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ELŐSZÓ 

 

„Az igazi, az élő virágnak is szüksége van a gyökerekre és a földre, 

amelyből táplálkozik. Így lesz igazi sorsa, 

amely néha szép, néha fájdalmas, de mégiscsak igaz.”1 

 

 

Szakdolgozatomban egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kicsiny falu, 

Újcsanálos helyi társadalma a főszereplő. Olyan hős, melynek érdemes 

megismerni születését, életét, küzdelmeit, örömeit. 

Ennek a társadalomnak én is tagja vagyok. Büszke és elkötelezett. És 

szerencsés, mert van miből élnem. Ahogy előszóm mottójául választott 

idézetemben olvashatjuk: vannak gyökereim és földem, életterem, van 

miből táplálkoznom.  

Mindannyiunk számára, itt élőknek a gyökereink, az elődeink példája és 

éltető ereje biztosítja ma is az összetartozás, az integráció nélkülözhetetlen 

feltételét. Így dolgozatom két idősíkon játszódik, egyrészt visszatérek a falu 

kialakulásának idejére, mivel enélkül nehezen lenne követhető, megérthető 

a ma itt élők társadalma, társadalmi integrációja. Másrészt a mai közösség, 

a mai élettér, a mai „itt-élet” azon elemeit emelem ki, amelyek jelentős 

szereppel bírnak témámban. 

Elméleti keretemnek Parsons rendszerelméletét hívtam segítségül. Ha 

minden társadalomra igaz, hogy meghatározott alrendszerei által leírható, 

akkor a mi kicsiny társadalmunknál is érvényesülnie kell. 

Behálózza másrészt szakdolgozatomat Weber protestáns etikája. Elődeink 

ennek megtestesítői voltak, és hiszem, hogy jó úton haladunk afelé, hogy mi 

is azokká válhassunk. 

Dolgozatom tehát a szülőfalumat született bemutatni, egyszerre két 

idősíkon: egy egyszervolt falu, egy összetartó csodaközösség, melynek 

                                                 
1 Bódi László - Republic 
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köszönhetjük mai életterünket, és a mai faluközösség olyan elemeit, 

amelyek hordoznak még a régmúltból valamit, amit értéknek, kincsnek, 

társadalmi tőkének nevezhetünk. És amikből erőt meríthetünk, példaként 

szolgálhatnak, és talán egy más, egy jobb életminőség lehetőségét rejtik, 

felelevenítve a régmúlt szokásokat, tudásokat követhetővé váltva. 

 

Kérném hát az olvasót, tartson velem, nézzük, ahogyan: 

„Megaranyosodnak a fehér fellegek, 

Szép felhők! mindenik úgy megy el fölöttünk, 

Mint egy tündérrege.”2 

                                                 
2 Petőfi Sándor: Kiskunság 
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1 .  f e j e z e t  

PARSONS RENDSZERELMÉLETE 

 

Talcott Parsons tudományos tevékenysége meghatározóan járult hozzá az 

amerikai szociológia intézményesítéséhez, és a huszadik századi, nem csak 

az amerikai szociológia történetének alakulásához.3 Sőt – mivel többek 

között Durkheim és Weber tanait is „hirdeti”, elmondható, hogy a 

szociológia történetének nem csupán saját századát határozza meg. Bírálói 

terjedelmes, homályosan fogalmazó, nehézkesen olvasható szövegeivel, 

koherenciájával, folyvást átépített fogalomkészletével, stílusával érvelnek, 

illetve társadalmi-politikai egyensúlyigénye, konzervativizmusa a talált 

indok. Ellenpontokként Pokol Béla Habermas és Gouldner véleményét 

említi.4 Habermas szerint huszadik század végi társadalomelmélet nem is 

létezhet Parsons nélkül. Gouldner pedig Parsons műveinek 

legkiemelkedőbb hatásáról ír a huszadik századi polgári elméleti 

gondolkodásra. A kortársak, s így az utókor is főként absztrakt elméleti 

munkáit ismeri, azonban számos empirikus elemzése is ismert. Homans 

szavait idézve: ,,Különös módon a konkrétumokat tekintve is jó 

szociológus volt néha. Amikor olyan dolgokról írt, mint például az orvosi 

hivatás, amelyet első kézből tanulmányozott, gyakran éles szemű 

megfigyeléseket tett. Az volt a tragédiája, hogy nem akart empirikus 

szociológusként ismertté válni. Teoretikusnak lenni nagyobb presztízzsel 

járt, ő pedig ragaszkodott ehhez a szerephez" 

 

                                                 
3 Némedi Dénes: Előszó, In: Válogatás Talcott Parsons cselekvéselméleti írásaiból, 

Szociológiai füzetek 38., 1985. 

4  Csepeli György – Papp Zsolt – Pokol Béla: Modern polgári társadalomelméletek, Pokol 
Béla: a funkcionalista rendszerelmélet kibomlása, Talcott Parsons és Niklas Luhmann 
társadalomelméletének kategóriáiról, Gondolat, Bp., 1987. 
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,,Talcott 

állandóan hidakat akart építeni, 

 még akkor is, ha nem mindig talált két pillért, 

ami közé a hidat verhetné."5 

( Homans) 

Parsons 1902-ben született Colorado Springsben. Apja protestáns lelkész, 

teológus és irodalomtanár volt. Közép-Nyugat Amerikában nőtt fel. 

Eredetileg az Amherst Collegeban szeretett volna orvossá lenni, biológiát 

és filozófiát tanult, majd a társadalomtudományok felé fordult. Így kerül 

1924-25-ben a Londoni Közgazdaság-tudományi Egyetemre (London 

School of Economics), ahol megismerkedik Malinowski elméletével, 

Marshall és Pareto tanaival. Az ezt követő évet szintén Európában tölti, 

Németországban a Heidelbergi Egyetemen ösztöndíjasként. Életének talán 

legmeghatározóbb időszaka ez, mivel amerikaiként tulajdonképp korábban 

nem ismerhette a néhány évvel korábban eltemetett Max Weber elméleteit, 

melyek „fellegvára” volt ezidőtájt Heidelberg, és melyekkel Parsons életre 

szóló szövetséget köt, le is fordítja majd a Protestáns etikát és a Gazdaság 

és társadalom bizonyos részeit. A Harvardon a közgazdasági-, majd az 

1931-ben megalakult szociológia tanszéken lett tanársegéd, majd 

professzor, egyetemi kurzusainak is Weber volt az egyik fő témája, és oka 

az előadásai látogatottságának. Hallgatói között tudhatjuk többek között 

Mertont, Davist és Moore-t.  

Első komolyabb munkája, A társadalmi cselekvés struktúrája egy 

évtizedes késéssel, az 1940-es évek második felében hozta meg a várt 

elismerést. Ez együtt említendő más életrajzi elemekkel, mint a Társadalmi 

Kapcsolatok Tanszékének megszervezése és tanszékvezetői pozíciója, 

ahol nyugdíjba vonulásáig működött, vagy az Amerikai Szociológiai 

Társaság kitűntetése, miszerint Parsons az amerikai szociológia központi 

                                                 
5 Pál Eszter: Talcott Parsons: Rendszerelmélet és organicizmus, In: Kötő-jelek, 2003. 
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alakja. A későbbiekben további címek bírója, mint például a művészeti és 

tudományos akadémia elnöke. 

  

A hatvanas években Parsons elmélete új keretbe kerül, a cselekvés- és 

rendszerelmélete kiegészül evolúciós elmélettel, mely biológiai, orvosi 

tanulmányaira vezethető vissza. Pál Eszter idézi erről: ,,A tudomány istene 

valóban az Evolúció. De azok számára, akik igazi tudományos szellemben 

fejezik ki hódolatukat, nem tűnik árulásnak, ha a tudomány fejlődése 

meghaladja azt a pontot, ahová ők maguk elérkeztek. Éppenséggel saját, 

legnagyobbra törő reményeik teljesülése ez.”6 

Halála előtt néhány héttel Heidelbergben egy tudományos konferencián, a 

doktorátusa megújítása alkalmából tartott előadást. Haza sem tért már, 

Németországban érte a halál, az anekdota szerint Weber kéziratokkal a 

kezében. 

 

Parsons életművéből szakdolgozatom számára analitikus jellegű 

rendszerelméletét kölcsönözném.7 A természettudományokból eredő a 

társadalomtudományra is nagy hatással bíró rendszerelméletek közül 

Parsons alkotta a legátfogóbbat.  

A rendszert az elemek olyan összefüggő halmazaként határozhatjuk meg, 

melyek között rendezett kapcsolatok állnak fenn, és amelyek elkülönülnek 

a rendezetlen külvilágtól.8 Analitikus rendszerről van szó, vagyis a 

társadalmi rendszerek, a rendszer elemek a valóságban nem különülnek el 

a környezetüktől, egymástól. 

Sőt maga a rendszer is valószínűtlen nem csupán azért, mert csekély a 

valószínűsége, hogy egy ilyen rendezett állapot létrejöjjön, hanem mivel 

                                                 
6  Pál Eszter: Talcott Parsons: Rendszerelmélet és organicizmus, In: Kötő-jelek, 2003. 

7 Helmut Staubmann: Cselekvéselméleti rendszerelmélet – Talcott Parsons. In: Morel-
Bauer-Meleghy (szerk.): Szociológiaelmélet. Osiris, Bp., 2000. 

8  Válogatás Talcott Parsons cselekvéselméleti írásaiból, Szociológiai füzetek 38., 1985. 



 10 

rendszerei és alrendszerei a tudományos elemzést hivatottak segíteni, a 

valóságban ilyen formában nem léteznek. 

 

Funkcionalista elméletről van szó, a rendszer elemeinek osztályozása az 

általuk betöltött funkciók alapján történik. Parsons azt feltételezte, hogy 

bármely társadalom vizsgálatánál fellelhetjük ugyanazon funkciókat és 

ugyanazon alrendszereket, amelyek hozzájárulnak a társadalom, mint 

integrált egész fenntartásához. 

A modern társadalmak rendszere című utolsó könyvében Parsons egész 

elméletét hierarchikus rendszerbe rendezi.9 

Rendszer-hierarchia: 

 1. télikus rendszer 

 2. cselekvési rendszer 

 3. bioszféra szintje 

 4. fizikai világ 

A cselekvési rendszer négy alrendszerből áll, amelyeket funkcionális 

különbségeik által különíthetünk el. 

1. adaptáció (A) 

2. célelérés (G - goal) 

3. integráció (I) 

4. mintafenntartás (korábban látens rendszer - L) 

Társadalmi rendszerelméletében az alábbi alrendszereket különíti el: 

1. viselkedési alrendszer 

2. személyiségi alrendszer 

3. szociális vagy társadalmi alrendszer 

4. kulturális alrendszer 

Szakdolgozatom a szociális alrendszer további négy alrendszerére épít. 

1. A gazdasági alrendszer az adaptáció funkcióját valósítja 

meg. Adaptáció, alkalmazkodás a környezethez, a belső 

                                                 
9 Pál Eszter: Talcott Parsons: Rendszerelmélet és organicizmus, In: Kötő-jelek, 2003 
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erőforrások felhasználása a környezet követelményei 

szerint, másrészt környezet alakítása a rendszer céljai 

szerint. A gazdaság médiuma a pénz. 

2. A politikai alrendszer szolgálja a célelérés funkcióját. 

Megvalósítása a médiumával történik, amely a hatalom. 

3. A társadalmi integráció funkcióját a szociális alrendszer 

biztosítja. Ahhoz, hogy a környezettel stabil kapcsolat 

lehessen, belső rendezettség kell. A belső rendezettséget 

működő közösségek szolgálhatják, amelyek összekötik 

a társadalmat. Médiuma a befolyás. 

4. A mintafenntartás funkcióval a kulturális alrendszer bír. 

Médiuma az érték. Értékként értelmezhető minden egy-

egy kultúra által őrzött és átörökített tudás, tapasztalat, 

amely a következő generáció számára is mintaként, 

követendő példaként szolgálhat. 

 

Az idézett Homans mondatra visszatérve: Parsons elméletével kívánok 

hidakat építeni, a négy pillérem adott, melyeket összeköt minden erejével 

egy kicsiny falu közössége. 
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2 .  f e j e z e t  

CSANÁLLEVÉL – ÚJCSANÁLOS SZÜLETÉSE 

„Ím, a könnyű szél elősurran, 
tereget szép búzamezőt, 

S tovaringatja lágy fodorban 
a zümmögő időt.” 

(József Attila) 
2.1 Emlékkönyv 

 

A címem csanállevél. Levél Újcsanálosról, a szülőhelyemről. És levél 

az ősi tudásról, amit részben én is átvehettem nagyszüleimtől, hogyan 

válhatnak javunkra, születnek boldogulásunkra a természet kincsei, 

ahogyan a test bajait gyógyíthatja egy csanállevél, úgy lelkünket egy 

emlékezetünkben meg-megcsillanó dallam a drága nagymamától. És 

ahogyan egy levél erezete, úgy ágazhatnak szerte emberek, családok 

élete, mégiscsak egy nedvből, hitükből táplálkoznak, csoda módon 

összetartanak, és építenek fel egy új életet a semmiből, ahogyan 

kívánnám a következőkben bemutatni.  

„Ha a te fiad megkérdez ezután, mondván: Mire valók e 

bizonyságtételek, rendelések és végzések, a melyeket az Úr, a mi 

Istenünk parancsolt néktek? Akkor azt mondjad a te fiadnak: Szolgái 

voltunk Egyiptomban a Fáraónak, de kihozott minket az Úr 

Egyiptomból hatalmas kézzel…” 10- idéz Jan Assmann A kulturális 

emlékezet című művének bevezetőjében a Bibliából. Újcsanálos 

történetét is a „mi” határozza meg. Közös tudás, közös szabályok, közös 

értékek és a közösen lakott múlt emlékei nélkül aligha alakulhatott 

volna így őseink sorsa, és ezáltal a ma itt élők sorsa. Múlt azáltal 

keletkezhet, hogy az ember viszonyba lép vele, mondja Assmann, 

                                                 
10 Jan Assmann: A kulturális emlékezet, Bevezetés, Atlantisz, Bp., 1999. 
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illetve hogy az emlékezés kultúrája elválaszthatatlan a tervezéstől és a 

reménykedéstől. Hogy miért éppen ezt a két elemet emelem ki, 

hamarosan kiderül. És most velem emlékezésre csábítok: egy kicsiny 

falu összetartó közösségének történetére, „kivonulására”, a zümmögő 

idő fodrainak lefestésére. 

 

Újcsanálos történelme pontosan leírható azokkal a jelzőkkel, amelyek 

előszóm mottójául választott idézetem sajátjai: szép és fájdalmas, 

küzdelmes, embertpróbáló és győzedelmes. Láthatjuk majd, hogy 

összefogással mire 

képes egy maroknyi 

csapat, néhány családból 

álló elszánt csoport. 

Hogyan sikerülhetett 

nekik a semmiből, 

csupán önerejükre 

támaszkodva 

megalapítani, felépíteni 

és felvirágoztatni egy új életteret?  

És hogyan élnek ma itt leszármazottaik, mi az az erő, amely összetart, 

megtart? Parsons szerint a kultúra. Az a kultúra, amely megőrizte, 

átörökítette őseink tudását, életük mintázatát. Nélkülük a mai itt élő 

generáció kevesebb lenne, tudásuk, tapasztalataik, eredményeik, 

követendő példájuk nélkül. A tősgyökeres újcsanálosiak büszkék elődeik, 

őseik életére, a gazdag és tanulságos történelmi múlttal rendelkező 

település keletkezésére, önerőből elért fejlődésére. Amikor osztályfőnöki 

órán a községünk kialakulásáról beszélgetünk, a gyerekek hitetlenkedve, 

megdöbbenve hallgatják, hogy Újcsanálos alapítói, őseink hogyan 

küzdöttek fennmaradásukért, sorsuk jobbrafordulásáért, összefogással 

hogyan győztek a természeti csapások, a támadások, a megpróbáltatások 

felett. 
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Újcsanálosról és egykori anyatelepüléséről, a mai Ócsanálosról, valamint 

a Hernád túlpartján elterülő Hernádcsanálosról csupán néhány 

helytörténeti feldolgozás elérhető, amelyek megyei vagy országos 

monográfiák számára készültek.  

Ahhoz, hogy feltérképezzük, összerakjuk pontos történetünket, 

használható a sátoraljaújhelyi levéltárból kapott több mint háromszáz 

lapból álló fénymásolt nyomtatvány, amelyek között térképekre, 

jegyzőkönyvekre, népszámlálási adatokra, hatóságokhoz küldött 

kérvényekre bukkanhatunk, és megannyi olyan iratra, amelyek által 

kirajzolódik az akkor élt elődeink sorsa.11 A Miskolci Megyei Könyvtár 

helytörténeti részlegében is akadhatunk községünk története 

szempontjából meghatározó adatokra. Továbbá fontos adalékokat rejtett 

számomra egykori református lelkészeink: Kőrössy György és Szalai 

György feljegyzései, amelyek elsősorban a helyi református és 

evangélikus hitközösségek életéről, az egyházak történetéről mesélnek.12 

Szalai György naplószerűen jegyezte fel, hogyan élték meg és túl elődeink 

a II. világháború és az azt követő évtized szörnyűségeit, megpróbáltatásait.  

  

                                                 
11 Zempléni Levéltári adatok 

12 Református és Evangélikus Egyház feljegyzései 
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2.2 Eredetünk 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kicsiny falu, Újcsanálos a Zemplén déli 

csücskében, két megyerész, Borsod és Abaúj közvetlen határában, a 

hullámos felszínű Harangod vidék nyugati peremén, annak 

legkiamgaslóbb pontján fekszik. E kitűnő, könnyű fekete földű, mezőségi 

vidék mesélő nevének eredetéről Szirmay 

Antal, korának elismert történetírójának 

mintegy kétszáz éves tollából értesülhetünk. 

