcsán 
áthaladva lehet közúton megközelíteni. Fekvése a domináns ingázási célterületek, Budapest, 
Gödöllı és Aszód által megszabott, természetes mozgási irányokkal éppen ellentétes. Az 
iskola épülete jelentıs mértékő felújításra szorulna, de az alapvetı oktatási feltételeket 
biztosítani tudja, számítógép-, könyvtár- és tornaterem is rendelkezésre áll.4 Tanulóinak 
létszáma 70 körül volt akkor, amikor az egyesülést fontolgatták, az iskola-összevonás óta 

                                                 
4 A 2008. évi Országos Kompetenciamérés telephelyi jelentése. 



A jöv ı nemzedékek országgy őlési biztosának megbízásából készített tanulmány  

102-re nıtt. Az egyesített iskolában a szlovák nyelvoktatást felmenı rendszerben bevezették5 
– ez társulási feltétel volt –, tehát a szlovák hagyományápolás itt is folytatható lett volna, igaz, 
egyes szkeptikus erdıkürti vélemények szerint kétséges színvonalon. Az iskolában „focisuli” 
mőködik, a szombathelyi labdarúgó akadémia edzési módszere szerint mintegy 30 fiú hetente 
háromszor vehet részt edzésen, kétszer a testnevelés szakos tanáruk, egyszer pedig egy 
valamikor neves, Budapestrıl kijáró focista irányításával. 
 
Focisuliról szó sem esett Erdıkürtön a hármas egyesülés (Erdıkürt, Héhalom, 
Egyházasdengeleg) körülményeinek latolgatásakor, viszont ellenérzések fogalmazódtak meg 
mind az intézménnyel, mind a település polgármesterével kapcsolatban, s a roma diákok 
magas, 25%-os aránya is csökkentette az ajánlat vonzerejét. Pedig az erdıkürti pedagógusok 
visszaemlékezése szerint Héhalomban egyenjogú tárgyalópartnerként tekintettek rájuk és 
valamennyiüket át tudták volna venni, mivel Héhalmon a tanári kar nagyobb része ekkor ment 
nyugdíjba. Ám ez a feltételezés vagy az idı megszépítı messzeségében született, vagy csupán 
méz volt a madzagon, hiszen a jelenlegi, immáron egyesült Héhalom-Egyházasdengesleg 
iskola a korábban Egyházasdengelegen tanító pedagógusok közül csupán kettıt tudott 
továbbfoglalkoztatni; s az igazgató szerint mellettük legfeljebb egy erdıkürti tanár 
foglalkoztatását tudták volna biztosítani.  
 
A Kállón és Versegen át elérhetı Kartal az erdıkürti munkavállalók jelentıs részének napi 
ingázási nyomvonalán helyezkedik el, ami a mérlegelésnél kedvezı körülménynek számított. 
Ugyanakkor a kartali egy, az erdıkürtitıl gyökeresen eltérı jellegő iskola, 598 diákkal, 29 
tanulócsoporttal és 50 pedagógussal.6 Az iskola nemcsak nagy, de korszerő is, 2006-ban 
kibıvítették, felújították, sportcsarnokkal rendelkezik. Az intézmény 2007. szeptember 1. óta 
Kartal és a szomszédos Verseg közös iskolájaként mőködik, ezért „neki nem volt lételeme, 
hogy valakivel társuljon, mert ı a kiegészítı normatívákat már így is megkapja, és 20 
befogadott gyerek nem lendített volna sokat a helyzetén.” (Korábbi jegyzı, Erdıkürt) Az 
erdıkürti tárgyaló delegáció egyik tagja szerint Kartalon nem tekintették ıket 
„tárgyalópartnereknek”. Ráadásul a kürtiek nehezen mondtak volna le a szlovák 
nyelvoktatásról és a drámaszakkörrıl, márpedig ezeket a kartali iskola nem tudta befogadni, 
sıt, azt sem ígérték meg, hogy az osztályonként 5-6 fı kürti gyerek együtt maradhat az új 
iskolában. Ahogyan a kürti igazgatónı összefoglalta: „Kartalon kerek-perec kijelentették, 
hogy nekünk kell alkalmazkodni”, „itt be kell illeszkedni, el kell fogadni a nagyobb csoport 
normáit”, miközben az erıkürtiek úgy vélték, attól, hogy ık a kisebbik fél, nekik is lehetnek 
olyan hagyományaik, értékeik, amelyeket érdemes és fontos továbbvinni, sıt, adaptálni. 
Ugyanakkor Versegrıl néhány tanulót Erdıkürtre írattak, mert nem érezték jól magukat 
Kartalon a korábban megszokott családias légkör hiánya miatt, ami tovább erısítette a kürtiek 
félelmeit. A felsorolt hátrányokat tetézi, hogy Kartal másik megyében – Pest megyében – 
található. 
 
Az Erdıkürttel határos, tıle 7 kilométerre fekvı Acsa „valahogy nem merült fel” 
(Iskolaigazgató, Erdıkürt). A kürti polgármester szerint az acsai iskolában „van 
alkoholprobléma, etnikai probléma, minıségi probléma”, amiért az acsaiak közül is sokan 
elviszik gyermekeiket (Püspökhatvanba). A fenti okok miatt hiába azonosak a gyökerek, a 
szlovák múlt, a hagyomány tisztelete iskolában, helyi közéletben és mővelıdésben egyaránt, 
hiába van közös lelkésze a két község evangélikus népességének, s hiába rendelkezik az acsai 

                                                 
5 A 2007. december 20-án tartott képviselı-testületi ülésen adott tájékoztatás szerint a településvezetık mind az 
Oktatási Minisztérium, mind az Oktatási Hivatal véleményét kikérték. Elıbbi tájékoztatása szerint a szlovák 
nemzetiségi nyelvoktatást csak felmenı rendszerben lehetett bevezetni. Forrás: Jegyzıkönyv 2.7. pont. 
6 www.kartal.hu/iskola 
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iskola sportcsarnokkal, uszodával, jó felszereltséggel és mindemellett iskolabusszal, mégsem 
volt elég kívánatos az erdıkürtiek számára. Szerepet játszott az elutasításban az is, hogy a 
település Erdıkürtrıl télen nehezen megközelíthetı, mert nagyon rossz minıségő, 
szerpentines az odavezetı út, s talán az is, hogy az Acsát és Erdıkürtöt elválasztó határ 
egyben Pest és Nógrád megyét elválasztó megyehatár.  
 
Galgagyörk Erdıkürttıl 15 kilométerre található, Acsán és Püspökhatvanon át, meglehetısen 
szerpentines úton lehet megközelíteni. Az iskola ugyan számítógép- és tornateremmel, illetve 
könyvtárral is rendelkezik, épülete rossz állapotú.7 A kürti iskola igazgatónıje szerint 
Galgagyörkön (is) átvették volna a tanárokat: „tiszta ajánlat volt, amelyik nem mismásolt”. Ez 
a község is a szlovák gyökerekkel rendelkezı Pest megyei falvak sorába illeszkedik, ezért a 
galgagyörki iskolában is folyik szlovák nemzetiségi oktatás. A viszonylag alacsony tanulói 
létszámból adódóan itt is megfogalmazódott a társulás igénye. Ráadásul, mint több 
informátorunk is említette, a györki iskola igazgatója erdıkürti származású, sıt, rokoni szálak 
főzik a kürti tanári kar egyik tagjához. Mindkét tényezı pozitívumként szólt az iskola mellett, 
ezeknek az informális kapcsolatoknak köszönhetıen nagyobb bizalmat élvezett, de „az 
etnikum ott is sok problémát okoz” (Polgármester, Erdıkürt), ami az erdıkürtiek szemében 
jelentısen csökkentette az alternatíva vonzerejét. 
 
Vanyarc közúton 14 kilométer távolságra fekszik az amúgy szomszédos Erdıkürttıl, s Kállón 
keresztül közelíthetı meg. A község afféle központja a környékbeli szlovákságnak: 165 fıs 
iskolája szlovák nemzetiségi intézményként mőködött 2009-ben, s a megyei szlovák 
önkormányzat és a kistérségi társulás is a vanyarci iskolát tartotta alkalmasnak arra, hogy 
szlovák nemzetiségi iskolaközpontként mőködjön. Az oktatás színvonala és általában az 
iskola jó hírnévnek örvend, az épület is jó állapotban van, nyelvi laborral, számítógép-, 
könyvtár- és tornateremmel felszerelt, s bıven vannak kapacitások az erdıkürti gyermekek 
befogadására. Ám Vanyarc sincs „rászorulva” az Erdıkürttel való társulásra, mert közös 
iskolát mőködtet Bérrel, utóbbi településen alsós tagiskolával. Mindmáig az erdıkürtiek sem 
kapaszkodtak a Vanyarccal közös intézményi mőködtetésért, mert a település a természetes 
mozgásiránnyal csak részben esik egybe, és szubjektív tényezık8 is szerepet játszhattak 
abban, hogy a 2007–2008-as partnerkeresés során Vanyarccal nem is tárgyaltak érdemben.  
 
Kálló, ez a négy kilométernyi távolságban található szomszédos település kínálná talán „a 
legkézenfekvıbb megoldást” (Polgármester, Kálló), de a települések között „tapogatózó 
közeledés sincs, olyan merev a fal a két névtábla között”. (Iskolaigazgató, Kálló) Ez a helyzet 
a cigány tanulók korábban már említett magas arányából – közel 100 százalék –, és a két falu 
lakosságát elválasztó kulturális különbségekbıl adódnak.  Ötven olyan, nem roma származású 
gyermek élt 2009-ben a faluban, akik a kállói iskolakörzethez tartoztak, de nem ide jártak 
iskolába, hanem Erdıkürtre, Kartalra, Aszódra.  „Szigetként állunk. Mint cigányiskola, nem is 
nagyon kellünk mi senkinek sem.” (Iskolaigazgató, Kálló)  
 
Az egyik fókuszcsoportos megbeszélésen arra kértük a résztvevıket – pedagógusokat, 
képviselıtestületi tagokat, civil vezetıket –, hogy megadott szempontok szerint értékeljék az 
egyes társulási / egyesülési lehetıségeket.9 Az alábbi táblázat az értékelés eredményét tükrözi: 
 

2. táblázat 

                                                 
7 A  2008. évi Országos Kompetenciamérés telephelyi jelentése. 
8 A két település polgármestere nem volt jó viszonyban egymással. 
9 A fókuszcsoportos megbeszélés idıpontjában a vanyarci alternatíváról még nem volt tudomásunk, s a 
meghívottak sem vetették fel, ezért maradt ki a mérlegelésbıl, Kálló pedig egyöntető elutasítottsága miatt. 
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Partnerválasztási szempontok 
 
 

Szempontok Héhalom Kartal Acsa Galgagyörk 

Bekerülés (az önkormányzat részérıl 
mekkora ráfordítást igényelne) 

+ - +/- + 

Pedagógusok sorsa, jövıje biztosítva lenne-e + - +/- +/- 

Kényelmi szempontok + - + + 

Gyerekek szempontjából milyen + - - + 

Szlovák hagyományok megırzése + - + + 

Utaztatás megoldhatósága - + + - 

Az iskola felszereltsége - + + - 

Pedagógiai szemlélet, az oktatás minısége + - - + 

Forrás: fókuszcsoportos megbeszélés (civilek, pedagógusok, önkormányzati képviselık), 2009. április  
Jelmagyarázat:  
+ = könnyő vagy kedvezı megoldás, pozitív várható kimenet 
- = bonyolult vagy drága megoldás, negatív várható kimenet 

 
A közös mérlegelés során a következı rangsor alakult ki a legvonzóbb lehetıségtıl a 
legkevésbé vonzóig tartó sorrendben: 1. Héhalom, 2. Galgagyörk, 3. Acsa, 4. Kartal. Ez 
azonban csak az elemzés szempontjából bír jelentıséggel, egyrészrıl mert korábban, amikor 
döntési helyzet volt, nem végezték el az összevetést, másrészrıl az egyes mérlegelési 
szempontok súlyát az egyszerő összegzés nem érzékelteti. (Nem mintha abban egyetértés 
mutatkozott volna, hogy melyek azok a szempontok, amelyeket mindenáron érvényesíteni 
kell.) 
 
A fókuszcsoportos megbeszélés után összességében az a benyomás alakult ki, hogy az 
érintettek, mindenek elıtt a pedagógusok a saját intézményükhöz leginkább hasonló, a 
sajátjukhoz mérhetı (méret, pedagógiai elvek, tanári kar folytonossága), legkönnyebben 
megközelíthetı, ezért összességében a legkevesebb alkalmazkodási ráfordítást igénylı iskolát 
preferálták volna, ha mindenképpen döntésre kellett volna vinni az ügyet.  
 
