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Lehet-e önálló Csataszög?
i.

Az utóbbi időben élénk figyelem
kíséri a települések önállóvá válásának
lehetőségeit. A korábbi merev politi-
kai-gazdasági közeg megváltozása
olyan mechanizmusok működésének
enged fokozatosan teret, mely nem
csupán az új közigazgatási státusra vo-
natkozó igényekben ölt testet, hanem
egyszersmind meg is jeleníti az adott
településen élő társadalmi csoportok
érdekeit. Mégis megtévesztő lenne azt
gondolni, hogy a települési autonómia
a közgondolkodásnak is természetes,
magától értetődő fogalmává vált, és
akár valamennyire is egységes, kikris-
tályosodott álláspontok alakultak volna
ki a helyi társadalom tagjaiban arról,
milyen gazdasági, szociális, kulturális
feltételei vannak valamely település
önállóvá válásának. Közrejátszhat eb-
ben maga az a tény, hogy a települési
autonómia sokféle összetevőt tartal-
maz. S ha érzelmileg többen is azono-
sulnak azzal a véleménnyel, hogy egy
lokálisan körülhatárolható közösség
váljon le a nagyobb lélekszámú köz-
ségről, ebben minden bizonnyal a kü-
lönböző érdekkörök „véleménybefo-
lyásoló" szerepét sem hagyhatjuk fi-
gyelmen kívül.

Különösen érdekes lehet ez a körül-
mény olyan település esetében, mint
Csataszög, mely sohasem volt önálló,
hanem 1945 előtt is csupán urasági
majorként jegyezték. Közigazgatásilag
mindig is Nagykörűhöz tartozott, jólle-
het a település közelében levő földeket
az itteni lakosok művelték már mint-
egy fél évszázada, az önálló faluközös-
ségre jellemző intézmény- és szerve-
zetrendszer mégsem alakult ki. Ám a
települési önállósággal kapcsolatos
hétköznapi gondolkodás elmosódó, az
egyes elemeket elkülönítetten kezelő
jellege nem jelenti azt, hogy a csata-
szögieknek ne lennének elképzelései,
nézetei a közigazgatási státus módosu-
lására vonatkozóan. Nemcsak olyan
konkrét kérdésekben, mint az önálló

elöljáróság létrehozása, „hogy Csata-
szögnek csataszögiek legyenek a veze-
tői", amelyekhez sokaknak fűződnek
egészen közvetlen tapasztalatai, hanem
olyan lehetőségeket tekintve is, mint
például az önálló óvoda, iskola létreho-
zása, legyen-e a településnek önálló
temetője és így tovább. Ezekben a
kérdésekben nyilvánvalóan kitapintha-
tok bizonyos beállítódások, értékelő
állásfoglalások, melyeknek a forrását a
közvetlen érintettség, a személyes ta-
pasztalat éppúgy jelentheti, mint a má-
sodkézből szerzett információk, vagy
éppen a tömegkommunikációs közle-
mények üzenetei. Különböző életkorú,
foglalkozású rétegeknél más és más
szerepet játszanak az előbbiek és az
utóbbiak.

Kutatásunk is elsősorban arra irá-
nyult, hogy megismerjük azt a kognitív
és érzelmi beállítódást, mely az önálló-
ság vagy maradás mentén szerveződik.
A tanulmány alapján képező adatfelvé-
tel azt a cél szolgálta, hogy elkészítsük
Csataszög településdiagnózisát; a kér-
dőíves és a személyes interjúkon ala-
puló vizsgálathoz csak részben álltak
rendelkezésünkre kutatási előzmények
és „kipróbált" módszerek. Éppen ezért
vizsgálatunk kísérletnek is tekinthető
az említett kérdéskörök egzakt megis-
merésére, az alkalmas módszerek meg-
találására. Maga a kérdezés hatvan fős
reprezentatív mintán, 1991. februárjá-
ban folyt le. A felvétel főbb témakörei-
nek kiválasztásánál lényeges szempont
volt, hogy az adott mintaválasztás és
mintanagyság mellett kellő számú
kompetens válasz képezhesse az elem-
zés alapját. A vizsgálat ugyanakkor
nem terjedhetett ki számos, a kutatási
vázlatban érintett nem kevésbé lénye-
ges kérdésre, amelyeket más szempon-
tok alapján lehetne megközelíteni.