„nevezett helységek, (…) midőn Rákóczi és 

Bethlen Erdély birtokáért egymással 

huzalkodtak, Rákóczi György részéről olyan 

kiváltsággal ruháztattak fel, hogy szállásbeli 

kötelezettségképpen minden telek egy jól 

felfegyverzett lovast, a házas zsellér pedig egy kellően felszerelt gyalogost 

tartozik kiállítani a harcmezőre, annyiszor, ahányszor úgy hozza magával 

a parancs, és ha figyelmük harangkongatással felhívatik az ellenséges 

csapatok közeledésére. Mely végből jó magas, fából készült őrtornyok 

állíttattak, mindenikben ércharang nyelvvel, hogy a betört ellenség 

közeledtét jelezzék, valamint a Rákóczi javak felprédálását meggátolják. S 

ettől kezdve ez az egész tartomány még ma is Harangod, vagy Harangok 

helye …”13   

 

                                                 
13 Dr. Barna János: Szerencs és vidéke, 1931. 
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Ha Miskolctól Szerencs felé, és e távon belül Gesztelytől Megyaszó felé 

haladunk, az újcsanálosi bekötőutat elhagyva festői panoráma tárul elénk. 

Észak-keleti irányban az Eperjes-Tokaji hegyvidék halványlik, észak felé 

települések körvonalazódnak: Szikszó, Aszaló, föntebb Halmaj, nyugat 

felé pedig a megyeszékhely, Miskolc városát láthatjuk háttérben a Bükk 

hegység gyönyörű díszletével. De nézzünk most lefelé az előttünk húzódó 

völgybe, a Hernád kanyargós, nyugodt vizére. A folyó túlsó oldalán 

bukkanhatunk Újcsanálos anyaközségére, Ócsanálosra. Ez a kicsiny falu a 

hajdani nagykiterjedésű, erős, összetartó község - Csanálos vagy 

Hernádcsanálos - délnyugati része volt. Csanálos nevének eredetéről 

hiteles forrásanyagra nemigen bukkanhatunk. Címerünk - mely 

valamelyest eltér az eredetitől - sem tanúskodik az elnevezésről.  

Mégcsak a szájhagyomány sem siet segítségünkre ebben a kérdésben. A 

sátoraljaújhelyi levéltári fénymásolatokból annyi bizonyos, hogy az 1300-

as évek közepétől 1440-ig a Czudar család birtokában voltak Csanálos 

nagykiterjedésű, akkor még Abaúj megyéhez tartozó földjei. Ezeken a 

területeken volt a 14., 15. század környékén a Csanálosi család ősi fészke 

is. Hogy zálogbirtokként bérelhettek itt földet, netalán a Czudar családdal 

álltak rokonságban, nehezen megállapítható. A névegyezés azonban 

egyértelmű, csak az nem, hogy vajon a nemesi család nevét kölcsönözte a 

település, avagy a családnév eredt a régebbóta így nevezett falutól. Urbán 

Béla, mai községünk megbecsült tagja kutatásai eredményeként a második 

variációt tartja valószínűbbnek. Az Újcsanálosi Hírmondó egyik számában 

így ír erről: „Mátyás tekintélyes birtoktömböt épített ki, melyet később 

hitvesére, Beatrixre hagyott. Ezidőtájt élhetett birtokosként a hernádparti 

anyaközségben a csanáéossy család, az a nemesi família, amely a 

honfoglló törzsek egyikéből eredeztette magát, a községet ősi fészküknek 

tekintették, s családnevüket is a falu nevéből vették.” 14 

                                                 
14 Urbán Béla: Újcsanálos története, Újcsanálosi Hírmondó, II. évf. 2004/5. 
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Annyi bizonyos, hogy az 1400-as években különböző változatokra 

bukkanhatunk: Chanalos, Chenalos, Chalános, Chanalus. 

Pesty Frigyes 1864. évi Helynévtárában a további 406 történelmi Zemplén 

megyei helységnév mellett így szerepel: „ … bizonyosan a csalán 

növényről vette eredetét.” Ehhez hasonlóan a Földrajzi Nevek Etimológiai 

Szótára szerint is: „ … olyan hely, 

ahol sok a csalán.”15 

Teljes bizonyossággal tehát nem 

állapítható meg nevünk eredete, 

az viszont biztos, hogy a mai 

alakokat: Ócsanálos és Újcsanálos 

az 1904-es névrendezés szülte, és 

tett rendet az addig használt 

többféle alak, mint Ófalu, 

Öregcsanálos, Ócsanálos, illetve 

Hernádcsanálos, 

Zempléncsanálos és Újcsanálos 

között.  

  

                                                 
15 Urbán Béla: Újcsanálos története, Újcsanálosi Hírmondó, II. évf. 2004/5. 
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2.3 Csanálos birtokviszonyai 

 

Hogy hányattatott sorsunknak, sokévszázados megpróbáltatásainknak 

története pontosan kirajzolódjék, röviden kitérnék területeink 

birtokviszonyaira.16 

A mai földterületek csekély része várbirtok, királyi magánbirtok volt, 

jelentősebb része a honfoglaló nemzetségek birtokában volt a 12. 

században, mely birtokok a 13. század elején a királyi vármegyerendszer 

kialakulásával, újabb birtokosok megjelenésével egyre zsugorodtak.17 

Csanálos a Bogát-Radvány nemzetség tulajdonába került a környékbeli 

több mint ötven birtok egyikeként. Ezt követően, ahogyan már említettem 

a Czudar és a Csanálosi család élt itt. A Czudar család ezidőtájt az ország 

egyik legelőkelőbb, leggazdagabb családja volt, I. Lajos királytól kapta 

ezen területeket. A Tiszamenti és a Hernád mellett elterülő birtokaikból 

1440-ben a Rozgonyi család vett zálogba területrészeket. Miután mindkét 

család kihalt fiúágon, 1550-ben Gradeki Horváth Stausich Márk kapott 

királyi adományt Csanálosra. A Horváth család birtoklása több mint két 

évszázadon át tartott, a török hódoltság ideje alatt is. Arról is találni 

feljegyzést, hogy 1567-ben Hasszán temesvári pasa seregével feldúlta a 

falut a környező településekkel, területekkel együtt. Egy 1585-ös 

feljegyzés szól arról, hogy több Hernádmenti községgel együtt Csanálos is 

behódolt a török sereg előtt. Ezt a környék elnéptelenedése követte. A 

török elvonulása után egyrészt a már említett Horváth családnak, illetve az 

1775-től birtokló Szirmay családnak köszönhető a falu újratelepítése, 

felvirágoztatása. A Szirmay család mindenféle tekintetben segítette a falu 

közösségét. A feljegyzések szerint Szirmay András 14 evangélikus 

családot telepített át a Felvidékről. „… legjelentősebb cselekedete az volt, 

                                                 
16 Dr. Csánky Dezső: Főbb birtokosok a XV. században, Erdélyi Múzeum, 1912. 

17 Magyarország családai CD-ROM, Megjelent: 1999. december ISBN 963-85923-9-7 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1lis:K%C3%B6nyvforr%C3%A1sok/9638592397
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hogy 1817-ben 14 evangélikus tót családot telepített a Gömör megyei 

Vészverés községből Csanálosra. Földet, lakást adott nekik, és evangélikus 

tanítót is hozatott a községbe. Ez a 14 család 58 fővel egyrészt feltöltötte a 

vészesen fogyatkozó népességet, másrészt megindult az evangélikus 

vallásgyakorlás.”18 

Fia, Szirmay Hugó a maguk eltartására, gazdálkodásra 36 magyar hold 

földet adományozott az evangélikus egyháznak. A róla szóló anekdota 

szerint páratlan fegyvergyűjteményét a Hernád vizébe dobatta a 

szabadságharcot követően, nehogy a német elkobozhassa. Édesanyja, a 

nagyműveltségű Csoma Jozepha a református egyházat támogatta 

rendszeresen adományokkal, többek között gondoskodott lelkészlakásról 

épületadományozással.  

 

Az új birtokos váltás szintén fiúörökös hiánya miatt történik. A Prónay 

család több ágon birtokolta a már kettészakadt település földjeit.  

A világháborút megelőző birtokosról, báró Harkányi Károlyról 

adományozó feljegyzésre bukkanni, aki így támogatta az újonnan létrejött, 

a semmiből felépülő falut, hogy az Újvilági birtokáról köveket 

adományozott a templom építéséhez. „… Harkányi kora ismert politikusa, 

országgyűlési képviselő, kereskedelemügyi miniszter is volt. Kedvelte az 

igen szorgalmasan és jól dolgozó csanálosi embereket. Ő maga 

evangélikus vallású volt, mégis ingyen adta saját bányájából a követ a 

református templom építéséhez.”19 Még arról is maradt feljegyzés, hogy 

temetésén az újvilági kúria udvarán sokan megjelentek az őt szerető 

csanálosiak, a gyászbeszéddel az akkori újcsanálosi evangélikus lelkész, 

Tavassy Zoltán búcsúztatta. 

1945 márciusában - erről már nagyszüleim is meséltek - megkezdődött az 

újcsanálosi földosztás, melynek során 161 új büszke tulajdonosa lett a 

                                                 
18 Urbán Béla: Újcsanálos története, Újcsanálosi Hírmondó, II. évf. 2004/6 

19 Szalai György református lelkipásztor korabeli feljegyzései 
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környékbeli 700 hold földnek. De nem tarthatott sokáig örömük, az 

államosítás, a téeszesítés újra rajzolta a környék térképét, és ez a gyökeres 

átalakítás sok még ma is élő embernek határozta meg további sorsát. 

 

2.4 A kettészakadás története 

 

„az Úr, a te Istened jó földre visz be téged (…); Oly földre, amelyen 

nem nyomorogva eszed kenyered, és a hol semmiben sem 

szűkölködöl (…); Ha azért eszel majd és megelégszel: dícsérjed az 

Urat, a te Istenedet azért a jó földért, a melyet néked adott.” 

 

 

Vajon miért keresett új lakhelyet ez a közösség a 19. század derekán a 

Harangod vidék nyugati peremén? A levéltári füzetekben bukkanhatunk 

egy 1780-as katonai leírásra Hernádcsanálosról: „van egy szilárd 

temploma és egy malma. A Hernád jobb és bal partján fekszik. Van egy 

fából készült hídja. A Hernád gyakran kiönt, az erdők tele vannak vízzel 

telt gödrökkel, amik a kiöntésekből maradtak vissza. A posványok és 

mocsarak sohasem száradnak ki. A Hernád melletti utak a kiöntésektől 

hosszú időn keresztül használhatatlanok.”20 Továbbá olvashatunk még 

arról, hogy a tavaszi áradások idején a lakosok csónakokkal közlekednek 

az utcákon, a házak megrongálódnak vagy lakhatatlanná válnak, a 

termőföldek víz alatt állnak, és olykor az egyetlen fahíd is az árvíz 

áldozatául esik. Az őszi feneketlen sárban pedig a község lakói sárhajókkal 

közlekednek. Voltak persze áradás nélküli évek is, ilyenkor más csapás 

sújtott. A Hernád békés volt, a víz kevés, a szárazság, az aszály miatt volt 

kicsiny a termés. A harmadik veszedelem a tűz volt. A levéltári füzetekben 

olvashatunk ilyen megrendítő leírásokról, mikor a tűz martalékává lesz 

                                                 
20 Zempléni Levéltári (Sátoraljaújhely) adat 
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istálló, takarmány, lakóház, nádfedeles és szalmás háztetők 

ellenállhatatlanul táplálták a vörös szörnyet. Az 1861-es és 1862-es 

esztendőkről, mint „balteljes emlékezetű”, legszomorúbb évekről ír 

Henczély István, az egykori evangélikus lelkész: „1862-ik év augusztus 

havában községünk és egyben egyházunk több tagjának kellett tűzvész 

által okozott néhány óra lefolyása után, százakra menő kárjaik felett keserű 

könnyeket hullatni.”21 

Mint már említettem, ezen a sorscsapásos helyen terül ma el Ócsanálos, az 

egykori virágzó település dél-nyugati része. Miért nevezem virágzónak? 

Mert minden ellenére az emberek egy része ragaszkodott a maradáshoz. Ez 

a rész az árvizektől valamivel kevésbé volt veszélyeztetett, itt volt a temető 

és a mindenkori földesurak rezidenciája. Teljes nyugalomban itt sem 

élhetett persze az őslakosság, a természeti erők kihívásokat halmoztak, itt 

elsősorban földcsuszamlás formájában. Mégis maradt hát itt a lakosság egy 

része - a békésebb időszakokban ugyanis kedvezőek voltak az 

életfeltételek. Állandó foglalkoztatásban bízhattak a körülöttük lévő 

nagybirtokról. A falut szegélyező hatalmas erdő ingyen adta a tűzifát, a 

Hernád ingyen az élelmet, rendkívül gazdag volt halban. A jóval 

veszélyeztetettebb, a Hernád bal partjára, Zemplén felé eső, területekről 

viszont elvágyni kényszerültek az emberek. Az akkori megyei vezetés is 

tervezte jóideje a falu kiköltöztetését. Ehhez az 1860-as évek elején a 

„tagosítással” kezdett, mely során a mai Újcsanálos területén kezdett 

portahelyeket és termőföldeket osztani. A tagosítás annak érdekében 

történt, hogy mind a földesuraknak, mind a parasztoknak a határ különböző 

részein lévő apróbb-nagyobb parcelláik helyett, a határ egy helyén 

összefüggő földterületet jelöljenek ki. 1856-ban ennek végrehajtására 

úrbéli bíróságokat szerveztek. Ez a rendezés Csanálos számára egyet 

jelentett a faluból való kiköltözéssel, a Hernád partjának elhagyásával, a 

hozzá fűzhető évszám pedig 1865. Az azonban kiderül a különböző írásos 

                                                 
21 Református Egyházi korabeli feljegyzés 
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dokumentumokból, hogy a település átköltöztetése hosszú ideje tervezett 

volt. Az Evangélikus Egyház feljegyzéseiben olvasható például, hogy 

1855-ben az akkori evangélikus lelkész, Henczély István Szirmay 

Hugóhoz, az akkori földesúrhoz kéréssel fordul, hogy mivel 

negyedévenként kellett bérelt lakásba költöznie, építsenek számára 

lakóhelyet. A földesúr folyvást elutasította a kérést, mondván: ide már nem 

érdemes új lakást építeni, hiszen a község úgyis más területre kénytelen 

vándorolni, majd az új helyen gondoskodik tisztességes ház építtetéséről. 

Mint már említettem, a lakosság megoszlott annak tekintetében: költözni 

vagy maradni. Voltak, akik minden nehézség ellenére ragaszkodtak őseik 

földjéhez, hiszen a Hernád mentén már az 1400-as évek elejétől 

számíthatjuk a faluközösség kialakulását. Voltak persze olyan családok is, 

amelyeknek nem volt anyagi lehetősége a költözéshez, egy új helyen új 

otthon kialakítására, építésére. Illetve olyan családokról is beszámolnak a 

feljegyzések, amelyek rendelkeztek az ehhez szükséges vagyonnal, mégis 

csupán erőteljes győzködés után hagyták el az anyaközséget. Néhány 

tehetősebb gazda, aki rendelkezett szőlőterülettel és pincével, nem az új 

településen fogott az új élet megalapozásához, hanem az ún. csanálosi 

parttetőn alakította át életét.  

Újcsanálos kialakulásának kezdeti éveiről csekély írásos dokumentum 

lelhető fel. A Református és az Evangélikus Egyház feljegyzéseit 

lapozgatva, azt láthatjuk, hogy a lakosság addig soha nem tapasztalt 

összetartásba, egységbe kovácsolódott, egymás, a tehetetlenebb, 

„tehetségtelenebb”, szegényebb családok megsegítésére. Mivel 

megértették, elfogadták a költözés, az új faluközösség kialakulásának 

elengedhetetlen és szükségszerű voltát. Rendíthetetlen kitartással, 

fegyelmezetten, nélkülözések árán, hosszú évekig tartó kemény munkával, 

céltudatos szorgalommal, összetartással készült-épült az új falu. Az új 

életteret a feljegyzések szerint mérnökök tervezték, ezt bizonyítják a 

nyílegyenes, szabályosan egymást keresztező utcák, a lakóházak 

szabályszerű elrendezése és a gazdasági udvarok stílusának hasonlósága. 
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Az is tudható, hogy nem volt teljesen üres ez a terület, létezett itt már 

korábban is több tanya, uradalmi majorság, melyeket elég sűrűn laktak, 

elsősorban a cselédség és idénymunkások, ezek közül néhányan le is 

telepedtek az új községben. A faluban történő első népszámlálás adatai 

szerint 1869-ben 773 lélek élt itt. Ez az adat 1949-ig folyamatosan 

emelkedő tendenciát mutat. A Zempléni levéltár adataiból arról is 

értesülhetünk, hogy 1950-ben válik szét végleg, közigazgatásilag ekkor az 

ófalut Ongához csatolják.  

 

Egy új élet kialakítása 

idegen helyen az 

emberek számára 

rendkívül súlyos 

anyagi, fizikai és lelki 

megterhelés. Soha 

nem tapasztalt 

összefogással, egymás 

segítésével, 

odaadással épültek fel sorra az új házak, és amint erre mód volt, 1900 és 

1910 között ugyanilyen összefogással készültek el a családok számára 

fontos, közös épületek, Polgármesteri Hivatal épülete, a Református és az 

Evangélikus Templom, ahogyan ez a korabeli képeslapon is látszik. A 

Református Templom épülésére évtizedeket kellett várnia az ősi földet 

elhagyó, nagylétszámú gyülekezetnek, átmenetileg egy juhhodályból 

átalakított imaházban tartotta Istentiszteleteit.  Az 1870-es évek vége felé 

született erről határozott presbiteri döntés. A templom építéséhez 

szükséges követ felajánlotta számukra a szomszédos földek birtokosa, báró 

Harkányi Károly újvilági bányájából. Vitányi Miklós akkori lelkész a 

következő bejegyzést teszi erről az egyházi jegyzőkönyvben: „Az egyház 

elöljárósága méltó elismeréssel és hálás köszönettel veszi Őnagyságának 
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irányunkban tanusított eme jótékonyságát, nagylelkűségét…”22 Illetve a 

híveket a következőképp buzdítja segítségnyújtásra. „Ugyancsak ez 

alkalommal e nagylelkű ajánlatnak mikénti hasznosítása terjesztetvén fel, 

határoztatott: minden egyháztartó egyén, illetőleg egyháztag tekintet 

nélkül vagyoni állására, 1,5 öl kőnek az urasági bányából való kihányására, 

ölberakására köteleztetik.”23 1895-től adományokat gyűjtöttek e célból az 

erre létrehozott templomépítési alap „ládikójában”. A századforduló után 

országos gyűjtés indult a gyülekezet kiküldöttein keresztül, majd az 

egyháztagság is az eddiginél nagyobb felajánlásokat tett 1907-ben, így 

megkezdődhetett a munka. A tervet egy sárospataki építészmérnök, 

Katona György készítette, a munkálatokra pedig Felföldi János miskolci 

építőmestert kérték fel. Az alapkövet az északi sarokban helyezték el, és a 

hagyomány szerint, aki kalapáccsal ráütött, még adakozhatott a már 

összegyűlt összeghez. A kora tavasszal kezdődő építkezés késő őszre be is 

fejeződött, 1907. november 3-án szentelte fel Bogárdi Dániel, az akkori 

lelkipásztor. A század eleji viszonyokhoz képest is igen magas költséggel, 

44000 koronával épült fel, a Rieger Orgonagyárban készült orgona hangja 

1914-ben csendülhetett fel, a 410 kg-os harang pedig Seitenhoffer Frigyes, 

soproni harangöntő munkája. Templomunknak hetedhéthatárról csodájára 

jártak, ahogy Szalai György évtizedekkel későbbi feljegyzéseiben 

olvashatjuk: „magasságával az egész vidéket uralja”24. Persze veszte is ez 

lett, hiszen a háborúban ezért támadták célzottan, kiváló 

megfigyelőhelynek számított.  

