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Bevezetés 

 A Gilvánfát is magában foglaló dél-baranyai térség elmaradottságára, az 
itt élők szegénységére már a múlt század elejétől felfigyeltek a néprajz, a  
statisztika, a szociográfia, majd később a szociológia képviselő is. A 
hátrányokat a II. világháborút követő évtizedekben sem sikerült felszámolni, 
az 1980 évek végén bekövetkezett rendszerváltás utáni gazdasági 
változások pedig csak tovább növelték a térség elszigetelődéséhez, az 
itteni lakosság életkörülményeinek romlásához vezettek.    

 Az előadás levéltári forrásokra, az eddig publikált tanulmányokra, interjúkra, 
a településre és a térségre vonatkozó statisztikai adatokra alapozva 
próbálja felrajzolni Gilvánfa és környezete helyzetének alakulásában 
bekövetkezett változásokat, az itt végbement társadalmi és gazdasági 
folyamatokat. 



Gilvánfa  területi elhelyezkedése 

 A  közel 400 fős Gilvánfa Baranya megye dél-nyugati részén,  a 6-os 
főközlekedési útról leágazó,  Szentlörincet Sellyével, Vajszlóval  összekötő 
úton fekszik, távolsága a baranyai megyeszékhelytől, Pécstől 35, a kistérség 
központjától, Sellyétől 10, Vajszlótól 12 km. Közúton megközelíthető 
szomszédos települései: Magyarmecske (2km.) és Besence (3 km.) 





Gilvánfa és környezete 

 Gilvánfa – bár földrajzilag szerves része a Dráva folyó mellett elterülő dél-nyugat 
baranyai erdős, vizekben gazdag sík területnek, soha nem tartozott a 45 református 
települést magában foglaló, esősorban néprajzi és vallási szempontok alapján  
lehatárolt Ormánsághoz. 

 A kezdetben katolikus, aztán az unitárius hitre tért, majd erőszakkal rekatolizált  
Gilvánfa azonban mindig  is kötődött  e-tájegységhez, gazdaságilag és 
közigazgatásilag is  több szálon kapcsolódott a környező Ormánsági falvakhoz.  

 Az elmúlt 40 évben a településen bekövetkezett változások – az őslakós parasztság 
elköltözése, kihalása, a környéken élő cigányok beköltözése a falu szélén számukra 
kialakított telepre és a megüresedett házakba, a 20 éve folyamatosan növekvő 
munkanélküliség és szegénység –  miatt  sokan éppen Gilvánfát tartják a 
rendszerváltás után az Ormánságban  végbement társadalmi, gazdasági leépülés 
egyik szomorú szimbólumának. 

 



Gilvánfa és környéke a honfoglalástól a török megszállás 
végéig 

 Gilvánfa neve először  az 1332-1335-ben keletkezett pápai tizedjegyzékben jelenik meg, majd 
egy 1410-es oklevél említi „Gylwánfalwa” formában. 

 Az erdőkkel borított, patakokkal, délen holtágakkal tarkított vizenyős, sík területen belül 
elhelyezkedő Gilvánfa lakói - csakúgy mint a többi dél-baranyai településen élők -  évszázadokon 
keresztül földműveléssel, állattartással, halászattal és vadászattal foglalkoztak.  

 A Dunántúlnak ez, az akkor még csak magyarok által lakott  délkeleti szöglete Pécs városával 
együtt a török megszállásig - a korabeli viszonyokat figyelembe véve  – a Magyar Királyság egyik 
legfejlettebb vidéke volt, gazdasági és kulturális téren egyaránt.  

 A térség virágzó településeinek pusztulása a dél felöl érkező és Szigetvár ostromára induló török 
hadak átvonulásával kezdődött. Ezt követően 10 év alatt a falvak nagy része leégett, birtokos 
nemessége elmenekült, parasztságát elvitte a török, vagy megölte a hadakat követő járvány.  

