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1. Bevezetés 
Milyen is az erdélyi magyar falvak sorsa? Élnek? Túlélnek? Tengődnek? Fejlődnek? 

Merre? Lehet-e úgy fejlődni, hogy megmaradjon ami sajátos, egyedi, értékes? Ezekre és 
ehhez hasonló kérdésekre kersem a választ e dolgozatban egy kalotaszegi falu, Méra példáján 
keresztül. Tudatában vagyok annak, hogy nem lehet általánosítani, hát igyekszem is ezt 
elkerülni, oly módon, hogy közben megpróbálom mégis kiemelni azt, ami mégsem csupán ott 
érvényes. 

Ha Méra, akkor népművészet: népviselet, néptánc, népzene. De nézzünk be egy kicsit a 
színfalak mögé: a település mindennapi életébe. Milyen az életszinvonal, az infrastruktúra, a 
gazdasági élet? Vannak-e pénzügyi eszközök a fejlesztésre? Milyen szerepe lehet egy 
alapítványnak az előrehaladásban? 

Méra Kolozsvártól északnyugatra fekszik, a Zilah fele vezető  E81-es országúton, a 
várostól 13 kilométerre. Közigazgatásilag Kolozs megyéhez tartozik, ezen belül egyike a 
Kisbács községet alkotó hét falunak: Kisbács, Nádaskoród, Méra, Nádaspapfalva, Andrásháza, 
Csonkatelep és Szucság. Kalotaszeg tájegységén belül a Nádasmente egyik települése, 
néprajzilag a Cifra Kalotaszeg népművészetének élő képviselője. Északkeleten Kajántó 
községgel, keleten és délkeleten Kolozsvárral, délen Szászfenes és Gyalu községekkel, 
nyugaton Magyargorbó, délnyugaton Magyarszentpál községgel határos. 

Erdélyben egy városra átlagosan 8,36 község, egy községre 5 falu jut. Egy város 
körzetében átlagosan 42 falu helyezkedik el. Egy erdélyi falu átlagos nagysága 1607 fő (közel 
157 fővel több mint az országos átlag)-ez alatt található kicsivel Méra lakossága 1419 fővel, 
egy község átlagos lakossága 3419 fő, amit messze meghalad Kisbács község lakossága: 8139 
emberrel. (Vofkori L.,1994) Ennek magyarázata Kolozsvár közvetlen közelségében rejlik, 
különösképpen érvényes ez Kisbácsra, melynek várható sorsa a közeljövőben az lehet, hogy a 
maga 4001 lakosával a város egyik negyedévé válik. ( A két település beépített területe 
egymás közvetlen szomszédságában található.) Az óriásközségek dinamikus fejlődésével 
mindenképpen számolni kell, ugyanis ezek az alpfokú ellátási központok szerepét töltik be.  
Itt is tehát egyértelműen megnyilvánul a város vonzóhatása a peremtelepülésekre és a 
közelükben fekvő községekre. Mindez elsősorban a  munkahelyi-lakóhelyi kapcsolatok 
mellett a kereskedelmi kapcsolatok összefonódásában jut elsősorban kifejezésre. A 
városkörnyéki községek egyik jellemzője tehát az önálló községi státusz és tanácsi szervezet 
működése, valamint a különböző szolgáltatási feladatok várossal egyeztetett ellátása, a 
szociális fejlesztési programok összehangolása. A városok vonzáskörzeti funkciója a területi-
tervezési célkitűzések és a településhálózat-fejlesztési program fokozatos megvalósításával 
tovább erősödik. Méra Erdély dombvidékének részét képezi, ahol a népesség foglalkozási 
össszetételét tekintve a mezőgazdasági keresők aránya a legmagasabb, ugyanakkor a népesség 
száma gyors ütemben csökken, korstruktúrája erőteljesen elöregedő. Döntő többségük 
funkciószegény település. Sok falu elszigetelt helyzetbe került, mivel közlekedési 
kapcsolataik silányak, a vonalas és hálózati infrastruktúra hiányzik. E tekintetben, mint 
később látni fogjuk, Méra helyzete potenciális előnyöket rejt magában. 

 

                                                 
1  Darabos József Attila doktorandusz, tanársegéd a Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetemen, 
darabos@home.ro 
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1. térkép 

 
 

2. Földrajzi adottságok 
Méra két középtáj az Erdélyi-szigethegység, Kolozsvár-Almási-hegycsoport (Gyalui-

havasok) és a Szamos-hátság találkozásánál, 300 és 700 m tengerszint feletti magasság között 
fekszik. 

A természetföldrajzi helyzet tekintetében kiemelném Méra környékének földtani 
felépítését. Az Erdélyi-medence nyugati peremvidékén fekszik és a felszín közelében 
harmadkori rétegek találhatóak. Méra nevéhez kötődik egy új kronosztratigráfiai emelet 
bevezetésének a gondolata, ami egészen Koch Antal tevékenységéig visszavezethető, de 
utoljára Mészáros Miklós a Babes-Bolyai Tudományegyetem professzora javasolta. Az új 
emelet sztratotípusa természetesen Méra határában található. Ez a tény egy komoly 
lehetőséget jelenthet úgy didaktikai mint turisztikai szempontból is. Egy tanösvény 
létrehozása itt, mely a második lehetne Erdélyben, hozzájárulhatna a falu vonzóerejéhez. A 

 2



falu hosszanti irányban megnyúlt alakzata völgyben való elhelyezkedésének tulajdonítható de 
bizonyos részei felnyúlnak a környező dombokra is. 

A dombvidék kedvez a gyümölcstermesztésnek, melynek megvannak az alapjai, de a 
közelmúlt tulajdonjogi zűrzavara miatt a kihasználás foka sok kivánnivalót hagy maga után. 
Szintén a domborzathoz kötődik a kaszálók és legelők túlsúlya. Méra hosszú idők óta 
Kolozsvár egyik fontos ellátója tejtermékekkel. Itt különösképpen kiemelhető a 
bivalytenyésztés, melynek szintén távoli időkbe visszatekintő hagyománya van. Ez egy újabb 
lehetőséget jelenthet mely messze nincs kiaknázva. Komolyabb menedzselésre lenne szükség, 
összefogásra, vállakozó emberekre akik élni tudnának ezzel a lehetőséggel. 

