
 

 

 

 

Ima a magyar népért 

40.hét                                

        Aprófalvas térségek 
    

 Magyarországon – bár többféle megközelítés és tipizálás van - 
aprófalunak tekintjük az 500-as lélekszámot el nem érő településeket. 
Ezek száma hazánkban 1050, a magyar települések egyharmada ilyen 
falu.  

 Az aprófalvakban élő lakosság hazánkban megközelítőleg 300 000 fő. 
 Ha e falutípus országon belüli területi elhelyezkedését vizsgáljuk, 

kifejezetten aprófalvas térségeket találhatunk Baranya, Vas, Zala, 
Veszprém, Somogy, és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.  

 
 Azok a hazai területegységek melyekben nagy számban jelennek meg az 

aprófalvak, a legtöbb esetben statisztikai mutatók alapján is halmozottan, 
súlyosan hátrányos helyzetű térségeknek számítanak. Ennek történelmi 
gyökerei (is) vannak. A második világháború előtt az aprófalu a 
mezőgazdasági társadalom számára egy ideális településforma volt. 
Azonban a háború után a központi intézkedésekben igyekeztek ezen 
falvak esetleges szerepköreit, ellátottságát, támogatottságát a lehető 
legalacsonyabb szintre csökkenteni, mondván hogy ez falufajta 
gazdaságtalan, fenntarthatalan, és életképtelen.  

 
 A rendszerváltozás után aprófalvaink infrastrukturális és 

közműellátottsága (víz, villany, gáz, telefon) igen sokat javult.  Ebben az 
időben a települések rengeteg pénzt (központi forrást) használtak fel arra, 
hogy ezeket kiépítsék. Azonban ezek fenntartása, karbantartása, javítása 
a később elapadó központi források mellett megoldhatatlan feladat elé 
állította a kistelepülések túlnyomó részét, s ennek következtében még ma 
is sok helyütt találkozhatunk számunkra talán meglepő víz-, vagy 
áramellátási hiányosságokkal, hibákkal.  

 
 Az elnéptelenedés fogalma sokszor jelenik meg, ha tudományos körökben 

aprófalvakról esik szó. Bár a jelenség valóban fenyeget hazánkban, mégis 
a magyar aprófalvak csak a legritkább esetben tűnnek el a színtérről. 
Viszont a népességfogyás még ma is jelentősnek tekinthető egyes 
helyeken. A társadalomtudósok a közösségek összetartásának hiányával, 
gyökerek elvesztésével, vallási vezető (lelkészek) hiányával magyarázzák 
ezt, a falu megtartó ereje ezek hiányában rendkívüli mértékben csökken. 

 
 Társadalmi-gazdasági vizsgálatok, kutatások alapján kijelenthető hogy a 

magyar aprófalvakban ma is egyre mélyül a szegénység, az 
elszegényedés drámai méreteket ölt. Sajnálatos módon ezek a 



 

 

települések alig-alig tudják megtartani az esetlegesen képzettebb 
lakosságot. Általában az alacsonyan képzett, vagy gyakorlatilag teljesen 
képzetlen lakosok maradnak ezeken a helyeken végül, munkalehetőség 
teljes hiányában. Viszonylag nagy számban vannak olyan települések 
hazánkban, ahol a munkanélküliség 100%-os. Egy beszédes adat szerint 
az aprófalvakban élő családok egyharmadában nincs foglalkoztatott, 
vagyis minden harmadik családban senki nem dolgozik!  

 
 További megoldásra váró probléma a magyar aprófalvakban az etnikai 

ellentétek kezelése, a romafalvak lakosságának társadalomba történő 
beilleszkedésének kérdése. Nagy, súlyos, és a jövőre is komolyan ható 
problémát jelent ezen helyeken, hogy a népesség részben saját akaratból, 
részben „mert egyszerűbb így”, részben ténylegesen, a többségi 
társadalom által kirekesztődik a munkaerőpiacról, az iskoláztatásból. Ez 
pedig az esetleges felemelkedésnek egy kiindulópontja lehetne. Viszont 
így az egyre nagyobb mértékű lecsúszásnak semmilyen gátja nem lesz, 
nincsen beilleszkedésre sarkalló erő, vagy minta, illetve az tovább 
bonyolítja a helyzetet, hogy az úgynevezett romafaluból való származás is 
egyfajta stigma a többségi társadalom szemében. 
 

Imacélok 
    
- Hálát adhatunk azért Istenünknek, mert az aprófalu, a magyar kistelepülés 

egyedülálló színfolt a világban. Múltja, hagyománya rendkívül értékes, 

rejtett kincsekkel van tele, s minden egyes falu magában hordozza saját 

múltjának értékeit. Kérjük Istent, hogy legyen szemünk, érzékünk ezeket – 

ha lehetőségünk van rá – észrevenni! Köszönjük meg Istennek, hogy a 

nehéz történelmi időkben is megőrizte ezeket a falvakat, s azokat akiknek 

ezek a települések az otthont jelentik. 

- Kérjük az Urat, hogy falvaink lakossága is megfelelően részesülhessen a 

társadalmi javakból. Segítsen meg az Úr abban, hogy minél több helyen 

minél jobb körülmények között tudjanak élni az emberek.  

- Könyörögjünk a faluközösségekért! Az emberek közötti békéért, 

szeretetért, összetartásért. Hogy valódi kapcsolat legyen köztük, és élő 

közösség legyen a falu. Könyörögjünk azért is, hogy legyen elég elszánt 

lelki vezető, akik a nehéz körülmények ellenére a magyar falu lakosságát 

az Úr felé vezetik.  

- Hívjuk segítségül Istent azért, hogy a mélyszegénységben élők előtt 

adódjon munkalehetőség. Azoknak pedig változtassa meg gondolkodását 

és szándékát akik nem akarnak munkába állni.  

- Könyörögjünk azért is, hogy ne legyenek a falvak társadalmában etnikai 

konfliktusok. Könyörögjünk azért, hogy kívülálló, nehézsorsú rétegek be 

tudjanak illeszkedni. Adjon az Úr közéjük is lelki vezetőket, akik tanítják, 

pásztorolják és Isten felé terelik őket. 

 