 . A XVII. század második felében induló felszabadító háborúk sem kímélték a térség még 
megmaradt falvait, helyenként nagyobb   pusztulást hoztak, mint a török uralom 150 éve  

 A katolikus vallás visszaszorulása a térségben, reformáció és az ariánusok (unitáriusok) 

 



A falu társadalma és gazdasága a XVII. század 
elejétől az II. világháborúig 

 Népesség számának alakulása a török kiűzése után (1687: 6 ház, 7 lakos, 1747: 26 
telkes gazda, 1785: 38 ház, 278 katolikus magyar, 1850: 300 katoli8kus magyar, 10 
református, 54 „óhitű”) 

 Birtokviszonyok alakulása 

 A XVIII. században a gilvánfai jobbágyok egy része a fölművelés, állattenyésztés 
mellett iparral is foglalkozott, erre utal a falu 1726-ban készült pecsétnyomója, 
amelyre a bognármesterség szerszámai, a kerék, a szekerce és a fúró is felkerült.  

 1823-ban került kialakításra a település önálló (katolikus) iskolája, tanítói vidékről 
kerültek a faluba  

 Gilvánfán,  csakúgy, mint a térség többi településén a paraszti gazdálkodás 
hagyományos munkaszervezete a vérrokoni kapcsolatokon  alapuló, több kisebb 
családból álló un. nagycsalád volt,  a paraszti munka minden része ( szántás, aratás, 
hordás, nyomtatás, stb.) ebben a  kötelékben történt.  



 
 

 A naturális, a családok és az uradalmak szükségleteinek kielégítésén alapuló 
gazdálkodás az Ormánság és környékének falvaiban egészen a XIX. századig 
meghatározó volt.  

 Ugyanakkor a térség elszigeteltségéből, az elavult birtokszerkezetből, a termeléshez 
használt eszközállomány korszerűtlenségéből és a fejlesztésekhez szükséges tőke 
hiányából következő hátrányokkal együtt ez a termelés már nem volt versenyképes a 
piacra termelő, bérmunkásokat alkalmazó, kapitalizálódó mezőgazdasági 
nagyüzemekkel, a termelési eszközeiket és a technológiát korszerűsíteni képes 
parasztgazdaságokkal szemben.  

 A dél-baranyai térségben a XIX. első felétől  tapasztalható, a mezőgazdasági 
termelés modernizálását akadályozó kedvezőtlen társadalmi, gazdasági folyamatok 
leginkább a születések korlátozásában, itt élő  népesség számának a XIX. század 
második felétől felgyorsuló csökkenésében  érhetők tetten. („ morbus Baranyaensis”) 

 A helyzet nem változott a feudális viszonyokat véglegesen lezáró 1853. évi úrbéri 
pátens (úrbérrendezés) után sem.  



Az 1900-as népszámlálás adatai alapján Gilvánfán és néhány környező, az Ormánsághoz tartozó 
településen 
az 1 lakóházra jutó lakosok száma a következőképpen alakult: 

 

Település Népesség (1900) Házak száma 1 házban élők 
átlagos száma 

Vajszló 1249 242 5,16 

Hirics 669 105 6,3 

Besence 339 58 5,8 

Páprád 324 58 5,5 

Lúzsok 338 66 5,1 

Vejti 490 73 6,7 

Kákics 549 88 6,2 

Marócsa 429 56 7,6 

Drávaiványi 599 106 5,6 

Bogdása 999 158 6,3 

Oszró 647 124 5,2 

Kiscsány 551 114 4,8 

Nagycsány 309 49 6,3 

Piskó 547 101 5,4 

Magyarmecske 570 91 6,2 

Kisasszonyfa 487 73 6,67 

Gilvánfa 349 55 6,3 



 
  A jobbágyfelszabadítás után Gilvánfán is parasztbirtokossá vált a korábbi jobbágyok 
többsége, földnélküli zsellér sokáig  alig akadt a faluban.  

 A földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozó nagyobb parasztgazdaságokhoz és 
az uradalomhoz jelentősebb számban csak később kapcsolódtak a zsellérek, akik a 
bevándorlók és a gazdasági cselédek soraiból kerültek ki.  