II.
Felvételünk kiinduló kérdése arra

irányult, hogy a megkérdezettek ho-
gyan értékelik a Nagykörűhöz való
tartozás előnyeit és/vagy hátrányait. Öt

ítélet közül kellett kiválasztani azt az
egyet, mellyel a válaszoló leginkább
egyetértett. Ha egy pillantást vetünk az
1. sz. táblázatra, az első kettőre és a
harmadikra adott válasz emelkedik ki.
Jóllehet az „egyformán származott jó
és rossz" kijelentés látszólag valódi
„állásfoglalást" vagy preferenciát nem
tartalmaz, de ha abban az összefüggés-
ben vizsgáljuk, melyet a pozitív illetve
a negatív értékhangsúly jelez, mégis
érvényes ítéleteknek kell tartanunk.
Egészében véve olyan valóságképet
sejtet, mely a csataszögiek gondolko-
dásmódját érzékelteti. Még akkor is, ha
ez a valóságkép a hátrányos helyzet
tudomásulvételén alapul. Hiszen azzal,
hogy csupán két személy mondta azt,
hogy „csak jó származott" a Nagykö-
rűhöz való tartozásból, illetve a meg-
kérdezettek alig egyhatoda állította,
hogy „több jó származott, mint rossz",
a válaszszóródás mélyebb szociális-
kulturális okokra is utal. S igazából
következetesnek is tekinthetők az előb-
bi válaszok, hiszen a kérdőív második
kérdése, mely arra irányult, hogy Csa-
taszögön jobban, ugyanúgy, vagy
rosszabbul élnek-e az emberek, mint
Nagykörűben, a megkérdezettek közül
pusztán négy személy vélekedett úgy,
hogy „jobban"; az „ugyanúgy" választ
33-an, a „rosszabbul élnek" pedig 23-
an választották. Nyilván ebben szerepe
van annak az életkori, a szociokulturá-
lis és szocioökonómiai helyzetnek is,
melyből a megkérdezettek kikerültek.
Az életkor, az iskolai végzettség, a
foglalkozási státus véleménymeghatá-
rozó szerepe emelkedik ki mindeneke-
lőtt.

De mielőtt ezzel az összefüggéssel
részletesebben foglalkoznánk, néhány
mondatban utalnunk kell arra is, hogy
az önállósulási igénynek vannak-e
megerősítő faktorai. Valójában a 2. sz.
táblázat azokat az ítéleteket tartalmaz-
za, melyek a helyi társadalom szerve-
ződése szempontjából elengedhetetle-
nek. Nemcsak a különböző intézmé-
nyek meglétéről vagy hiányáról van itt
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szó, hanem az önálló közigazgatási
státus elfogadásáról vagy elutasításáról
is. Nyolc ítéletet soroltunk fel, melye-
ket háromfokú értékskálán kellett érté-
kebi. Meglepő az, hogy a szignifikán-
san magas arányú válaszok a „szükség-
telen" dimenziójában fogalmazódtak
meg. Nem egy esetben a megkérdezet-
tek kérharmada állította, hogy szerin-
tük szükségtelen önálló iskola, temető,
templom, községháza létrehozása. Ám
a válaszolók több mint fele ugyancsak
szükségtelennek tartotta önálló óvoda,
elöljáróság létrehozását; s ami még
ennél is elgondolkodtatóbb, a válaszo-
lók közül 18 fő tartotta szükségesnek,
hogy például „Csataszögnek csataszö-
giek legyenek a vezetői", 17-en pedig
azt, hogy „a csataszögi földterületet fel
kell osztani". Kimondva-kimondatla-
nul a meglehetősen egyneműnek te-
kinthető véleményeltolódásban az is
szerepet játszik, hogy a megélhetési
gondok intenzív érzékelése párosul az-
zal a félelemmel, mely az említett in-
tézmények felépítésével együttjáró
anyagi terhekből származik. Azaz a
lakópolgárok attól tartanak, hogy
újabb adóterheket kellene elviselniük.
Nemcsak a mélyinterjús válaszok, ha-
nem a személyes megfigyelések is
megerősítik, hogy a lakosság körében
azok aránya domináns, akik inkább
aggodalommal, mint reménnyel néz-
nek jövőjük felé. így a személyes jövő-
vel kapcsolatos aggodalom azzal a be-
állítódással jár együtt, mely a változá-
sok kiszámíthatatlanságát érzékelteti.