1.4 Döntés és döntéshozók 
 
1.4.1 A tények 
 
Egy 2008 júniusában tartott képviselıtestületi ülés alkalmával néhány szülı és  pedagógus 
jelenlétében kiértékelték az intézményfenntartó társulás felbomlásával kialakult helyzetet 
Ekkor már széles körben ismertté vált, hogy a falu rendelkezik mintegy 20 millió forintos 
tartalékkal, s a szülıi kérdések ezt firtatták. A jegyzı és a polgármester az iskola önálló 
fenntartásba történı visszavétele ellen érveltek, elıbbi a tartalékkeret szőkösségére és a 
mőködési bevételek hiányára, utóbbi a következı önkormányzat mozgásterének beszőkítésére 
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hívta fel a figyelmet, ám nem tudták meggyızni a testületet, alul maradtak.10 A képviselık 
egy jobb, (kis)iskolapártoló kormányzat eljöveteléig aktivitást ígértek, s a fennmaradás 
zálogát a község erıforrásainak összefogással történı mozgósításában látták: a jegyzıkönyv 
tanúsága szerint az önkormányzat jövedelmének növelését szolgáló javaslat merült fel, az 
önkormányzati telkek értékesítésétıl az utcanevek elárverezésén és a helyi adók emelésén át a 
körjegyzıség létrehozásáig. A képviselık méltán számíthattak a községben kivételesen erıs, 
mozgósító erejő civil szervezetek erejére, amelyekben, nem mellesleg, hangadó szerepet 
vittek.11  
 
1.4.2 A döntéshozók, véleményformálók 
 
A tiszteletdíjas polgármester, fıállásban építési vállalkozó – mivel ı a financiális 
szempontokat is mérlegelte –, nem osztozott az iskolamentık lelkesedésében, de fellépni sem 
akart ellenük, kivárt.12 Nem volt kedvére, hogy az önkormányzat több év alatt és komoly 
áldozatok, köztük elbocsátások árán összekuporgatott tartalékait a testület az iskolára áldozza. 
„Az iskola mindent elvisz, pedig már megkaptam, hogy engem most ki választott meg, az 
iskola vagy a falu? Nem tudunk egy 100 méteres járdaszakaszt megépíteni. A 20 millióból, 
amit megtakarítottunk, egy 100 milliós fejlesztést tudtam volna csinálni, egy kis Vácot tudtam 
volna csinálni Kürtön. Most meg látom, hogy naponta fogy a pénzünk 20-30 ezer forinttal.” 
Vélhetıen részben ez a csalódottság az oka annak, hogy egy évvel az önkormányzati 
választások elıtt határozottan állította: nem indul újra a polgármesteri választáson.  
 
Az iskola sorsával kapcsolatos döntés idején a pénzügyi racionális szempontját a jegyzı 
képviselte: ı, a Heves megyei Lırincibıl ingázó kívülállóként lényegesen könnyebben 
vállalhatta nézeteit, mint az érzelmileg (is) érintett, a helyi közvélemény nyomása alatt álló 
képviselı-testületi tagok. Az volt az álláspontja, hogy a társulás létrehozása pénzügyi okokból 
elkerülhetetlen. Érvelése szerint ”minden év és perc elvesztegetett idı, a falu tartalékainak 
felélése”.13 Számba vette a bevételeket, azt, hogy milyen finanszírozás várható, milyen 
kiegészítı társulási normatívától esik el a település éves szinten, ha önálló fenntartásban 
kívánja mőködtetni az iskolát, és mindezeket be is mutatta a lakosságnak. Ám a kürtiek 
„konkrétan nem [érezték] a bırükön, hogy ez évente több millió forintba került, és kifogynak a 
tartalékaikból”. (Korábbi jegyzı, Erdıkürt) Az emberek sokszor szavahihetıségét is kétségbe 
vonták, néhányan azt gondolták, be akarja csapni ıket. Vele szemben azért alakult ki 
különösen erıs bizalmatlanság, mert Erdıkürt mellett akkor már körjegyzıként dolgozott 
Egyházasdengelegen és Héhalmon, ezért sokan úgy gondolták, hogy ı „Dengeleg és Héhalom 
szekértolója.” A falusiak eme véleményét az is erısítette, hogy nyíltan érvelt a héhalmi 
alternatíva mellett, amelyet a legideálisabbnak tartott Erdıkürt számára. A vele szembeni 
bizalmatlanság odáig fajult, hogy a képviselı-testület néhány tagja a megyei 
önkormányzathoz fordult tanácsért, mert nem bíztak a tıle kapott tájékoztatás hitelességében. 
 
„Az, hogy maradjon az iskola, mindenkinek jó volt. Hogy hova menjenek, arról ötnek hatféle 
véleménye volt. Nem volt olyan alternatíva, aminek többsége lett volna.” (HZ, pedagógus és 
helyi képviselı, Erdıkürt) Vagyis, ha a képviselı-testület szerepét értékeljük, azt látjuk, hogy  

                                                 
10 Nem lényegtelen, hogy a község elsı embere és a Hivatal feje, a jegyzı, csak abban értettek egyet, hogy 
társulni kell, abban már nem, hogy melyik fenntartóval (egyikük a héhalmi, másikuk a kartali alternatívát 
favorizálta). Ez a megosztottság bizonyára szerepet játszott abban, hogy alulmaradtak. 
11 Errıl részletesen ld. jelen kötet Kisebbségben közösségben? c. tanulmányát 
12 Egyes vélemények szerint a képviselı-testület és a polgármester között létrejött alku állt a polgármester 
hallgatásának hátterében; nem zavarták egymás vizeit.  
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míg a kínálkozó lehetıségek megítélésében megosztottak voltak, az iskola helyben tartása állt 
többségükk személyes meggyızıdésével és – tegyük hozzá – némelyikük érdekeivel 
egybevágott. A nagy horderejő változástól, a késıbbiekben nem korrigálható döntéstıl való 
szorongás is szerepet játszott abban, hogy az egyeztetési folyamat végül eredmény nélkül 
zárult. Pontosabban: a tárgyalások megkezdıdtek, de nem vitték ıket végig: az erdıkürti 
képviselık addig sem a két legkézenfekvıbb alternatíva kiválasztásáig jutottak el. Mivel 
egyik lehetıség sem tőnt igazán vonzónak, mindben volt kivetnivaló, eltekintettek a további 
tárgyalási fordulóktól. A fejlesztésre megtakarított pénz felhasználása, a politikai fordulat 
nyomán megváltozó kormányzati politika iránt táplált reménykedéssel együtt, amelynek 
fényében az áldozatvállalás csak átmenetinek tőnt, nem sértett nyíltan megfogalmazott 
érdekeket, ezen az ösvényen a testület a könnyebb ellenállás irányában haladhatott. Ráadásul 
a pedagógusok érdekeivel is ez állt összhangban: „egyre inkább az az álláspont erısödött 
meg, hogy ne társuljunk senkivel” – emlékezett 2008 tavaszára az iskola igazgatója, s a 
történet ilyen kanyarulata nem volt ellenére. S még egy tényezı, éspedig személyes politikai 
becsvágyuk, az, hogy folt nélkül írják be nevüket a helyi históriába, sokat nyomott a latban: 
„ne az ı nevükhöz legyen köthetı, hogy bezárták az iskolát. Nem ambíció, hanem a becsület 
hajtja a képviselıket.” (Korábbi jegyzı, Erdıkürt)  
 
A véleményformáló személyek közül is ki kell emelnünk a védınıt, aki képviselıként is, 
civilként is vezetı szerepet vállalt a közvélemény „felhangolásában” az „iskola nélkül meghal 
a falu” riasztó víziójával: „ezzel próbáljuk meggyızni a felnıtteket, hogy ha nem lesz iskola, 
akkor nem lesz falu sem.” A szimbolikus erejő és képletszerő egyszerősége miatt nagy 
hatással bíró megfogalmazás hatékonyan operált az érintettek szorongásaival és megerısítette 
az iskola és a falu létének kölcsönös tételezésével kapcsolatos sztereotípiákat.. „Lélektanilag 
az iskola és a templom tartotta össze a falvakat több évszázadon keresztül, ez hozzá tartozott a 
lényegéhez, az identitásához, ez kézzelfogható dolog, minden faluban jelen volt.” 
(Óvodavezetı, Erdıkürt).  A hatást garantálták a hitelesítı jegyek (ıszinte meggyızıdés, az, 
hogy saját gyermekeit is az erdıkürti iskolába járatta) és a tekintély, amellyel a védını 
foglalkozásából adódóan is bírt. Emellett – amint egyik adatközlınk megjegyezte – „nagyon 
erıs személyiség, nagy rokoni háttérrel, és itt minden errıl szól, nagy támogatottságot élvez”.  
 
Az iskolamentés és a helyi közélet másik fontos húzóereje a Faluvédı Egyesület újonnan 
megválasztott elnöknıje, aki az iskola megszüntetése elleni tiltakozás mellett különbözı 
akciókat is szervezett a védınıvel közösen. Ilyen volt például, hogy a falu lakóit igyekeztek 
meggyızni: ajánlják fel adójuk 1%-át a Faluvédı Egyesület számára, amely pedig ezt az 
összeget adomány keretében átadja az iskolának. (Korzenszky–Marcsinák, 2008) 
Jótékonysági bált szerveznek az iskoláért, utcaneveket „árvereztek el”.14 A Faluvédı 
Egyesület hirdetést tett közzé honlapján, amelyben az Erdıkürtrıl elszármazott emberek 
anyagi segítségét, illetve különféle ötleteiket, támogatásukat kéri. A 2008-as év elején az 
iskola a Gróf Wilcsek Ferenc nevet vette fel, nem minden számítás nélkül: az iskola 
átkeresztelésének ünnepségén részt vett a névadó gróf Németországban élı unokája, a falu 
tıle is segítségre számított, ám eleddig legfeljebb morzsákhoz jutottak.  
 
A két kiemelkedı szerepet játszó aktivistán kívül a helyi közösség legtekintélyesebb 
tagjainak vagy/és véleményformálóinak nyílt vagy hallgatólagos támogatását is bírták az 
iskolamentık (ilyen volt az evangélikus lelkész, a presbiterek, más civil szervezetek vezetıi, a 
valamikori iskolaigazgatók stb.), az pedig természetes, hogy a tanári, tanítói kar mögöttük áll.  
 

                                                 
14 A falu lakói dönthettek egy-egy utca nevérıl úgy, hogy mintegy „megvásárolták” a névadás jogát. 
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A közösség iskolamentı aktivitásának „jelentıségét nem értékelhetjük túl, hiszen jelzi a 
lokális társadalom épségét, kohéziós képességét és az iskola identitást tápláló, erısítı 
szerepét”. (Váradi, 2008b) Erdıkürtön a (kántor)tanítóknak távolabbi és közelebbi múltban 
betöltött, az  intézményt a közösségbe ágyazó szerepének is jelentısége van abban, hogy az 
iskola ügye mozgósító erejővé vált. Itt „mindig a helyi néptanító volt, aki a helyi kultúra élére 
állt” (Polgármester, Erdıkürt) számos kiemelkedı tanáregyéniség van/volt jelen az iskola és a 
falubeliek életében, akik diákjaikkal kimagasló eredményeket értek el, s ez az erdıkürtiek 
identitásának, büszkeségének fontos alkotóelemét képezi.15 Megszokták, hogy gyerekeik 
kiemelkedı teljesítményre képesek, úgy látták, az elért sikerek mögött az iskola áll, s 
büszkeségük e táptalajáról nehezen mondtak volna le.  
 
Az erıfeszítések az iskolával kapcsolatos álláspontokat közel hozták egymáshoz, a közösségi 
összetartozás érzése tovább erısödött, de pénzügyi értelemben nem hozott jelentıs változást: 
elvégeztek néhány halaszthatatlan javítást, ám az bebizonyosodott, hogy az 
intézményfenntartásnak továbbra is a központi normatívákon kell(ene) nyugodnia. 
 
 
 
II. A (kis-) iskola a mérlegen 
 
„Meg kellene menteni ezt az iskolát, meg a többit is. Az, hogy nem lát egy kísérletet, az rögtön 
bepótolható, de 14 évig ez a mentális haszon bepótolhatatlan. Ebben a korban úgyis a nevelés 
a lényeg.” (Nyugdíjas pedagógus, korrepetitor, Erdıkürt) 
 
Milyen is az erdıkürti iskola, melyek az erısségei és milyen gyengeségei vannak? Az 
óralátogatások, aktív és nyugalmazott pedagógusokkal, szülıkkel, itt végzett középiskolás 
diákokkal folytatott interjúk tanulságaiból merítve mutatja be az iskolát az alábbi fejezet. 
 