 Az 1930-as évek végére a csak földműveléssel és állattartással foglalkozók mellett 
már 30 olyan ember is élt a  faluban, akik részben, vagy teljes egészében valamilyen 
iparos munkával ( kovács, bognár, cipész, cséplőgép üzemeltető, stb.) vagy 
kereskedelemmel (is) foglalkoztak és ebben az időszakban  10-15, többségében saját 
földtulajdonnal és házzal nem rendelkező, a mezőgazdaságban mint bérmunkás, 
napszámos, vagy un. részes, nem állandó jellegű alkalmazásban álló családfőnek is 
tudtak valamilyen munkát biztosítani. ( Állandó jövedelemmel  3 közszolgálati 
alkalmazott dolgozott a településen) 

 1945-ig Gilvánfán a búza, kukorica, takarmány répa, lóhere, lucerna, valamint a 
kender   termesztése mellett a szarvasmarha és a sertéstenyésztés adta a parasztok 
bevételének túlnyomó többségét. A termelést sokáig  hagyományos eszközökkel, 
állati és emberi erővel végezték.  





 
 

Település Lélekszám Összes 
terület 

kat. hold 

Kat. tiszta 
jövedelem 

aranykorona 

A földbirtokok száma birtoknagyság csoportok szerint Összes 
földbirtok 

száma 1 holdas 
és azon 

aluli 

1 3 5 10 20 30 40 50 100 200 500 1000 

Kat. holdon felüli birtokosok száma 

Gilvánfa 456 2717 14498 52 4 5 13 35 11 1 0 0 1 0 0 0 122 

Település Lélekszám A mezőgazdasági munkások 

Száma Családtagjaik 
száma 

A mezőgazdasági munkások közül 

Földnélküliek Háztulajdonosok Házuk sincsen 

száma Családtagjaik 
száma 

száma Családtagjaik 
száma 

Száma Családtagjaik 
száma 

Gilvánfa 456 14 39 14 39 0 0 14 39 



 
 Gilvánfa vallásfelekezeti megoszlása 1880 – 1949 között  

 

évsz. Népesség száma r.k. g.k. Ref. Ev. görögk. unit. Izr. bapt. Egyéb 

1880 371 355 
95,69 

- 5 
1,35 

- - - 11 
2,96 

1900 349 324 
92,84 

- 17 
4,87 

- - - 8 
2,29 

1930 416 391 
93,99 

1 
0,24 

17 
4,09 

6 
1,44 

1 
0,24 

1949 541 505 
93,35 

4 
0,74 

29 
5,36 

2 
0,37 

1 
0,18 

 
 



Cigányok letelepedése a Gilvánfa melletti területeken 

 A Dél-Baranyában nagyobb számban letelepedett beás cigányok viszonylag későn, 
talán csak a XIX. sz. közepén-végén érték el Dél-Kelet felöl Baranyát és Bácskát, 
szállták meg a Dráva menti erdőket és a Mecsek erdősebb tájait. 

 A Gilvánfa mellett letelepedettek  is csak az 1850-es évek után jelennek meg a 
különböző összeírásokban.   

 A XIX. század közepén már nagyobb létszámú cigánykolónia jelenlétére utal 
Gilvánfán az itt jelzett, feltehetőleg román anyanyelvű és görögkeleti vallású „54 
óhitű” de az 1880-as népszámlálás adatai között is 52 román nyelvet beszélő  
gilvánfait tüntettek fel  

 A cigányoknak a Gilvánfa melletti területekre történt letelepedésében – csakúgy, 
mint a szomszédos ormánsági települések esetében - valószínűleg az uradalom és az 
itteni birtokosok által biztosított munkalehetőségek játszottak döntő szerepet.  