De ez már egy újabb fejezet témája. 

  

                                                 
22 Református Egyház feljegyzése 

23 uo. 

24 Harangszó, Az Újcsanálosi Református Gyülekezet Kiadványa, 2001. december, I./4. 
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2.5 Községünk története a II. világháború alatt és az azt követő 

években 

 

A két világháború közötti időszakról csekély feljegyzés áll 

rendelkezésünkre. Az tudható, hogy a község társadalmi élete aktív volt, 

találhatóak utalások Kisgazdakörre, Polgári Lövészegyletre, 

Vadásztársaságra, Önkéntes Tűzoltóegyesületre, Leventekörre.25 A 

református és evangélikus egyház feljegyzéseiből az derül ki, hogy elődeink 

hitélete kiemelkedő volt. Mindkét egyház önálló iskolát működtetett, és 

mindkét egyházközségben nagy létszámú férfikórus működött. Az akkori 

lakosság létszáma a mait jóval meghaladó volt, egy 1930-as feljegyzés 

szerint a községben 1286 fő élt. 

Hogy a II. világháborút hogyan élte meg, hogyan élte túl községünk 

lakossága, pontosan, részletesen megismerhetjük Szalay György egykori 

újcsanálosi lelkipásztor naplószerű feljegyzéseiből, illetve az idősebb 

korosztály emlékeiből, hiszen ők e korszakot személyesen élték meg, 

eseményeiben küzdelmesen részt vállaltak. A néhai lelkész 1944 – 1984 

között folyamatosan, negyven esztendeig szolgált a református 

gyülekezetben.26  

A naplójában az olvasható, hogy a falu közösségének élete a háború alatt is 

viszonylag nyugodt volt. A háború vihara vele együtt, egy napon ért ide. 

1944. szeptember 1-jén érkezett meg községünkbe, és még ugyanezen napon 

kellett elbúcsúztatnia egy hazahozott hősi halottat. Ez a temetés értette meg 

a közösséggel, mit is jelent számukra a II. világháború. A lelkipásztor 

beiktatása október 22-én történt, ekkor a falut már megszállták a frontról 

hazairányított szlovák csapatok. Ezt követően egyik visszavonuló csapat 

követte a másikat, egyik menekülő a következőt.  

                                                 
25 Dr. Hanko Zoltán: Megyaszó históriája, 1990. 

26 Szalai György református lelkipásztor korabeli feljegyzései 
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Egy parancs szerint az egész községnek fel kellett volna készülnie a 

menekülésre, kiköltözésre, melynek helyszínéül az Ipolyságot jelölték meg. 

Nehéz döntés volt, de az akkori evangélikus lelkésszel a maradást 

választották. „… a gyülekezettel (…) egymást erősítettük. Ez a döntés 

szolgálatomban nagyon megerősített, minden bizonnyal azért adta Isten így, 

hogy legyen erőm a következendőkben is bátran döntenem.”  

A kényszerű kivonulás azonban nem váratott sokáig magára. Ebben nagy 

segítségére volt a lakosságnak egy a német seregek kötelékében lévő, 

kolozsvári származású, munkaszolgálatos zsidó orvos, akinek életét Szalai 

György mentette meg, pincéjében bújtatta egy héten át. Amint a németek 

elhagyták a falut, másnap reggel november 19-én megérkeztek az orosz 

csapatok, állóháború alakult ki a Miskolcon és Szerencsen lévő német 

csapatokkal. A Tiszalúc határában lévő Vadvizes tanyán húzta meg magát a 

lakosság, megmenekülésükben nem kis szerepe volt az előzőekben említett 

kolozsvári orvosnak, aki orosz tudásával elbeszélte a falu sorsát az ott 

állomásozó orosz katonák tisztjének. Két hetet töltöttek itt hatalmas 

szűkségben, megosztották egymással utolsó falatjaikat is. 

„Két heti távollét után érkeztünk haza. Sok lakóház, templomunk, iskolánk 

súlyosan megsérülve meredt elénk. Az iskola és a templom között egy 

nagyméretű gránát robbant. A templom ablaküvegeiből még egy szilánk 

sem maradt mutatóba. A torony is súlyos sérüléseket szenvedett, az orgona 

sípok nélkül, üresen tátongott. Az iskola tantermei fölött sehol egy cserép, a 

szitáló decemberi eső a tanterem padlójára hullt. A mennyezet átázott, nagy 

darabokban zuhant alá.”27 

Nehéz vagy talán egyszerűen lehetetlen beleélnünk magunkat elődeink 

akkori helyzetébe, kétségbeesésébe, csüggedésébe. Hogy az átköltözés után 

néhány évtizeddel, épp hogy a semmiből felépítették lakóházaikat, 

templomukat, kialakították új életrendjüket, ismét a falu teljes anyagi 

pusztulását kellett megtapasztalniuk. És hasonlóan nehéz azt az erőt, 

                                                 
27 Szalai György református lelkipásztor korabeli naplójából 
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akaratot, összefogást ideidéznünk, amellyel újonnan nekifogtak a fáradságos 

munkának, ismét a pusztulásból, a semmiből kellett új életteret 

kovácsolniuk. 
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3 .  f e j e z e t  

ADAPTÁCIÓ – GAZDASÁG 

 

3.1 Parsons Gazdasági Alrendszere 

 

A gazdasági és technológiai szféra Parsons társadalmi 

rendszerelméletében a gyakorlati kérdések tere, a normatív rend fontos 

összetevője, uralkodó elve az erőforrások hatékony kezelésének 

kívánatossága.28 A gazdasági alrendszer strukturális összetevői a szerepek, 

a fejlődési folyamat aspektusa az adaptív felminősítés, elsődleges 

funkciója az alkalmazkodás. 

Parsons azt mondja, hogy az autonóm struktúrák differenciálódása 

szükségessé teszi a pénz-médium s vele együtt a piaci rendszer 

kifejlődését. Ahol megvan a munka „eléggé bonyolult megosztása”, ott a 

pénz és a piac működhetnek, feltéve, hogy az egyes cselekvési szférák 

megfelelő módon különülnek el a politikai, közösségi és erkölcsi 

imperatívuszoktól. Az is megállapítható, hogy a normatív rendhez, amely 

központja a szocietális közösségben van, legkevésbé közvetlenül kötődik 

a pénz és a piac a szocietális kölcsönös csere általánosított mechanizmusai 

közül. „Ezért a gyakorlati racionalitást főleg intézményes normák 

szabályozzák, főleg a tulajdon és a szerződés intézményei, amelyek 

szankcionálási alapjai másutt találhatók.”29 

 

                                                 
28 Talcott Parsons:”Elméleti tájékozódás”, in: Talcott Parsons a társadalmi rendszerről. 

Szociológiai füzetek, 45. Bp., 1985. 

29 uo. 
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3.2 Demográfia 

 

Községünk lakóinak létszámáról az Országos Területfejlesztési és 

Területrendezési Információs Rendszer az alábbi adatokkal szolgál. 

Az állandó népesség száma 2011-ben 909 fő volt. A lakosság összetétele a 

legutóbbi népszámlálás alkalmával (2001) 100%-ban magyar nemzetiségű 

volt.  

A következő táblázat a falu lakónépességére vonatkozó adatokat foglalja 

össze. A lakónépesség alatt értjük: az adott területen lakóhellyel 

rendelkező, és másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, 

illetve az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek 

együttes száma. Az említett oldalon talált adatok szerint Újcsanálos község 

lakónépességének a száma 2008 és 2009 között 26 fővel csökkent, majd 

2011-es évre újabb 12 fővel a legmagasabb lakónépességi adathoz 

viszonyítva. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

Újcsanálos 

lakónépességének 

száma az év végén 

 

 Fő  

 

Változás 

1970 837  

1980 807  

1990 744  

2001 875  

2007 901  

2008 905 100% 

2009 879 97% 

2010 885 101% 

2011 867 98% 
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A lakónépesség számának változását a következő táblázat foglalja össze. 

A létszám változásainak okát elsősorban a belföldi vándorlás és a 

természetes szaporodás adatai határozzák meg, melyeket a későbbiekben 

részletezek. 

Belföldi 

vándorlás 

Állandó jellegű 

odavándorlás 

Elvándorlás Egyenleg 

2008 39 31 8 

2009 14 33 -19 

2010 29 17 12 

2011 16 29 -13 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

A belföldi vándorlásra vonatkozó adatok azt mutatják, hogy a lakosság 

létszámát tekintve egymást váltják a számunkra kedvező illetve hátrányos, 

a pozitív és negatív egyenlegű évek, vagyis az elvándorlások száma és az 

Újcsanálosra költözéseknek a száma, ezek aránya a vizsgált években 

mérleghinta szerűen ingadozik. 

A következő táblázat a faluközösség természetes szaporodásának adatait 

foglalja össze. A természetes szaporodás megmutatja, hogy mennyivel nő 

a település lakosainak száma egy évben, ha a születések számából kivonjuk 

az elhalálozások számát. Ez a szám 2008-tól negatív értéket vesz fel, ami 

azt jelenti, hogy magasabb volt a halálesetek száma, mint a születéseké. 

Természetes 

szaporodás 

Élve 

születések 

száma 

Halálozások 

száma 

Természetes 

szaporodás 

2008 10 16 -6 

2009 9 15 -6 

2010 6 12 -6 

2011 8 8 0 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Összegezve a falu lakosságának folyamatos csökkenésének főbb okait 

elmondhatjuk, hogy a halálozások és az elvándorlások száma majdnem 

minden évben meghaladja a születések és a beköltözések számát, vagyis a 

lakosságszám változásai elsősorban az elvándorlás és a halálozási arány 

növekedésének hatásait mutatják. 

Az elvándorlásban nagy szerepet játszik az értelmiségiek, fiatalok 

munkahely-lehetőség miatti elköltözése. A Polgármesteri Hivatalban arról 

számoltak be, hogy az elvándorlásra vonatkozó adatokat befolyásolják az 

alulképzett lakosság munkanélküli segélyhez jutása jogszabályi 

környezetének állandó változása miatti ki-bejelentkezése is. Az állandó 

népesség legutóbb felmért állapotáról - a nők és férfiak arányairól, a nemek 

korcsoportok szerinti megoszlásról - az alábbi adatokat kaptam.  

Az állandó népesség alatt az adott területen bejelentett lakóhellyel, állandó 

lakással rendelkező személyeket értjük, függetlenül attól, hogy van-e 

máshol bejelentett tartózkodási helyük, ideiglenes lakásuk, illetve hogy az 

összeírás időpontjában jelen voltak-e. 

Az 2011-es adatok alapján az állandó népesség száma 909 fő volt. Ebből 

49% nő és 51 % férfi. A legnagyobb korosztályt a 18-59 évesek teszik ki, 

melynek 55%-a nő és 61%-a férfi. 

Állandó népesség fő % 

 nők férfiak össz. nők  férfiak 

 445 464 909 49% 51% 

0-2 éves - - 32 - - 

0-14 éves 81 100 181 45% 55% 

15-17 éves 27 28 55 49% 51% 

18-59 éves 242 283 525 46% 54% 

60-64 éves 23 15 38 61% 39% 

65 év feletti 72 38 110 65% 35% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Az alábbi kördiagramok a 2011-es év állandó népességre vonatkozó 

adatait szemlélteti. A nők és férfiak korcsoportonként való megoszlása 

közel azonos, ellentétes módon tér el a 18-64 éves korosztály - ahol a 

férfiak vannak többségben - és a 65 év feletti korosztály, ahol viszont a nők 

aránya a magasabb. 

 Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

Már említettem a munkanélküliség kérdésének súlyosságát. Az erre 

vonatkozó adatokat az alábbi táblázat taglalja. A látott értékek alapján 

vizsgálható a lakónépesség aránya, megoszlása a foglalkoztatottság – 

munkanélküliség, nők és férfiak megoszlásának kérdésköre, az elmúlt 

években való változások. 

Az aktív korú lakónépességen belül az álláskeresők száma 2008-ban 

meghaladta a 16%-ot, a vizsgált években 2009-ben volt legmagasabb 

(18,6%) az érték, az ezt követő években azonban a nyilvántartott 

álláskeresők aránya folyamatosan csökken. 
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Nyilvántartott 

álláskeresők 

15-64 év közötti 

lakónépesség 

Nyilvántartott álláskeresők száma 

 nő férfi össz. nő férfi össz. 

2008 298 318 616 43 14,4

% 

60 18,9

% 

103 16,7

% 

2009 292 315 607 48 16,4

% 

65 20,6

% 

113 18,6

% 

2010 295 319 614 40 13,6

% 

54 16,9

% 

94 15,3

% 

2011 292 326 618 35 12,0

% 

55 16,9

% 

90 14,6

% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

Érdemes megvizsgálni a regisztrált munkanélküliek korcsoportok szerinti 

megoszlását az elmúlt években. A regisztrált munkanélküliek évenkénti és 

korcsoportok szerinti vizsgálata lehetővé teszi, hogy nyomon követhessük 

azon rétegeket, amelyeket leginkább sújt a munkanélküliség. A 

legmagasabb értékeket a harmincas, negyvenes éveikben járók körében 

találhatjuk. Az utolsó, 2011-es megtalálható adat pedig a 36-40 éves 

korcsoport kiugró arányáról tanúskodik. 
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A Nemzeti Munkaügyi Hivatal adatai alapján ezek az alábbiakban 

követhetőek. 

 

Regisztrált 

munkanélküliek 
2008 2009 2010 2011 

96 113 94 90 

20 éves és 

fiatalabb 
fő 5 5 7 6 

% 5,2 4,4 7,4 6,7 

21-25 év fő 13 17 14 10 

% 13,5 15,0 14,9 11,1 

26-30 év fő 13 15 10 14 

% 13,5 13,3 10,6 15,6 

31-35 év fő 15 17 14 13 

% 15,6 15,0 14,9 14,4 

36-40 év fő 9 17 11 16 

% 9,4 15,0 11,7 17,8 

41-45 év fő 16 17 15 14 

% 16,7 15,0 16,0 15,6 

46-50 év fő 11 12 11 11 

% 11,5 10,6 11,7 12,2 

51-55 év fő 8 9 8 6 

% 8,3 8,0 8,5 6,7 

56-60 év fő 5 4 4 0 

% 5,2 3,5 4,3 0,0 

61 év felett fő 1 0 0 0 

% 1,0 0,0 0,0 0,0 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

(::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ) 
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4 .  f e j e z e t  

MINTAFENNTARTÁS – KULTURÁLIS ALRENDSZER  

4.1 Parsons Kulturális Alrendszere 

 

„Kulturális szinten az értékeknek az az aspektusa a releváns, amelyet 

közönségesen erkölcsinek nevezünk. Ez a tapasztalati tárgyaknak a 

társadalmi viszonyok kontextusában való értékelése. Az erkölcsi cselekvés 

kulturális értékeket alkalmaz egy olyan társadalmi helyzetben, amely más 

cselekvőkkel való interakciót is tartalmaz. Minthogy az interakcióval 

kapcsolatos, olyan mércéket is kell tartalmaznia, amelyek az interakcióban 

résztvevőket kölcsönösen kötik.”30 – olvashatjuk Parsons 

rendszerelméletében. Azt is vallja, hogy a kulturális rendszer értéktartalmát 

az erkölcsi értékek mellett az 

esztétikai, kognitív, illetve a 

speciálisan vallási értékek 

alkotják. Vagyis a különböző 

kultúrák nem csupán az erkölcs 

tekintetében különbözhetnek 

egymástól, hiszen a vallás, a 

művészet, az empirikus tudás, 

mind-mind független, differenciált kulturális rendszert alkotnak. Továbbá, 

hogy az elkötelezettség megsértése illegitim: teljesítése a becsület vagy 

lelkiismeret dolga, becstelenség vagy bűntudat nélkül nem lehet megsérteni. 