2.1 A kisiskola elınyei 

2.1.1 Tanulócsoportok a kisiskolában 
 
A megkérdezettek az elınyök közé sorolták az alacsony osztálylétszámot, melynek 
következtében egy tanulóra több figyelmet tud szentelni a pedagógus, ami a 
tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban is fontos szerephez juthat: „Ki lehet hozni belılük 
sok mindent azáltal, hogy kevesen vannak. Jobban oda lehet figyelni rájuk.” (KA, pedagógus, 
Erdıkürt) A diákok részt vehetnek felzárkóztató órán, igaz, ezzel a lehetıséggel csak kevesek 
élnek. Az iskolában szők tanórai keretek közt kimondott tehetséggondozás nem folyik, az 
iskola magyartanára például ritkán ad a gyorsabban haladó tanulóknak plusz munkát, 
ugyanakkor tanórán kívül külön-külön foglalkozik a tehetségesebb diákokkal. Ezzel együtt a 
tanóra-látogatások azt igazolták, hogy a pedagógusok képesek magukat a diákokat is bevonni 
az óra menetének alakításába, a tanárok és a diákok is személyes történeteket mesélnek 
magukról, a tananyagot, ahol erre lehetıség mutatkozik, hétköznapi példákon keresztül 
tanulják meg. 
 

                                                 
15 A tanító hasonlóan fontos, generációkon átívelı hatásról  tudósít Váradi Monika Mária egy, a sümegcsehi 
iskoláról szóló esettanulmányában (lásd Váradi, 2008a). 
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Az alacsony osztálylétszám nem csupán a tanulmányi elımenetelre, hanem a diákok egymás 
közti, illetve a tanár-diák, és a pedagógusok közti kapcsolatokra is pozitív hatással van: „Itt 
nagyobb biztonság van, több figyelem jut a gyerekre, meg egymásra is jobban figyelünk”. 
(Igazgató, Erdıkürt) A diákok közt szoros kötelékek jönnek létre az évek során, mely 
kapcsolatok fennmaradnak a középiskolás években és azután is: „Nekem csak a közösségek 
jutnak eszembe… egy helyen voltunk, ez olyan barátságokat hozott létre, hogy a mai napig 
nagyon mély beszélgetéseket tudunk folytatni, egy csomó problémát meg tudunk közösen 
oldani.” (KSZ, volt erdıkürti diák)  
 
A kevés tanuló miatt az iskola által szervezett közös programok, kirándulások nem kizárólag 
egy osztályra, évfolyamra korlátozódnak, hanem az iskola összes tanulója részt vesz bennük: 
„Mivel kevesen voltunk, többször ment az egész iskola kirándulni, ez jó volt”. (DI, volt 
erdıkürti diák) Nem csupán a diákok egymás közti kapcsolatai intenzívebbek és mélyebbek, a 
tanárokhoz való viszonyuk is közvetlenebb és szorosabb, mint egy nagyobb iskolában. 
Mindez adódhat abból is, hogy a pedagógusok kiskoruktól fogva ismerik leendı diákjaikat, 
illetve a hétköznapi életben is gyakoriak közöttük az interakciók: „Családias légkör volt, 
sétáltunk a faluban és találkoztunk a tanárokkal, megkérdeztük, mit is kell tanulni”. Az 
egykori diákok nosztalgiával emlékeznek vissza általános iskolás éveikre, úgy érzik, 
tanáraikhoz bátran fordulhattak segítségért, amire középiskolásként kevesebb lehetıségük 
van: „Jobban figyelnek a tanárok. Ha valaki lemarad, odamegy a tanár hozzá és megbeszéli 
vele, nem úgy, mint egy harmincfıs osztályban. Ha valakinek gondja van, elmondhatja.” (CV, 
volt erdıkürti diák) A tanárok figyelme túllép a tanórai kereteken, mint mondja az iskola volt 
tanulója: „Itt a tanárok is figyeltek arra, nehogy rosszba keveredjünk. Ez az a plusz, amit más 
iskolákban nem csinálnak meg, »belekeveredtél, hát így jártál! «” (PT, volt erdıkürti diák) 
 
Az összevont osztályok mőködése, a tanári kar szerint nem jelent problémát az 
iskolaválasztásnál, sem a helybeli, sem a bejáró diákok szülei számára, a pedagógusok 
számára pedig, bár többlet terhekkel jár, természetes, hiszen az iskola fennállása óta osztatlan 
osztályokkal mőködik. „Tanárként többet kell készülni, feszesebb az órabeosztás, nehezebb 
ezt megtervezni”. (KA, pedagógus, Erdıkürt) A korábbi helyzethez képest annyi változás 
történt az utóbbi években, hogy nem 1-3-as és 2-4-es, hanem 1-2, 3-4, stb. felosztást 
alkalmaznak az osztályok bontása során.  
 
A tanárok és a diákok egybehangzó véleménye szerint az összevont osztályok legfıbb elınye, 
hogy a gyerekek megtanulnak önállóan dolgozni, egyedül megoldani a felmerülı 
problémákat, hiszen míg az egyik csoport 'aktív órán' vesz részt, addig a többi tanuló az óra 
elején kijelölt feladatokat oldja meg a tankönyvben, munkafüzetben: „Nagyon sok ötlet kell az 
összevont osztályokhoz, de szerintem csak elınye van. Itt megtanulja az önálló munkát, rá van 
kényszerítve.” (KE, nyugdíjas pedagógus, korrepetitor) Mindez természetesen nem azt jelenti, 
hogy az önálló órák során nincsen tanár-diák interakció, hiszen ha elakadnak, vagy kérdésük 
van, akkor megszakíthatják a másik csoport óráját, és bátran kérhetnek segítséget tanáruktól. 
Nyilvánvalóan nem minden diák használja ki megfelelıen az önálló feladatmegoldásban rejlı 
lehetıségeket, és sokszor inkább pihennek, lazítanak: „Ha nem lettünk volna összevonva, 
kevés diák lenne, így többet szívattak volna minket. Így meg az egyik osztályra figyelt a tanár, 
a másik a munkafüzetben dolgozott.” (CV, volt erdıkürti diák) Mindez egy nagyobb 
iskolában, ahol az átlagos osztálylétszám 30-35 fı, ugyanúgy megtörténhet, hiszen a 
pedagógus nem képes minden tanuló szükségletére gondot fordítani és megfelelıen 
aktivizálni az összes tanulót. A diákokkal készített interjúk során a kilencbıl csupán egyetlen 
volt erdıkürti tanuló értékelte úgy, hogy ez a munkaforma negatív hatással volt az iskolai 
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tananyag feldolgozására: „Nem voltunk minden órán aktívak, nem használtuk ki teljesen az 
órát. Nem haladtunk rendesen az anyaggal”  - mondta. (DI, volt erdıkürti diák) 
 
Az osztatlan osztály további elınyeként tartják számon a diákok, hogy kétszer hallják 
ugyanazt a tananyagot, ezáltal ismételve, elmélyítve a korábban tanultakat, és megismerkedve 
a jövıbeli tananyaggal is: „Hetedikesként már tudtam, amit a nyolcadikosok, és az 
ismétlésekben is sokat segített, fıleg a felvételik elıtt.” (CV, volt erdıkürti diák) 
 
Az iskola igazgatónıje pozitívan értékeli azt is, hogy csak egyetlen kisebb tanári van az 
intézményben, és a tanárok minden szünetben találkoznak egymással. Nyilvánvalóan a 
problémák felett sem könnyő így elsiklani, ami titka lehet az iskola sikerének is, hiszen ha a 
tanári kar kiegyensúlyozott és jól képes együttmőködni, az jelentısen meghatározza az 
iskolában folyó pedagógiai munka minıségét is. 

 

2.1.2 Az iskola által szervezett foglalkozások 
 
Az erdıkürti iskola legnagyobb erıssége, hogy a gyerekek számos szakkör közül 
választhatnak iskolai kereteken belül, amelyeket helyi pedagógusok szerveznek, és 
amelyekben szerepet kap a szlovák kultúra, a hagyományok ápolása is. „Tele voltunk 
szakkörrel. Jól szerepeltünk, volt sikerélményünk mindenben.” (CV, volt erdıkürti diák) Az 
iskolában nincs olyan tanuló, aki ne venne részt valamilyen tevékenységben, és e 
programokon nem csupán a helybeliek, hanem a más településekrıl bejáró diákok is aktívan 
közremőködnek. 
 
Az evangélikus lelkész szerint a két felekezet tanítói már korábban is nagy gondot fordítottak 
a diákok nevelésére, és tanórai kereteken kívül is rendszeresen foglalkoztak a gyerekekkel, 
ami a mai napig megmaradt. Annak ellenére, hogy a tanárok társadalmi munkában végzik ezt, 
semmiféle többletjuttatásban nem részesülnek. 
 
A szakkörök szerepe rendkívül sokrétő. Egyrészt betölti a napközi megszőnése által 
keletkezett őrt, hiszen a dolgozó szülık kisebb gyerekeinek így továbbra is biztosított a 
délutáni felügyelet, illetve az iskola, mint a falu élı kulturális központja, hasznos idıtöltést 
nyújt minden gyermek számára. A diákok fellépnek a különféle helyi rendezvényeken, 
ünnepeken, bemutatva produkcióikat a falu egészének, aminek a helyi közösség 
összetartásában, az idısebb vagy egyedül élık elmagányosodásának mérséklésében is jelentıs 
szerepe van. A nyilvános megmérettetés, amely a szereplések alkalmával történik, a 
szakköröket az iskolán túlmutató, a közösség fennmaradása és vitalitása szempontjából döntı 
jelentıségő tényezıvé teszi. A siker feltétele pedig az, hogy a tanulók rendszeresen részt 
vegyenek a foglalkozásokon: „ (…) a dráma, hittan, sakk, egy ilyen kis falu hírét ezek viszik 
az országban…az idısek, akik ezt megtapasztalták, azoknak ez fontos”. (Óvodavezetı, 
Erdıkürt) A gyerekek számos versenyen szerepelnek és mérik össze ügyességüket, tudásukat 
más iskolák tanulóival. A versenyek  nyújtják a korosztályos megmérettetés lehetıségét, amit 
a kislétszámú, osztatlan évfolyamok nem tudnak biztosítani számukra. A folyamatosan elért 
sikerek és elismerések pedig rendkívüli mértékben erısítik önbizalmukat. Ha ezek a 
programok nem is kifejezetten a tanulást célozzák, a pedagógusok szerint az a tény, hogy 
diákjaik a késıbbiekben is képesek megállni a helyüket, akár a középiskolában, akár a 
mindennapi élet során, annak is köszönhetı, hogy mindannyian részt vesznek valamilyen 
iskolán kívüli programon, ami „sokoldalú felfegyverkezést jelent” számukra. (KA, pedagógus, 
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Erdıkürt) A képviselı-testület egyik tagja szintén kiemeli a foglalkozások jelentıségét, 
szembeállítva a városi helyzettel, lehetıségekkel: „Nagyvárosban alig valaki van szakkörön. 
Értékrendben itt sokkal többet kap a gyerek.” (KL, szülı, képviselı-testületi tag) 
 
A diákok körében legnépszerőbbnek tartott foglalkozás a hagyományırzı szakkör, a sakk és a 
drámajáték, de jelentıs esemény az egy hetes nyári Honismereti Tábor is, mind a tanulók, 
mind a falu életében. 
 
A hagyományırzı szakkör az iskola magyar nyelv és irodalmat, éneket, rajzot és technikát 
oktató tanárának nevéhez köthetı. A foglalkozás a tánctanítás köré szervezıdik (reneszánsz 
tánc és néptánc), de a szakkör keretében a diákoknak lehetıségük van zenét tanulni: citera-, 
furulya- és fuvolaoktatásban is részesülhetnek. Az iskolában folyó hangszeres zeneoktatás a 
könyvtár felújításakor kezdıdött, amikor a tanárnı talált három húr nélküli citerát, amiket 
felújított és citeraszakkört szervezett. Bár a citera iránti érdeklıdés az idık során valamelyest 
lankadt, a ritmusfejlesztı gyakorlatokból kerekedtek ki késıbb a táncszakkörök, majd a tánc 
mellett megjelent a furulyaoktatás, úgy is, mint a késıbbi hangszeres zeneoktatást 
megalapozó, s egyben a feszültségek levezetésére szolgáló eszköz.  
 
A sakk erdıkürti története hosszú múltra tekint vissza, egészen 1958-ig, amikor BK-t, a falu 
ifjú tanítóját az egyik kisgyerek kihívta egy játszmára és legyızte. Gyızelmével eldicsekedett 
a többieknek is, akik kedvet kaptak a játékhoz. A megalakuló sakkszakkör tanulói hamar 
kitőntek a különféle versenyeken: amint azt az egykori tanító elmesélte, 18 tanítványa jutott el 
az Úttörı Olimpia országos döntıjébe. A sakk ma is nagy népszerőségnek örvend a diákok 
körében, minden osztályban találunk legalább egy sakktáblát, amivel a gyerekek az órák közti 
szünetekben játszanak. A kürtiek a mai napig sikeresen szerepelnek a megmérettetéseken, 
minden évben részt vesznek az Országos Diákolimpián, tavaly két tanuló is bejutott az egyéni 
döntıbe, a Megyei Bajnokságon pedig az alsós fiúcsapat elsı helyezett lett. 
 