 



év népesség A népesség megoszlása anyanyelv szerint 

magyar német szlovák román Horvát szerb bunyevác cigány Egyéb 

1785 278 

1828 326 

1857 416 

1880 371 311 52 8 

1890 378 375 1 2 

1900 349 323 26 

1910 375 350 1 24 

1920 376 317 6 1 49 3 

1930 416 410 2 3 1 

1941 456 453 2 1 

A gilvánfai népesség száma és anyanyelv szerinti megoszlása 1795 – 
1941 között 



 
 



A cigányok számának alakulása Baranya megyében járásonként 
(1893 

Járás Népesség száma A cigányok száma 1893-ban 

Összesen A cigánylakta 
községekb

en 

Állandóan 
leteleped

ett 

Huzamosabban ott 
tartózkodó 

Vándor Összesen 

Baranyavári 51819 26318 626 77 23 726 

Hegyháti  44480 12200 156 251 59 466 

Mohácsi  46784 36634 777 25 48 850 

Pécsi  37713 7232 14 13 50 77 

Pécsváradi  35041 13056 95 34 21 150 

Siklósi  35656 24008 680 356 10 1046 

Szentlörinci  36725 17865 153 277 141 571 

Járások 
együtt  

288218 137313 2501 1033 352 3886 

Pécs 34067 34067 0 0 13 13 

Összesen 322285 171380 2501 1033 365 3899 



Gilvánfa környéki települések, ahol az 1881-es népszámlálás során nagyobb 
létszámban oláh anyanyelvűeket jeleztek 

település Járás A házak száma Jelenlevő polg. 
népesség 

Oláh anyanyelvű 

Gilvánfa szentlörinci 46 371 52 

Kákics szentlörinci 77 516 32 

Okorág szentlörinci 60 609 62 



 
  Az 1910-es népszámlálás 24 gilvánfait tüntet fel egyéb anyanyelvűnek, az 1920-as 

pedig a község 376 lakójából 49 főt jelez cigány anyanyelvűnek.  

 Az 1941-es népszámlálás adatai szerint  a 456 gilvánfaiból 180 főnek volt anyanyelve 
a cigány.  

 1945-ig a gilvánfai cigányok még a falun kívüli telepeken laktak, a telepek 
létszámára vonatkozóan rendelkezésre álló adatok azonban pontatlanok. Az 1907-
ben kiadott Helységnévtár csak a Julia-majort jelöli meg mint a községhez tartozó 
külterület, létszám nélkül, az 1930-as népszámlálás ugyanitt 28 főt jelez. Az 1944-ben 
megjelent „Magyarország Helységnévtára” csak egy cigánytelepet jelöl  Gilvánfa 
mellett (név nélkül) 183 fővel. 

 A helységnévtárakból azonban az is kitűnik, hogy miközben 1902 és 1933 között 67 
fővel nőtt a lakósság száma, ezen időszakban a házak száma 55-ről 92-re emelkedett. 

 



Cigánytelepek Gilvánfa mellett  

 A Gilvánfa mellett letelepedett cigányok lakóhelyei (telepei) a községtől északra és 
délre levő területeken alakultak ki. ( Kálmán-telep, Géza telep) 

 Valószínűleg a már a  XIX. század végén ideérkező családok  a falu északi peremén 
alakították ki a Kálmán-telepet, később ennek egy részét hívták Vethelnek, ami arra 
utalhatott, hogy az itt élő családok megvették a putriknak helyet adó területet. 
(„Vett-hely”)  

 A község déli, erdős  részén jött létre a Géza-telep,  az 1950-es évektől pedig a 
faluból déli irányban, Besence, Csányoszró felé kivezető út mentén a korábbi telepek 
megszűnése, felszámolása után alakították ki a ma is létező Varga-telepet.  

 A telepeken kívül cigányok éltek még az ugyancsak Gilvánfáház tartozó, a  Varga-
teleptől keletre, Bogádmindszent felé eső területen kialakított, ma már nem létező  
Julia-majorban.  