                                                 
30 Talcott Parsons:”Elméleti tájékozódás”, in: Talcott Parsons a társadalmi rendszerről. 

Szociológiai füzetek, 45. Bp., 1985. 
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4.2 Hagyatékunk 

 

Mi, újcsanálosiak szerencsések vagyunk. Összetartó kis közösségünket e 

téren sem a kötelességtudat vagy a bűntudat vezérel, ahogyan az egyszervolt 

gyülekezetet sem. Nagymamám szájából gyakran csendültek egykori 

történések, aki férjétől, nagyapámtól, családjától, különböző emberektől 

halotta ezeket. Ma elképzelhetetlen számunkra az az élet, amelyet ő élt, ők 

éltek, napkeltétől napnyugtáig dologgal telt az idő a földeken, a kertekben, 

az istállókban. Nem kötelességtudatból, ők ezt áldásként élték meg: van hol, 

van mit tenni. Hogy az Istentől adatott nekik új élettér, új szállás, új föld, 

amit megművelhettek, állatok, amelyekkel megművelhették területeiket, 

amelyek élelmet biztosítottak számukra. Kenyerüket maguk sütötték, tejüket 

maguk fejték, bocskorukat maguk varrták, kelméiket maguk szőtték. Ma is 

fellelhetőek a padláson a guzsaly, a szövőszék, amelyekkel a lányok 

kelengyéje készült. Nagymamám meséiből ezt is ismerhetem, hogyan 

áztatták a kendert a Hernád folyó vizében, hogyan tilolták, és dolgozták 

végül fel. Gyönyörű hímzések kerülnek elő egy-egy kredencfiókból, vastag, 

meleg kendők, amelyeket maguk kötöttek. Ugyanilyen hozzáértő 

szakembere volt minden család az állattartásnak, állattenyésztésnek, ennek 

fortélyai apáról fiúra szálltak, és így ma is fel-felbukkan. Minden háznál 

ismerték a tyúkültetés módját, a disznótartás mibenlétét, s aztán a 

disznóvágást, perzselést, feldolgozást. Aki megtehette, a földek 

műveléséhez lovat tartott, vagy tehenet, és egyben megtermelte a család 

szükségletére a tejet, túrót, sajtot, vajat. A kertekben álló öreg diófák arról 

tanúskodnak, hogy a kertművelés titkait is örökölték egymástól a 

generációk. Tavasszal végigsétálva a falu utcáin, mindenütt, ahol az 

egyszervolt családok leszármazottai élnek, a kertekben gyönyörű virágzó 

gyümölcsfákat, ribizli és büszkebokrokat, sorló, a földből éppen kibújó 

magvakat, veteményeseket láthatunk. Ez az örökségünk, hagyományélet. 
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4.3 Hagyományaink 

 

Olyan alkalmakról szeretnék még szólni, amelyek a ma itt élők identitásáról, 

őseik tiszteletéről, nem felejtéséről, gyermekeinknek való továbbadásáról 

mesélnek, amelyek gyúrják, alakítják sorsunkat, kultúránkat. A száz évvel 

ezelőtti gyülekezet névsorát böngészve ma is ismerős nevekre 

bukkanhatunk, hiszen ezeknek a családoknak a leszármazottai közül sokan 

élnek jelenleg is Újcsanáloson, és 

persze szerte a világban, akiknek 

az elődei innen származnak. 

Számunkra is meglepetés volt 

2007-ben, a Református 

Templomunk százéves 

évfordulóján, hányan tartották 

fontosnak, hogy jelenlétükkel megtiszteljék ezt a nagyszabású ünnepséget. 

Hogy bár nem élnek itt, büszkén vallják magukat Újcsanálosról 

származóknak. Ez az ünnepség is, ahogyan számos immár hagyománynak 

nevezhető eseményünk dicséri Vass-Nógrádi Béla református 

lelkipásztorunk nevét. 

Ilyen alkalom például az október 

hatodikai fáklyás felvonulás, 

melyen bő évtizede évről évre vesz 

részt a falu apraja-nagyja, 

tanítványaim szüleikkel.  Az 

istentisztelet után gyertyákat, 

mécseseket helyezünk az előtte álló, hőseink emlékét tisztelő kopjafa körül, 

gyermekek szavalatainak kíséretében. Majd a fáklyákkal emlékező menet a 

Polgármesteri Hivatalhoz vonul, és hasonló módon tiszteli meg az ott 

elhelyezett emléktáblát. Hogy Újcsanálosnak milyen közvetett kötődése van 
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az aradi vértanúkhoz, később hozom szóba egy másik hagyományunknál. 

Naptár szerint haladva következő, idén tizenkét éves hagyománya 

községünknek a halottak napján tartott koszorúzási „körmenet”. Ezen 

alkalmakkor évről évre szentelünk egy órát az emlékezésnek, a kegyeletnek, 

hogy megőrizzük, ápoljuk őseink emlékét, és hogy a fiatalok, a gyermekek 

is ismerjék gyökereinket, azokat az elődeinket, akik sokat tettek a falu, a 

faluközösség fennmaradásáért, épüléséért. A 

megemlékezés a hősök kertjében kezdődik, 

koszorúkat, mécseseket helyezünk el a 

világháborús emlékmű lábánál.  Ezt követően 

kisétálunk a temetőkerthez, ahol a 

ravatalozónál az ökumenikus 

Gyászistentiszteletet az evangélikus és a 

református lelkipásztorunk tartja. Végül az 

Újcsanáloson eltemetett egykori elöljáróink sírjaira helyezzük a kegyelet 

koszorúit. Kik is voltak ők? 

Fodor Sámuel kopjafájáért jelenlegi lelkipásztorunknak tartozunk 

köszönettel, melyet az egykori református 

lelkész kislányának sírhelye mellett 2005-

ben állíttatott a gyülekezet. Ugyanis eredeti 

síremlékét a második világháborúban több 

sírral együtt egy aknatalálat teljességgel 

tönkretette, így eredeti helyét lehetetlen volt 

fellelni.  Az egyházi feljegyzések között 

kutatva, és a keresztlevél bizonyságtételével 

gyermekének nyughelye mellé méltónak 

találtatott a faragott kopjafa állítása. Ő még 

a Hernád mentén, az ófaluban kezdte hivatását, majd híveivel együtt 

költözött Újcsanálosra. Ugyanezzel a sorssal került Henczély István, az 

egykori evangélikus lelkész is községünk történelmébe, aki azonban távolról 
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érkezett hozzánk, Aradról, öt évvel azután, hogy a szabadságharc bukása 

után kivégezték a tizenhárom aradi vértanút. Sírfelirata sajnos már nem 

olvasható. A legépebb síremlék Vitányi Miklósé, aki Fodor Sámuel után volt 

református lelkipásztor, majd őt követte Bogárdi Dániel, akinek negyed 

évszázados odaadó szolgálata alatt épült fel templomunk, így ő szentelhette 

fel. Őt követte az utolsó itt nyugvó református lelkész, Kőrössy György, aki 

még tovább, mintegy harminc éven át terelgette híveit, kis megszakítással, 

mivel 1919-ben a véres őszirózsás forradalom idején a községből elűzték, és 

két éves száműzetés után térhetett vissza a 

gyülekezet szolgálatára. A már említett 

Henczély Istvánt Vida Lajos evangélikus 

lelkész követte, aki fájdalmasan fiatalon, 

negyven évesen halt meg. Az egyházi 

elöljáróinkon túl két tanítónk sírjára is 

helyezünk koszorút, s gyújtunk 

tiszteletükre mécseseket, Nagy Páléra és 

Korompay Jánoséra. Nagy Pál evangélikus tanítóra minden feljegyzés mint 

„igaz magyar emberre” emlékszik. Vass-Nógrádi Béla lelkipásztorunk így 

szól róla:  

„Egy kiáltás volt életed,  

megtartani a gyermekekben is a nemzetet. 

A századforduló után az ország darabokra hullt, 

meggyászoltad, elsirattad édes hazád. 

A nagy térképet hagytad a terem falán, 

mementóként hadd lássák az ifjak,  

mert merni kell kimondani, kiáltani, 

hogy e testből elszakadt testvérek sorsa fáj, bizony nagyon fáj.”31 

És tiszteletünk lángját gyújtjuk Filep Sándor tanítónk sírjánál is, aki 

leleményességével és emberségével saját életét is kockáztatva több tucat 

                                                 
31 Vass Nógrádi Béla: Igaz magyar ember 
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csanálosi embert mentett meg a „malenkij robottól”. A történelem nem óvott 

minket, Szalay György és Tavassy Zoltán lelkipásztorok számára is ilyen 

életmentő sors jutott, akik a második világháború vége felé végtelennek tűnő 

harcok közepette nem tűrték, hogy evakuálják a települést a távoli 

Ipolyságba, hanem átvezették a lakosságot a harcok befejeztéig a közeli 

Vadvizes tanyára, Tiszalúcra. Szalay György 1944-től terelgette a híveket a 

faluban. Feljegyzései igazi kincsek, visszavezetik az olvasót, és átéreztetik 

a kegyetlen megpróbáltatásokat. Leírja például, hogy a második világháború 

folyamán a németeknek a faluból való kivonulása előtt hogyan bújtatta a 

pincében, ezáltal az életét mentette sajátját veszélyeztetve annak a 

Kolozsvárról származó zsidó orvosnak, aki itt teljesített munkaszolgálatot. 

És beszámol arról is, hogy ez az orvos ment meg később sokakat, mert szót 

értett az orosz tisztekkel, mikor a Vadvizes tanyán kellett meghúzniuk 

magukat. A visszatéréskor siralmas látvány tárult eléjük: az áldozatos 

munkával felépített faluban lerombolt, súlyosan megsérült lakóházak, 

iskola, templom. Egy jegyző és egy faluvezető sírjánál is tiszteletünket 

tesszük. Cserneczky János32 volt Hernádcsanálos utolsó, Újcsanálos első 

jegyzője, akinek áldozatos munkájáról a falu átköltözése során számos 

dokumentum mesél. Sírja a református temető és az evangélikus temető 

találkozásánál, a többi hasonló korú síremlékhez képest szilárdan áll. Mintha 

hangsúlyozni szeretné egykori elöljárónk kiemelkedő szerepét községünk 

létrejöttében, életében. Történelmi feladata abban állt, hogy fel kellett adnia 

a kilátástalan küzdelmet az ófaluban a természeti csapásokkal, és át kellett 

vezényelnie a lakosság nagy részét a kijelölt földterületre. „Embert próbáló 

küzdelem volt, bizonyára sok konfliktussal, összezördüléssel teli, 

sorsfordító, nehéz küldetés. Mindezt véghezvitte, de ereje és idegrendszere 

                                                 
32 Urbán Béla: In memoriam Cserneczky János – Emlékezés községünk újkori történetének 

első jegyzőjére, Harangszó, Az Újcsanálosi Református Gyülekzet Kiadványa, 2001. I./4. 
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belerokkant e nagy feladatba, és az új község kialakulása után néhány évvel, 

1870-ben fegyverével saját maga vetett véget életének.”33 

Családi nyughelyét az önkormányzatunk felújította, restauráltatta, 

emlékéhez méltó módon helyreállíttatta.  

Sóvári Béla pedig évtizedeken át volt a község vezetője a rendszerváltás 

előtt, akire én is úgy emlékszem, mint mindig mosolygó ember, az embert 

próbáló időkben is képes volt mindenkibe reményt, vigaszt vagy csupán kis 

jókedvet önteni. 

 

Karácsonyhoz kapcsolódó hagyományaink 

 

Feljegyzések nélkül ugyan, de feltehetőleg az újcsanálosi református 

énekkar létezése óta, vagy minden bizonnyal még korábbtól él, és hozza el 

varázsát az életünkbe a kántálás. Karácsony estéjén, Szenteste az ünnepi 

Istentisztelet után az énekkar és minden csatlakozni vágyó házról házra jár, 

és karácsonyi énekekkel köszönti a családokat. Egyben adományokat is 

gyűjt. A családok szeretetvendégséggel várják a kántálókat, minden háznál, 

illetve amely fogadja őket. Az évek múlásával egyre nagyobb a feléjük áradó 

szeretet, egyre több család várja az éneklőket, így több csapatot alkotva 

járják a havas utcákat, hogy mindenkihez eljuthassanak Áldott Karácsonyt 

kívánni. Az elmúlt év karácsonyán meghiúsulni látszott a kántálás, mivel az 

énekkar idősebb tagjai közül többen betegeskedtek. Ezért úgy döntöttem, a 

tanítványaim közül szólítom meg a vállalkozó kedvűbbeket. Biztos vagyok 

benne, hogy ez az alkalom olyan maradandó emlékeket jelent számukra, 

melyet sohasem felednek.  

 

                                                 
33 Urbán Béla: In memoriam Cserneczky János – Emlékezés községünk újkori történetének 

első jegyzőjére, Harangszó, Az Újcsanálosi Református Gyülekzet Kiadványa, 2001. I./4. 
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A másik szokás a betlehemezés. Nem az eredeti, régi szokás szerint, hiszen 

ez a néphagyomány hasonló szerepet töltött be, mint a kántálás ma nálunk, 

hanem gyerekek által előadott kis betlehemi színdarab formájában. Ilyenkor 

magunk készítjük a jelmezeinket, és hosszú hetekkel előtte nekilátunk a 

szöveg, a darab megtanulásához, majd bemutatjuk az iskolai karácsonyi 

ünnepségen, illetve a Református Templomban, de volt már arra is példa, 

hogy a község közepén felállított „falukarácsonyfája” tövében, gyönyörű 

hóesésben adtuk elő a kis Jézus születésének történetét. Mindig meghatja kis 

csapatunkat, milyen érdeklődéssel vannak előadásunk iránt, és a legtöbb 

szülő megtisztel minket, gyermekét a részt vételével, és velünk ünnepel a 

betlehemi jelenet eljátszásakor. Bátortalanabb gyerekcsapat énekhangukat 

mindig megsegíti, erősíti lelkipásztorunk, és volt olyan ünnepünk, amikor 

az énekkar is besegített a református karácsonyi énekek előadásában. A 

jelmezekhez előkerülnek a nagyszülők kucsmái, subái, vastag, meleg, saját 

kézzel készített kendői, olykor csizmái. 
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4.4 Énekkarunk 

 

Községünk református énekkara – amint arról már meséltem a korábbi 

részekben –nagyon fontos szerepet töltött be az egyszervolt közösség 

életében, és nincs ez másképp ma sem. Hiszen velünk vannak ünnepeinken, 

rendezvényeinken és szeretteinktől vett utolsó búcsúnk alkalmával, 

végigkísérik a közösség életét a sírig. 

Éppen ezért tartottam fontosnak, hogy az erre vonatkozó szórványos 

adatokat összegyűjtsem, és meséljek közösségmegtartó erejükről, 

értékhordozó szerepükről. 

A mai énekkar elődjének alakulása bizonytalan, Pataki Lajos egykori 

énekkari tag kézzel írott énekeskönyvében az első bejegyzés 1928. március 

15., ez talán az énekkar alakulásának ideje.34 Nagyon kevés hivatalos adat 

maradt az utókorra, néhány jegyzőkönyvre bukkanni, amelyek épségben 

maradhattak a templomban a II. világháborús megrázkódtatások után. Az 

1937-ből való választmányi gyűlés jegyzőkönyve beszámol az énekkar 

anyagi helyzetéről. Megtudhatjuk, hogy az elnök ekkor Filep Sándor 

                                                 
34 Újcsanálosi Hírmondó, Újcsanálos kulturális - információs lapja, 2004. II./3. 
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református tanító, karvezető volt, a pénztáros az imént már említett Pataki 

Lajos, a jelenlévő választmányi tagok: Györfi György elnök, Kónya Miklós, 

Soltész József, Pankucsi Kálmán, Szakács András, Renyhárt Károly, 

Pálinkás Miklós, Fagyas Bertalan, Németh András. Ezek a nevek a ma itt 

élőknek is ismerősen csenghetnek, hiszen sokak leszármazottai ma is 

közösségünk tagja. Az énekkar létszáma 32 és 46 fő között mozgott a 

feljegyzések szerint. Az említett Újcsanálosi Hírmondóban Vass-Nógrádi 

Béla református lelkipásztorunknak köszönhetően mind a 46 név szerepel, 

addig nem nyugodott, amíg a még életben lévő egykori énekkari tagoktól 

össze nem gyűjtötte ezt. Személyesen azért is örülök ennek külön, mert ott 

olvashatom nagyapám, dédnagyapám nevét is. Az énekkar tagjai számára 

fontos volt a templomunkról való gondoskodás is. Az egyik jegyzőkönyv 

szerint az 1938. évi püspöklátogatásra lelkesen készülődtek, szerették volna 

a háború során megrongálódott orgonát helyreállítani. „az első világháború 

alatt a homlokzati sípjaitól megfosztott orgonát időszerű lenne 

helyreállítani” – áll egy 1937-es jegyzőkönyvben. Számításaik szerint ez 

500 pengőbe került, ez 5 - 6 tehén árának felelt meg. Elgondolható, mekkora 

teher lehetett ez a sok csapást megért gyülekezetnek. 

A későbbi évekről tudható, hogy a református énekkart Szalai Györgyné 

Szabó Magdolna vezette, illetve emellett evangélikus énekkar is alakult 

Nagy Pál evangélikus tanító, majd Korompai János kántor, tanító 

vezetésével. 

1978-tól egyesült a két énekkar, folyamatosan részt vettek 

kórustalálkozókon: Sátoraljaújhelyen, Szerencsen, Megyaszón. 

A rendszerváltás után aktív működéssel jellemezhető, nemzeti ünnepeink 

méltó megünneplését elképzelni sem tudtuk volna énekkarunk nélkül. 1991-

ben Kulcsár Pál evangélikus kántor vette át a vezetését, akit 

önkormányzatunk 1997-ben, az Európa napok keretében „A rendszerváltás 

óta Újcsanálosért a legtöbbet tevő polgár” kitüntetéssel díjazta.35 

                                                 
35 Újcsanálosi Hírmondó, Újcsanálos kulturális - információs lapja, 2004. II./4. 
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Mára sajnos rendkívüli módon megfogyatkozott énekkarunk. A fiatalabb 

nemzedék nehezen mozgósítható. Az iskolás gyermekekkel részben át 

tudjuk vállalni szerepét: nemzeti és egyházi ünnepeinken, a karácsonyi 

kántálás alkalmával. 
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5 .  f e j e z e t  

TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ – SZOCIÁLIS ALRENDSZER 

5.1 Parsons Szociális Alrendszere 

 

Parsons rendszerelméletében a társadalmi integráció funkcióját a szociális 

alrendszer hivatott biztosítani. Ahogyan ő fogalmaz: az integratív alrendszer 

a társadalomnak mint társadalmi rendszernek a magvát képezi. „Minthogy a 

társadalmi rendszert úgy tekintjük, hogy az általában integratív jellegű a 

cselekvésrendszerek szempontjából, különös figyelmet kell szentelnünk 

annak, hogy a belső integráció különböző fajtáit és szintjeit biztosítja – vagy 

ahogy kudarcot vall e tekintetben.”36 Azt is mondja, hogy a társadalom 

integratív alrendszerének, a szocietális közösségnek a legáltalánosabb 

funkciója, hogy összeillessze a normák egy adott rendszerét egy egységes és 

kohézióval bíró szerveződéssel. A normatív rend biztosítja a Hobbes-i 

probléma: „mindenki mindenkinek farkasa” nem érvényesülését. Erre és az 

alrendszer kapcsán hangoztatott további kulcsszavakra - mint a normatív 

koherencia, szocietális harmónia, kollektivitásokhoz fűződő lojalitás - 

kitűnőbb illusztrációt aligha találhatunk, mint Újcsanálos kialakulásának az 

előző fejezetekben taglalt történetét. Egy olyan közösségét, melynek tagjai 

összefogással, közös erővel az ófalut hátrahagyva a semmiből gyúrták újjá 

és újjá életüket, jöhetett százcsapás, árvíz, tűzvész, háború, az orosz 

megszállás, a kommunista uralom, a kényszerű szövetkezetesítés.  