A drámaszakkör gyökerei a falusi színjátszásig nyúlnak vissza Erdıkürtön, hiszen a faluban a 
hatvanas években élte reneszánszát és örvendett nagy népszerőségnek a színjátszás: évente 
több darabot is színre vittek a falu lakói, melyekben – mivel a paraszti életet bemutató 
darabokat választottak – mindenki, „önmagát játszotta”. A drámajáték a kilencvenes évek 
elején jelent meg a helyi iskolában, amikor P.K., a harmadik-negyedik osztályosok tanítónıje 
az intézménybe került. Az iskolából bárki jelentkezhet a hetente egyszer két órában zajló 
foglalkozásra, éppen ebben rejlik a kis csoport erıssége: míg az Anyák Napja, a Télapó 
ünnepség elsısorban alsósoknak szóló ünnepek, a nemzeti ünnepek a felsısökhöz kötıdnek, a 
dráma egyrészrıl képes összekötni az osztályokat, másrészrıl az iskolát a szülıkkel és a 
tágabb közösséggel. A foglalkozás, mint vezetıje mondja, „közösségépítı jellegő, igazából 
ilyenkor tanulnak meg [a gyerekek] kommunikálni egymással emberként”. A dráma tehát nem 
csupán a színjátszásról szól:„(…) beszélgetünk egymással, megvitatunk dolgokat, és nem 
kifejezetten az iskolával kapcsolatos dolgokat, [például] … etika az ı szintjükön, nem az ı 
szintjükön, hanem az ı nyelvükön…”. A tanulók maguk fedezik fel, milyen témával lenne 
érdemes foglalkozni, mi az, amit szeretnének elıadni, tehát egyfajta sajátos 
alkotótevékenységre ad lehetıséget: „Volt olyan, hogy mi írtuk a darabot…tulajdonképpen 
közösen írjuk a darabokat, adok egy-két feladatot, hogy na, írjatok verset errıl-arról, így a 
gondolatokat összeszedjük, és akkor már megvan egy váza az egész darabnak…ebbe 
mindenük benne van, szívük, lelkük…belsı dolog lesz belıle”.  
 
A színjátszók nem csupán az iskolai rendezvényeken lépnek fel, hanem részt vesznek más 
helyi programokon is, és rendszeresek a környezı települések meghívásai is. Korábban több 
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országos versenyen és rendezvényen szerepeltek, ám két-három éve, mióta az intézmény 
anyagi forrásai szőkösebbek, lényegében csak szlovák találkozókon vesznek részt. A 
felmerülı költségek fedezéséhez pályázat útján jutnak hozzá, így nem a tanulók szüleire hárul 
az anyagi teher: „ (...) kiválasztottunk egyet, ezt a szlovákos dolgot, hogy erre rááldozzuk ezt a 
nyolcvanezret, vagy százat, mikor hogy … persze pályázunk is hozzá, mert pénz is kell hozzá”. 
  
A faluban köztiszteletben álló idıs tanítóhoz és népmővelıhöz köthetı a Szlovák Anyanyelvő 
Népismereti és Ifjúsági Tábor (más néven Honismereti Tábor), aminek idén volt a 10 éves 
jubileumi évfordulója. A tábor szervezésében részt vesznek az iskola pedagógusai és egy 
kállói óvónı is, illetve a helyiek közül mindenki, aki tud, hozzájárul valamivel a programok 
színesebbé tételéhez. Támogatóik között van az Országos Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
és a Nemzeti Civil Alap is, ám a korábban ingyenes táborra 2009-ben kevés pénz győlt össze, 
így a kürti diákoknak ezer, míg a más településekrıl érkezıknek ötezer forint volt a részvételi 
díj. Az egy hetes táborban nem csupán helyiek vesznek részt, sok kisgyerek érkezik a 
szomszédos Kállóról, visszatérnek az elszármazottak gyerekei (Erdıkürtrıl Elszármazottak 
Egyesülete), és a középiskolások barátai is eljönnek. A programok megvalósítása során 
fontosnak tartják a szlovák nemzetiségi érzület erısítését is, ezért a táborban mindenkinek 
szlovákul kell üdvözölnie a másikat, és jellegzetes szlovák ételeket fıznek. 

2.2 A kisiskola hátrányai 
 
Az iskola igazgatónıje szerint a kisiskolai lét hátránya a mőködést biztosító források és tárgyi 
feltételek szőkösségében ragadható meg, de mint mondja, ez is átfordítható pozitívumokba, 
például nem megveszik a tablókat, hanem maguk a gyerekek készítik el. Az intézmény 
igyekszik külsı forrásokat bevonni mőködési feltételei javítására: különféle szervezetek és 
magánemberek is támogatják kisebb-nagyobb adományokkal az iskolát, így jutottak például 
fénymásolóhoz, faxhoz, írásvetítıhöz és számítógépekhez is. Részt vesznek továbbá a cégek 
által kiírt pályázatokon, (Pannon, Univer,16 Delikát), ami anyagi tekintetben is fontos, ám 
elsısorban azért jelentıs, mert felhívja a közvélemény figyelmét a kisiskolákra és 
helyzetükre. Számos pályázatot azonban nem tudnak benyújtani, mert hiányzik hozzá az 
önrész, vagy a szervezı erı.  
 
A tantestület tagjai között van, aki hiányolja, hogy az erdıkürti iskolában nem fúj az idık 
szele, nincsen se projektoruk, se digitális táblájuk, ám az intézmény vezetıje szerint nem a 
tárgyi feltételekre kell a hangsúlyt fektetni, hanem a pedagógusok szakmai munkájára: „A 
tanítás alapfeltételei megvannak, az összes többi rajtunk múlik”. (Igazgató, Erdıkürt) A 
helyben megfogalmazódó kritikai véleményeknél lényegesen szigorúbb álláspontot képviselt 
a pásztói székhelyő Többcélú Kistérségi Társulás humán referense, amikor azt állította 2009 
tavaszán, hogy az erdıkürti iskola nem alkalmas minden évfolyam fogadására, elsısorban a 
felszereltsége és tanulási környezete miatt, hiszen nincsen nyelvi labor, egyéb szaktanterem, 
könyvtár, illetve számítógépterem az intézményben, ez utóbbiak a hetedik-nyolcadikosok 
tantermében vannak elhelyezve. 
 
A kisiskolákkal, így az erdıkürtivel szemben is megfogalmazott legfıbb (ön)kritika a 
szaktanárok hiánya. Erdıkürtön a szakos ellátottság csupán a biológia, történelem, magyar és 
a technika tantárgyak esetében teljesül, ám ezt a megkérdezett szülık egyike sem értékelte 
negatívumként. Meglátásuk szerint, ha egy tanár igényes és lelkiismeretes, akkor nem számít, 
milyen végzettséggel rendelkezik. Ugyanakkor az iskola egykori pedagógusa szerint számos 

                                                 
16 Az összegyőjtött sulipontokért az iskola 5 kosárlabdát kapott ajándékba. 
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diák szorul korrepetálásra matematikából, fizikából és kémiából: „a hetedik-nyolcadikosok 
hozzám járnak korrepetálásra, ez teljesen elfogadott dolog. Együtt töltjük a munkafüzetet, 
ezzel a suliban nem is bíbelıdnek. Ha valaki tovább akar menni fizikából, kémiából, akkor ide 
jön (…) Nem jut erre idı a suliban. (KE, nyugdíjas pedagógus, korrepetitor) Ezt erısíti meg 
az iskola egyik volt tanulója is: „A minıségben nem igazán tudjuk felvenni a versenyt 
Kartallal, Aszóddal.” (TPZs, volt erdıkürti diák) 
 
Az iskolában folyó pedagógiai munka minıségének vizsgálatához és egyben a környezı 
iskolákkal való összehasonlításához az Országos Kompetenciamérések eredményeit 
használtuk fel Az alábbi táblázatban a szők környék iskoláinak kompetencia mérési 
eredményeit vetjük össze. Azt vizsgáljuk, hogy mekkora volt a tanulók között azok aránya, 
akik nem érték el az 1. képességi szintet matematikából és szövegértésbıl. Azért ezt a 
szempontot választottuk, mert a súlyos diszfunkciókat, az oktatás ezzel (is) összefüggı 
kudarcát ez a mutató érzékelteti a leginkább.  
 

3. táblázat 
Az 1. képességszint alatt teljesítı tanulók aránya az erdıkürti és a környezı iskolákban, 

2008-2009 
 

Matematika Szövegértés 
2008 2009 2008 2009 Területi egység 

6. osztály 8. osztály 6. osztály 8. osztály 6. osztály 8. osztály 6. osztály 8. osztály 
Országos átlag 15,6 13,6 18,9 16,7 4,1 4,5 4,2 5,9 
Községi átlag 22,4 18,8 25,2 22,9 6,8 7,3 6,7 9,4 
Erdıkürt 17,6 25,0 33,3 40,0 0,0 20,0 16,7 20,0 
Kálló 72,2 0,0 100,0 18,2 36,4 37,5 36,4 27,3 
Héhalom 42,9 51,7 66,7 57,1 28,6 28,6 13,3 57,1 
Vanyarc 50,0 11,1 31,8 23,8 10,7 7,4 9,1 9,5 

Forrás: http://ohkir.gov.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=032216, 2010. augusztusi letöltés 
 
A táblázat a 2008. és 2009. év felmérési eredményeit mutatja, amelyekkel kapcsolatban az 
alábbiakat tartjuk fontosnak kiemelni: 
 

• Talán a módszerek kiforratlansága és/vagy a kisiskolákban felmért tanulók tudásának / 
érdeklıdésének „esetlegessége” – vagyis hogy éppen a mért évfolyam néhány tanulója 
hogyan viszonyul a matematikához / szövegértéshez –, vagy éppen a tanári 
teljesítmények kiegyensúlyozatlansága okozza (esetleg ezek együtt okozzák) a mérési 
eredmények nagyfokú ingadozását évfolyamok és mérési évek között. Erre a 160 fıs, 
kállói iskola matematika mérési eredmények szolgáltatják a legszemléletesebb példát, 
ahol 2008-ban a hatodikosok majdnem háromnegyede tartozott a leggyengébb 
képességő csoportba (ez a községi átlag több mint háromszorosa), míg a 
nyolcadikosok között nem volt ilyen gyermek. 2009-ben a hatodikosok tanulók között 
már nem volt olyan, aki felkapaszkodott volna legalább az 1. képességi szintre, a 
nyolcadikosoknak ugyanakkor még mindig csak a 18,2%-a teljesített az 1. képességi 
szint alatt matematikából, ami 4,5 százalékponttal jobb eredmény, mint a községi 
átlag. Ennyivel jobb a hetedik-nyolcadikosokat oktató matematika tanár? Vagy 
ennyivel romlik a tanulói összetétel a feljövı évfolyamokon? Azt mindenesetre 
kijelenthetjük, hogy a 6. osztályos mérési adatok riasztóak a kállói iskolában. 

 
• Az erdıkürti iskola 2008. évi eredményei, azon belül is a hatodikosok eredményei 

kitőnıek, országos átlag körüliek vagy jobbak annál, ugyanakkor 2009-ben az 1. 
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képességi szint alatt teljesítı tanulók aránya meghaladja a községi átlagot mindkét 
mért évfolyamon és mindkét tárgyban A környékbeli iskolák közül az erdıkürti ezzel 
együtt is jónak számít, akárcsak  a vanyarci.  