A tanulmányozott vidék a Kis-Szamos vízgyűjtőterületéhez tartozik, a falun 
keresztülfolyó Méra-patak (Bedenkút-patak) a Nádas mellékvize, mely Kolozsvár területén 
ömlik a Kis-Szamosba. A Nádas átlag vízhozama 1,1 m3/sec. A tavaszi magas vízszint 
okozhat áradásokat is és bizonyos területek elmocsarasodását. A Nádas vize viszonylag 
szennyezett különdöző ipari és mezőgazdasági tevékenységek folytán. A vízrajznak domináns 
szerepe van a település alaprajzának  és az általa meghatározott településszerkezet 
kialakulásában. Méra alaprajza a Méra (Bedenkút)-patak mentén elnyúlt, lineáris mellékvizei 
irányában kissé elágazó. E tényezők meghatározói a közlekedési kapcsolatoknak ugyanis a 
Nádas völgyében található úgy a vasúti mint a közúti közlekedés két főútvonala. Méra déli 
szélén keresztül halad át a 300-as vasúti főutvonal mely Bukarestet Nagyváraddal köti össze, 
sőt ezen túlmenően Budapesten át kapu Közép- és Nyugat-Európa felé. Ugyanez elmondható 
az 1F vagy E81-es főútról is, mely azonban észak, északkelet felé halad Zilahon át 
Szatmárnémetibe és onnan tovább Ukrajna irányába. Ezen utak elhelyezkedésének egyik 
előnye, hogy nem középen szelik át a falu így a közlekedési zaj nem zavarja a falu nyugalmát 
és közlekedésbiztonsági kérdéseket sem vet fel.Fontos szerepe lehet a közeljövőben a most 
épülő Budapest-Bukarest autópályának, mely ugyan a tervezett nyomvonal alapján nem 
keresztezi Kisbács község területét, de közelsége miatt mégis várhatóan segít majd a település 
országos esetleg európai vérkeringésbe való bekapcsolásában. 

A falu északi és keleti határában erdős területek találhatóak. 
Geomorfológiai szempontból e harmadidőszaki dombvidékek olyan magasan fekszenek, 

hogy megindulhatott rajtuk a völgyképződés, az üledékek kisebb ellenállóképessége 
következtében finoman tagolt domborzat alakult ki. A reliefenergia a Kis-Szamos völgye 
irányában növekszik (350-400 m.) 

A monoklinális szerkezet következtében szubszekvens völgyek alakultak ki, aszimetrikus 
lejtőkkel és akár négy kuesztasor kialakulásával. A lejtők a növénytakaró védelme miatt nem 
túl tagoltak, ahol viszont ez hiányzik a túllegeltetés vagy az utak létrejötte miatt ott hamar 
megindul az erózió mint például a jellegzetes szekérkerékerózió. Formálódásukat 
nagymértékben befolyásolták az éghajlatváltozások. A nedves csapadékosabb időszakokban 
az erőteljes völgybevágódás volt a jellemző, helyenként csuszamlásokkal. Ezek egy 
környezeti kockázati tényezőt jelentenek melyet a beépített terület körvonalazásakor 
figyelembe kell venni és a már érintett területek újrahasznosításával is foglalkozni kell. A 
periglaciális éghajlat uralma alatt a geliszoliflukció és a kifagyás formálta a tájat, helyenként a 
völgyek részbeni feltöltődésével illetve a völgyközi hátak erőteljes geliszoliflukciós, deráziós 
lepusztulásával, alacsonyodásával. 

Az antropikus beavatkozások tehát felületi eróziót (kitaposás, leöblítés), lejtős 
tömegmozgásokat (csuszamlások, suvadások, talajfolyások, omlások), lineáris eróziós 
formákat (árkok, vízmosások, torrensek), gerjesztettek. 
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2. térkép 

 
 
Az éghajlatát nedves kontinentális rövidebb meleg évszakkal és hideg téllel. A nyugati 

szelek határozzák meg a légjárást, ami télen tengeri poláris vagy arktikus légtömegek 
beáramlását jelenti északnyugat felől a Szamos-kapun át, nyáron pedig meleg levegő áramlik 
be nyugat felől a Földközi-tengeri ciklonok észak felé való vándorlása miatt. Az évi 
átlaghőmérséklet 8,2 -a januári középhőmérséklet-4 –a júliusi 18,9- a nyár középhőmérséklete 
18- a tél -7 –az évi hőingás 23-25 Celsius fok. A fagyos napok száma 120-130, a levegő álag 
nedvességtartalma 74%. Az évi átlag csapadékmennyiség 600-700 mm, aszályos 
esztendőkben 360 mm, csapadékos években pedig elérhrti az 1215 mm-t is. A csapadékos 
napok száma átlagban 70 nap. 

A területen található barna podzoltalaj, pszeodorendzinák, agyagos fekete talajok, vörös vagy 
barna rendzinák és csernozjom. A talajerózió jelentős (IV-V-ös fokozat) az erdőirtások és a lejtős 
felszínek miatt. A talajok termékenysége nem túl magas ez is inkább az álattartás mellett szól. 

 
3. Településtörténet 

1299-ből származik Méra első levéltári említése, III. András,az utolsó Árpád-házi király 
idejéből ( az utolsó aranyágacska). A Mérai nemesek birtoka, akik mint megbízottak az 
erdélyi közéletben szerepelnek. A határához tartozó Nádas-menti rész, a későbbi Andrásháza 
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felett 1310-ben per volt. Ekkor a Mikola-fiak egyrészről, Mérai Miklós és Féltő fia András-
Andrásháza návadója-másrészről úgy egyeztek meg, hogy a Nádason lévő malom Andrásé 
lesz, a hozzá tartozó halastón pedig senki sem halászhat András engedélye nélkül. 

1314-Nádasmelléki Lovas András megölte Mérai János és Miklós serviensét, malma, 
bírság fejében a kolozsvári ispánra száll. Méra birtokosai: a Méra, Dezsőffi,Dombrai, Darabos, 
Tompa, Bethlen, Rhédei családok. Később az egész terület a kolozsvári “Szent-Erzsébet-
kórház tulajdonába kerül. Ősi jobbágyfalu volt, fennmaradt jobbágynevek: Bacsó Benedek, 
Fekete Lőrinc, Varga Márton. 