A mai faluközösség összetartó erőit részleteiben tárgyalni szakdolgozatom 

kerete aligha elégséges. Ezért kísérlem meg a helyi társadalmi szervezetek 

és munkahelyem, a helyi általános iskola által, amely elemek a legnagyobb 

integrációs erővel bírnak a falu közösségét vizsgálva.  

                                                 
36 Talcott Parsons:”Elméleti tájékozódás”, in: Talcott Parsons a társadalmi rendszerről. 

Szociológiai füzetek, 45. Bp., 1985. 
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5.2 Integráció 

 

Újcsanálos és az újcsanálosi lakosok életét, mindennapi működését 

különböző társadalmi szervezetek segítik, ide sorolhatóak a civil szervezetek 

mellett az egyházak, egyesületek, fogalma szerint minden nem állami 

szervezet, amely összhangban áll az alkotmánnyal és törvény nem tilt.  

Ezek községünkben a következőek: 

 

1.  „Az újcsanálosi általános iskoláért” Alapítvány 

2. Református és Evangélikus Egyházközösség –  

Az Újcsanálosi Református Gyülekezetért Alapítvány 

3. Újcsanálosi Polgárőr Egyesület és Mezőőri felügyelet 

4. Újcsanálos Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

 

 

5.2.1 „Az újcsanálosi általános iskoláért” Alapítvány 

 

„Az újcsanálosi általános iskoláért” Alapítvány 1999-ben kilenc alapító tag 

összefogásával jött létre. Az Alapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, 

illetve ügyvezető szerve egy három tagú kuratórium. 

A kuratórium tagjai: Csáki Katalin elnök, Kulcsár Nándor pedagógus és 

Sebák Csabáné szülő. 

Az Alapítvány a számlájára befolyt összegből az alábbi területek 

támogatását tűzte ki célul: 

- taneszközök beszerzése 

- az iskolai oktató-nevelőmunka tárgyi feltételeinek javítása, 

műszaki, technikai és informatikai berendezések, eszközök 

beszerzése 

- tehetséggondozás finanszírozása, lehetőségek megteremtése 
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- diák sportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, 

támogatása 

- iskolai kulturális és szabadidős programok, tanulmányi 

kirándulások, táborozások támogatása 

- egészséges életmódra nevelés feltételrendszerének kialakítása 

- iskolai tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezésének 

támogatás, nyertesek díjazása 

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 

 

5.2.2 Református és Evangélikus Egyházközösség 

 

Újcsanáloson két protestáns hitközösség él. A református mellett 

evangélikus felekezetű a lakosság egyik kisebb és egyre inkább fogyó 

szelete, nem is önálló gyülekezetként él, az Arnóti Anyaegyházhoz 

tartozik.  

A lakosság egy kicsiny szelete vallja magát valamely katolikus egyházhoz 

tartozónak, kéthetente az evangélikus templomunkban gyűlnek össze 

nagyon kevesen misére. 

Az ünnepeinken azonban összetartás jellemző, közösen, összefogva 

emlékezünk meg ezen alkalmakkor. A Reformáció emlékünnepe kapcsán 

hagyomány, hogy évenként felváltva egymás templomában gyűlünk össze 

a közös Istentiszteletünkre, aztán egymás szeretetvendégségein további 

beszélgetésekre, együttlétre kerül sor.  

A lakosságnak ugyanazon összetartó magját kell ezalatt érteni, amely 

bármely egyházi vagy világi ünnepen, rendezvényen, akár az iskolai és 

óvodai ünnepeken, a faluban rendezett bálokon is lelkesen, egymást 

segítve, egymás felé nyitottan, közösséget kovácsolóan képviselteti magát. 

Érdemes megvizsgálni ennek a magnak a létszám alakulását. A következő 

táblázatban a Református Gyülekezetünkhöz tartozók létszámát összesítem. 

Az adatokat nagytiszteletű Vass-Nógrádi Béla református 
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lelkipásztorunknak köszönhetem. Megfigyelhető, hogy amióta ő áll 

gyülekezetünk élén, a rendszerváltás óta, hogyan alakul gyülekezetünk 

lélekszáma. A felnőtt választótag – oszlopban az éves egyházadóját fizető 

református lakosok adata, a lélekszám – oszlopban az előzőek családjainak, 

gyermekeinek, illetve az egyházadót nem fizetők létszámának együttese 

látható. 

 

Év Felnőtt 

választó-

tag 

Lélekszám 

(becsült) 

1990 287 380 

1991 238 360 

1992 236 358 

1993 243 361 

1994 235 368 

1995 237 360 

1996 224 350 

1997 224 320 

1998 194 324 

1999 194 325 

2000 201 330 

2001 207 360 

2002 207 355 

2003 209 350 

2004 217 350 

2005 197 345 

2006 198 350 

2007 190 340 

2008 177 320 

2009 177 285 

2010 170 270 

2011 168 275 

2012 168 275 

2013 164 280 

2014 143 275 

2015 143 283 

Forrás: Vass-Nógrádi Béla református lelkipásztortól kapott adatok 

 

A felnőtt választótagok létszáma az elmúlt 25 év alatt felére csökkent. Ha 

az okokat keressük, lelkipásztorunk a következőket határozza meg: a falu 

közössége elöregedőben van, nagyon sok aktív gyülekezeti tagunkat (majd 
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látjuk később a református énekkarunk létszámában is) kísértük utolsó 

útjára. Sok család a megélhetés, munkanélküliség miatt volt kénytelen 

elköltözni a faluból. Több olyan eset is van, hogy a középkorú szülők itt 

maradtak szülőfalujukban, de gyermekeik külföldre indultak szerencsét 

próbálni. Számos huszonéves fiatal, az én volt tanítványaim közül is sokan 

Ausztriában, Németországban, Nagy-Britanniában él, és mivel 

körülményeik jóval magasabb színvonalat érnek el, mint itthoni 

lehetőségeik, így nem is tervezik a hazaköltözést. 

És bár jónéhányan költöztek be időközben a faluba, általában 

nagycsaládos, roma származású családról van szó, akik nem kívánnak sem 

egyháztagok lenni, egyházadót fizetni kiváltképp nem, de a falu életébe, 

még közös ünnepeinken sem kívánnak bekapcsolódni. 

Iskolánk reformátussá válásával beindulni látszik egy ilyen irányú 

folyamat, de lefolyása jósolhatóan igen hosszúra fog nyúlni. 

 

5.2.3 Az Újcsanálosi Református Gyülekezetért Alapítvány 

 

Az Újcsanálos Református Gyülekezetért Alapítvány 1998-ban alapítatott. 

Az alapítvány alapító tagja: nagytiszteletű Vass-Nógrádi Béla református 

lelkipásztorunk. Az alapítvány kezelését egy háromtagú kuratórium végzi: 

Csáki Lajos, a kuratórium elnöke, Horákné Lehóczky Lenke presbiter 

asszony és Kónya Attila tiszteletbeli presbiter.  

Az alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy Újcsanálos községben 

összefogja a református hívőket, biztosítsa a református hitközösség 

templomának működéséhez szükséges anyagi támogatásokat, 

megteremtse a szükséges karbantartási és felújítási munkák pénzügyi 

fedezetét. Támogassa a templom művészeti, építészeti értékeinek 

gazdagítását és megismertetését. Segítsen azon rendezvények 

szervezésében, megtartásában, amelyek hagyományaink ápolására, 

kulturális értékek közvetítésére irányulnak.  
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Egyre inkább elöregedő lakosságú községünkben nem utolsó sorban fontos 

feladatának tekinti az alapítvány az idősek támogatását, ellátásának való 

segítését, gondozását, mely során a következő szakmai alapelveket hivatott 

betartani:  

Fontos, hogy az igénybevétel senkire rá nem erőltethető, mindig önkéntes 

segítségkéréssel kezdődik. Az idős emberek őrizzék meg emberi 

méltóságukat, kapjanak személyre szabott segítséget. Részesüljenek 

mentális gondozásban. Érezzék, tapasztalják azt, hogy továbbra is integrált 

és fontos tagjai a közösségnek, a környezetnek, amelyben élnek, hiszen a 

fiatal generáció számára az ő életük, hitük, tapasztalatuk követendő 

példaként szolgál.  

„Nagyon fontos annak belátása, hogy az idősekkel folytatott szociális 

munka alanya nem az „öreg”, hanem a megöregedett ember. Az a 

megöregedett ember, aki képes alkalmazkodni a sokasodó időskori 

veszteségekhez, aki rendelkezik továbbadható tudásokkal, újra előhívható, 

felújítható készségekkel, képességekkel, kapcsolatokkal. Mindenkinek, 

aki segítőként velük dolgozik, észre kell vennie a tétova mozdulatok, 

rebbenő tekintetek mögött a korábbi teljes életutat. A segítésükre 

kialakított közép- és hosszabb távú segítő stratégiákba az idős ember 

szociális helyzetének rendezése mellett igen fontos beépíteni azokat a 

mentális és közösségi támogató megoldásokat is, melyek lehetővé teszik 

az idős kliens számára, hogy létbiztonságban, autonóm módon, tartalmas 

elfoglaltságokat választva élhesse meg az életút harmadik harmadát.”37 

A határon belüli és túli Református Egyház Közösségek támogatását is 

céljai közé sorolja az alapító okirat, továbbá a református iskolák 

támogatását, a református iskolákban tanuló diákok segítését. Az 

alapítvány fontos támogató szerepet vállal az Erdély területén, 

                                                 
37 Urbanekné László Judit (In.: Kötet az öregekről / szerk. Lévai Katalin. Bp.: „ESÉLY” 

Közösségfejlesztő és Családsegítő Szolgálat, 1995. 
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Romániában található testvérfalunk: Csanálos - Urzicseni magyar 

lakosságával.  

A községünkben működő 

általános iskola reformátussá 

válásának egyik eseménye volt 

fogadalomtételünk, mely 

alkalommal az alapítvány emlék-

ajándékokkal kedveskedett. 

 

Az alapítvány működése óta a 

templomunk javításában, 

felújításában a következő 

feladatok elvégzésében segített:38 

1990 - palatető javítás és csatorna felszerelés 

1991 - a külső vakolat teljes leverése, és új onnani vakolása 

1992 - a torony kőporos vakolása 

1994 - a toronysisak festése 

1996 - villámhárító szerelés 

1996 – harangvillamosítás 

2001 - teljes külső-belső felújítás, tető átfedés, új toronysisak, belső 

festés  

2002 - orgona felújítás 

2003 - a padlózat szigetelése és deszkázása  

2004 - az egész templom külső színezése 

2005 - a padlás elkészítése 

Az alapítvány segítségével ma gyönyörű, felújított Református 

Templomunkban gyűlhetünk össze vasárnaponként és ünnepeinken.  

 

                                                 
38 Vass-Nógrádi Béla református lelkipásztorunktól kapott adatok 
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5.2.4 Újcsanálosi Polgárőr Egyesület39 

 

Újkeletű és sajnos szükségszerű civil szervezet a polgárőrség. Az önkéntes 

alapon működő szervezet 1991-től létezik a községben, bár hivatalosan, 

bíróságon bejegyzetten csak 1994-től. Szerencsére sokan gondolják úgy, 

hogy feladatunk, kötelességünk értékeink és a falu rendjének óvása, 

„polgárvédelme”. Annak ellenére van ez így, hogy a munkáért semmiféle 

fizetség nem jár. Ellenben van tagsági díj, illetve költséget jelent az éjjeli 

őrködés során, hogy saját járművel, saját üzemanyaggal védik a falu 

lakosságát és értékeit a tagok.  

A jelenleg 46 fős csapat elnöke Dobos István, alelnökök Pecsenye Sándor 

és Dávidházy Tibor, az Etikai Bizottság elnöke Csáki Lajos. Ez utóbbi 

bizottság létrejöttére azért volt szükség, mert néhányan csupán a tagsági 

igazolvány nyújtotta előnyöket kihasználandó csatlakoztak a 

polgárőrséghez. Újcsanáloson minden éjjel biztosítják a falu védelmét 

éjjeli 10 és hajnali 4 óra között, háromhetenkénti beosztásban. Nagyon jól 

összekovácsolódott csapatról van szó, a munkán kívül is szerveznek 

találkozókat, vacsorákat, polgárőr-bált.  

 

5.2.5 Mezőőri felügyelet 

 

Községünkben mezőőri feladatkör betöltésére is szükség van. Újcsanálos 

közigazgatási területén a mezőőri feladatokat immár 10. éve látja el Tóth 

János mezőőr. Hogy szakdolgozatomban pontos képet rajzolhassak 

munkájáról, személyesen kerestem fel, és kérdeztem mezőőri 

tevékenységének részleteiről. 

Arról számolt be, hogy munkája során elsősorban a lopások megelőzése, a 

tettenérés és észlelés a feladata. A már megtörtént esetek kapcsán a 

                                                 
39 Csáki Lajos Polgármester Úrtól, az Újcsanálosi Polgárőr Egyesület Etikai Bizottságának 

elnökétől kapott adatok alapján 
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nyomozóhatóság értesítése, munkájuk segítése. Ezek során az egyik 

legproblémásabb feladat, hogy a tettenérést követően a hatóság 

megérkezéséig az elkövetőt, elkövetőket visszatartsa. 

Egyik legmozgalmasabb időszaka polgárőri tevékenysége során a tél. 

Fűtési időszakban szinte naponta, bizonyos esetekben naponta többször is 

előfordult, hogy Újcsanálos határában falopások történtek. Az idén ilyen 

jellegű lopás jóval kevesebbszer történt, aminek oka lehet a szociális 

alapon történt tüzelőanyag osztás, egy a falu lakossága számára hatalmas 

segítséget jelentő pályázat eredménye.  

Ami számára még sokszori alkalom után is megdöbbentő. hogy kiskorú 

elkövetőket kell tetten érnie, akik a szülők buzdítására tulajdonítják el a 

másét. Ilyen jellegű bűntényekhez sorolható mind az erdei falopás, mind 

az erdőtulajdonosok ingatlanjaiban történt lopás. Ezen eseteknek gyakran 

nem marad hivatalos nyoma, mivel a szegény sorsú gyerekekre való 

tekintettel a tulajdonosok nem tesznek feljelentést. Ennek azonban nagy a 

veszélye, a jóindulattal visszaélnek, és sorozatosan ugyanazon 

gyerekekkel, illetve azok szüleivel kell találkoznia őrző munkája során.  

Munkája állandó elfoglaltságot jelent, hiszen naponta többször járja be az 

Újcsanálost környező területeket, de mégsem ez jelenti számára a 

legnagyobb nehézséget. Hanem nehéz nem együtt éreznie a fázó, éhező 

családokkal és különösen a gyermekekkel. Az esetek többségében roma 

származású elkövetőkkel kerül szembe. 

Munkáját nagyban megkönnyíti a motorkerékpár használata, amely 

lehetővé teszi, hogy a felügyeletére bízott területen nagyobb gyakorisággal 

és a bűnelkövető magatartást tanúsítók által nehezen kiszámítható 

időpontokban jelenhessen meg, ily módon erősítve tevékenysége 

bűnmegelőző hatását. 

A napi többszöri ellenőrzéseim során, ha azt tapasztalom, hogy valamely 

területen lopás történt azonnal jelentem, jegyzőnek, tetten érés esetén az 

illetékes rendőrkapitányság felé.  
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Nagyon jó a kapcsolata a körzeti megbízottal, a polgármesterrel, a 

polgárőrséggel. Elmondása szerint nem is működhetne másképp, mint 

egymás segítésével, összefogással védelmeznünk községünket, 

lakosságunkat, tulajdonunkat. 

 

5.2.6 Újcsanálos Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

 

Községünkben Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2002 óta létezik, azóta 

folyamatosan periódusonként újraalakul. Érdekességként jegyzem meg, 

hogy a 2001-es népszámlálás eredményeiben a falu lakossága teljességében 

magyar állampolgár volt, egyetlen fő sem vallotta magát roma 

nemzetiségűnek.  

Kisebbségi Önkormányzatunk 3 fős: elnök, elnökhelyettes, 1 fő képviselő. 

A képviselőtestület tagjai minden periódusban kicserélődtek, senki sem 

kapott bizalmat két perióduson át. 

Újcsanálos Roma Nemzetiségi Önkormányzata tulajdonában ingatlan nincs. 

Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez.40 

A legutóbbi, a 2014. október 12-én megtartott nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán az Újcsanáloson 103 regisztrált nemzetiségi 

választópolgár közül 54-en éltek szavazási jogukkal. Ez a választásra 

jogosultak 52,42 %-a. Az érvénytelen szavazatok aránya 5,5 % volt. E 

választás során a nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek száma 7 fő 

volt. 

2014. október 22-én tartották meg Újcsanálos Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló ülését Újcsanálos Község 

Önkormányzata hivatalos helyiségében. 

                                                 
40 Újcsanálos Roma Nemzetiségi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata, elf. 

2014. október 22. 
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A választás és az alakuló ülés eredményeit az alábbi táblázat összegzi:41 

 

A 2014-ben megtartott 

nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán bejutottak 

Nemzetiség Szavazat 

Sarkadi Imre – elnök Lungo Drom 32 szavazat 

Sarkadi Miklós - elnökhelyettes Lungo Drom 27 szavazat 

Ricsák Sándorné – képviselő Lungo Drom 24 szavazat 

Forrás: Az említett jegyzőkönyvekből rendszerezve 

 

Az alakuló ülésen mindhárom tag kijelentette, hogy nem kívánnak 

tiszteletdíjat igénybe venni. 

Újcsanálos Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

Újcsanálos Község Önkormányzata hivatalos helyiségében 2015. február 

16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből42 tájékozódhatunk az 

Újcsanálos Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. 