 
 

2.3 Útravaló: erdıkürti továbbtanulók a középiskolákban  
 
Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk meg, hogy az erdıkürti kisiskolából továbbtanuló 
gyermekek hogyan boldogulnak azzal az útravalóval, amelyet iskolájukban kapnak. Míg a 
városi iskolák rendszerint eredményesebbek továbbtanulás tekintetében a falusi iskoláknál, 
Erdıkürtön a ráfordítások és az eredményesség tekintetében nem ezt találjuk. 2004-tıl vannak 
adataink az erdıkürti diákok középiskola-választásáról és tanulmányi elımenetelérıl. A 2008-
as telephelyi jelentés szerint az erdıkürti iskolát elvégzı diákok továbbtanulási mutatói 
vetekszenek a legjobb városi iskolákban végzıkkel: 75 százalékos azok aránya, akik 
gimnáziumban, 25 százalékos azoké, akik szakközépiskolában folytatják tanulmányaikat, 
nincsen olyan tanuló, aki szakiskolába menne, és olyan sem, aki ne tanulna tovább.17  
 
A statisztika szintjén tehát sikeresen készíti fel az erdıkürti iskola a továbbtanulókat, s a 
falubeliek véleménye is ezt támasztja alá. A kürtiek szinte egybehangzóan állítják: a 
szakkörök, a családias, elfogadó légkör, a tanárok felkészültsége és lelkiismeretessége, mind-
mind hozzájárulnak a tanulók késıbbi középiskolai sikereihez. Nem csupán a felvételin 
szerepelnek jól a kürti diákok, de a középfokú intézményekben is megállják a helyüket, sem a 
beilleszkedéssel, sem a tanulással nincsenek problémáik, állítja a helybéliek többsége: „Olyan 
nincs, aki ne tanult volna tovább az utolsó négy évfolyamban. Olyan gyerek nincs, aki 
leszerepelt volna a középiskolában, nincs lemorzsolódás. Ha gyengébb volt itt az oktatás, az 
nem okozott gondot, ahogy az sem hogy kisiskolából kerültek ki.” (GÁ, szülı, önkormányzati 
képviselı.) A diákok elbeszélései alapján kritikus idıszaknak tekinthetı a középiskolába való 
belépés elsı éve, hiszen ekkor nem csupán az új társakkal kell a gyerekeknek 
megismerkedniük, és a hosszabb utazás fáradalmaival szembesülniük, hanem az újonnan 
támasztott követelményeknek is meg kell felelniük. Komoly problémát jelentett valamennyi 
továbbtanulónak az osztatlan osztályokra szabott oktatásról az osztott osztályokban történı 
oktatásra való átállás, mert minden tanóra hosszan tartó, intenzív figyelmet igényelt, ami 
kétségtelenül nagyobb terhet rótt rájuk a korábban megszokott formához képest, nem beszélve 
arról, hogy a tudásszintben fennálló esetleges lemaradást is be kell hozni. A középiskolába 
került erdıkürti diákoknak elsısorban azok a tantárgyak okoztak nehézséget a 
középiskolában, amelyeket nem szaktanár oktatott az általános iskolában: „Matekból [voltak 
nehézségek], az nem volt olyan szakszerően oktatva. Nekem nem sikerült megérteni, és még 
voltak mások is az osztályból (…) A gimiben sikerült ezt behozni, de fél évig kellett 
korrepetálásra járni.” (CV, az iskola volt diákja) Az aszódi Evangélikus Gimnázium, mely 
nem csupán Erdıkürt, hanem a környezı kistelepülések tanulóinak is egyik fı célpontja, 
külön stratégiát dolgozott ki azok számára, akik szerényebb tárgyi tudással érkeznek, hogy be 
tudják pótolni esetleges lemaradásaikat: „Két csoport van: haladó, meg akit korrepetálni kell. 
Ez pont a kisiskolák miatt, hátha nem kaptunk szakszerő oktatást. Kémiából gyengébb 
csapatban voltam, de most már behoztam a lemaradást”.  
 
Az aszódi gimnázium év végi osztályzatainak elemzése során azt láthatjuk, hogy a mintába 
került tíz erdıkürti diák magasan az osztályátlag felett teljesített már a kilencedik 

                                                 
17 www.ohkir.gov.hu 
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évfolyamban is, egyetlen tanuló volt osztályának átlaga alatt, de összesítve még így is négyes 
tantárgyi átlaggal zárta az elsı évet. Ha azokra a tantárgyakra fókuszálunk, amelyek esetében 
nem volt szaktanári ellátás az általános iskolában, azt látjuk, hogy nincsen szignifikáns 
különbség a jegyek alakulásában a többi szakos tanár által tanított szaktantárgyhoz képest, 
vagyis a tanulók eredményei attól függetlenül alakulnak, hogy biztosított volt-e a szakos 
ellátás. (Hogy ez milyen mértében köszönhetı a középiskolába igyekvı diákok által 
szorgalmasan látogatott, fentebb említett különóráknak, nem tudjuk megállapítani.) A 
reáltantárgyak esetében pedig, összevetve az osztálytársak eredményeivel, általánosságban fél 
vagy egy egész jeggyel jobb eredményt értek el társaiknál az év végi értékelés során, illetve 
vannak olyan tanulók, akik már az erdıkürti iskolában is kitőnıek voltak, amely szintet tartani 
tudták a középiskolában is. Ha a középiskolában töltött második év végi értékelését 
összehasonlítjuk az elsı tanévben elért eredményekkel, nem találunk semmiféle tendenciát: a 
diákok tizedik osztályos érdemjegyeiben nincsen jelentısebb javulás, ami arra engedne 
következtetni, hogy a második évben sikeresen behozták esetleges lemaradásukat. Mindezek 
az eredmények az erdıkürti iskola tanári gárdájának munkáját dicsérik. Ez a tantárgyak 
oktatásának felében nem szaktanári munka, ugyanakkor az iskola a késıbbi felzárkózás 
sikerét garantáló, eredményesen konvertálható többlet-kompetenciákkal bocsátja útra tanulóit. 
Ennek köszönhetı, hogy a diákok számot tudnak vetni esetleges hátrányaikkal, azokat 
többletmunkával, ıket és felkészültségüket jól ismerı korrepetitor segítségével leküzdik, ezért 
eredményeikben nem maradnak alul osztálytársaikhoz viszonyítva (akiket vélhetıen 
úgyszintén támogat iskolán kívüli felkészítı, felzárkóztató munka).  
 
Ez még akkor is így van, ha a tanulóknak a helyi közösség elıtti rendszeres szereplései révén 
megszerzett kommunikációs kompetenciáiról szóló helyi vélekedéseket az érintett 
középiskolás diákok beszámolói nem erısítették meg. Ellenkezıleg, elmondásuk szerint 
nehézséget okozott számukra az órai szereplés is az eleinte idegen osztálytársaik elıtt: „Most 
már megszoktuk, mert minden órán felelünk. De kezdetben ez elég húzós volt a gimiben kiállni 
a többiek elé”. A zárt közösségbıl érkezı gyerekeknek a társas kapcsolatok létesítése is 
nehezebben ment az új és nagyobb intézményekben, mindegyik diák elbeszélésében 
megjelenik, hogy kezdetben szokatlan volt számukra egy olyan nagy iskola, ahol sem a 
tanárokat, sem a diákok többségét nem ismerték korábban: „Furcsa volt, hogy eddig 
mindenkit ismertem az iskolában, most meg jó, ha néha szembejön egy ismerıs.” Erdıkürti 
korrepetitoruk, mentoruk szerint a középiskolába lépı gyerekeknek kisebbségi komplexusukat 
is le kell küzdeniük, ami abból fakad, hogy egy kistelepülésrıl érkeznek a város iskolájába: 
„Például azért szeretik az evangélikus [gimnáziumo]t, mert ott rengeteg a vidéki. És így 
nagyon jól érzik magukat, azért nem mennek messzebbre, ezt megfigyeltem (…) Tehát 
nyilvánvalóan van leküzdeni való komplexusuk, holott én úgy gondolom, egészséges lelkő 
ember csak ilyen kis faluból terem. Na, de ık ezt nem tudják.” 
 
Ami az utazást illeti, azok a diákok, akik nap mint nap bejárnak, veszteségként élik meg az 
utazással eltöltött idıt: „Mindenki szeretett idejárni, itt volt közel, hamar hazaértünk, sok 
idınk volt, most elmegyünk Aszódra...többet voltunk együtt a haverokkal, meg iskola után 
simán kijöhettünk bringázni”. (CP, az iskola volt diákja) A hosszú buszozáson kívül gondot 
jelent a járatok ritkasága is: „Az zavar, hogy nincs busz, amikor kilenc órám van, de kibírom. 
Ekkor negyed hatra érek haza, máskor meg fél négyre, ami azért elég rossz, télen fagyoskodni 
a megállóban” illetve „az nem tetszik, hogy nem tudok hazajárni, mert egy órát kell várni a 
buszra.” Interjúalanyaink közül négyen kollégisták, mert így több idejük jut a különbözı 
programokra, szakkörökre és több szabadidejük marad: „A kolesztól kezdetben féltem, de 
aztán rájöttem, hogy ennél jobbat nem tudnék, mert bejárni nem tudnék, mert elvonná az 
egész szabadidımet, csak tanulni lenne idım.” (DF, az iskola volt diákja)  
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III. A kontextus 
 
 
Az erdıkürti iskola, illetve iskolamentés története nem függetleníthetı attól a tágabb 
kontextustól, amelyet a gazdasági és társadalmi kihívások, a költségvetés helyzete, a 
szakpolitikák és a hozzájuk szabott, központilag szabályozott mőködési feltételek jelöltek ki. 
Ezért az alábbiakban a tágabb kontextust próbáljuk meg szemléltetni: elıbb a községre és 
szők környezetére fókuszálunk, majd az erdıkürti kisiskola szempontjából releváns, országos 
tendenciákat mutatjuk be. 
 

3.1 Átfogó erózió 
 
Az ezredfordulót követı évekre négy, önmagában is jelentıs probléma mélyült tovább 
Magyarország vidéki térségeiben: a gazdaság városokban történı koncentrációja, a 
nagymértékő demográfiai erózió, az önkormányzatok által nyújtott közszolgáltatások, ezen 
belül a közoktatás finanszírozási problémái, végül az etnikai szegregáció. Ott, ahol a négy 
problémakör területi értelemben átfedésbe került – jellemzıen az ország aprófalvas perifériáin 
–, társadalmi krízisövezetek jöttek létre. 
 
Erdıkürtöt földrajzi elhelyezkedése egyfajta belsı periféria-helyzetbe szorította, amennyiben 
a fıvároshoz viszonylag közel, a Budapesti Agglomeráció tág értelemben vett győrőjén kívül, 
Pest és Nógrád megye határán helyezkedik el. Ezért a válságtünetek egyike-másika itt is tetten 
érhetı, de távolról sem olyan következetesen és drámai mértékben, amint az a külsı periféria 
krízisövezeteiben tapasztalható. Mindenekelıtt a demográfiai erózió, a helyi gazdaság 
minimálisra zsugorodása, az erıforrások szőkössége érdemel említést, amelyek együtt az 
önálló intézményfenntartás ellehetetlenüléséhez vezettek. Hogy mégis mőködött Erdıkürtön 
iskola a 2009/2010-es tanévben, az végsı soron annak köszönhetı, hogy a demográfiai erózió 
nem járt együtt a helyi közösség meggyengülésével. 
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3.1.1 Megélhetési viszonyok, közszolgáltatások 
 
Az a kistáj, a Dél-Cserhát, ahová a vizsgált község és környezete tartozik, völgyben fekvı 
kistelepülésekkel tőzdelt dombvidék, ami azért van sokkal jobb helyzetben, mint a 
válságövezetek, mert Budapest, Gödöllı és Hatvan bár napi ingázás árán, de megélhetést 
kínál az itt élıknek. Ezért annak ellenére alacsony (volt a vizsgálat idıszakában) a 
munkanélküliség, hogy a szóban forgó falvakban alig van munkahely. Erdıkürtön mindössze 
három-öt közmunkást kellett közfoglalkoztatáshoz juttatni, a kürtiek keresték és megtalálták a 
munkát, így 2009-ben csak néhány kisiklott élető személyt sújtott a tartós munkanélküliség, 
pontosabban munkaképtelenség.  
 
Az erdıkürti közintézmények (polgármesteri hivatal, óvoda, iskola), túl a községben élık 
igazgatási és közoktatási szolgáltatásokkal való ellátásán, tíz közalkalmazotti munkahelyet 
biztosítottak a kutatás idıszakában, s volt még a faluban posta, továbbá orvosi rendelı, ahová 
hetente kétszer járt ki az orvos Kállóból, a korábbi székhelytelepülésrıl, viszont a védını 
kürti lakos volt, akinek körzete Kállóra és Erdıtarcsára is kiterjedt. Mindössze hat 
vállalkozásnak leltük nyomát (egy bolt, két kocsma, s három építıipari vállalkozás, 
utóbbiakból kettı kényszervállalkozás), s a helyi gazdaság hasonló mértékő leépülése 
jellemezte a környezı falvakat is. A mezıgazdálkodás is összeszőkült: néhány vállalkozó 
megélt a nagyrészt bérelt földeken folytatott szántóföldi növénytermesztésbıl, ám a 
környéken élık többsége legfeljebb konyhakerti szintő mővelést folytat, állatok már alig 
vannak. Erdıkürtön is ezzel találkoztunk: a tısgyökeres erdıkürtiek, fıként az idısek még 
megtermelték a burgonyát, paprikát, hagymát, zöldségfélét egész évre a falu közepén vagy a 
szılıhegyen elterülı kertekben, ám csupán négy-öt háznál tartottak sertést, és már csak egy 
testvérpár foglalkozott tehéntartással, férfiak, egyikük biológiatanárként dolgozott a helyi 
iskolában, másikuk sohasem helyezkedett el. İk háztól adták el a tejet, túrót, tojást.  

