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Bevezetés

Kutatás Bodnár Zsuzsanna 
közreműködésével készült (2015)

Erdőbénye területi elhelyezkedése

Társadalmi-gazdasági szempontból 
hátrányos térség

Milyen haszna van a dzsentrifikációnak?

Csurgó B.- Nagy Kalamász I. 2007

Szolgáltató vidék: Művészetek Völgye 
Fesztivál, Etyeki Bor- és Gasztronómiai 
Fesztiválok 



Erdőbénye területi elhelyezkedése



Demográfiai folyamatok 1.



Demográfiai folyamatok 2.

• Elvándorlás, természetes fogyás

• Elöregedés = drasztikus népességfogyás

• 3000 →1000 lakós, kihalás veszélye

• Üresen álló háza

• Hétvégi házak



Helyi fejlesztések

 Iskola, tornaterem

 2008 Bodrogkeresztúr , 2014/15 =52 gyerek

 Önkormányzat

 Rendezvények: majális, aszúfesztivál, 

kádárnapok, mesterségtánc

 Pályázatok

 Művelődési Ház és könyvtár-IKSZT

 Közmunka

 „Nagy” befektetőt szeretnének látni



Felső-középosztálybeli városiak 

 1997-98, (Berger Zsolt),

 2007-08 Egyesület →16 borász  

 Bor, mámor Bénye Fesztivál 2009

 Cél: Kikapcsolódást, szórakozást városi 

felsőközép osztálynak, 60% budapesti

 2014: program fűzet, információs pult, gyerek 

programok

 „Falumegmentők” 

 Miért nem támogatják őket? Pénz, szoba



Helyiek és a városiak kapcsolata  

 Munkahelyeket vártak

 Kiket tisztelnek?

 Vegyesen, fogadták a Bor, mámor…Bénye-t

 Borászok támogatást várnak az 

önkormányzattól

 Helyi lakósoktól nyissák meg a lakásaikat

 (2021 van szállás! Campingben sátrak, 

kádártáncok, kádármester előadás)



Következtetések („falumentők”)1.

 Csönd, nyugalom, gyönyörű környezet, üresen 

álló házak →Víkendesek, városi borászok

kitalálták hogyan lehet boraikat drágán eladni

 Kikapcsolódás, szórakozás, pihenés, falusi idill

 „a falu ehhez csak díszletként kellet”

 Városi borászok →támogatásokat, piacot

 Jó hírnév, szebb lett a falukép, drágábbak lettek 

házak



 Következtetése (helyiek) 2.

 Elvándorlás, elöregedés, alacsony 

születésarány → alacsony képzettségűek

 Elkülönülés:

 Társadalmi, gazdasági szempontból

 Utakat lezárták, szobáikat nem adják ki

 Kiút keresés:

 Helyi közszereplők „nagy” foglalkoztató

 Bor, mámor…Bénye kézműves manufaktúra,

 nagy turisztikai beruházások



Köszönöm a figyelmet