Újcsanálos Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésről 

szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint elfogadta. Az 

önkormányzat a 2015. évben beruházást nem tervez, ennek megfelelően 

csak működési kiadást és bevételt tartalmaz a költségvetése. A költségvetés 

a működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatoktól származó 

425 000 Ft-ról rendelkezik. 

A tervek szerint ezt az összeget a roma kisebbséghez tartozó lakosság 

körében különböző rendezvényekre szeretnék költeni. A kisebbséghez 

tartozó gyermekeknek iskolakezdési csomagokat vesznek, a rászoruló 

családoknak élelmiszercsomagot osztanak. Minden évben szorítanak pénzt 

Mikuláscsomag osztásra. 

                                                 
41 Újcsanálos Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 760-1/2014. sz. 

jegyzőkönyve  

42 Újcsanálos Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 111-1/2015. sz. 
jegyzőkönyvének 2/2015. (II.16.) KT HATÁROZATA 
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Kiadások főbb jogcímenként  Összeg  

Rendezvények 100 000 Ft 

Iskolakezdési támogatás 100 000 Ft 

Élelmiszercsomag osztás 100 000 Ft 

Mikulás/Karácsonyi csomag osztás 100 000 Ft 

Útiköltség 25 000 Ft 

Dologi kiadások összesen 425 000 Ft 
Forrás: Az említett jegyzőkönyvekből rendszerezve 

 

Munkahelyem, az általános iskola és kisebbségi önkormányzatunk 

együttműködésének főbb területei:  

- A roma származású tanulók tanulásának, családi helyzetének, 

szocializációjának figyelemmel kísérése, társadalmi 

beilleszkedésük segítése 

- Közös szabadidős és sport programok szervezése 

- Gyermeknap 

- Iskola-családi ház közötti együttműködés segítése 

- A tehetséges roma származású tanulók ösztöndíjhoz segítése; 

 

Együttműködésünkről részletesebben szakdolgozatom következő 

fejezetében írok. 
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5.3 Integráció az általános iskolában 

 

Községünket alapítása óta az összefogás, az egymásrautaltság tartja 

életben. Nincs ez másképp iskolánkban sem - családias tanári közösség, 

nagycsaládként működő kis létszámú gyermekhadtól hangos a falu 

szívében található iskola. 2001-től, az első diplomám megszerzése óta 

taníthatok itt. Az az épület, mely ma otthont ad nekünk, 1993-ban épült, 

azóta az átmenetileg megugró létszám miatt bővíttetett.  

Óriási előnyt jelent számunkra, hogy tanulóink – a település egyetlen 

iskolájaként - csaknem teljes létszámban újcsanálosiak, bejáró tanulóink 

száma tanévenként változó volt 1-3 fő között. Így nem „csupán” az iskola 

területe, hanem további számtalan kapocs tart minket össze, a szülőket, 

nagyszülőket is beleértve. A családok jelentősebb része megfelelő, 

rendezett körülmények között él, bár a munkanélküliség és az ebből 

következő anyagi problémák sokakat jellemeznek. Ebből is adódik az 

elmúlt években csökkenő tanulólétszám, amely átmenetileg a nyolc helyett 

hat osztályt alkotott: alsó tagozatban két összevont osztállyal (1-2., 3-4.). 

Azonban az óvodásainkat ismervén a jövőben rendeződni látszik, 10 fő 

körüli osztálylétszámok várhatók. 

A kicsiny osztályközösségek a gyerekek számára nagy előnyt jelentenek, 

lehetőséget számunkra, hogy az egyéni képességekre összpontosítsunk, 

aszerint koncentráljunk tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, illetve 

egyéni fejlesztésre, ismerjük meg őket, szociokulturális jellemzőiket.  

2008-ban a hernádnémeti általános iskola tagintézményévé lettünk, majd 

iskolánk: a Hernádnémeti Református Általános, Két Tanítási Nyelvű és 

Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Lajos Tagiskolája 2013. szeptember 

1-jétől a Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartásába került.  

A településen a régebb óta itt élők mellett az utóbbi években nagy számban 

jelentek meg az újonnan letelepedett családok, akik nagy része 

nagycsaládos. Az itt élők általában komfortos családi házakban élnek. Az 

iskolánkba járó tanulók egy része jó körülmények között él, rendezett 
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családi háttér mellett, de nagyobb részüket munkanélküli, elvált, 

minimálbérből élő szülők, sok esetben egyedülálló szülő neveli. Ezen 

családok esetében gyakori, hogy átmenetileg vagy akár teljesen 

felfüggesztett a víz, a gáz, az áramszolgáltatás. 

A településen magas a hátrányos helyzetű családok száma, ez egyrészt a 

szülők alacsony iskolai végzettségéből, másrészt a munkalehetőségek 

csökkenéséből adódik. A munkahelyek megszűnése, illetve csökkenő 

száma megnehezíti a megélhetést az itt élők számára, így szociális 

létbiztonságuk veszélybe kerül.  

A település fejlődéséből adódóan az integráció feltételei is adva vannak. 

Az intézmény területi elhelyezkedése, valamint alacsony 

osztálylétszámaink meghatározzák tevékenységünket: a hátrányos 

helyzetű tanulók integrálását, differenciálását, felzárkóztatását, egyéni 

fejlesztését. Kiemelt helyen a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

esélyegyenlőségének megteremtését. 

A településen az etnikai arányok is növekvő számot mutatnak. 

Nagyon sok gyerek otthon nem kap segítséget, de még bíztatást sem a 

tanuláshoz. Sok család segélyekből él, vagy a család egyetlen jövedelme a 

gyermekek után járó családi pótlék. A tudás is leértékelődött.  

Közömbösség és a motiváció hiánya jellemzi a szülői közösség egy részét. 

Nekik nem a hátrányok megoldása, leküzdése a céljuk, hanem valahonnan 

kívülről várják a segítséget.  

Iskolánk tárgyi feltételei szintén nagyon jól szolgálják munkánkat. Kilenc 

tanterem hívogatja tanulóinkat, melyek között kémia-, rajz-, informatika 

szaktanterem és kifejezetten a valamely hátránnyal küzdő tanulók számára 

kialakított fejlesztő terem található. Ezek felszereltsége kiváló, az 

egyszemélyes padok elősegítik munkánkat a különböző munkaformák 

alkalmazásában. A tanítási óráinkat színesíthetjük a változatos 

taneszközökkel, a névre szóló tanulói notebook-ok használatával, az 

interaktív tábla pedig megszámlálhatatlan lehetőséget rejt a képességek 

kibontakoztatására. 
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Sportudvarunk az iskola mellett található: atlétika-, futball- és kézilabda 

pálya áll a tanulók rendelkezésére. Az én egyik nagy kedvencem a „zöld 

tantermünk”, amely az iskola belső udvarán rejlik a játszótér és a színpad 

társaságában. 

 

Személyi feltételeinkről:  

A kilenc főállású pedagógusból álló tantestületünk egyetlen általános 

munkaközösséget alkot. Legtöbbünk itt kezdte pályafutását, és azóta is itt 

dolgozik. Mind a létszám, mind az állandóság, az összefogás egy valóban 

családias légkört teremt, és nem csupán a szállóige szerinti „második 

otthonunkat”. Ugyanezen okok a gyermekek számára is előnyt jelentenek, 

hiszen naponta ülünk össze, dugjuk össze fejünket egy-egy megoldandó 

probléma vagy sikerélmény kapcsán.  

Tantestületünk további jellemzőit az alábbi táblázat foglalja össze: 

főállású óraadó férfi nő életkor főiskola egyetem további 

szakképz. 

9 4 4 5 30-50 8 1 6 

Forrás: Saját gyűjtés, rendszerezés 

Pedagógiai programunkban43 azt valljuk, hogy minden ember egy külön 

világ, egy megismételhetetlen, pótolhatatlan csoda. Kitűzött célunk, hogy 

előtárjuk minden gyermekünk „csodáját”. Mindenki tehetséges valamiben, 

fel kell tárnunk melyek is az ő talentumai, és abban kell segítenünk, hogy 

ezekkel a lehető legjobban sáfárkodjék. Ezt számos délutáni foglalkozás is 

támogatja: a művészeti iskolánk kézműves tanszaka, a színjátszókör, a 

diáksportkör, tömegsport, a furulyaórák, a makett szakkör, az alsós 

napközi és a felsős tanulószoba. Ezek óriási lehetőséget nyújtanak a teljes 

személyiségfejlesztésre, a képeség-kibontakoztatásra, a szociális 

hátrányok enyhítésére. 

                                                 
43 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti 

Iskola Kossuth Lajos Tagiskolája – Pedagógiai Program, 2014. 
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Nagy változást jelentett iskolánk, mind a tanulók, mind a pedagógusok 

számára intézményünk reformátussá válása. A vallásos élet új értékeket, új 

erkölcsi szabályokat ajándékozott számunkra, beleértve azokat is, akik 

korábban is rendszeresen, hithűen gyakorolták vallásukat, hiszen egy 

egyházi közösséghez tartozás természetesen vonja magával a szorosabb 

összetartozást, az egymásra nagyobb, odaadóbb figyelmet rejtő 

kapcsolatokat. Hitoktatás eddig is volt iskolánkban, de 

összehasonlíthatatlan érzéssel bír, ha hétköznapjainkat át és átjárja a hit, a 

remény, a szeretet egysége. 

Az elmúlt években folyamatosan változott iskolánk tanulóinak létszáma, 

összetétele. Ennek részleteit az alábbi táblázat foglalja össze: 

Forrás: Saját gyűjtés, rendszerezés 

 

Tanulóink 

összetétele  

  
2008/ 
2009. 

  

  
2009/ 
2010. 

  
2010/ 
2011. 

  
2011/ 
2012. 

  
2012/ 
2013. 

  
2013/ 
2014. 

  
2014/ 
2015. 

Tanulói létszám   
122 

  
111 

  
100 

  
91 

  
77 

  
74 

  
74 

ebből 

más településről 

bejáró 

  
5 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
1 

  
2 

integráltan oktatott 

sajátos nevelési 

igényű tanuló 

  
  

26 

  
  

27 

  
  

21 

  
  

20 

  
  

14 

  
  
8 

  
  
5 

tanulási, 

magatartási, 

beilleszkedési 

nehézséggel küzdő 

tanuló 

  
  

11 

  
  

10 

  
  
8 

  
  
7 

  
  
9 

  
  
8 
  
  

  
  
7 

hátrányos helyzetű 

gyermek 
  

100 
  

92 
  

85 
  

74 
  

63 
  

56 
  

37 
ebből 

halmozottan 

hátrányos helyzetű 

gyermek 

  
  

44 

  
  

49 

  
  

54 

 48 

 +  

7 ig 

  
  

43 

  
  

33 

  
  

27 
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Integrációs programunk44 

 

Iskolánk bekapcsolódott egy képesség-kibontakoztató, integrációs 

programba. Mottónk a következő volt : „A differenciálás minden tanuló 

számára a saját, komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, 

számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes 

tudását.” 

Ahhoz, hogy maximális segítséget nyújthassunk a gyermekek számára, 

számos tanfolyamon, továbbképzésen vettünk részt. 

A nevelők önképzése és továbbképzése folyamatos, tervszerű. A 

tantestület tagjai a kompetencia alapú oktatás módszertani képzéseiben 

részesültek. A képesítési előírásoknak a tantestület tagjai megfelelnek, 

100%-os a szakos ellátottság.  

A továbbképzési program a tantestület által konszenzussal összeállított és 

elfogadott tervezet, amely a Pedagógiai Programban megfogalmazott 

célok megvalósulásának egyik eszköze. A program összeállításakor a 

vezetés célja az volt, hogy a kollégák szakmai és módszertani kultúráját új 

ismeretekkel gazdagítsa. A pedagógusok szakmai tudásának gyarapítása 

érdekében, a reformpedagógiában honos egyéni fejlesztést segítő 

módszertani kultúrát és konfliktuskezelési technikák, a differenciáló 

nevelés megismerését szorgalmazta. A kollégák innovatív készségére 

jellemző, hogy minden pedagógus szívesen vállalja a továbbképzést. 

Legkedveltebb formái a rövid lélegzetű 10 – 30 órás tanfolyamok, 

tréningek. 

Az alábbi táblázat továbbképzéseinket foglalja össze, az ezt megelőző 

években is folyamatos volt az önképzés, többek között: pedagógus 

                                                 
44 A fejezet iskolánk 2007/2008., 2008/2009., 2009/2010., 2010/2011., 2011/2012., 

2012/2013., 2013/2014. tanévek folyamán benyújtott, nyertes integrációs pályázatunk 
adatait, hatását, eredményeit rendszerezi 
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szakvizsga: 3 fő, ECDL-Start vizsga: 9 fő, Rajz és Vizuális kultúra szak: 1 

fő. 

A továbbképzéseken szerzett ismereteket mindig továbbadtuk egymásnak, 

hogy hétköznapjaink, integrált nevelői, oktatói tevékenységünk ezáltal is 

még hatékonyabbá válhasson. 

  részt vevők  
száma 

továbbképzés ideje 
120 óra   60 óra    30 óra   10 óra 

továbbképzés témája 

2007/ 

2008. 

1 
   2 
   1 

   x 
                x 
                x 

- nem szakrendszerű bevezetése 
- matematika kompetencia A, B 
- kooperatív tanulási technika 

2008/ 

2009. 

 11 (tantest) 
   1 
   3 

                                   x 
                                   x 
                                   x 

- matematika kompetencia B 
- az agresszió kezelése 
- - SNI tanulók fejlesztése 

2009/ 

2010 

 12 (tantest) 
 12 (tantest) 
 12 (tantest) 
   6 
   6 
   6 

    

                                   x 
                   x 
                   x 
   x 
                                  x 
                                  x 

- integrált nevelés módszertana 
- IPR bevezetése 
- IKT tréning 
- kompetencia-képzések 
- kooperatív tanulásszervezés 
- projektpedagógia, epochális okt. 
  

2010/ 

2011. 

 11 (tantest) 
 11 (tantest) 

                                             x - konfliktuskezelés tréning 
- agresszió kezelése 

2011/ 

2012. 

 10 (tantest)                                              x - kommunikációs tréning 

Az iskolánk integrációs pályázatainak anyagából rendszerezve; 

A képesség kibontakoztató, integrációs programunkban az alábbi célokat, 

feladatokat tűztük ki magunknak: 

• Teljes személyiségfejlesztés: kulturált viselkedés, 

megjelenés, étkezés, közösségfejlesztés: a tanulók 

toleranciaképességének, a kisebbség és többség, a másság 

elfogadása gyakorlatának kialakítása, konfliktuskezelés. 

• A hitéleti, erkölcsi és etikai értékek középpontba állítása 

(igazság, jóság, türelem, lelki szépség, becsület, őszinteség, 

szeretet, alázat, megbocsátásra való készség, a család 

tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése stb.) a 

közösségépítés és személyiség fejlesztés kiteljesítése 

érdekében. 

• Református szellemiségű, toleráns iskola megteremtése 
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• Differenciálás: arra törekszünk, hogy a tanuló önmaga 

ütemében, önmagához viszonyítva fejlődjék, figyelembe véve 

a tanuló előzetes tudását, gyengeségeit, erősségeit, 

differenciált értékelés. 

• Esélyegyenlőtlenség csökkentése, különösen a 

kommunikációs és szociális kompetenciák fejlesztésével, 

erősítésével.  

• Multikulturális programok beépítése, hagyományok 

ápolása.  

• Továbbtanulási mutatók javítása (az érettségit adó 

intézményekben továbbtanulók arányának növekedése). 

• Info-kommunikációs technológiák használatával 

növeljük a motivációt. 

• Együttműködő partneri kapcsolat fejlesztése - a szülői 

házzal, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, TIREK 

Pedagógiai Szakszolgálattal, Általános Iskolákkal, Kisebbségi 

Önkormányzattal, Civilszervezetekkel – annak érdekében, 

hogy a gyermekek sokoldalú fejlesztése, szociális támogatása 

sikeresen valósuljon meg. 

• A HHH szülők aktívabb bevonása az iskola programjaiba: 

eddigi részvételi arányuk növelése. 

Évről évre azt tapasztaljuk, hogy munkánkkal, odaadásunkkal 

hozzájárulunk tanulóink esélyegyenlőségének 

megteremtéséhez, tanulóink személyiségének fejlődéséhez, 

kulturális hiányosságaik pótlásához.  

Az is megállapítható, hogy nő a továbbtanuló hátrányos helyzetű tanulók 

száma, és ezen belül az érettségit adó továbbtanulási irányt választók 

aránya. Szorosabb, minőségileg jobb kapcsolat alakul ki a szülőkkel, civil 

szervezetekkel. Ezen kapcsolatok az egyik legfontosabb elemei a 

gyermekekért folytatott küzdelmünknek.  
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A még hatékonyabb munka érdekében munkacsoportokat hoztunk létre, 

melyeket a következő táblázat foglalja össze: 

 

Az iskolánk integrációs pályázatainak anyagából rendszerezve; 

 

  

  
 Munka-

csoport 

 tanév 

2007/2008. 2008/2009. 2009/2010. 2010/2011. 2011/2012. 
2012/2013. 
2013/2014. 

  
  
  
  
  

Munka-

csoportok 

megnevezés

e 
  

-IPR 

menedzs-

ment, 
  
-módszertani 

adaptációs 
  
-óvoda-iskola 

átmenet 
  
továbbtanulá

s, 

pályaorient. 