1786-Kolozs-megyéhez tartozik 72 házzal 
1849-a lelkész jó diplomáciai érzéke folytán a falu elkerüli a gyújtogatást 
1850-a kolozsvári katonai kerülethez tartozik, Kolozsi körzet, -bácsi alkörzet 134 házzal 
1873-Kolozs-vármegyéhez tartozik, felső kerület,Nádasi-járás, 174 házzal 
1881-Kolozs-megyéhez tartozik, Kolozsvári-járás,178 házzal 
1910-Kolozs vármegyéhez tartozik, Nádasmenti-járás, 235 házzal 
1920-Cojocna-megye, Cluj-háló 
1930-Cluj-megye, Cluj-háló 
1944-Kolozs-vármegye, Nádasmenti-járás, 303 ház 
2002-Kolozs-megye, Kisbács község 
(Az adatok többek között Szabó Géza lelkipásztor feljegyzéseiből származnak. ) 
 

4. A település fejlődésének hatótényezői 
A természeti jellegű hatótényezőket igyekeztem a 2. fejezetben a földrajzi adottságokkal 

párhuzamosan tárgyalni így most a gazdasági hatótényezőkre térek rá, melyeket részben 
szintén megemlítettem. A község területhasznosítás szempontjából a következő képet mutatja:  

1. táblázat 

Területhasznosítás Terület hektárban Terület %-ban 
A község összterülete 8751 100 

1.Mezőgazdasági hasznosítás 
amiből: 

5959 63 

szántó 2138 24,4 
legelő 2031 23,2 

kaszáló 879 10 
szőlő - - 

gyümölcsös 511 5,9 
2.Erdős területek 2079 23,8 

3.Más felhasználás, amiből: 1113 12,7 
bozótos 118 1,3 
vizek 86 1 

megműveletlen 105 1,2 
utak 271 3,1 

Beépített terület 533 6,1 
 

A táblázat Méra esetére vonatkozóan is tükrözi, hogy a legfontosabb tevékenység az 
állattenyésztés és emellet kiegészítő szereppel említhető a növénytermesztés. 

A társadalmi-gazdasági-infrastruktúrális hatótényezők csoportjában felsorolom a bővített 
tartalmú alapellátás elemeit. 

Mérai Általános Iskola I-VIII ossztály,magyar tagozat jelenleg 118 diákkal. Az iskola 
tavaly ünnepelte fennállásának 275. évfordulóját, ami egy vidéki iskola esetében kiemelkedő 
teljesítmény. Persze problémák azért voltak, egyik alapgondot jól tükrözi az1813-as vizitációs 
jegyzőkönyv: 
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“A kántor ellen egyéb panasz nincs, hanem hogy a fiú gyermekeket nem tanítja 
szorgalamtosan. Az iskolában fiúgyermek egy sincs csak 9 leánygyermek. Fiúgyermek azért 
nincs, mert a kántornak marhái vagynak, azoknak adnak enni, itattyák, ganéját hánnyák. A 
kántor szerint jókedvükből cselekszik a gyerekek.” 

Röviden tehát: tanuljunk vagy dolgozzunk ? 
A kérdés ma is aktuális, sokan megelégednek az elemi iskola elvégzésével és nem 

kevesen anyagi okok miatt. Az iskolának 15 alkalmazottja van, melyből 10 nő. 

1. kép Az általános iskola épülete Mérán 

 
A faluban óvoda is található 2 csoporttal, 58 gyerekkel és 2 óvónővel. Ez is magyar 

nyelvű. A kultúrális élet központja a Jagamas János Művelődési ház közel 200 férőhellyel. 

2. kép Jagamas János Művelődési Ház-Méra 

 
 
A mérai református lelkipásztor kérésére a Diakonia Keresztyén Alapítvány elvállalta a 

falu egészségügyi alapellátását. A faluban nem létezett orvosi rendelő csak egy egészségügyi 
szoba, ahol a körzeti orvos hetente négy órát rendelt. Míg az orvosi rendelőnek szánt épületet 
tatarozták, addig hetente kétszer, az alapítvány orvosai meglátogatták a falu lelkészénél levő 
névjegyzékre feliratkozott betegeket. Az otthoni beteglátogatások folytatódtak, az orvosok 
segélyszállítmányokból származó gyógyszereket osztottak a gyógyszerbeszerzési gondokkal 
küszködő személyek számára, elősegítve ezáltal a rászorulók kezelését. Később megnyílt az 
orvosi rendelő.Az épületet a Mérai Református Egyházközség bocsátotta rendelkezésre, a 
javítási költségeket a Diakonia és az egyházközség állta. A romániai egészségügyi reform 
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keretében megalakultak a családorvosi rendelők és megszűnt a körzeti ellátás, biztosítva 
ezáltal a szabad orvosvállasztást az egészségügyi alapellátás terén. A falu lakosai feliratkoztak 
a családorvos névjegyzékére, ami előfeltétele volt annak, hogy a Nemzeti Egészségügyi 
Biztosítópénztárral (N.E.B.P.) szerződést lehessen kötni. 

3. kép A mérai református templom 

 
A református templom épülete műemléknek számít, egyes elemei a XIII. századból valók. 

Két magánkézben lévő élelmiszerüzlet található a faluban. Két italozó is rendelkezésre áll. 
Egy magáncég fafeldolgozással foglalkozik 9 alkalmazottal. A falunak egy tájháza is van, 
mely többek között a cifra mérai népviseletet mutatja be. 

4.kép A mérai népviselet kicsiben 
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5. Településfejlesztés, településrendezés és településüzemeltetés 
A települési önkormányzatok létrejötte óta eltelt évek tapasztalatai arra mutatnak, hogy 

az önkormányzati rendszer működése, szervezeti, feladat és hatásköri rendje alapjaiban 
megoldott ami viszont Erdélyben bonyolítja a dolgot az gyakran a nemzetiségi kérdéssel 
kapcsolatos viszonyulásbeli gondok. Ezenkívül komoly hiányosságok vannak az 
önkormányzati funkcionális kérdésekkel kapcsolatban abban, hogy: a településfejlesztés 
koncepcionális vonatkozásban nem került kidolgozásra, de még szabályozása is elmaradt, a 
településrendezés megújulása késlekedik, az önkormányzati és egyéb közszolgáltatások, a 
településüzemeltetés átfogó rendezése sem jött létre. Az önkormányzati szinten fellépő 
diszfunkcionalitásokat a mérai út problémaján keresztül próbálom meg érzékeltetni. A 
Diakónia Alapítvány által végzett felmérés egyik eredménye rámutat  arra, hogy a falu 
legtöbb lakosa ezt tartja a legfontosabb megoldandó feladatnak: 