 „Dikuk” és az „Untorosok” 



 
 



 
 



 
 



Gilvánfa a tanácskorszakban  

 A Gilvánfán  élő parasztok között nem kis konfliktusokat okozott a sokszor 
vélt, vagy valós sérelmek alapján összeállított kuláklista,  a kötelező 
beszolgáltatás és  a külső (járási, megyei) segítséggel történt, nem  ritkán 
erőszakos  Tsz. szervezés.    

 Az 1940-es évek végétől kibontakozó Jugoszlávia ellenes hisztéria is gátolta 
a  határ menti Dél-Baranya fejlődését,  a terület határsávvá nyilvánítása 
nem csak az emberek mozgását, de a felzárkózást segítő ipar ide 
települését is  akadályozta.  

 A közigazgatás átszervezése során megszűntették a szentlörinci járást, 
Gilvánfa  a sellyei járáshoz került.  Az 1950-ben megalakult  községi tanács 
első (és egyben utolsó) elnöke a szegényparaszti családból származó 
Varga János lett, a megválasztott tanácstagok többsége is a kisebb 
birtokkal rendelkező, vagy az 1945 előtt birtok nélküli családokból került ki.  



 
 

 1951-ben kezdte meg működését az „Alkotmány” termelőszövetkezet ( 1956-os 
megszűnése előtt  125 tagja volt ) amely 2 éven belül a sellyei járás egyik élenjáró  
gazdasága lett.  

 A Községi Tanács dokumentumaiban már az 1950-es évek elejétől viszonylag 
kendőzetlenül jelennek meg a faluszéli telepeken élő cigányokkal kapcsolatos 
problémák. amelyek közül különösen az iskolába nem járók magas száma 
aggasztotta a község vezetését  

 A gilvánfai iskola a sellyei járáson belül is a legrosszabb  mutatókkal rendelkező 
intézmények közé tartozott.  

 Az 50-es évektől a létszámában folyamatosan gyarapodó cigány kolónia  és az 
egyre fogyatkozó régi faluközösség közötti érdekellentétek is gyakrabban jelennek 
meg a tanácsüléseken  

 1956 októberében a gilvánfai „Alkotmány” T.sz. – a sellyei járás  29 másik  
termelőszövetkezetével együtt – feloszlott.  



Művelési ág Tsz. tulajdon Magán és tanácsi tulajdon Összesen 

Gyümölcsös 0 3 3 

Mezőgazdasági terület 1006 107 1113 

Erdő és nádas 10 119 129 

Művelés alól kivett 18 1240 1258 

Összesen 1034 1469 2503 

Földterületek megoszlása (1962) 



Község Cigány Nem cigány Összesen 

Számban %-ban Számban %-ban 

Gilvánfa 325 56,3 252 43,7 577 

Járás összesen 2391 8,7 25030 91,3 27421 

A népesség száma és megoszlása Gilvánfán és sellyei járásban  
(1960.01.01.) 





Magyar lakosság a faluban Cigány lakosság a faluban 
(1960 – 1972 között betelepedtek) 

Cigány lakosság a Varga-telepen 

Családok 
száma 

Férfi nő Gyermek össz. Családok 
száma 

férfi Nő Gyermek össz. Családok 
száma 

férfi Nő gyermek össz. 

32 52 59 28 139 19 26 37 66 129 61 92 105 142 339 

A falu magyar és cigány lakosságának, valamint a faluban és a 
Varga-telepen élő cigányok száma 1972-ben 



A falu magyar lakossága A falu cigány lakossága Varga telep lakossága Összesen 

Család Fő Család Fő Család Fő Család Fő 

30 98 31 136 56 209 117 443 

A  faluban és a Varga-telepen élő lakosság megoszlása 1978-ban 



Haszonállat Tsz.  magán Összes 

Sertés 482 367 849 

Szarvasmarha 134 132 266 

Baromfi 0 1786 1786 

Községi állatállomány 1962-ben (db) 



 
  Hosszas alkudozások és politikai nyomás után a gilvánfai termelőszövetkezet 

1959 február 16-án alakult  meg ismét  „Aranykalász” néven. Alapításkor 49 
család 80 tagja lépett be és 596 kh.szántó és 105 kh. rét területtel kezdték a 
gazdálkodást  

 1962-ben Gilvánfa közigazgatási területén levő földállomány valamivel 
több mint 40%-a (1034 kh.) volt a termelőszövetkezet tulajdonában.  