-IPR 

menedzs-

ment, 
  
-módszertani 

adaptációs 
  
-óvoda-iskola 

átmenet 
  
továbbtanulá

s, pályaorient 

-IPR 

menedzs-

ment, 
  
-módszertani 

adaptációs 
  
-óvoda-iskola 

átmenet 
  
továbbtanulá

s, pályaorient 

-IPR 

menedzs-

ment, 
- IKCS 
-módszertani 

adaptációs 
-óvoda-iskola 

átmenet 
-alsó-felső 

átmenet 
- 

továbbtanulá

s, pályaorient 

-IPR 

menedzsment, 
- IKCS 
-módszertani 

adaptációs 
-óvoda-iskola 

átmenet, 
-alsó-felső 

átmenet, 
-

multikulturáli

s 
-

továbbtanulás, 

pályaorientáci

ó 
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Együttműködések - partnerségi kapcsolatok kiépítése 

 

Kapcsolat a szülői házzal 

 

A partnerkapcsolatok építését és ápolását intézményünk legfontosabb 

feladatai közt tartja számon. Erre teszünk kísérletet azzal, hogy a 

hagyományos formákat folyamatosan újakkal frissítjük fel. Legfontosabb 

partnernek a szülői házat tekintjük, a velük való kapcsolattartás formáinak 

színesítését kiemelt feladatnak tartjuk. Rendszeresen szervezünk az 

óvodában és az iskolában is olyan programokat, ahova magunkkal hívjuk 

a szülőket. A közös együttlétből, az együtt szerzett élményekből erős, több 

évre szóló kapcsolatok születtek. Különös figyelmet fordítunk a leendő 1. 

osztályosok szüleinek tájékoztatására. Iskolalátogatási lehetőséget 

biztosítunk a célzott szülők csoportja számára. Kis település kis iskolájából 

adódóan nincs olyan család, akinek gyermeke ne járt volna iskolánkba. 

Nagyobb gyermekeik nyílt napjain megismerhették az iskolát és a 

pedagógusokat is.  

Sajnos számos olyan tanulónk van, akinek szüleit szinte lehetetlen bevonni 

a közös munkába. Ezen szülők tulajdonképpen az alap elvárásainknak is 

csak többszöri kérésre, vagy még akkor sem felelnek meg.  

Nem tanúsítanak együttműködő magatartást, a problémák nyílt jelzését, 

megbeszélését ellenségesen fogadják, ha egyáltalán felvehető velük a 

kapcsolat. Vannak olyan szülők, akik most, lassan a tanév végéhez 

közeledve gyermekük ellenőrzőjét még egyszer sem látták, gyermekük 

magatartásának, tanulmányi munkájának folyamatos figyelemmel kísérése 

iránt teljességgel közömbösek. Sok tanulónak hiányos a felszerelése.  

És ezen szülők még egyetlen iskolai rendezvényen, ünnepségen, de még 

csak szülői értekezleteken sem jelennek meg. Pedig a kapcsolattartásra 

számos lehetőséget kínálunk, úgy mint: „nyitott ajtók” (akkor is fogadjuk 

a szülőket, ha nincs fogadóóra vagy kijelölt idő), szülői értekezletek, 
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fogadóórák, „szülőklub”, személyre szóló írásos tájékoztatók, nyílt napok, 

családlátogatás, szabadidős tevékenységek szervezése: sportnap, 

gyermeknap, iskolai rendezvények. 

 

Kapcsolat a Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal 

 

Különösen a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 

esetében jellemző, cél a tanulók családi életvitelében esetlegesen 

bekövetkező negatív változások okainak feltárása, segítés ezek 

megszüntetésében az alábbi módokon: 

Rendszeres kapcsolattartás a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

szakemberével: szükség szerint, általában havi rendszerességgel.  

Az iskola minden tanév elején tájékoztatja a szolgálatot az integrációs 

felkészítésben résztvevő tanulókról.  

A családgondozó felkeresi a problémás családokat az osztályfőnökkel, 

felmérik a család komplex segítésének területeit, a további találkozások 

rendszerét és céljait, a várható eredményeket tudatosítják. 

Az osztályfőnökök esetjelzése a családgondozó felé, esetmegbeszélések, 

hiányzások figyelemmel kísérése. 

A 2013/2014-es tanévtől hetente egy alkalommal Havasné Váczi Viktória 

iskolai szociális munkás foglalkozik gyermekeinkkel. Ezt a lehetőséget a 

Szerencsi Kistérségi Társulás „Eséllyel a jövőbe”- Gyermekesély program 

a szerencsi kistérségben45 nyertes pályázatának köszönhetjük. E sokrétű, 

és sokféle programmal bíró program számunkra legkedvesebb, és a 

gyermekek által legkedveltebb része a „lelki gondozás”. Ha valamely 

tanulónál lelki problémát, otthonról hozott, számára feldolgozhatatlan 

gondot észlelünk, amelyről nekünk szégyell vagy nem szeretne beszámolni 

a napi kapcsolat miatt. A legtöbb problémával küzdő gyermekek várva-

várják hétről-hétre „Viki nénit”. 

                                                 
45 TÁMOP-5.2.3.-A-12/1-2012-0008. 
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Iskolaorvos, fogorvos, védőnő 

 

Kapcsolatunk folyamatos az iskolaorvossal, fogorvossal, védőnővel a 

gyermekek egészséges fejlődése, nevelése érdekében. Az orvosi szűrések, 

védőnői szűrések, higiéniai ellenőrzések rendszeresek. Sajnos az elmúlt 

időszakban különböző fertőző betegségek jelentek meg, amely 

következménye teljes csoportok, osztályok védőoltása lett. 

Néhány szülő esetében ezen területen is teljes közömbösséget, 

nemtörődömséget tapasztalunk, hiába tájékoztatjuk a szülőt fogorvosi 

beavatkozás, látás- vagy hallásproblémák kezelésének szükségességéről, 

ha az semmit sem tesz gyermeke érdekében. 

 

Együttműködés társadalmi szervezetekkel: 

Az iskolánk integrációs pályázatainak anyagából rendszerezve; 

Tevékenység Módszer 
Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 
A cigány származású tanulók 

tanulásának, családi 

helyzetének, 

szocializációjának 

figyelemmel kísérése, 

társadalmi beilleszkedésük 

segítése. 

- folyamatos együttműködés a CKÖ 
- közös szabadidős és sport programok 

szervezése 
- gyermeknap 
- iskola-családi ház közötti együttműködés 

segítése 
- részvétel egymás rendezvényein 
- CKÖ pályázatfigyelő tevékenységet folytat 
- a tehetséges cigány tanulókat ösztöndíjhoz 

segíti 

Újcsanálosi Polgárőr 

Egyesület 
Nevelő munka segítése 

- folyamatos együttműködés  
- közös szabadidős és sport programok 

szervezése 
- gyermeknap 
- részvétel egymás rendezvényein 

„Az újcsanálosi általános 

iskoláért” Alapítvány 
  

- folyamatos együttműködés  
- részvétel szervezett programokon a szabadidő 

hasznos eltöltése érdekében 
- anyagi támogatás nyújtása 

Újcsanálosi Református 

Egyházközség 

- folyamatos együttműködés 
- hit- és erkölcstan 
- istentisztelet, áhítat, csendes nap 
- közös egyházi ünnepek 
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Multikulturalitás 

 

Intézményi programjaink mindegyike az integráció jegyében zajlik. Az 

együttnevelésre alapozott iskolai tevékenységekkel a gyermekek jobban 

megismerik és elfogadják társaikat és önmagukat erősségeikkel és 

gyengéikkel együtt. Egy-egy tanórán igyekszünk bemutatni a gyermekek 

számára más népek, köztük a cigányság kulturális értékeit, történelmét, 

irodalmát, művészetét és hagyományait is (cigány népmesék, szokások, 

képzőművészeti alkotások). Azt tapasztaljuk, hogy ezáltal a gyermekek 

megértőbbek lesznek egymás iránt, fejlődik konfliktusmegoldó 

képességük is. Uralkodóvá válnak a pozitív viselkedési módok. A közös 

tevékenységekben jobban hangsúlyt kaphat a másság elfogadása, a 

tolerancia kölcsönös megnyilvánulása. 

Integráltan a tantárgyakban vagy beépült moduljaiban jelennek meg a 

tananyagok, (irodalom, nyelvtan, idegen nyelvek, ének, rajz, környezet és 

természetismeret, történelem, etika, stb). 

A tanmeneteket kiegészítettük, és folyamatosan bővítjük. 

A segédletek biztosítása, beszerzése folyamatos. 

A tananyagon túl a szabadidős tevékenységekben is szerepet kap, s az 

alapfokú művészeti oktatás tananyagában is helyet kapnak a 

multikulturális tartalmak, így: napközis kulturális foglalkozások, iskolai 

rendezvények, kiállítások, bemutatók. 
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5.4 Fogyatékkal élők az iskolánkban 

 

Interjút készítettem Sturmné Mikita Vilma Igazgató asszonyunkkal, aki nem 

csak igazgatóként, hanem gyógypedagógusként, inkluzív nevelés tanára 

szakos pedagógusként, tanítóként is mindennapos kapcsolatot tart az 

iskolánkban integráltan 

oktatott fogyatékkal élő 

tanulókkal.4647 

A társadalom és a 

fogyatékkal élők 

kapcsolatáról általában 

az a véleménye, hogy az 

utóbbi években egyre 

elfogadóbb, támogatóbb a társadalom. Azonban a többség, ha személyes 

kapcsolatban kerül velük, tanácstalan, nem tudnak mit kezdeni a helyzettel, 

nem tudják, hogyan viselkedjenek. Örülnek, hogy szerencsére nem az ő 

családjukban, környezetükben él 

fogyatékkal élő személy. 

 

A speciális intézmények kapcsán az a 

tapasztalata, hogy az ott dolgozók 

szakmailag, emberileg felkészültek, 

elfogadók, a hiányosság inkább a 

speciális eszközszükségletben 

mutatkozik. 

Egyre inkább elterjedőben van az a 

tendencia, hogy a nem speciális intézmények szívesen fogadják, illetve 

                                                 
46 Az interjú teljes szövege: 1. sz. melléklet 

47 A fejezetrészben látható fényképek integrált Rajz és vizuális kultúra órán készültek, a 
gyermekek és szüleik beleegyezésével jelennek meg szakdolgozatomban. 
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fogadnák a fogyatékkal élő tanulókat, csak sajnos a szakember és 

eszközszükséglet biztosítása anyagi gondot jelent.  

Az is jellemző, hogy fenntartással nem is a fogyatékosság iránt, hanem a 

származás iránt élnek, a roma kisebbséghez tartozó fogyatékos 

gyermekeknél megjelenik az előítélet, a diszkrimináció.  

A mi iskolánkra vetítve a 

kérdést a pedagógusok és 

ezen gyermekek 

kapcsolatáról a kezdeti 

nehézségekről beszélt. A 

kollégák elfogadták a 

helyzetet, hogy integráltan 

oktatjuk őket, persze vannak, 

akik nem értenek vele egyet, illetve nincsenek felkészítve, felkészülve a 

fogyatékos tanulók nevelésére, oktatására. Mivel óriási felkészülést igényel, 

külön munkát, külön feladat kidolgozást, külön figyelmet a tanítási órákon, 

jobban meg kellene ismerni az adott gyerekeket, a szakirodalomban is 

kellene tájékozódni. Ha valóban segíteni szeretnénk ezeknek a gyermeknek, 

akkor óriási, mindennapos felkészülést igényel. A legfontosabb az lenne, 

hogy megismerjük a tanuló diagnózisát, tájékozódjunk az adott 

fogyatékosságról, a problémáról, elemezzük a szakértői véleményt, 

megismerjük a fejlesztendő területeket. Vannak nehézségeink. 

 

Pedig nekünk pedagógusoknak kell változnunk, változtatnunk, 

attitűdünknek kellene formálódnia és szakmailag fejlődnünk. 

A legjobb tapasztalatunk az osztálytársak, iskolatársak és a fogyatékkal élő 

gyermekek kapcsolatánál van. Ők minden előítélet nélkül elfogadják 

egymást, hiszen ezek a gyerekek egy óvodába jártak, kicsi koruktól ismerik 

egymást, egymás szomszédjaik, és természetesen az óvodai, iskolai 

pedagógusok viselkedési mintái is pozitívan hatottak a gyerekek 
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viselkedésére. A mindennapjainkat is az jellemzi, hogy segítenek nekik az 

órai munkában, a házi feladatok elkészítésében.  

A jelenlegi 5 enyhe értelmi fogyatékos tanulónk közül csupán egyetlen ad 

mindannyiunk számára „feladatot”: magatartásával zavarja az órát, 

kötekedik a társaival, tiszteletlen a felnőttekkel, tudásával nem tudja felhívni 

magára a figyelmet, magatartásával igen.  

 

Az, hogy iskolánkban 

integráltan tanulhatnak 

a fogyatékkal élő 

tanulók, hosszú 

folyamat eredménye. 

2006 óta neveljük-

oktatjuk az enyhe 

értelmi fogyatékos 

gyermekeket, az akkori 

létszámuk 12 fő volt, és szegregáltan, összevonva (1-4. osztály) tanulhattak 

a régi iskola épületében, vagyis helyileg is elkülönítve két éven át. Igazgató 

asszonyunknak az volt a meggyőződése, hogy a fogyatékkal élő tanulóknak 

fejlesztő hatású lenne, ha a többségi gyermekek között tanulnának, látnák, 

megtapasztalnák a helyes viselkedési mintákat, fejlődne a 

kommunikációjuk, könnyebb lenne a közösségbe való beilleszkedésük, 

tanulmányaikban is motiválná őket.  

Az első lépés az teljes integráció felé így az lett, hogy csak a 

készségtárgyakon voltak a többségi osztályokkal. Ezt nyilvánvalóan 

követték konfliktushelyzetek mind az osztálytársak, mind a szülők, mind a 

kollégák részéről a kezdetekben, de végül elfogadták a változást, és mivel 

egyre inkább jobban bevált az integrációs ötlet, így továbbléphettünk a teljes 

integráció felé.  
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Mivel a gyermekek szakértői bizottsági vizsgálata az integráció céljából 

pozitív elbírálásban részesült, 2008-tól integráltan oktatjuk az enyhe értelmi 

fogyatékos tanulókat.  

Az eltelt évek tapasztalata azt mutatta, hogy volt két-három tanuló, akik 

esetében a szegregált oktatási forma jobb lett volna. Ennek oka 

magatartásbeli beilleszkedési probléma, illetve a tanulás iránti motiváció 

hiánya. 

A pozitív eredményekről viszont büszkén számol be igazgató asszonyunk: 

a 12 tanulóból 3 szakmát szerzett és dolgozik, 3 szakiskolában tanul, 1 még 

a mi iskolánkban nyolcadikos és szakiskolába jelentkezett. 

A további 5 tanulónál sajnos győzött az otthonról hozott, szülői minta - 

abbahagyták a szakiskolát, ők nem is tanulnak, nem dolgoznak. 

Az integrálás folyamatában a legtöbb ellenvetést a szülők részéről 

tapasztalhattuk, olvashatjuk az interjúban. Egyrészt van olyan szülő, aki 

maga sem fogadja el gyermeke fogyatékosságát, vagyis a szülő „terápiája” 

külön feladat. Másrészt az osztálytársak, csoporttársak szüleinek 

viszonyulása a fogyatékkal 

élő gyermekekhez, az ő 

integrált oktatásukhoz 

jelentett gondot a 

kezdetekben. 

Jelenleg 5 tanulónk enyhe 

értelmi fogyatékos, egy 

kivétellel roma 

származásúak, de igyekvő, gondoskodó, kötelességtudó családokról van 

szó. A tanulók is többnyire igyekvőek, a már említett egy kivételével nagyon 

jó magatartásúak, tisztelettudók. A többségi szülők részéről – azt az egyet 

kivéve - semmilyen negatív vélemény nem érkezett hozzánk. Vagy ha ezen 

gyermekek kapcsán mégis, akkor az nem a fogyatékosságukra vonatkozott, 

hanem viselkedésükre, életmódjukra, etnikai hovatartozására. 
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ZÁRSZÓ 

 

Ez a záró fénykép Édesapám fáját mutatja túlvilági fényben. Szokás volt 

a faluban az újszülött gyermekeknek fát ültetni, vagy egy-egy fiatal 

növendékfát nekik szentelni. 

Mikor hét éve meghalt, száradt el 

két középső nagy ága. Az udvar 

közepén áll, és nem hagyott még 

soha cserben, mindig van mit 

susognia. Hogy mennyire fontos 

ismernünk a gyökereinket, 

ahogyan a növények, ezekből 

táplálkozhatunk, meríthetünk 

erőt, ezekbe kapaszkodhatunk, 

ezek éltethetnek, és védhetnek 

meg vihartól vagy akár árvíztől, 

az elsodródástól. A hétköznapokban azt tapasztalom, hogy a 

hazaszeretet, a nemzettudat, nagyszüleink értékrendje, hagyományaink 

tisztelete, ápolása kevesek számára fontos és követendő. 

Szakdolgozatomban olyan elődökről meséltem, akik életükkel, 

munkásságukkal, magyarságukkal, hitükkel példaként jelenhetnek meg, 

és kell, hogy jelenjenek meg. Nem csak a lelkészekre, tanítókra, 

jegyzőkre gondolok, hanem az egyszerű földművesekre is, akik az 

ófalut hátrahagyva a semmiből gyúrták újjá és újjá életüket kegyetlen 

küzdelmek közepette, akik hihetetlen összefogással, akarattal száz 

évvel ezelőtt templomot építettek számunkra, és ezzel hitet, példát. 

Életteret és tudást, hogyan érdemes élni. Pedig százcsapás, háború, az 

orosz megszállás, a kommunista uralom, a kényszerű szövetkezetesítés 

mérte őket, újra és újra talpon kellett maradniuk, még ha minden 
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meghiúsult is, ha gyökereiket veszítették is. Az pedig óriási reményre 

ad okot, hogy ma is fontos az emberek, családok számára ezen kincsek 

őrzése, alkalmazása, tovább és továbbadása. Legyünk mi is 

„gyökérerő”! Ez a növényvilágnál használatos fogalom az élő gyökér 

gyakorolta erőt jelenti, amely a felszívott táplálékot a növényben felfelé 

kényszeríti. A kérdés, hogy mi milyen fákat ültetünk, hogyan dolgozzuk 

meg összefogással a talajt számukra, gondozzuk, ápoljuk-e őket. 

Gondolunk-e gyermekeink, unokáink táplálására, ne csupán hűsölni 

tudjanak terebélyes ágaink alatt, hanem gyümölcseinkkel éljenek is, 

hagyjunk hátra mi is szellemi, lelki táplálékot, követendő mintákat.  
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BEFEJEZÉS 

Dolgozatomban Parsons rendszerelméletének felhasználásával vizsgáltam 

egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei község helyi társadalmának 

integrációját.  