S ez a szemléletmód azért sem tart-
ható különösnek, mert Csataszög de-
mográfiai „trendjének" az a szembe-
szökő jellegzetessége, hogy a népessé-
gen belül nő a legidősebb korosztály
részaránya, mely - többek között -
azzal is összefügg, hogy az elköltözők
száma nem csökken. Míg 1980-ban 11
fő, 1985-ben 19 fő, 1990-ben pedig
már 23-an költöztek más településre.
Besenyszögtől kezdve Törökszentmik-
lóson át Szolnokig vagy éppen Buda-
pestig. Vagyis 1980 és 1990 között
csaknem 200 volt az elköltözők száma,
s ezek közül is kiemelkedik az a 74 fő,
akik Szolnokon telepedtek le. Hosz-

szabb távon ugyan nem várható ekkora
mozgás, de ennek nem az az oka, hogy
a települési kohézió növekedne, hanem
inkább az idős korosztályhoz tartozók
elesettsége és hátrányos helyzete. Ám
minél inkább megélhetési gondokról, a
családi jövedelem utolsó fillérig való
beosztásáról beszélnek a válaszolók,
annál inkább arra a véleményre hajla-
nak, hogy „akik valamihez értenek,
úgyis máshová mennek". A megkérde-
zettek közül 51-en válaszoltak így.
Nyilván ez az ítélet azt az - implicite
megjelenő - előfelvetést is tartalmaz-
za, hogy a „valamihez való értés"
anyagi biztonságot is jelent vagy je-
lenthet. A hierarchikus változók (élet-
kor, iskolai végzettség, foglalkozás)
meghatározó szerepét erősíti az „önál-
lónak lenni versus maradjon minden a
régiben" - más-más kérdések kapcsán
is felmerülő - véleményszóródás. Mi-
közben ugyanis kíváncsiak voltunk ar-
ra, hogy a megkérdezettek szerint
„Csataszögről miért mennek el az em-
berek?", két, a település jelenlegi hely-
zetét híven érzékeltető motívumra utal-
tak. 36 fő arra, hogy „máshol |obban
tudnak érvényesülni", 21 fő pedig arra,
hogy „nincs megfelelő munkalehető-
ség".

Nyilvánvaló korrelációt e vélemé-
nyek megfogalmazásában sem az isko-
lai végzettséggel, sem a foglalkozással
kapcsolatban nem tudtunk megállapí-
tani. Minden bizonnyal ez azzal is
összefügg, hogy a megélhetési gondok
nem rétegspecifikus jellemzők. Csak-
nem a település egész népességét érin-
tik, még ha bizonyos különbségek ér-
zékelhetők is néhány család esetében.
Erre következtethetünk azokból a vála-
szokból, melyek arra vonatkoztak,
hogy a csataszögiek melyik fajta segít-
ségre számítanak inkább. A felsorolt
tényezők közül első helyen a nagykö-
rűi önkormányzat támogatása áll, má-
sodik helyen pedig a rokoni segítség.
(Lásd 3. sz. táblázat.) A viszonylag
magas értékelésben szerepet játszhat
az (ti. csaknem ugyanannyian állították
a nagykörűi önkormányzat segítségét
(19 fő), mint a rokoni segítséget (18 fő,
s mindkettőt egyaránt fontosnak tartot-
ta 7 fő), hogy az idősek számára a
meglévő minimális infrastrukturális-
szociális- egészségügyi ellátás is ele-