3.1.2 Demográfiai erózió, reprodukciós potenciál 
 
Erdıkürt a leginkább elöregedı község szők környezetében, -12,4% volt a természetes 
népességcsökkenés 1990 és 2008 között, amit nem tudott ellensúlyozni a 9,6%-os pozitív 
vándorlási egyenleg, ezért lakóinak száma tovább csökken. A nagy elvándorlás itt is, másutt is 
a hetvenes években következett be, egyrészt a körzetesítések és a társközségeket sújtó építési 
korlátozások, másrészt a gödöllıi iparvidék vonzereje miatt. Az elvándoroltak gyermekei a 
városokban születtek meg, ami krónikus elöregedést, gyermekhiányt hagyott hátra a 
következı évtizedekre Erdıkürtön, és ez demográfiai értelemben a lejtıre állította a 
települést, amely ezen a téren amúgy is nagyon rossz adottságokkal rendelkezett. Talán a 
harmincas-negyvenes évek „vallási türelmetlenségének” idején, amikor fıként evangélikus 
oldalon tiltották a vegyes házasságokat18, túl sokan maradtak pár nélkül, mert a falun belüli 
tiltásokat nem ellensúlyozta a környezı településekkel fenntartott „házasodási piac” 
bıvülése.19 Egy generációval késıbb pedig a nık iskoláztatása, munkába állása, majd a 
férfiakénál nagyobb mértékő elvándorlása20 okozta, hogy olyan kirívóan magas Erdıkürtön az 
egyszemélyes háztartások aránya (30% 2001-ben), s ezért nagyon alacsony a község 

                                                 
18 Részletesen ld. jelen kötet Kisebbségben közösségben? c. tanulmányát. 
19 Már ha az erdıkürtiek túl igényesnek mutatkoztak a házasságkötések vonatkozásában is. E kérdéskör feltárása 
külön kutatást igényelne.  
20 A nık voltak a képzettebbek, és nıi munkából volt kevesebb a falvakban, ez magyarázza a nagyobb mértékő 
nıi elvándorlást. 
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reprodukciós potenciálja. Ezen az utóbbi években felélénkülı migráció sem segített, mivel az 
új betelepülık rendszerint nyugdíjasok. Azok a Budapestrıl kiköltözık, akik napi ingázásra 
kényszerülnek, lehetıleg a fıvároshoz közelebbi települést választanak, nem a 60 km-re fekvı 
Erdıkürtöt, ahonnan csak saját gépkocsival oldható meg a munkába járás, ezért nagyon 
drága.21 Kivételek azonban vannak: találkoztunk nemrégiben ideköltözött sokgyermekes 
családdal is. 

3.1.3 Szegregációs folyamatok és oktatási piac  
 
Az, hogy egy település képes-e önállóan közoktatási intézményeket, óvodát, iskolát 
mőködtetni, döntıen az ott születı s felnevelkedı gyermekek száma dönti el, ám olyan 
iskolakörzetekben, ahol felüti fejét a települési szegregáció, ahol a cigányság integrációját a 
munkaerıpiacról való tartós kirekesztettség, elnyomorodás akadályozza, ahol mélyül a 
szakadék és erısödik a feszültség cigányok és nem cigányok között, ott szükségképpen 
megjelenik az iskolák etnikai alapú elkülönülése. Különösen igaz ez akkor, ha mindez a 
cigányság nagyarányú növekedésével párosul, mint a szóban forgó települési környezetben 
Szirákon (31,4%), Kállón (23,5%), kisebb mértékben Erdıtarcsán (14,5%).22 Az „i-re” 
rendszerint a szülıi döntések teszik fel a pontot azzal, hogy – élve a szabad iskolaválasztás 
adta lehetıségekkel – a szegregálódó iskolákból más iskolákba viszik gyermekeiket. Így 
történhet meg, hogy érvényét veszti az az egyszerő szabály, hogy ott mőködhet iskola, ahol 
elegendı iskoláskorú gyermek él, s úgy módosul, hogy ott mőködhet iskola, ahová elegendı 
számú gyermeket íratnak be. Az „etnikai színezet”, vagyis az adott iskolába járó cigány 
gyermekek száma és aránya minden más kínálati szempontot felülír, az etnikai összetétel az, 
ami döntı mértékben pozícionál egy-egy iskolát az oktatási intézmények piacán.  
 
Abban a mikrotérségben, aminek Erdıkürt is része, két gettóiskola alakult ki az elmúlt másfél 
évtizedben, Szirákon és Kállón, s az utóbbi intézmény tagiskolájaként, csak alsó tagozattal 
mőködı erdıtarcsai iskola is efelé tart. Emellett erıteljesen növekszik a cigány népesség 
aránya Héhalomban és Egyházasdengelegen is, amelynek következtében közös fenntartású 
intézményeikben a gyermekek mintegy harmada roma származású. Ezek azok az iskolák, s 
mellettük a vanyarci is, ahol a helyben lakó roma gyermekek mellett a környékrıl bejáró 
romák is tanulnak, ami a kibocsátó település számára a gettósodás végállomását jelzi, azt a 
fázist, amikor már nem etnikai alapú a szelekció, mert a folyamatba a törekvı roma családok 
is bekapcsolódnak, legyen szó költözésrıl, vagy arról, hogy gyermekeiket jobb iskolába 
írassák.  
 
A kállói iskolában a kilencvenes években indult el és tíz év alatt lényegében befejezıdött a 
szegregálódás folyamata: 2009-ben egyetlen nem roma tanulót regisztráltak a felsı tagozaton, 
míg az alsó tagozaton a nem roma kisdiákok aránya 10% volt. Az iskola helyzete részben a 
faluban kialakuló, a romák javára változó etnikai összetételt tükrözi (a polgármester szerint 
ténylegesen 40% körüli a cigányok népességen belüli aránya), amely a gyermekek 
korcsoportjaiban – a természetes szaporodásban és a korszerkezetben fennálló 
különbségeknek köszönhetıen – eléri a 60-70%-ot. „A parasztok munkahely hiányában 
elvándoroltak, a roma családok itt maradtak” – magyarázza az egyre erıteljesebb etnikai 
arányváltozás kiinduló okát a polgármester. Ezt a folyamatot erısíti fel a szülık 
iskolaválasztása: a „paraszt szülık”, akik zokszóval vagy anélkül, gyermekeiket a helyi 
óvodába íratják, iskolát már másutt választanak számukra: a nem roma gyermekek túlnyomó 

                                                 
21 Részletesen ld. jelen kötet Kisebbségben közösségben? c. tanulmányát. 
22 A 2001. évi népszámlálás adatai 
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többsége már az elsı osztályt is másutt kezdi, a felsı tagozatot azonban – mint láttuk – egy 
kivétellel valamennyien másutt járják. Az iskola elutasításában elsısorban a nagyobb 
gyermekek körében elharapózó iskolai agresszió, a tanári fásultság és tehetetlenség, az oktatás 
színvonaláról kialakult képzetek, az együttélés (együtt tanulás) zökkenıibıl táplálkozó 
ítéletek és az ezektıl független elıítéletek, sztereotípiák játszanak szerepet.  
 
Nos, a kállói nem roma, alsó tagozatos gyermekek többsége az erdıkürti iskolában kezdte 
meg tanulmányait az utolsó 3-4 évben, míg a felsı tagozatosokat elıszeretettel íratják 
Kartalra, Aszódra. Az erdıkürti iskola tehát egy nagyon speciális keresletet elégít ki a szők 
környék oktatási piacán: az erdıkürti gyermekek mellett Kálló, továbbá a Kállóval 
szomszédos község, Verseg nem roma, alsó tagozatos tanulói számára jelent vonzó célpontot, 
elsısorban azért, mert az iskolában sincsenek romák, másodsorban azért, mert közel van, 
végül pedig azért, mert alsó tagozaton még nem riasztják el a szülıket az osztatlan osztályok, 
sıt, a családias légkörő kisiskola elınyös arcát mutatja gyermekek és szülık felé egyaránt.   
 

3.1.4 A kistérség 
 
A többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban TKT) – különösen az aprófalvas régiókban – 
az integrált iskolák létrehozásának (más szemszögbıl az iskolák megszüntetésének és 
betagolásának) a legfıbb ágensei voltak. (Lásd errıl bıvebben Kovács – Somlyódyné Pfeil 
2008, Váradi 2008b) Ahhoz képest, amilyen következetességgel szorították az 
önkormányzatokat az önálló fenntartás feladása felé pl. a Dél-Dunántúlon, a Pásztói 
kistérségben – mondhatni – szabotálták ezt a feladatot. 
 
Erdıkürt és a szomszédos községekbıl a Nógrád megyeiek a Pásztói kistérség déli 
perifériáján helyezkednek el – mintegy tizenegyen –, és rendelkeznek egyfajta „dél-nógrádi” 
identitással. Kistelepülések alkotják e mikrotérséget, jóval ezer fın felüli népességszámmal 
csak Palotás és Vanyarc büszkélkedhet, a gettósodó Kállón és Szirákon, továbbá Héhalomban 
alig valamivel haladja meg a lakosság száma az ezer fıt, a többi település az aprófalu 
kategóriához tartozik,23 vagy ahhoz közelít. Közös jellemzıjük, hogy nagyon laza szálakkal 
kötıdnek Pásztóhoz, mivel természetes vonzáskörzetük határait Gödöllı, Hatvan és Budapest 
rajzolják meg, Pásztóhoz csak statisztikai és közigazgatási szálak kapcsolják ıket. A többcélú 
kistérségi társulásban népességarányos a szavazás rendje és Pásztó önkormányzatának 
kebelén belül mőködik a társulás munkaszervezete, ami mind Pásztó hatalmi potenciálját 
mutatja, ám a kistérségi központ ambíciójából és tényleges erejébıl mégsem futotta arra, hogy 
olyan markáns közoktatás-szervezési aktivitást mutasson, amely hatni képes a ’végeken’ is. A 
társulás nem szólt bele a települések iskolafenntartással kapcsolatos döntéseibe, keveset kért, 
azt, hogy a TKT legitimitásához szükséges legminimálisabb létszámhatárokat tartsák be, s 
keveset adott, annyit, hogy így-úgy megszervezte a logopédiai ellátást és a gyógytestnevelést 
a mikrotérségi központokban, így az Erdıkürttel szomszédos Vanyarcon az egyiket, Palotáson 
a másikat. Amit kért a TKT, azt az iskolafenntartó települések azért tudták biztosítani, mert a 
legtöbb iskolában szlovák nemzetiségi oktatást folyt, amit adott, alig észrevehetıen adta, 
nehogy ráfizessen.24 Ezért Erdıkürt például 2010-ig nem is vette igénybe a logopédiai 
szolgáltatást. Ennek köszönhetıen maradt fenn a mikrotérséghez tartozó 11 településen kilenc 
iskola, amelyek közül csak a palotási és az erdıkürti önálló önkormányzati fenntartású – 

                                                 
23 A településtudomány az 500 fınél kisebb népességszámú községeket sorolja az aprófalvak körébe. 
24 Egy, a kistérség közoktatás-szervezésérıl szóló esettanulmány szerzıi szerint a központ csak olyan ügyekbe 
invesztált, amelyek hasznot hoztak számára, és a közoktatás nem tartozott ezek közé. (Nikitscher – Velkey, 
2010) 
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egyik azért, mert megteheti, másik azért, mert nem látott más lehetıséget –, a többi iskola 
társulásban mőködik. 
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3.2 Intézményfenntartás és/vagy fejlesztés: községi vélemények 
 
Mintegy átvezetésként, a 2009 nyarán végzett felmérés releváns szempontjainak értékelése elé 
a szülıi kérdıívek iskolaválasztási indokokat firtató kérdését, az arra kapott válaszokat tettük, 
hogy érzékeltessük a 19 kállói és a 3 versegi szülı iskolaválasztási szempontjainak az 
erdıkürtiektıl való eltéréseit. Ezek közül az oktatás színvonalának megítélése és az 
„osztálytársak”, vagyis a gyermekek összetétele érdemel figyelmet: míg a bejárók számára 
ezek a tényezık adták az erdıkürti iskola vonzerejét az erdıkürtiek számára kevésbé voltak 
fontosak, amennyiben adottnak tekintették ıket; a helyiek fıként az iskola közelsége és 
légköre miatt íratták ide gyerekeiket. 
 

1. ábra 
Mely szempontok játszottak szerepet abban, hogy gyermeküket az erdıkürti iskolába 

íratták? N= 51 (30 erdıkürti, 19 kállói és 3 versegi szülı) 
 
 

 
  Forrás: Szülıi kérdıívek, iskolások szülei, 2009. április  
 
A község jövıjével és (fejlesztési) perspektíváival kapcsolatos kérdésekre adott válaszok 
összegzéseként azt mondhatjuk, hogy az erdıkürtiek reményei szerint, miként iskolájukat, 
úgy településüket is megmentheti az a szerény, de mégis létezı kínálat, amelyet a falu a 
közszolgáltatások terén nyújtani tud, s nem utolsó sorban az, hogy az erdıkürti közösség 
„nyugodt, csendes, cigánymentes, barátságos”.25 Az új betelepülıket – befektetıi tıkébıl 

                                                 
25 Részletesen ld. jelen kötet Kisebbségben közösségben? c. tanulmányát. 
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létrehozott – infrastruktúrával ellátott telkek várják (20 ingatlan), s a helyiek úgy gondolják, a 
„szelektív befogadás” elvének fenntartása jelenthet garanciát arra, hogy a telkek el is 
keljenek. A vonzó lakókörnyezet kialakítása ugyanakkor további fejlesztéseket igényelne 
nemcsak a falu szélén, a szılıhegy egy részén kialakított „lakóparkban”, hanem a községben 
magában is. Erre azonban szinte semmi esélyük a kürtieknek, hiszen önkormányzatuknak – 
helyi gazdaság híján – csak a szerény kommunális adóból van bevétele, ezért az egyre 
szőkösebben mért központi normatívákra szorul. Évi mintegy 70 millió forintos költségvetése 
intézményei fenntartására sem elegendı, egyedüli esélyt a pályázati források jelenthetnének a 
község számára, ám olyan infrastruktúra-fejlesztést célzó pályázat, amelyhez semmiféle 
önrészt, saját forrást nem kell biztosítani, nincs. Ezért érdemelt figyelmet az a mintegy 20 
millió forintos megtakarítás, amelyet a képviselıtestület az „iskolamentés” elıtt arra szánt, 
hogy pályázik az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program keretében hozzáférhetıvé váló infrastruktúra-fejlesztési, vidékfejlesztési forrásokra, 
és ezért jelentett nagy áldozatot az a testületi döntés, amely ezt az összeget az iskola önálló 
fenntartására áldozta.  
 