(A mérai felmérés  kérdőíves kutatáson alapul, amely során a háztartásokat vizsgálták, 
kérdezőbiztosok segítségével. Teljes körű lekérdezésnek indult, objektív okok miatt ez a 
2002-es népszámlálási adatokban szereplő összlakossághoz viszonyítva (1419) 88 
százalékban valósult meg, ami tekintettel arra, hogy nem közjogi hatóság végezte, igen 
nagyarányú teljesítmény. A kutatás során 497 háztartás került be, amelyből a végső esetszám 
495. Összesen 1248 személyről vannak adatok ) 

2. táblázat 

 A legtöbben említették 

  1 2 3 
anya szerint a legfontosabb 1: út víz gáz 
anya szerint a legfontosabb 2: út víz gáz 
anya szerint a legfontosabb 3: gáz telefon víz 
apa szerint a legfontosabb 1: út víz Gáz 
apa szerint a legfontosabb 2: út víz Telefon 
apa szerint a legfontosabb 3: gáz víz út 
más szerint a legfontosabb 1: fa gáz út 
más szerint a legfontosabb 2: telefon gáz telefon 
más szerint a legfontosabb 3: út telefon munkahely 

 
Nos egyértelmű a gond, ami hosszú évek óta sehogysem akart megoldódni. Ne lett volna 

pénz, vagy diszkrimináció áldozata lett volna a falu, hiszen Kisbácsba még a gázt is 
bevezették? A választ, részben legalábbis, a 2004-es helyhatósági választások hozták meg, 
amikoris a két jelölt versengve igyekezett elnyerni a választópolgárok kegyeit.  

A választások előtt két nappal megjelennek az útépítők a faluban, nehézgépekkel és 
minden szükséges alapanyaggal éjjel-nappal dolgozván azon igyekeznek, hogy a falu polgárai 
immár lebetonozott úton haladva adhassák le voksukat az egymással vetekedő jelöltek 
egyikére. Hogy melyikre az még nem tisztázott, hisz egyikük azzal dicsekedett, hogy a pénzt 
szerezte be, másikuk pedig a munkások és gépek biztosításával hetvenkedett. Az út megvan, 
bár minősége a kapkodás miatt valószínüleg sok kivánnivalót hagy majd maga után. Örüljünk, 
panaszkodjunk, hogy amit 14 év önkormányzati rendszer nem hozott  meg az lám két nap 
alatt megoldható? Persze ebben feltehetőleg annak is része van, miként képviselteti magát a 
falu a községi önkormányzatban. A kétes érdekek és az érdektelenség is megteszi hatását, de e 
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tekintetben is várhatóak változások a mostani helyhatósági választásokon, mikoris aktívabb, 
nagyobb motivációval rendelkező emberek kerülhetnek be a tanácsba. 

3. táblázat Az első tíz probléma a faluban abból, amit az anyák és apák I. számú problémának 
tartanak 

Meghatározott I. probléma Nők szerint Meghatározott  I. probléma Férfiak szerint 
1. út 197 1.út 40 
2. vízhiány 78 2. vízhiány 22 
3. gáz 25 3. gáz 13 
4. telefon hiánya 19 4. munkahely hiánya 7 
5. fogorvos hiánya 9 5. telefon hiánya 6 
6. utcai kivilágítás 9 6. szegénység 4 
7. pénzhiány 6 7. drága a fa (fűtés) 3 
8. jobb életkörülmények 5 8. vezetőség hiánya  3 
9. hidak megjavítása 5 9. utcai kivilágítás 2 
10. drága a fa 5 10.kultúra fejlesztése  2 

5. kép Mikor még bokáig ért a sár 

 
A másodikként említett vízellátási kérdések helyzete a következőképpen alakult: 

1.ábra Milyen a vízellátás?

32%

25%
15%

28% vezetékes
önálló vezeték, működik
önálló vezeték, nem működik
kútról hordják
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1972-ig a falu vízellátását a környező források (csorgók) és a gazdaságokban található 
kutak biztosították. 1972-ben közösségi összefogással és a falu kovászembereinek 
kezdeményezésére sikerül egy nagyobb vízgyűjtőmedencét építeni és 5 km hosszú vezetéken 
át a falu házainak legalábbis egy részét víízzel ellátni ezután még egy nagyobb és több kisebb 
medence és vízvetekrendszer épült de ez még mindig messze nem oldotta meg a falu 
vízellátását a medncékben található víz minőségét senki nem ellenőrzi, a vezetékek állapotát 
sem vizsgálja senki, jelenleg a falu vízszükségletének csak 35%-a megoldott készültek 
felmérések, melyek azt mutatják, hogy míg a jelenlegi források csak  1,30l/sec hozamot 
biztosítanak, addig az összükséglet 4,81 l/sec lenne habár korábban végzett felmérések 
alapján a kutak vize ihatatlannak bizonyult sokan mégis ezt fogyasztják 

Ebben a kérdéskörben tárgyalnám az illemhelységek, fürdőszobák és a szenyvízkezelés 
ügyét. A már korábban említett felmérés a következő állapotot tárta fel. 

2.ábra Illemhelység

34%

65%

1%

bent van a lakásban
udvaron
nincs

 
Illemhelység az esetek abszolút többségében csak az udvaron van (318 eset). Csak 166 

háztartásban van bent a lakásban illemhely. Hét családnak nincs sem a lakásban, sem az 
udvaron saját illemhelye. 

3.ábra Fürdőszoba

51%

49%

van

nincs

 
A fűrdőszobák nem minden esetben vanak ellátva vécével. A családok  51 százaléka 

rendelkezik fűrdőszobával és 34 százalékuknak van a véce a lakásban. A fűdőszoba sok 
esetben csupán mosdási, fűrdési  illetve mosási lehetőséggel és felszereltséggel bíró hely. 
A fürdőszobával rendelkező háztartásokhoz viszonyítva, 8 % -al kevesebbnek van 
szennyvízgödre (43%, 211 eset), tehát a háztartások 8 % -a patakba, sáncba vagy a földre 
vezeti ki fürdőszobájából a szennyvizet. Összesen 278 esetben nincs szennyvízgödör.  

A vízellátást illetően látható tehát, hogy súlyosabb a helyzet,  a családok 28 százaléka 
kútról hordja a vizet, és 82 százaléka (397 család a 495 ből) a családoknak él melegvizes 
ellátás nélkül. 

A családok 65 százalékában  az illemhelység az udvaron van, 1 százalákának egyáltalán 
nincs, a családok fele pedig nem rendelkezik fürdőszobával. 