gendőnek látszik. Másfelől pozitív be-
állítódásukat az is motiválhatja, hogy a
fiatalabb generációkhoz képest - akár
a heti egyszeri orvosi ügyeletet is -
kevésbé tartják természetszerűnek. Jól-
lehet az általános elégedettséget-elége-
detlenséget külön nem vizsgáltuk, de
azok az ítéletek, melyekkel inkább
egyetértettek és inkább nem a megkér-
dezettek, bizonyos összefüggések fel-
villantására mégis alkalmasak.

Mindenekelőtt abból a szempontból
látszanak fontosaknak, hogy a lokali-
tástudatra és az önértékelésre utalnak.
S különösen akkor foghatók fel érvé-
nyesnek, ha érzékelhetően eltérnek az
„inkább nem - és inkább egyetértők".
A meglepően kritikus valóságképre
vonatkozik az az ítélet is, mely szerint
„Csataszögnek sohasem voltak helyi
vezetői, akik szívügyüknek tekintették
volna az itt élők sorsát". 15 fővel szem-
ben 43-an értettek egyet. S azok a
válaszok, melyek közvetlenül a lakók
önértékelését tartalmazzák, az eltérő
értékhangsúlyok ellenére többé-kevés-
bé ugyanazt a sorrendet rajzolják meg,
mint a Nagykörűvel való egybevetést
illetően. Csaknem a megkérdezettek
kérharmada fogadta el azokat az érték-
ítéleteket is tartalmazó állításokat, me-
lyek szerint „mindig alacsonyabb ren-
dű lakóknak tekintettek bennünket",
illetve „a csataszögiek csak arra voltak
jók, hogy más településeket szolgálja-
nak." Ugyanakkor ezt az irányultságot
ellenpontozhatja 36 megkérdezettnek
az az állítása, mely inkább nem fogadja
el, hogy „Csataszögön semmit sem le-
het csinálni, mert se föld nincs, se
munkahely". Bár nem ehhez hasonló
arányban, mégis elgondolkodtató az,
hogy a megkérdezettek fele nem ért
egyet azzal a megállapítással, mely
szerint „Csataszögöt mindig kizsákmá-
nyolták".

A többször jelentéktelennek tűnő
eltéréseket persze a kis elemszámú
mintanagysággal is magyarázhatnánk.
Ám ez önmagában mégsem lenne ele-
gendő bizonyíték. Mert éppen a vizs-
gált faktorok erősíthetik meg, hogy a
csaknem ugyanannyi elfogadó és el-
utasító értékelés az informáltságtól és
az érintettségtől egyaránt függ. Ha
azonban a vélemények kongruensek
abból a szempontból, hogy Csataszög
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közigazgatási önállóságát a települé-
sen élők többsége nem látja megvaló-
síthatónak, ez aligha a véletlen műve.
Akármilyen kontextusban fogalmaztuk
is meg az önállóság lehetséges előnye-
ire vagy hátrányaira vonatkozó kijelen-
téseket, a válaszok mindig konziszten-
sek voltak. S arányaikban sem volt
túlságosan nagy eltérés. Kivált azok-
ban a tényítéletekben, melyek értelme-
zési nehézséget nem jelentettek. Arra a
kérdésre, hogy „Csataszög miért nem
lehet önálló", 37-en a következőt vála-
szolták: „annyira kis lélekszámú a tele-
pülés, hogy önállóan úgysem élne".
Ehhez képest az olyan válaszváltoza-
tok, mint amelyek azt jelzik, hogy pél-
dául „majorsági birtok volt" (3 fő), „a