A jelenlegi helyzet megértéséhez nélkülözhetetlennek találtam a település 

történetének feltárását. Újcsanálos helyzetét és lakosainak egymáshoz való 

viszonyulását máig befolyásolja az a történelmi tény, hogy az egykori – 

árvizekkel gyakran sújtott – ófaluból a vállalkozó szellemű, életük jobbá 

tételéért tenni képes és kész emberek indultak el új lakóhelyet teremteni 

maguknak. Szerintem a Weber által összegzett protestáns etika megtestesítői 

voltak ők. Felismerték, hogy az egyéni áldozatvállalás és kemény 

teljesítmény csak akkor lesz sikeres, ha összefognak társaikkal. Ez a 

mentalitás rögzült és átörökítődött a nemzedékek között.  

A dolgozatomban bemutatott történelmi események ezen a településen is 

bomlasztották a közösségeket, nehezítették az értékek megőrzését és az 

együtt maradást. Ám ezek a gyökerek ma is megvannak és éltető erejük ma 

is biztosítja az integráció, az összetartozás újra élesztésének lehetőségét. 

Újcsanáloson az emberek életét, társas kapcsolatait jelenleg erőteljesen 

befolyásolja a munkanélküliség valamint a roma lakosság növekvő aránya.  

Az integráció ügye szorosan összekapcsolódik a gazdasági helyzet 

alakulásával, a helyi vállalkozások rentabilitásával, a valódi értéket teremtő 

munkalehetőségek bővülésével. A másik nagy kérdés a roma és nem roma 

lakosság együttélésének olyan alakulása, mely valamennyi érintett fél 

számára elfogadható. 

A történeti elemzés mellett a statisztikai adatok és dokumentumok 

elemzésének, valamint a résztvevői megfigyelésnek és az interjúkészítésnek 

a módszerét használtam. 

Az integráció empirikus vizsgálatakor a faluban működő közösségi 

kapcsolatokat, a civil szervezeteket mutattam be. Részletesen elemeztem az 
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iskola életét és az iskolai integrációt, mely kulcsfontosságú a település 

jövőjének alakulása szempontjából.  

A dolgozatban bemutatott jelenségek és folyamatok alapján arra a 

következtetésre jutottam, hogy a több szempontból hátrányos helyzetűnek 

tűnő településen, a sok szempontból hátrányos helyzetű családok és főként 

gyermekeik társadalmi integrációja sikeresen megvalósítható a helyi 

közösségek, közöttük a civil szervezetek segítségével.  

Az összetartozás a közösségekben tapasztalható meg. Itt jöhet létre az 

egymás megértésére és megegyezésre irányuló kommunikáció. Itt 

születhetnek meg azok a konszenzussal elfogadott szabályok, melyek 

betartásával tartós lehet az együttműködés. Itt alakulhat ki az a személyes 

befolyás, az a meggyőződés, hogy számítunk egymásnak és számíthatunk 

egymásra. Ezáltal egyszerre javulhat az egyének életminősége és a település 

lokális társadalmának integrációja. 
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CONCLUSION 

In my theory I studied the integration of the local society of a village in 

Borsod-Abaúj Zemplén County with the help of Parson’s social system 

theory. 

To understand the present situation I realised that it is necessary to deal with 

the history of the settlement. The present day situation of Újcsanálos and its 

inhabitants’  relationship with each other have always been  influenced by 

the historical fact that some  courageous, enterprising inhabitants - who 

wanted to have a better life  - left their old homes  in the once often flooded  

old village. In my opinion they were the embodiments of the protestant 

ethics that Weber had defined. They realised that individual sacrifices and 

outstanding achievements would be only successful if they joined with their 

companions. This mentality became constant and was passed on to the new 

generations. 

Historical events of this settlement I mention in my essay disrupted the 

community, made it hard for the people to preserve their values and staying 

together. Anyhow these roots still exist and their invigorating spirit still 

ensures the possibility of integration and revitalising community spirit. 

People’s lives and social contacts in Újcsanálos are severely influenced by 

unemployment and the growing number of the Roma population. 

The case of integration is thoroughly influenced by the economic situation. 

how profitable the local small  ventures are how many new meaningful jobs 

are available. The other big question is whether the Roma and. non Roma 

inhabitants will be able to live side by side so that it is acceptable for all the 

parties included. 

In my thesis I used different methods: the historical analyses along with the 

study of documents and statistical data, making interviews and my 

observations as a member of the community are also included. 
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Studying the empirical integration means that I deal with social relations and 

non-government organizations in the village. I analyzed school life and 

integration t school which is vital issue regarding the future of the settlement. 

Based on the evidence of the phenomena and processes I came to the 

conclusion that though the village seems to be underprivileged in many 

respects, though the families are handicapped in a lot of areas but they and 

mainly their children can be an integral part of society with the help of local 

communities and non-government organizations. 

The sense of clinging together exists in communities. Here it is possible for 

the people to understand each other and communicate in a constructive way. 

It is the place where rules that have been reached with consensus which 

might be the base of co-operation if they are kept. Here the personal 

influence and conviction that we are important for the others and that we can 

count on each other.  In this way the individuals’ quality of life and the 

integration of the local society might be improved. 
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MELLÉKLET 

1. Fogyatékkal élők az iskolánkban – Interjú Sturmné Mikita Vilma 

Igazgató asszonyunkkal, gyógypedagógusunkkal 

 

1. sz. melléklet 

Fogyatékkal élők az iskolánkban 

Interjú Sturmné Mikita Vilma Igazgató asszonyunkkal, 

gyógypedagógusunkkal 

 

Ön igazgatóként, tanítóként, fejlesztőpedagógusként a tanítási órákon, 

fejlesztő órákon, művészeti foglalkozásokon a mindennapi munkája során 

találkozik fogyatékkal élő gyermekekkel. Arra kérném, tapasztalatait, érzéseit 

ossza meg velem.  

 

1. Van-e, s ha igen, milyen az Ön kapcsolata a fogyatékkal élő 

gyermekekkel? 

 

Gyógypedagógusként fejlesztő órákat tartok az enyhe értelmi fogyatékos 

tanulóinknak.  

 

2. Veleszületett vagy szerzett fogyatékosságról van szó? 

 

Valamennyi veleszületett fogyatékosság (szülés közben oxigénhiány, kora 

csecsemőkori agyvérzés). 



 

 

3. Mit gondol a társadalom és a fogyatékkal élők kapcsolatáról? 

 

Az utóbbi években egyre elfogadóbb, támogatóbb a társadalom (rendeletek, 

kedvezmények). A többség, ha személyes kapcsolatban kerül velük, 

tanácstalan, nem tudnak mit kezdeni a helyzettel, nem tudják, hogyan 

viselkedjenek. Örülnek, hogy szerencsére nem az ő családjukban, 

környezetükben történt. 

 

4. Mit gondol az intézmények és a fogyatékkal élők 

kapcsolatáról? 

 

A speciális intézmények szakmailag, emberileg felkészültek, elfogadók. 

Speciális eszközszükséglet szempontjából nem biztos. A nem speciális 

intézmények szívesen fogadják, illetve fogadnák a fogyatékkal élő tanulókat, 

de sajnos a szakember és eszközszükséglet biztosítása anyagi gondot jelent. 

Más a helyzet, ha a fogyatékos tanuló roma származású. Itt már megjelenik az 

előítélet, diszkrimináció. Elutasítóan viselkednek velük. 

 

5. Milyennek véli a kollégái kapcsolatát a fogyatékkal élő 

gyermekekkel? 

 

Elfogadták a helyzetet, hogy integráltan oktatjuk őket, de vannak, akik nem 

értenek vele egyet. Nincsenek felkészítve, felkészülve a fogyatékos tanulók 

nevelésére-oktatására. Néhány kivétellel nem is tesznek azért, hogy 

szakmailag felkészültek legyenek. A fejlesztésben jártas kolléga véleményét 

meghallgatják ugyan, de konkrét tanácsait már kevésbé fogadják meg, nem 

próbálják pl. a javaslatok szerint megtervezni az órákat. Igaz, ez óriási 



 

felkészüléssel jár, illetve jobban meg kellene ismerni az adott gyerekeket, a 

szakirodalomban is kellene tájékozódni.  

Mondhatunk bármit: kereshetjük a probléma okát a gyerekben, háríthatjuk a 

problémát, felelősséget, de tudomásul kellene vennünk, hogy nekünk, 

pedagógusoknak kell változnunk, változtatnunk. Attitűdünknek kellene 

formálódni és szakmailag fejlődni.  

 

6. Milyennek látja az osztálytársak, iskolatársak kapcsolatát a 

fogyatékkal élő gyermekekkel? 

 

A diáktársak azok, akik minden előítélet nélkül elfogadják őket. Ennek az is 

lehet az oka, hogy a gyerekek egy óvodába jártak. Kicsi koruktól kezdték 

megismerni egymást. Szomszédjaik egymásnak, az utcán is együtt játszottak. 

Természetesen a pedagógusok (óvodában, iskolában) viselkedési mintái is 

hatottak a gyerekek viselkedésére. A pedagógusok véleménye nem jelent meg 

a magatartásukban.  

 

7. Az Önök intézményében integráltan tanulhatnak a fogyatékkal 

élő gyermekek. Hogyan vélekedik erről, milyen előnyökről, 

hátrányokról tudna beszámolni? 

 

Iskolánkban 2006 óta neveljük-oktatjuk az enyhe értelmi fogyatékos 

gyermekeket. Akkor 12 fő volt és szegregáltan, összevonva (1-4. osztály) 

tanultak a régi iskola épületében.  

Nemzetközi és hazai politikai elvárás, illetve törvényi szabályozás 

folyamatosan megszüntette, megszünteti a szegregált oktatást. A szakértői 

bizottság szakvéleményében meghatározza, hogy a tanuló szegregált v. 



 

integrált oktatásban részesüljön. Kijelöli a gyermek számára az intézményt. 

Ezek alapján még vannak az országban szegregált osztályok.  

Más a helyzet a fogyatékosság típusának megfelelő speciális gyógypedagógiai 

intézményekkel. Az adott gyermek fejlettségi szintje alapján dönt a bizottság 

az integrálhatóságról többségi iskolába, szegregáltságról többségi iskolába 

vagy a speciális iskoláról.  

Két év szegregált oktatás után meg voltam győződve, hogy a fogyatékkal élő 

tanulóknak fejlesztő hatású lenne, ha a többségi gyermekek között tanulnának. 

Látnák, megtapasztalnák a helyes viselkedési mintákat, fejlődne a 

kommunikációjuk, könnyebb lenne a közösségbe való beilleszkedésük, 

tanulmányaikban is motiválná őket. Az előítéletek miatt egyrészt nem 

vállaltam a teljes integrációt, másrészt szakértői bizottsági vizsgálatra is 

szükség lett volna. Részben integráltuk őket. Csak a készségtárgyakon voltak 

a többségi osztályokkal. Elsősorban a szülők ellenállásától tartottam. Nekik 

nem a fogyatékossággal volt problémájuk, hanem azzal, hogy a cigány tanulók 

a gyerekeikkel fognak tanulni és az ezzel járó összes negatív előítélettel.  

A kollégák sem örültek az elképzelésemnek, de elfogadták a változást. A 

többségi tanulók jól alkalmazkodtak a helyzethez. Voltak konfliktushelyzetek 

a gyerekek között, de pl. éppen ezeknek a helyzeteknek az erőszakmentes 

megtanulása volt a cél.  

Következő évben kértem valamennyiük szakértői bizottsági vizsgálatát az 

integráció céljából. 2008-tól integráltan oktatjuk az enyhe értelmi fogyatékos 

tanulókat. Az eltelt évek tapasztalata, hogy volt két-három tanuló, akiknek a 

szegregált oktatási forma jobb lett volna. A magatartásuk miatt nem tudtak 

beilleszkedni az osztályba, a tanulás iránti motiváció is hiányzott. Sajnos az 

otthoni minta erősebb volt. Vannak pozitív eredmények is: a 12 tanulóból 3 

szakmát szerzett és dolgozik, 3 szakiskolában tanul, 1 még a mi iskolánkban 



 

nyolcadikos, szakiskolába jelentkezett, 5 tanuló sajnos abbahagyta a 

szakiskolát. Ők nem tanulnak, nem dolgoznak. 

Előny: pozitív viselkedési, magatartási, tanulási minta; mindkét oldalnak 

alkalmazkodnia kell;  

Hátrány: felkészült, elkötelezett pedagógusok nélkül nagyon nehéz helyzetben 

van a fogyatékkal élő tanuló; otthonról sem számíthat pozitív támogatásra 

azon kívül, hogy arra biztatják, hogy tanuljon; szociálisan, gazdaságilag is a 

társadalom szélére került családok fogyatékkal élő gyermekeiről van szó; 

etnikai előítélet. 

 

8. Milyen alkalmakkor van konkrét kapcsolata ezekkel a 

gyermekekkel? 

Tanítási órákon, fejlesztő órákon, illetve a nap folyamán tulajdonképpen 

állandóan 

 

8. Igényel-e ez az Ön részéről az átlagostól eltérő felkészülést? 

Ha igen, kérem, részletezze. 

 

E nélkül nem megy!!! Ha segíteni akarok a gyermeknek, akkor óriási 

felkészülést igényel. A legfontosabb, hogy megismerjem a tanuló diagnózisát. 

Tájékozódjak az adott fogyatékosságról, a problémáról, elemezzem a 

szakértői véleményt, megismerjem a fejlesztendő területeket. Megismertetem 

ezekkel a gyermeket tanító kollégákat, javaslatokat adok óráik tervezésére, 

hogyan segíthetnek az adott tanulónak.  

Vannak kollégák, akik a segítségemet kérik a dolgozatok összeállításához, 

értékeléséhez.  

Mivel gyógypedagógus és inkluzív nevelés tanára szakos pedagógus vagyok, 

így könnyű, könnyebb. De nekem is meg kell ismernem a tanulót a tanáraival 



 

történő beszélgetésből, majd személyesen. Fel kell térképeznem erősségeit, 

gyengeségeit, miben jó, mit kell fejleszteni. Bemeneti méréseket végzek az 

egyes fejlesztendő területeken.  

Én többnyire habilitációs-rehabilitációs órákon vagyok velük. Mindegyiknek 

külön kell megterveznem az órát.  

Csapatmunka kellene, hogy legyen: a gyermeket tanító valamennyi 

pedagógusnak elkötelezettnek kellene lennie.  

 

9. Hogyan jellemezhető a fogyatékkal élő gyermekek munkája, 

viselkedése az Ön óráin, foglalkozásain? 

 

Habilitációs-rehabilitációs foglalkozásokon:  

munkájuk minősége, mennyisége: teljesen egyéni, függ a fogyatékosság 

súlyossági fokától, 

viselkedésük: egy kivétellel, motiválhatók, hálásak, többnyire szorgalmasak, 

akarnak tanulni, tudni.  

 

10. Hogyan jellemezhető az osztálytársak, csoporttársak viszonyulása a 

fogyatékkal élő gyermekekhez? 

 

Elfogadták őket, segítenek nekik órai munkában, házi feladatban, megértik, 

hogy nekik mások a követelmények és az értékelés is. Egy kivétellel: 

magatartásával zavarja az órát, kötekedik a társaival, tiszteletlen a 

felnőttekkel, tudásával nem tudja felhívni magára a figyelmet, magatartásával 

igen.  

 



 

12. Milyen a viszonya a fogyatékkal élő gyermekek 

szüleivel/nevelőszüleivel? 

 

Valamennyien érdeklődők, rendszeres a kapcsolat. Gondoskodók, elfogadják 

a tanácsaimat, segítséget kérnek. Van olyan szülőm, amelyik maga sem 

fogadja el gyermeke fogyatékosságát. A szülő „terápiája” külön feladat.  

 

13.  Hogyan jellemezhető az osztálytársak, csoporttársak szüleinek 

viszonyulása a fogyatékkal élő gyermekekhez, az ő integrált 

oktatásukhoz? 

 

Jelenleg 5 tanulónk értelmi fogyatékos. Egy kivétellel roma származásúak, de 

igyekvő, gondoskodó, kötelességtudó családok. A tanulók is többnyire 

igyekvőek, egy kivétellel nagyon jó magatartásúak, tisztelettudók. A többségi 

szülők részéről – azt az egyet kivéve - semmilyen negatív vélemény nincs. Ha 

lenne sem a fogyatékossággal volna problémájuk, hanem az etnikai 

hovatartozással, az életmóddal, a viselkedéssel.  

 

14. Kik segítik / nehezítik meg továbbá a fogyatékkal élő gyermekek 

integrált oktatását? 

 

Vannak kollégák, akik segítik azzal, hogy az esetmegbeszéléseken hallottakat 

felhasználják órai munkájukban, és vannak, akik nehezítik azzal, hogy nem 

tesznek semmit a gyermek speciális igényeinek figyelembe vétele érdekében.  

 

15. Amit még fontosnak tart elmondani: 

 



 

Mindenkinek el kell fogadnia, hogy vannak embertársaink, gyermekeink, akik 

mások, mint az „átlagember”. Fogyatékkal élni, nem azt jelenti, hogy 

mindenképp félre kell vonulnom vagy szégyellnem magam. Már az 

ősközösségekben is mindenki olyan munkát végzett, amire képes volt, 

támogatták egymást, azokat a tagokat is, akik már nem tudták segíteni 

társaikat. 

Történelmünk is számos olyan példával szolgál, melyeket büszkén vallhatunk. 

Az anekdota szerint Kinizsi Pál némán és fél oldalára lebénulva is kilovagolt 

a törökre.  

Természetesen a hátrányos megkülönböztetések is gyakoriak voltak. A 

fogyatékkal élő emberek beilleszkedése nem volt megoldott az épek közé, 

könnyebben sodródtak a társadalom peremére. A többség az igazságos világba 

vetett hit miatt bűnösebbnek vélte fogyatékos embertársait, mint az épeket. 

Különben ugyanis ártatlanul szenvednének, ami nyugtalanítólag hat a 

lelkivilágra. Ez velem nem történhet meg! – elveszi ezt a hamis 

biztonságérzetet.  

Magyarországon a fogyatékos emberek egy jelentős része a mai napig 

intézetben él. Kiszolgáltatottak, teljességgel ellehetetlenedik társadalmi 

integrációjuk, nem dönthetnek az életüket érintő kérdésekről. A 

huszonegyedik században meg kell tanulnunk együtt élni egymást elfogadva, 

szeretetben, békességben, egymást segítve. 

 