Fűtési lehetőség mindegyik családban van, a legtöbben ezt fával oldják meg, ami sok 
munkát igényel, nem elég gazdaságos, nem elég hatékony, az iskolában gyakran télen 
kabátban s kesztyűvel ülnek a gyerekek, és a környező erdők faállományát is érinti a kérdés. 
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A földgázvezetékek egészen Kisbácsig jutnak el, innen már csupán néhány kilometer 
vezetékre volna szükség és ezáltal sok gond Mérán is megoldódna. 

4.ábra Szennyvízgödör

43%

57%

van

nincs

 
A következő megoldandó feladat a telefonellátottság, amely a következő képet mutatja.  

Előrelépés történt a vezetékes telefonhálózat modernizálásában, bár eddig többnyire csak a 
cégek és közintézmények kaptak bevezetésre lehetőséget: jelenleg 2 köztelefon és 17 
vezetékes telefon műkődik a faluban. A mobiltelefon használata is korlátozott, a falu bizonyos 
pontjain van csupán lefedettség.   
 
6. Közösségfejlesztés 

Mielőtt konkrét közösségfejlesztési kérdésekhez fognék szükségesnek látom Méra 
lakosságának társadalomföldrajzi elemzését. Elsőként a lélekszám változását mutatnám be 
1784-től napjainkig: 

4. táblázat 
ÉV 1784 1850 1880 1890 1900 1910 

LÉLEKSZÁM 439 720 1025 1220 1268 1383 

 

ÉV 1920 1930 1941 1956 1966 1977 1992 2002 

LÉLEKSZÁM 1435 1572 1582 1497 1496 1569 1368 1419 

Kiemelném a táblázat alapján azt, hogy milyen óriási szerepe volt a város közelségének a 
falu fennmaradásában. Persze a kérdés elég összetett, de egyértelmű, hogy míg más vidékeken 
jelentős elvándorlás volt a falvakról, addig itt 1977-ig egy folyamatos növekedést vehetünk 
észre. Habár sokan a városban dolgoztak mégis megmaradtak a faluban, bár ehhez azért 
hozzájárult a betelepedési tilalom is. 1992-re népességvisszaesés figyelhető meg, de 2002-ig 
egy újabb enyhe növekedés történik egyrészt a visszavándorlás miatt, másrészt még 
Kolozsvári lakosok is kiköltöztek Mérára, az olcsóbb megélhetés kedvéért. 

Nem jellemző a falura a kalotaszegi egykézés, de egyes megfigyelések szerint a 
rokonházasság nem ritka dolog, mely végül is ugyanazt a célt szolgálná, éspedig a kisbirtok 
felaprózódásának elkerülését. A felmérés adataii szerint a gyermekek helyzete a következő: 

A gyerekek születési sorrendbe voltak csoportosítva aszerint, hogy első, második, 
harmadik, negyedik, vagy ötödik gyerekként születettek a családban. A tizennyolc év alattiak 
átlagéletkora 9,58 év. A tizennyolc év alatti fiúk átlagéletkora valamivel magasabb, 9,71 év, a 
lányoké alacsonyabb, 9,45 év.  

A a 0-9 évesek 45,7 százalékot tesznek ki, míg a 10-18 évesek 54,3 százalékot. Ez a 
gyerekek számának folyamatos csökkenésével magyarázható, ami az 1989-es változásokat 
követően alakult ki, amikor is országos szinten is megfigyelhető volt a gyerekvállalási kedv 
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csökkenése. A táblázatban a gyerekek a családban való születési sorrend szerint vannak 
csoportosítva, úgy ahogy ezt a kérdőív felvázolja. 

5. táblázat A tizennyolc éven aluli lakosság neme születési sorrend szerint 

  Összesen Lány Fiú 
I. Gyermek 179 101 78 
II. Gyermek 105 48 57 
III. Gyermek 21 7 14 
IV. Gyermek 8 3 5 
V. Gyermek 2 0 2 
Összesen 315 159 156 
 
A következő táblázat a tizennyolc év alattiak számát mutatja korévek szerint 

csoportosítva, megadva az adott korévhez tartozó lányok és fiúk számát.  
Megtekintve a korfát is látható, hogy a korosztályok közötti eyensúly megvan, a 

gyermekszám egy még biztos jövő ígérete lehet. 
A nemzetiségi arány alakulása lesz a következő vizsgált pont. 
A magyar nemzetiségűek számaránya úgy községi mint a falu szintjén csökkenő 

tendenciát mutat. Községi szinten 1992-ben 2938 volt, ami az összlakosság 38%-át jelentette, 
míg 2002-ben ez a szám csak 2840 (35%). Ugyanezen adatok Méra tekintetében: 

 
  ÖSSZLAKOSSÁG  MAGYAROK  ARÁNY 
1992:   1368   1237    90,42 
2002:   1419   1158    81,60 

6. táblázat A tizennyolc éven aluli gyerekek neme korévek szerint csoportosítva 
Korévek Fiú Lány Összesen 
0 éves 6 9 15 
1 éves 5 7 12 
2 éves 11 7 18 
3 éves 4 7 11 
4 éves 6 7 13 
5 éves 8 8 16 
6 éves 6 12 18 
7 éves 7 5 12 
8 éves 8 3 11 
9 éves 13 12 25 

10 éves 7 4 11 
11 éves 10 7 17 
12 éves 10 8 18 
13 éves 7 16 23 
14 éves 6 16 22 
15 éves 19 7 26 
16 éves 10 9 19 
17 éves 8 10 18 
18 éves 5 5 10 

Összesen 156 159 315 
 
Az alapítvány felmérése a következő képet adja: 

Nemzetiség szerinti hovatartozását illetően 461 nő válaszolt, háromnegyedük magyar 
nemzetiségű (347 személy). A román nemzetiségűek aránya csupán 5 százalék (21 személy). 
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A roma nemzetiségűek esetében megkülönböztetünk magyar cigányt, ezeknek aránya 16 
százalék (75 személy) és román cigányt, arányuk 4 százalék (18 személy). 

5. ábra Méra korfája 

 
 

6. ábra A nők nemzetiség szerinti megoszlása

75%

5%

16%

4%

magyar

román

magyar cigány

román cigány
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A férfiak közül 385 személy válaszolt a nemzetiségre vonatkozó kérdésre. Ebből több 
mint négyharmad, azaz 296 személy magyar nemzetiségű. A román nemzetiségű férfiak 
száma 19 (5 százalék). A magyar cigányok száma 62 (16 százalék), a román cigányok száma 
8 (2 százalék).  