, nagykörűiek mindig megakadályozták
az önállóságát" (4 fő), „az önállósággal
sohasem foglalkoztak" (12 fő), való-
ban nem tűnnek lényegeseknek. (Lásd
a 4. sz. táblázat.) Településtörténeti
okok is közrejátszhatnak ezekben a vála-
szokban, s bizonyos értelemben a tradí-
ciónélküliség, azaz az uradalmi jelleg,
mely ha nem is tudatosul, de a háttérben
ott munkál. Úgy tűnik, a cselédsors évti-
zedeken áthúzódó hatása sem hagyható
figyelmen kívül, az előfeltételek elmúl-
tával sem szűnt meg az adotthoz való
alkalmazkodás kényszere.

S ha a Nagykorúhoz való tartozás
ennyire erősen megjelenik, ebben azt is
észre kell vennünk, hogy a kötődés a
sajátos helyzetből kialakuló együttélési
folyamat eredménye. Mert azzal, hogy
a megkérdezettek csaknem fele a „ma-
radjon minden, ahogy eddig volt" vá-
laszt tartja az elfogadhatónak, s tizen-
öten-tizenöten nyilatkoztak úgy, hogy
Csataszögnek önálló községnek kell
lenni, illetve „Nagykörű társközségé-
nek kell lennie", ez a sorrend minden-
képp releváns. Más szóval úgy is fogal-
mazhatnánk: a válaszokból és interjúk-
ból kirajzolódó magatartásra nem jel-
lemző az önálló településhez fűződő ér-
dekérvényesítési igény. (Lásd 5. sz. táb-
lázat.) Legfőbb okként Csataszög elöre-
gedettségét említhetnénk, mely eleve
hátrányos érdekérvényesítési pozíciót je-
lent. Más kérdésekre adott válaszok ta-
núsága szerint a fennálló közigazgatási
helyzet elfogadása adekvát azzal a ma-
gatartással, mely a településen élők szo-
ciokulturális helyzetéből fakad.

III.
A település helyzetére vonatkozó

véleményszóródások okainak vizsgá-
lata két irányból indulhatott volna. Az
egyik megközelítési lehetőség, hogy a
véleményalakulás dinamikáját kapcso-
latba állítjuk más nézetekben, illetve az
ezek objektív hátterét jelentő ténye-
zőkben végbement változásokkal. Bár
ez lenne az ideális megoldás, ez min-
denképp feltételezi, hogy a jelen vizs-
gálat hasonló korábbi felvételre épül-
jön. A másik lehetséges megközelítés
elsősorban keresztmetszet jellegű, és
az így megmutatkozó összefüggések-
ből, kapcsolódásokból próbál követ-
keztetéseket megfogalmazni. Esetünk-
ben ez utóbbi lehetőség állt rendelke-
zésünkre. Több eldöntendő kérdés is
utalt arra, hogy a megkérdezettek
mennyire értenek vagy nem értenek
egyet a különböző értékítéleteket tar-
talmazó megállapításokkal. (Lásd 5.
sz. táblázat.) Első pillantásra szembe-
tűnik, hogy az egyetértő vagy elutasító
válaszokban számtalan szociálpszicho-
lógiai mozzanat kapcsolódik össze,
amelynek révén előbukkannak olyan
kijelentések, melyekkel a megkérde-
zettek csaknem kétharmada ért egyet.
Ha más-más motivációt feltételezünk
is egyrészt annak a kijelentésnek az
elfogadásában, mely szerint „a csata-
szögi ember sohasem törődött azzal,
hogy önálló községben lakik-e" (31
fő), másrészt annak a kijelentésnek az
elfogadásában, mely szerint „azok sze-
retnék az önállóságot, akiknek ebből
haszna van" (37 fő), a két itélet egy-
másra épülését aligha lehet kétségbe
vonni. Amikért a válaszadás konzek-
vensségét abban is felfedezhetjük,
hogy ugyancsak 31 fő fogadta el a
következő ítéletet az a jó, ha egy
nagyobb település intézi egy kisebb
település ügyes-bajos dolgait".