Az alábbiakban két ábrát közlünk, az egyik azt mutatja, hogy a felsorolt intézmények közül 
melyek fenntartását és milyen mértékben tartják fontosnak a válaszadók, míg az azt követı 
grafikon a legsürgısebbnek tartott teendık rangsorát mutatja be. 
 

2. ábra 
Ön szerint mennyire fontos az, hogy Erdıkürtön mőködjön … (N=51) 

 

 
  Forrás: Kérdıíves vizsgálat 2009. nyara 
 

3. ábra 
Mi az a három legfontosabb probléma, amit meg kellene oldani Erdıkürtön? (N=51) 
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  Forrás: Kérdıíves vizsgálat, 2009 nyara 
 
Ami az intézmények jelenlétét illeti, az óvodát rangsorolták az elsı helyre a kürtiek, s 
hozzátesszük, ennek az intézménynek a mőködésével voltak a legegyöntetőbben elégedettek. 
Jóllehet az iskola létét is nagyon fontosnak tartotta a válaszadók 92%-a, de nem többen, mint 
ahányan a postáét vagy az orvosi rendelıét. A legalacsonyabb presztízse a polgármesteri 
hivatalnak volt, amely csak 66% szavazatot kapott a „nagyon fontos” kategóriában. 
 
Ami pedig a teendık rangsorát illeti: az 51 válaszadóból a legtöbben, 14-en az iskolaprobléma 
megoldását tették az elsı helyre. Ám úgy is fogalmazhatnánk, hogy csak 14-en. Mert ennyi 
szavazatot kaptak a „zöld” fejlesztési igények is – igaz, hogy csak második helyen, s az is 
igaz, hogy együttesen –: a víz- és szennyvíz elvezetésének s a szemét elhelyezésének gondjai, 
s a „zöld” beruházások szükségességét elsı helyen említık száma is aránylag magas (9 fı), 
megegyezik azok számával, akik az utak rendbetételét tartják a legégetıbbnek. Ez pedig 
összességében mégiscsak kérdıjelet kanyarít a fejlesztési igényeket zárójelbe tévı, 
változatlan szerkezetben (önálló fenntartásban, 8 osztállyal) történı intézményfenntartás 
erdıkürti gyakorlata mögé. 
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3.2.1 Lépéskényszerben: az intézmény-fenntartási autonómia végnapjai 
 
A képviselı-testület 2008. májusi ülésén hozott, a nyolcosztályos iskola megtartása mellett 
szóló döntésével, mondhatni mindent egy lóra tett fel azzal, hogy megtakarításait felélte/feléli, 
és elesett azoktól a pótlólagos, a mőködtetésre felhasználható forrásoktól is, amelyek a 
kistelepülések társulási feltételekhez kötött intézményfenntartását hivatottak biztosítani. Nincs 
arról szó, hogy a társulás idején ne kellett volna hozzátenni az intézményfenntartást 
közvetlenül vagy kistérségi közvetítéssel célzó központi költségvetési forrásokhoz, ám ez nem 
haladta meg a kiadások negyed részét. A kimaradó bevételeknek köszönhetıen ez az arány 20 
százalékponttal megemelkedett 2009-ben, ami összegszerően 14,7 millió forintot tett ki. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy a 2010. év túlélése drasztikus megszorításokat kíván, amit az alábbi 
táblázat érzékeltet. 
 

4. táblázat 
Kiadási többletek az erdıkürti iskolában 2009-2010 

2009 2010 
Intézmények 

Bevétel (Ft) Kiadás (Ft) Bevétel (Ft) Kiadás (Ft) 
Óvoda 3 990 667 8 294 000 3 995 000 3 253 000 
Iskola 14 444 000 24 927 000 12 399 333 23 815 000 
Összesen 18 434 667 33 221 000 16 394 333 27 068 000 

14 786 333 Ft 10 673 667 Ft 
Kiadási többlet 

45% 39% 
                      Forrás: Erdıkürt, Önkormányzati irattár 
 
Mivel az intézményektıl, különösen az óvodától megvont források hiányát kevés erdıkürti 
érzékelte, a túlnyomó többség osztotta a képviselı-testület ama meggyızıdését, hogy az 
iskola és a község sorsa elválaszthatatlanul összefonódik, elıbbi feladása óhatatlanul a falu, a 
közösség hanyatlásához vezet, ezért nem hibáztatták a községvezetést a meghozott döntésért. 
Pedig – amint a táblázat mutatja – a 20 millió forintos megtakarítást már 2010 közepéig 
elemésztik az iskolára fordított önkormányzati befizetések, s vélhetıleg év vége után nincs 
tovább, hacsak nem következik be éles fordulat az új kormányzat közoktatás-finanszírozási 
politikájában.   
 
Az öröm az iskola megmaradása felett osztatlan volt 2009 nyarán, a ráfordításokat sem 
sajnálták, és azt sem bánták kürtiek, hogy az áldozatot részben nem kürti gyerekekért, hanem 
bejárókért hozták, ugyanakkor a megkérdezettek mintegy fele tartott attól, hogy túl nagy árat 
kell az iskola megtartásáért fizetni. 
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4. ábra 

Mi a véleménye azokról az intézkedésekrıl, amiket az iskola és a község vezetése, ill. a 
civil szervezetek az iskola megmentéséért tettek 
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 - Az iskola ne fogadjon más falvakból roma
tanulókat, ha jó tanulók, akkor sem

 - Az iskola megléte csak az iskolás
gyerekek és családjuk számára fontos

 - Nem örülök, hogy megmaradt az iskola,
mert túl sokba kerül és ezt megsínyli a falu

 - Az iskolára fordított pénzt és energiát
jobb lenne más, a falu számára fontos

dolgokra fordítani

 - Örülök, hogy megmaradt az iskola, de
félek, ez túl nagy áldozatokkal jár a falu

részérıl

 - Ha nincs elég gyermek a 8 osztályos
iskola mőködtetéséhez, mőködjön az iskola

6 vagy 4 évfolyammal.

 - Az iskola megléte a falu teljes lakossága
számára kulcsfontosságú

 - Jó, ha az erdıkürti iskolába más faluból is
járnak gyerekek, ha ezzel az iskola

megmenthetı

 - Örülök, hogy megmaradt az iskola

A válaszadók %-ában

Teljes mértékben 

Egyáltalán nem 

 
  Forrás: Kérdıíves vizsgálat 2009. nyara 
 

IV. Kitekintés  
 
Az Erdıkürthöz hasonló vagy kisebb mérető falvakban bekövetkezett demográfiai erózió az 
önálló intézményfenntartás képességét és szükségességét is megkérdıjelezik. Hozzátesszük: 
az iskolafenntartás problémája – már ahol ez még probléma – legalább olyan mértékben 
település-szerkezeti, önkormányzati gazdálkodási, mint oktatás-és helyi mővelıdésszervezési 
kérdés. 
 
Az intézményfenntartás problémakörét a tanulók számának alakulásának oldaláról vizsgálva, 
meglehetısen drámai mértékő visszaesést mutatnak az adatok. Az 1990/1991 tanévhez képest 
a 2008/2009. tanévre 32%-kal esett vissza a nappali tagozaton tanuló általános iskolások 
száma. A pedagógusok körében a visszaesés tíz százalékponttal alacsonyabban alakult, 22%-
os volt. 
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5. ábra 
A tanulók és pedagógusok száma a 2008/2009. tanévben az 1990/9991. évi százalékában  

 
  Forrás: OKM Oktatási Statisztika 
 
A tanulólétszám zuhanása minden települési kategóriában intézmény-összevonásokat 
kényszerített ki, amelyek gyakran vezettek iskolák megszőnéséhez. Ez fájdalmas, sokáig 
halasztott döntések nyomán következett be az egyetlen iskolát fenntartó kistelepülések 
többségében és legtöbbször akkor következett be, amikor az iskola fenntartása csıdveszélybe 
hozta az önkormányzatot. (Hermann 2004 a,b) 
 
Hogy van hely a nap alatt a kistelepülések számára akkor is, ha megszőnnek iskolafenntartók 
lenni, azt a késıbbiekben jobban körüljárjuk. Egyelıre csak emlékeztetünk Forray R. Katalin 
e tárgykörben tett lakonikus, ám fontos kijelentésére, mely szerint elvesztette 
társadalomkritikai, szociológiai érdekességét az a kérdés, hogy életképes-e a falu iskola 
nélkül, azon egyszerő oknál fogva, mert „kiderült, hogy életképes, ha más szálak szorosan 
főzik a társadalomhoz.” (Forray, é.n.).  
 
Magyarországon 1993 és 2008 között összesen 331 iskola szőnt meg azokban a 
településkategóriákban, kistelepüléseken és aprófalvakban, amelyeknek – sokak véleménye 
szerint – sorsa, jövıje függ az iskola lététıl. Amint azt az alábbi táblázat mutatja, a bezárások 
az ezredfordulót követıen gyorsultak fel, amikor a legnagyobb veszteséget az 500-1000 fı 
közötti népességszámmal rendelkezı községek szenvedték el, rájuk ekkor került sor, az apró- 
és törpefalvakra jóval korábban. Másképpen szólva: az ezredforduló után a korábbi 
elvándorlások és a gyermekszám drámai csökkenése miatt – amely állítás természetesen csak 
a nem gettósodó települések esetében állja meg a helyét – az 500-1000 fıs kisfalvak is 
tömegesen veszítették el önálló iskolafenntartó képességüket. Végsı soron ezt példázza 
Erdıkürt esete is. 
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5. táblázat 

Bezárt vagy betagosított kistelepülési iskolák 1993-2008 településkategóriák szerint 
 

 
 

 
 
 
 

Forrás: T-Star adatok. Koós–Kovács–Nikitscher: Intézményi adatbázis, MTA RKK TKO 
 

Az alábbi ábra azt érzékelteti, hogy a különbözı korszakokban bekövetkezett iskolanyitások 
és bezárások egyenlege miként alakult a kistelepülések, apró- és törpefalvak világában. Az 
egyenleget az iskola nélküli településeknek az adott településkategórián belüli arányával 
érzékeltetjük. Ez a megközelítés rámutat arra, hogy a rendszerváltozást követı 
„visszakörzetesítési hullám” dacára (Forray, 1998) a kismérető települések minden 
kategóriájában nıtt azoknak a községeknek a száma és aránya, amelyek lemondani 
kényszerültek az önálló iskolafenntartásról. 

• A 300 fınél kevesebb népességet számláló aprófalvak körében még a 
rendszerváltozás elıtt eldılt az intézményfenntartás sorsa. Az összesen hat 
visszaállított/újraindított iskola az országos statisztika szintjén kialakult összképen 
nem tudott változtatni. (Hozzátesszük, hogy számos „visszakörzetesített” iskola 
„csak” szuverenitását nyerte vissza, nem kellett újra indítani. Ezek az iskolák a 
körzeti iskolával közös irányítás alatt mőködtek a hetvenes évektıl a rendszerváltás 
körüli évekig. Ez történt Erdıkürtön is.) 

• Az 500 és 1000 közötti lakosságszámmal rendelkezı községeket az ezredforduló után 
érte el az iskolabezárások nagy hulláma, amely 114-rıl 250-re, 17%-os részesedésrıl 
47%-ra emelte az iskola nélküli községek számát illetve arányát. Ez annak dacára 
következett be, hogy a vizsgált periódusban, 1993 és 2008 között 22 községben új(ra 
indult) iskolát regisztrálhatunk, amelyek közül 14 még mőködött 2008-ban is. Az 
iskolájuk bezárásáról vagy betagosításáról hozott döntések felé a 2004-ben hozott  
„kistérségi törvény”, majd az önhibájukon kívül forráshiányos települések pályázati 
esélyeit szabályozó, 2007. évi költségvetési törvény terelte az önkormányzatokat.26 

• Az 1000-2000 közötti lakosságszámú települések között is vannak olyanok, amelyek 
nem tartanak fenn iskolát, ezt a településcsoportot az intézménybezárási kényszer 
eddig elkerülte.  