7.ábra A férfiak nemzetiségi megoszlása

77%

5%

16%
2%

magyar

román

magyar cigány

román cigány

 A közösségfejlesztés egyik fontos tényezője lehet az oktatás, és talán éerdemes itt 
kiemelni a helyi iskola szerepét e folyamatban lévén, hogy nem kevesen annyival maradnak 
amennyit a helyben elvégezhető nyolc osztályban elsajátítanak. Külön táblázatokban 
figyelhetjük meg a nők és férfiak iskolázottsági szintjét ahol is megfigyelhető a férfiak 
magasabb szintű képzése. 

8.ábra A nők legmagasabb befejezett iskolai végzettsége

5,2

33,1

27,2

2,6

9,6

7,6

5,4

1,1

1,3

6,8

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

nem járt iskolába

elemi

általános

tanfolyam

X osztály

szakiskola

XII osztály

posztliceális

főiskola v. egyetem

más
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9.ábra A férfiak legmagasabb befejezett iskolai végzettsége

3,6

24,9

18,1

2,1

8,3

28,8

6,2

2,3

2,1

3,6

0 5 10 15 20 25 30 35

nem járt iskolába

elemi

általános

tanfolyam

X osztály

szakiskola

XII osztály

posztliceális

főiskola v. egyetem

más

 
A képzés szintjének emelése érdekében a legújabb lépés Európai Úniós támogatások 

segítségével felnőttképzés elindítása, olyan gyakorlati ismeretek megszerzéséért melyek az 
egész közösség előrehaladását szolgálnák (például pályázatok elkészítésének megtanulása, 
ami különböző projektekben valórészvétel alapfeltétele). 

A kultúrális szinvonal egyik tükrözője a családok tulajdonában lévő könyvek száma is, 
amit a következő táblázat mutat. Véleményem szerint sokat segíthetne ez ügyben egy 
falukönyvtár létrehozása. 

7.táblázat A lakásban lévő könyvek száma 

95 22,5 22,5 

128 30,3 52,7 

46 10,9 63,6 

36 8,5 72,1 

15 3,5 75,7 

7 1,7 77,3 

33 7,8 85,1 

38 9,0 94,1 

13 3,1 97,2 

3 ,7 97,9 

6 1,4 99,3 

3 ,7 100,0 

423 100,0

nincs könyv 

1 és 9 között 

10 és 19 között 

20 és 29 között 

30 és 39 között 

40 és 49 között 

50 és 99 között 

100 és 199 között 

200 és 299 között 

300 és 399 között 

400 és 499 között 

több mint 500 

Összesen 

Esetszám Százalék
Kumulált gyakor

 
A következő diagramok segítségével a lakosság anyagi helyzetéről szeretnék egy minél 

reálisabb képet festeni.  
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10.ábra Miből származik a család fő jövedelme?

44%

27%

13%
1%

11%
1%2%1%

nyugdíj
fizetés
alkalmi munka
szociális segély
gyerekpénz
saját cég
önállóként működési engedéllyel
egyéb jellegű jövedelem

 
Nos a kép elég lehangoló, de megjegyzendő, hogy itt keresetként cask a hivatalos 

munkaszerződéssel rendelkezőket vették számításba. 

8.táblázat A család jövedelme csoportosítva 

53 10,7 13,5 13,5 
84 17,0 21,4 34,9 
71 14,3 18,1 52,9 
62 12,5 15,8 68,7 
44 8,9 11,2 79,9 
28 5,7 7,1 87,0 
12 2,4 3,1 90,1 
13 2,6 3,3 93,4 
9 1,8 2,3 95,7 
4 ,8 1,0 96,7 
11 2,2 2,8 99,5 
2 ,4 ,5 100,0 

393 79,4 100,0
102 20,6
495 100,0

0-

1.000.000-

2.000.000  

3.000.000-

4.000.000-

5.000.000-

6.000.000-

7.000.000-

8.000.000-

9.000.000-

10.000.000-

15.000.000
00

Érvényes 

Hiányzó 

Összesen 

Esetszám Százalék 
Érvényes 
százalék 

Kumulált 
gyakoriság 

Összesen 

Összesen 

 
Az egy főre eső jövedelem a faluba: 1.088.584 lej, a medián pedig 1.000.000 lej. (392 

érvényes válasz van). 
Ez olykor a minimumnál is kevesebb amint azt a következő két diagram is mutatni foglya: 
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11.ábra Előfordult-e a családban az eltelt év alatt, hogy 
nem jutott elegendő pénz ennivalóra?

40%

60%

igen

nem

 

12.ábra Előforult-e az elmúlt évben, hogy nem jutott 
elegendő pénz öltözködésre?

40%

60%

igen

nem

 
9.táblázat Tartós használati cikkekre vonatkozó adatok: 

Tartós használati cikkek Eset Százalék
van 289 59,7 rádió 

nincs 195 40,3 
van 232 47,9 kazetofon 

nincs 252 52,1 
van 143 29,5 fehér-fekete TV 

nincs 341 70,5 
van 293 60,5 színes TV 

nincs 191 39,5 
van 55 11,4 video 

nincs 429 88,6 
van 130 26,9 pórszívó 

nincs 354 73,1 
van 250 51,7 mosógép 

nincs 234 48,3 
van 285 58,9 vasaló 

nincs 199 41,1 
van 124 25,6 mobiltelefon 

nincs 360 74,4 
van 107 22,1 bicikli 

nincs 377 77,9 
van 8 1,7 motorbicikli 

nincs 476 98,3 
van 104 21,5 autó 

nincs 380 78,5 
van 3 0,6 vezetékes telefon 

nincs 481 99,4 
van 22 4,5 számítógép 

nincs 462 95,5 
van 154 31,8 parabola antenna 

nincs 330 68,2 
van 80 16,5 más tartós használati cikk 

nincs 404 83,5 
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A táblázat mutatja, hogy nagyon sok háztartásban a legalapvetőbb felszerelések  is 
hiányoznak de elég jelentős a különböző társadalmi rétegek életszinvonala közötti különbség. 
Ez a térben is megnyilvánul. Ha a különböző várostérmodellekben a szegregáció jelensége oly 
fontos helyet kapott akkor talán itt a vidéki környezetben is érdemes felfigyelni erre a 
jelenségre, akár Méra esetében is. Kiemelendő e tekintetben a cigány népesség szegregációja 
egyrészt a falu perifériájára, másrészt már a helymegnevezésben is tükröződő Cigányhegyen. 