Csupán egyetlen kérdés kapcsán fi-
gyelhettünk fel inkonzisztens válaszra;
legalábbis abban az értelemben, hogy
az előző válaszokhoz képest meglepő-
en sokan állították, hogy „minden tele-
pülésnek önállónak kell lennie" (24
fő). Ám ebben azt is látnunk kell, hogy
az önállóság pozitív értékhangsúlyú ki-
fejezéskéntjelenik meg, melyet az em-
berek inkább elfogadnak, mintsem el-

utasítanak. Akár iskolai végzettségtől
és foglalkozástól függetlenül is. Ha
viszont az önállóságot, illetve ennek
elfogadását más összefüggésben kér-
deztük, azonnal differenciáltabbá vált
a megkérdezettek ítélete. Éppen azzal,
hogy állásfoglalásra késztettük őket. A
8. sz. táblázat válaszai mindennél meg-
győzőbben bizonyítják ezt. Mert pél-
dául a válaszadóknak több mint fele
helyeselte., hogy „a csataszögi gyere-
kek nem Csataszögön tanulnak" (35
fő), „nem kell a csataszögieknek köz-
ségvezetőket eltartani" (37 fő), „nem
kell sem óvodát, sem iskolát fenntarta-
ni" (37 fő). De még ezeknél a vála-
szoknál is megdöbbentőbb az a véle-
mény, mely szerint 36-an egyenesen
nem helyeslik azt, hogy „sokan akarják
a Nagykörűtől való elválást". Szemmel
láthatóan olyan közvélekedésről van
tehát szó, melynek érvényességét nem
lehet figyelmen kívül hagyni. Már csak
azért sem, mert miközben az „önálló-
nak lenni verus maradni" alternatíva
esetében a megkérdezettek többsége
inkább az utóbbi mellett döntött, aköz-
ben 32-en nem helyeslik, hogy „min-
den hivatalos ügyben Nagykörűbe kell
menni". (Lásd 6. sz. táblázat)

Ha tehát az önállóság megteremtése
mint lakópolgári igény jelenne meg,
akkor mindenképp nyilvánosságra kel-
lett volna kerülnie. Legalábbis a min-
dennapi beszélgetések szintjén. Ám ar-
ra a kérdésre is, hogy „másokkal be-
szélget-e arról, hogy Csataszög önálló
község lesz?", 35 fő nemmel válaszolt.
A 25 igen szavazat szóródása legfel-
jebb azért figyelemre méltó, mert a
privát nyilvánosságnak olyan formáit
említették, mint a családtagok, roko-
nok (19 fő), barátok, szomszédok, is-
merősök. Mivel azonban egy válaszoló
több választ is megjelölt, feltételez-
nünk kell azt is, hogy a településen
létezik olyan érdekkör, mely bizonyos
véleményirányító és „befolyásoló" je-
lentőséggel bír. Erre különben a mély-
interjúkban számos utalás is történt
így semmi okunk feltételezni, hogy az
önállóság iránti nem artikulált lakópol-
gári igények nem „kívülről" kapnak
megerősítést. Annál is inkább, mivel a
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megkérdezetteknek csaknem fele állította: „a csataszögie-
ket még mindig nem kérdezték meg, hogy mit akarnak". S
ezen azért sem csodálkozhatunk, mert Csataszögön is hiá-
nyoznak azok az érdekegyeztetési és -érvényesítési fóru-
mok, melyek közvetítő szerepet tölthetnének be. A korláto-
zott nyilvánosság színterévé a vendéglő vált, melyet azon-
ban - legalábbis a közvetlen megfigyelések ezt erősítik meg
- egy sajátos érdekcsoport tart „felügyelete" alatt. Ám ettől
függetlenül mégsem lehet azt mondani, hogy a csataszögiek
nem tudják, hogy mit lehet tenni és mit nem, mi az, amit
jogosan követelhetnek és remélhetnek; mi az, ami végképp
illuzórikusnak tűnik. A vizsgálat éppen azt erősítette meg,
hogy az önállóság iránti igény korántsem olyan meghatáro-
zó, mintahogy a felületes szemlélet mutatja.