 

                                                 
26 2004. évi CVII. Törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról. 

Településkategória 1993-2001 2002-2008 Együtt 
300 fı alatt 23 23 46 
300-499 fı 38 78 116 
500-999 fı 16 136 152 

1000-1999 fı 17 0 17 
Összesen 94 237 331 
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6. ábra 
Iskola nélküli kistelepülések és aprófalvak 1993-2008 

 

 
  Forrás: T-Star adatok. Koós–Kovács–Nikitscher: Intézményi adatbázis, MTA RKK TKO 
 
Az alábbi táblázat a másik oldalt, az iskolát mőködtetı településeket veszi számba az ezer 
fınél alacsonyabb népességszámú településeken, iskolatípusok és népességszám szerinti 
településkategóriák szerint. Az adatokból kiviláglik, hogy a bı másfélezer kistelepülés, apró- 
és törpefalunak csupán 29%-a tart fent iskolát, ezek 83%-a  500-999 fıs településen fogadja a 
tanulókat. A kistelepülési iskoláknak durván fele teljes iskola, ahol alsó és felsı tagozatos 
évfolyamok egyaránt vannak. A csak alsó tagozatos iskolák magas részaránya (43%) az 500-
999 fıs kategóriában is érvényesül.  
 

6. táblázat 
Mőködı iskolák az ezer fı alatti településeken 2008 

Iskolatípus Településkategória Iskola (db) 
300 fı alatt 2 
300-499 fı 53 

Csak alsós osztályokkal mőködik 
(231) 
  500-999 fı 176 

300 fı alatt 1 
300-499 fı 2 

Csak felsıs osztályokkal mőködik 
(19) 
  500-999 fı 16 

300 fı alatt 3 
300-499 fı 19 Teljes iskola (243) 

  500-999 fı 221 
300 fı alatt 582 
300-499 fı 370 Nincs iskola (1203) 

  500-999 fı 251 
Összes, 1000 fısnél kisebb település  1696 
Ebbıl iskolafenntartó 493 
Iskola nélküli község 1203 

                 Forrás: T-Star adatok. Koós–Kovács–Nikitscher: Intézményi adatbázis, MTA RKK TKO 
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Van, kell, hogy legyen hely a nap alatt azon kistelepülések számára is, hiszen kétharmados 
többségben vannak, ahol nincs iskola vagy ha van, csak alsó tagozatos osztályokkal mőködik. 
Ezt mutatják azok a számítások, amelyek az iskolafenntartó és az iskolával nem rendelkezı 
települések társadalmi összetételét vizsgálják.27 Az eredmény, a két településcsoport 
összetételének hasonlósága meghökkentı, ami azt is jelenti, hogy az iskola léte vagy nem léte 
elvesztette korábbi kardinális jelentıségét a lakóhely minıségének meghatározásában. Ez 
persze csupán annyit jelent, hogy az iskola léte nem garancia arra, hogy a település polgárai 
boldoguljanak és fordítva: iskola nélküli településeken is élnek módos, sikeres helyi 
társadalmak. Ezek azok a falvak, amelyeket erıs szálak főznek a társadalom egészéhez, míg a 
másik oldalon dezintegráció elszenvedıit találjuk, akár van iskolájuk, akár nincs. 
  
A jelenségre részben a vidék funkcióváltozással egybekötött átalakulása, a pusztán 
lakóhelyként szolgáló falvak térnyerése, a városból kitelepülı, ám továbbra is városi 
intézményeket használó középosztály ad magyarázatot, részben az, hogy a falusi középosztály 
is egyre könnyebben éri el a városi intézményeket „otthonról”, ha igényei úgy diktálják. Ahol 
pedig a szegénység veszélyeztet, vagy éppen eluralkodik, úgy tőnik, nem segít az iskola.  
 

7. ábra 
Az iskolával rendelkezı és iskolával nem rendelkezı települések megoszlása helyi 

társadalmuk összetétele, szociális helyzete szerint, 2008 
 

 
  Forrás: T-Star adatok Koós–Kovács–Nikitscher: Intézményi adatbázis és az MTA RKK Térségfejlesztési    
  Kutatások Osztályán összeállított más adatbázisok 
 
Mindez nem azt jelenti, hogy az iskola ne képviselne értéket, hogy ne adna olyan többletet 
egy-egy településen, amely mással alig vagy nem is pótolható. A kisiskolák elınyeirıl szóló 
fejezetben számos példát találunk arra, hogy sokfunkciós, a közoktatáson túl kulturális és 

                                                 
27 A szegénységi kockázat mutatóját az MTA RKK Térségfejlesztési Kutatások Osztályának kutatói dolgozták ki 
annak jelzésére, hogy milyen jövedelmő, képzettségő, szociális helyzető népesség él egy-egy településen. A 
felhasznált mutatók: 1. Fiatalodási index (a 0–14 évesek a 60 évnél idısebbek arányában) 1995, 2005; 2. 
Középfokú végzettségőek a 18 évesnél idısebbek arányában 1990, 2001; 3. Egy állandó lakosra jutó adózott 
havi jövedelem és nyugdíj 1995, 2005; 4. Regisztrált munkanélküliek a 18–59 évesek arányában 1995, 2005; 5. 
Nem korbetöltött nyugdíjasok aránya 1995, 2005. Mivel lakosságarányos indikátorokat használunk, a 
nagyvárosok (alkalmasint számbeli fölényben lévı) elesett társadalmi csoportjainak kimutatására ez a módszer 
nem alkalmas. 
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közösségi missziót ellátó intézményrıl van szó, amelynek fontos szerepe van / lehet a helyi 
identitás erısítésében, a civil mozgalmakba mintegy belenevelıdı, a közösségbe ágyazódó 
„helyi polgárok” kinevelésében, a közösségi ünnepek és sikerek megélésében  stb. játszott 
szerepükre. S a visszahatás is erıs: ahol máig ható, közösségteremtı hagyományai vannak az 
iskolának, s nem következett be lakosságcsere, ott történhet meg, hogy a közösség az 
iskolafenntartás fontosságát az életkörülményeket meghatározó más fejlesztési célok elé 
sorolja az aránytalanul magas ráfordítások ellenére. Ez történt Erdıkürtön is, és valami 
hasonló történhetett azokban a kisfalvakban, ahol még iskolát mőködtetnek. Hozzátesszük, 
ezeknek az iskoláknak mintegy fele igazán kicsi, tanuló létszámuk nem éri el az 50 fıt és 90 
százalékuk csak alsó tagozatos, osztatlan vagy részben osztott osztályokkal mőködik. Az ezer 
fınél kisebb lélekszámú községeknek mintegy 7%-át képviseli az a 124 település, ahol 50 és 
100 fı közötti tanulólétszámú iskola mőködött 2008-ban. Ebben a kategóriában, és ide 
tartozik az erdıkürti iskola is, az intézmények 82%-a rendelkezik alsó és felsı tagozatos 
osztályokkal is.   
 

8. ábra 
Az ezer fı alatti községekben mőködı iskolák tanuló-létszám szerinti csoportjai 2008 

 

 
  Forrás: OKM Oktatási Statisztika 
 
 
Következtetések 
 
Nem könnyő feladat az erdıkürti iskolamentés tanulságainak levonása. Egyrészrıl nagyszerő 
az iskola megırzésével önmagában együtt járó értékmentés, amely a civil kapcsolatok sőrő 
körei által átszıtt faluközösség lényegében egyöntető támogatásával következett be 2008-ban. 
Ugyanakkor a közösség hangadói gyakran intoleranciával viselték az ellenoldali 
véleményeket. Ezért csak bizalmas beszélgetések keretében hangzottak le kételyek az 
iskolával kapcsolatos döntést illetıen olyanok szájából is, akik pedig kompetens szakemberek 
és/vagy döntéshozók egyben. A képviselıtestület felelıssége óriási, elsısorban azért, mert 
élvezte a faluközösség bizalmát, másodsorban azért, mert tagjai az iskolamentésben erıs 
háttérszerepet betöltı civil szervezetekben is hangadó szerepet töltöttek be.  Ugyanakkor egy 
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tiszteletdíjas polgármester által vezetett laikus testületrıl van szó, amely nélkülözte az ügy 
horderejéhez méltó szakmai hátteret. Ezért a felmerülı alternatívák kidolgozatlanok maradtak, 
így tulajdonképpen csak a helyi fenntartású iskola alternatívája maradt (a bezárás fel sem 
merülhetett.).  
 
Az egy másik kérdés, hogy a négy vagy hatosztályos intézményre váltás lehetıségének 
átgondolása is elmaradt, mert az a kállói gyermekekre alapozott megoldást sodorta volna 
veszélybe és ellentétben állt volna a pedagógusok érdekeivel, így maradt a nyolcosztályos 
modell. Bár hozzá kell tennünk: a hasonló nagyságú iskolák zöme is a részben osztatlan, de 
teljes, vagyis alsó és felsı tagozatos osztályokat is mőködtetı iskola mellett döntött részint 
azért, mert attól félnek, hogy a felsı tagozatát részben vagy egészben elvesztı intézménybıl 
elviszik a szülık a gyermekeket, részint a várható megtakarítás csekély mértéke miatt. Mégis: 
ez az a pont, ahol kérdıjelek kerülnek az erdıkürti iskolamentés szép története mögé. A kállói 
gyermekek tudatos toborzásával ugyanis Erdıkürt óhatatlanul szereplıje lett az etnobiznisz 
iskolai piacon folyó változatának: az iskolamentı közösséget – végsı soron – a szomszédos 
település, Kálló nem roma származású kisiskolásainak szülei hozták helyzetbe azzal, hogy 
gyermekeiket a kürti iskolába íratták.  
 
Az erdıkürtiek mentségére hozzá kell tennünk, hogy valóban kutyaszorítóban voltak és 
vannak, s nem biztos, hogy ha egymás közt sikerül megegyezniük, találnak tartós partnert 
korrekt iskolatársulás alapítására. Ugyanis nemcsak az erdıkürtiek vádolhatók 
nehézkességgel, amikor kommunikációról, stratégiai gondolkodásról, tárgyalási taktikáról, 
együttmőködésrıl van szó. A környezı települések sem mentesek a hiányosságoktól, 
gyengeségektıl. Emellett rugalmatlan szabályok is nehezítik a dolgukat, ilyen a 
megyehatárokon átívelı körjegyzıségek tilalma, vagy a rossz / hiányos infrastruktúra 
(veszélyes, szerpentines vagy éppen hiányzó utak), mely körülmények a falu viszonylagos 
elzártságával, megyehatár menti helyzetével függenek össze (amely más oldalról a helyi 
közösség erejének is egyik generáló tényezıje, hatása tehát nemcsak negatív).  
 
Az együttmőködési korlátok vélhetıen fel sem merültek volna, ha Erdıkürt természetes 
vonzáskörzeti (kis)központja, Kálló, nem indul rohamos gettósodásnak, amely áthidalhatatlan 
szakadékká mélyítette a két község közötti, a közös tanácsi korszakból maradt árkokat. Ezért 
Erdıkürt szők környezetében hiányoznak a Forray által emlegetett azon szálak, amelyek a 
társadalomhoz való kapcsolódást biztosítanák, miközben fekvése megakadályozza abban, 
hogy a szők környezet helyett a tágabb környezethet, a gödöllıi iparvidékhez vagy a 
fıvároshoz kapcsolódjon. Ilyen körülmények között, természetes és magától értetıdı társulási 
lehetıségek hiányában erısödött fel az önálló fenntartású, saját iskola alternatívája.  
 
Az iskolamentés története ezért egyben Erdıkürt elszigetelıdésének története, ami arra 
figyelmeztet: sok akadálya van a szervezeti integrációnak, még ha racionálisnak, hatékonynak 
és az oktatás minısége szempontjából kívánatosnak is tőnik (Andor, 2005; Kozma, 1996). 
Ezzel együtt: hosszabb távon aligha van más út Erdıkürt számára, mint hogy kitörjön 
elszigeteltségébıl és a közös kulturális gyökerek, a bizalom és a méltányosság alapján érdemi 
és tartós együttmőködést alakítson ki a környezı települések valamelyikével. A legnagyobb 
valószínőséggel a Vanyarccal alakítható ki közös intézményfenntartás, annál is inkább, mert a 
költségvetési helyzet szorításában az elsı lépést az erdıkürti képviselıtestület megtette: 2009 
nyarán bejelentette a körjegyzıséghez való csatlakozási szándékát. A képviselıtestület az 
óvoda önálló fenntartásáról is kész lett volna lemondani, az iskoláról azonban hallgatott.  
 



A jöv ı nemzedékek országgy őlési biztosának megbízásából készített tanulmány  

2010 nyaráig – vélhetıen a közelgı önkormányzati választások miatt – az erdıkürti 
felvetésekre a vanyarci testülettıl nem érkezett válasz, ami a 2010 ıszén megválasztandó új 
képviselıtestület kezébe helyezte az iskola sorsával kapcsolatos döntést.  
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