Az állattartás levén a fő foglalkozás vizsgáljuk meg az állatállományt a faluban a 
számadatok tükrében: 

13.ábra Vannak-e állataik?

53%

47%

van 

nincs

 
A kérdőívek által regisztrált  haszonállatok számát a faluban a következő táblázat 

tartalmazza: 
10.táblázat 

Bivaly és tehén Ló Kecske Juh Disznó Nyúl Szárnyas 
537 123 21 261 337 136 2583 

A következő táblázat részletesen vázolja, hogy hány család milyen állatot tart, hogy 
átlagban, illetve decilis értékekként hány haszonállat van a faluba. A gazdák 10 százalékának 
2 vagy annál kevesebb tehene illetve bivalya van, a felső decilis pedig 8 szarvasmarha. 

A legnagyobb gazdának 20 szarvasmarhája, 10 családnak pedig 1 bivalya van.  

11.táblázat 

 Bivaly és 
tehén 

Ló Kecske Juh Disznó Nyúl Szárnyas 

Családok 
száma 

120 108 5 33 148 33 202 

Nincs állatuk 
v. nem 

válaszolt 

375 387 490 462 347 462 293 

Átlagban 4,47 1,14 4,20 7,91 2,28 4,12 12,79 
Összesen 537 123 21 261 337 136 2583 

Decils értékek        
10 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 4,00 
20 2,00 1,00 2,00 4,80 1,00 2,00 6,00 
30 2,00 1,00 2,00 6,00 1,00 2,00 7,90 
40 3,00 1,00 2,40 6,00 1,00 3,00 10,00 
50 4,00 1,00 3,00 6,00 2,00 4,00 10,00 
60 4,60 1,00 5,40 8,00 2,00 5,00 12,00 
70 6,00 1,00 7,00 10,00 3,00 5,00 15,00 
80 6,00 1,00 7,00 11,40 3,00 5,20 16,40 
90 8,00 2,00 7,00 14,60 4,00 7,20 20,00 
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A tej egy részének feldolgozása családonként a magángazdaságokban történik, 
társulásoknak, együttműködésnek a jelei még nem mutatkoznak. A másik részét a kolozsvári 
Napolact cég vásárolja fel. A tejtermékek egy részét a kolozsvári piacon értékesítik, újra kiki 
a magáét, érdekes jelenség sok Mérai asszony  folyamatos kapcsolata kolozsvári családokkal, 
ahová rendszeresen szállítják a tejtermékeket. Ezek a kapcsolatok sokszor a messzi múltba 
tekintenek vissza és nemzedékről nemzedékre hagyományozódnak. 

Az együttműködést gátolja a kommunista örökség, mely azt váltotta ki, hogy az emberek 
viszolyogjanak mindenféle közösködéstől, mit azonban ellőbb vagy utóbb ki kell heverni, a 
gazdaságosság, termelékenység, versenyképesség elérése érdekében. Amúgy az 
együttműködési formának múltja is van a Mérai Tejszövetkezet, mely 1938-tól 1940-ig 
egyesítette a bivalyos gazdákat. A szövetkezet nagy tejszeparátorral rendelkezett, 
vajgyártással foglalkoztak, az édes tejszínből készült Mérai Teavajat gyártották. Hogy a vaj 
színe piacképesebb legyen muroklével színezték (100% biotermék). 

A környezet állapota viszonylag kielégítő, habár a patakvölgyekben gyakoriak a 
szemétlerakatok és a szennyvízelvezetés is megoldandó. 

A falu-város kapcsolat eléggé intenzív, egy magáncég három kisbusszal biztosítja ezt, 
napi több járattal. Gyakori jelenség még az ingázás a korábbi időszakkal szembeni visszaesés 
ellenére. Szociális gondok megoldásával foglalkozik a most megnyílt iroda, mely 
tanácsadással, munkahelyközvetítéssel, hivatalos iratok beszerzésével segít a rászorulókon. 
Az iskolában van délutáni foglalkoztatás is a kimaradt gyerekek integrálása és a gyengébbek 
támogatása céljából. 

Újdonság a mostanában beinduló Mérai Napok éves rendezvény, mely nemcsak a falu élő 
népművészetét mutatja be, hanem a falu legjobb gazdái is megmérettettnek. 

A faluturizmus szempontjából lényeges elem a tájház és az ehhez kapcsolódó alapos 
hagyománymentő és -örző tevékenység. 

Röviden felvázolnám a település SWOT-analízisét, melyben pontokba szedve tárgyalom 
a helyi erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket. 
 
6. SWOT analízis 
 
6.1 Erősségek 

•Humán erőforrás: életképes közösség 
•oktatás: 275 éves iskola, óvoda 
•természeti erőforrás-tartalékok: jelentős állatállomány ( a bivalytenyésztés 

hagyományai-1890-Kós Károly), termékeny talaj, gyümölcsösök 
•földtani felépítés: Mérai kronosztratigráfiai emelet, kövületekben gazdag rétegek, 

levéllenyomatok, Brachydiastematerium transilvanicum 
•értékes épületek: református templom-műemlék, ősi harang, tájház, faragott kalotaszegi 

kapuk, festett kalotaszegi bútorok 
•falu-város kapcsolat: Kolozsvár közelsége, hamisítatlan vidéki környezet 

megismerésének lehetősége-Mérai Napok éves rendezvénysorozat, beszerzés városon, ingázás, 
elérhetőség vonaton és autóval, élő családi kapcsolatok a tejtermékekkel való allátásban 

•idegenforgalmi látványosságok léte-élő hagyományok, néptánc, népviselet, nédalok, 
faluturizmus, magyarországi, német, holland csoportok látogatásai, néprajzi, népzenei 
gyűjtőmunkák és eredményeik ismertetése, alpos néprajzi monográfiák léte, Kalotaszegi 
gyermektánctalálkozó Mérán 

•befektetők: fafeldolgozó vállalat magyarországi érdekeltséggel, kőfaragó műhely 
kolozsvári tulajdonos 

•területrendezés jogi keretei tisztázottak 
•birtokjogi viszonyok viszonylag tisztázottak 
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•alapítványok támogatása: Diakónia, World Wision 
•alfabetizálás, délutáni foglalkozás az iskolában 
•vezetékes telefonrendszer bevezetése cégekhez, közintézményekhez 
•kábeltévé bevezetése 