1. sz. táblázat

Véleménye szerint abból, hogy Csataszög Nagykorúhoz
tartozik

1. semmi jo nem származott:

2. több rossz, mint jó:

3. egyformán származott jó és rossz:

4. több jó származott, mint rossz:

5. csak jó származott:

0 válasz:

Összesen:

Csataszögön ma
1. jobban élnek, mint pl. Nagykörűben:

2. ugyanúgy élnek:

3. rosszabbul élnek:

2. sz. táblázat

13 fő
13fő
23 fő

8 fő
2 fő
1 fő

60 fő

4 fő
33 fő
23 fő

4. sz. táblázat

Csataszög miért nem lehet önálló? - amelyikkel legin-
kább egyetért!

1. Csataszög majorsági birtok volt: 3 fő

2. A nagykörűiek mindig megakadályozták az önállóságát: 4 fő

3. Annyira kis létszámú a település, hogy önállóan úgysem

élne meg: 37 fő

4. Az önállósággal sohasem foglalkoztak: 12 fő

5. Más okból: 7 tő
Megjegyzés: volt, aki két választ is adott!

5. sz. táblázat

Véleménye szerint Csataszögnek

1. önálló községnek kell lennie: 15 fő

2. Nagykörű társközségének kell lennie: 15 fő

3. Maradjon minden, ahogy eddig volt: 27 fő

0 válasz: 3 fő

Egyetért Nem ért egyet 0 válasz
1. A csataszögi ember sohasem törődött

azzal, hogy önálló községben lakik-e 31 fő 26 fő 3 fő
2. Csataszög mindig is majorság volt,

s ehhez hozzászoktak az emberek 37 21 2
3. Nem tudott senki Csataszögön

beleszólni abba, hogy mi lesz velük 33 24 3
4. Csak azok szeretnék az önállóságot,

akiknek ebből hasznuk van 37 22 1

Csataszög önállósulásához mennyire tartják az alábbia-
kat szükségesnek?

Megnevezés

1. önálló óvoda
2. önálló iskola
3. önálló elöljáróság

létrehozása

Szükség- Szükséges
telén

34
42

33
4. Csataszög körüli földterület

felosztása 38
5. Csataszögnek csataszögíek

legyenek a vezetői
6. önálló temető
7. önálló templom
8. önálló községháza

34
47
46
39

3. sz. t

17
10

17

17

18
10
12
16

áblázat

Nagyon
izükséges

8
7

7

2

8
1
-

5

t

0 válasz Összesen

1
1

3

3

-

2
2
-

60
60

60

60

60
60
60
60

6. sz.

Helyesli vagy nem helyesli
azt, hogy

1. minden hivatalos ügyben
Nagykörűbe kell menni

2. a csataszögi gyerekek nem
Csataszögön tanulnak

3. sokan akarják a Nagykörűtől való
elválást

4. nem kell a csataszögieknek
községvezetőket eltartani

5. nem kell sem óvodát, sem iskolát
fenntartani

táblázat

Helyesli

27

35

21

37

37

Nem helyesli

32

20

36

19

20

Ovál

1

5

3

4

3

Ma a csataszögiek melyik fajta segítségre számítanak
inkább?
1. rokoni segítségre: 18 fő

2. a nagykörűi önkormányzat segítségére: 19 fő

3. mindkettőre: 7 fő

4. egyikre sem: 12 fő

5. saját magára: 5 fő