 
6.2 Gyengeségek 

• Infrastruktúra:összekötő utak áldatlan állapota, romló épületállomány, a legtöbb lakás 
alacsony komfort-szintje, hiányzik a vezetékes gáz, elégtelen a vezetékes vízellátás, 
csatornázás, szennyvíztisztítás nem megoldott, kútvíz ihatatlan,  törvénytelen szemétlerakatok 
a megoldás lehetőségének elutasítása mellett, fűtés fával, mobil telefonhálózat hézagos 
lefedettség 

• Gazdasági élet: kolozsvári munkaerőpiac összeomlása ( 1989 előtt 450 ingázó, 1989 
után volt esztendő amikor csak 45 ingázó), önellátó gazdálkodás kevés haszonnal, társulások 
hiánya ( habár hagyományai lennének), legszegényebb réteg siralmas állapota (alultápláltság, 
babonaság, rendezetlen családi állapotok,...), a birtokszerkezetet nagyfokú felaprózottság 
jellemzi, termékfeldolgozó mezőgazdasági egység nincs, menedzselés hiánya, a tejtermékeket 
családi szinten állítják elő 

• Közigazgatás: hiányos kapcsolatok a községi önkormányzattal, terület és 
településrendezési tervek formális elkészítése előzetes terepi munka és a lakosság bevonása 
nélkül, hosszútávú fejlesztési stratégia hiánya, terület- és településrendezési tervek formális 
elkészítése 

• Közegészségügy: vírusos agyhártyagyulladás előfordulása 
 

6.3 Lehetőségek (1) 
•Ne csak külső lehetőségekben gondolkodjunk 
•Fedezzük fel a belső, a térségből fakadó még kihasználatlan lehetőségeket 

 
6.3.1 Belső lehetőségek: 

•a lakosság mobolizálása, motiválása törődjenek többet érdekeik felismerésével és 
megvalósításával 

•alkalmas emberek felfedezése akik kiállnak a falu érdekeiért a községi önkormányzat 
szintjén-önkormányzati döntésekben való aktív részvétel 

•lakossági fórum szervezése, moderátor szerepének felvállalása, az ötletvihar (Brain 
storming) módszer alkalmazása 

•a múlt hasznos tapasztalatainak felelevenítése (1938-Tejszövetkezet-Mérai teavaj) 
•társulási formák létrehozása nagyobb hatékonyság elérése érdekében, a magántulajdon 

védelmének garantálásával 
•a jelentős bivalyállomány nyújtotta lehetőségek kihasználása-a bivalytejből készült 

termékek különleges értékének ismertetése-reklámkampány 
•Erdély második tanösvényének létrehozása a Csicsóvölgyben a legérdekesebb földtani 

és földrajzi látványosságok bemutatásával 
•a településrendezési terv lelkiismeretes elkészítése 
•vezetékes telefonhálózat kiterjesztése 
•a vízellátás akdozása okainak felderítése-a vízminőség folyamatos vizsgálata-estleges 

újabb helyi vízforrások felkutatása, felhasználási lehetőségei 
•egy falukönyvtár létrehozása 
•a szociológiai felmérés adatainak feldolgozása, kiértékelése és az ebből levonható 

következtetések figyelembevétele 
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6.4 Lehetőségek (2) 
 
6.4.1 Külső lehetőségek: 

•az Európai Uniós környezetvédelmi befektetések feltételeinek megismerése 
•pályázatok benyújtása:SAPARD-,LEADER-PROGRAMOK 
•a magyarországi EU integrációs tapasztalatok felhasználása, átültetése a helybeli 

körülmények közé 
•a magyar tagság nyújtotta előnyök bölcs kihasználása 
•pénzalapok keresése az utak minőségének javítása érdekében 
•gáz bevezetése, csatornázás, szennyvítisztítás nagyobbléptékű megoldása-

együttműködés megszervezése 
•kolozsvári szakemberek bevonása helyi kutatások, projektek megvalósításába 

 
6.5 Veszélyek 

•Azoknak a terveknek a kiválasztási kritériumai, amelyek Európai Uniós közösségi 
pénzbeli támogatást kaphatnak, olyan szempontokat is tartalmaznak, amelyekhez a vidéken 
lakók nincsenek hozzászokva: a helyi közösségnek a tervben való részvétele nem tudatos, 
nem értik, hogy a terv jövedelmet hozhat 

•csupán családszintű megoldások keresése  
•cigányság integrálódási zavarai 
•nyugati minták, életforma, gondolkodásmód esztelen utánzása 
•helyi hagyományok kiüresedése, kiállítási tárggyá válása 
•törvénykezési, módszertani normák hiánya 
•szakadások, pártoskodások, széthúzás, intolerancia 

 
7. Következtetések. 

•El kell indulnunk azon az úton, mely elméleti ténymegállapításokon, statisztikai 
adatokon, élő hagyományokon keresztül szeretne közelíteni a mindennapok cselekedetekre 
ösztönző kihívásaihoz.  

•Biztosítani kell az ősi falu megélhetésének további lehetőségiet de úgy hogy élni 
lehessen, ne csak túlélni. 

•Lépjünk a tettek mezejére: 

– legyen hát tanösvény 

– tanulmányozzuk a vízellátási problémákat 

– hozzunk létre egy vitafórumot a helybeliek aktív részvételével 

– térképezzük fel a reális, megvalósítható igényeket akkor is, ha az estleg csak a 
következő generáció számára valósul meg  

A fenntartható fejlődés fogalmának megjelenése óta fontos, hogy foglalkozzunk ennek 
helyi vetületeivel is. Ez nem csak a környezet állapotának megörzését jelenti, hanem egy 
olyan európai életszinvonal  kialakítását  mely a jövő, s a mi esetünkben főleg a jövő, 
generációk számára biztosítható. Fontos lenne a helyi lakosok érdeklődésének felkeltése, az ő 
tevékeny részvételük a falu fejlesztésében. Értsék meg saját érdekeiket, ismerjék fel a 
lehetőségeket, amikkel például az előttünk lebegő Európai Uniós csatlakozás is kecsegtet és 
legyenek tisztában a megvalósítás lehetséges útjaival. 
 
8. Végszó 

Tanuljunk meg úgy örülni a jelennek, hogy ne csak a múlt sebeit nyalogassuk és, hogy 
azt ne árnyékolja be a jövőtől való félelem. 
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