 A körülményekhez képest jónak  mondható termelési adatokból még nem 
látszanak azok az egyre súlyosbodó munkaerő gondok, amely az 1950-es 
évek végétől jelentős mértékben befolyásolták a település további 
helyzetének alakulását. ( A mezőgazdasághoz, gazdálkodáshoz értő 
lakósság elöregedése, a fiatalok elköltözése, mindezek következtében a 
termelőszövetkezetnél időszakosan jelentkező munkaerőhiány, stb.)  



 
 



Géza-telep, 1961 



Géza-telep az 1960-as években 



 
  A XIX.sz. második felétől folyamatosan gazdasági problémákkal küszködő, az 1950-es évek utáni 

fejlesztésekből rendre kimaradó Dél- Baranya a községeiben letelepedő cigányoknak az 
integrációhoz szükséges feltételeket csak korlátozott mértékben tudta biztosítani.  

 Az erdei telepekről, elhagyott pusztákról  az egyre jobban fogyatkozó népességű falvakban való 
beköltözések jelentős mértékben javítottak a cigányok lakáskörülményein, további 
integrációjukat azonban ugyanazon okok nehezítették, amelyek miatt   az őslakosság elköltözött: 
a szükséges fejlesztések és beruházások elmaradása, az oktatási és kulturális intézmények 
gyengébb színvonala, fejletlen infrastruktúra, munkahelyek hiánya.  

 Az 1970-es évek közepétől már nem csak az őslakósság elöregedése, a faluban perspektívát nem 
látó magyar családok elköltözése volt tapasztalható, hanem a telepeken élő, illetve a faluba 
már betelepült cigányok közül is egyre többen elköltöztek a környező községekbe, Gilvánfa 
állandó népessége 1970 – 1990 között 281 fővel csökkent. 

 1971: OTK (Országos Településhálózat-fejlesztési Konvepció) 
 Arra a nagyobb létszámú szakképzetlen munkaerőre, amelyre az 1960-as, 70-es években még 

számítottak a térség termelőszövetkezetei, az 1980-as évek végén már nem volt szükség.  
 Az iskolakörzetesítés következményeképpen az 1980-as években Gilvánfán már nem volt iskola, a 

gyerekek a magyarmecskei iskolába járták, ahol 1985-ben a 160 tanuló 35%-a volt 
veszélyeztetett, 40%-a hátrányos helyzetű, közel 60%-a cigányszármazású , és 20%-uk élt még 
telepen. 

 1988-ban a kultúrházat is bezárták, mert  életveszélyessé vált, a községben a kocsmán kívül 
közösségi összejövetelekre alkalmas hely nem volt.    



Év Lakónépesség Aktív kereső A mező- és 
erdőgazdaságban 
dolgozott 

Iparban, 
építőiparban 
dolgozott 

Egyéb 
területen 
(keresked
elem, 
szolgáltat
ás, 
közleked
és, stb.) 
dolgozott 

1970 595 205 157 (76,6%) 27  (13,1%) 21 (10,2) 

1980 424 139 58   (41,5%) 30  (21,8%) 51 (36,7%) 

1990 298 83 24   (29 %) 42  (50,6%) 17 (20,4%) 

A foglalkoztatás alakulása Gilvánfán 1970 – 1990 között 



Gilvánfa a rendszerváltás után  

 Az 1990-es évek elejére megállt az elvándorlás, sőt újra a lakosság 
számának emelkedése volt tapasztalható, 1995 és 2005 között  több mint 
30%-os a népességnövekedés következett be  

 1991 és 2010 között ,  20 év alatt  összesen 39 fő jelentkezett be Gilvánfára 
és csak 11 fő jelentkezett ki  

 2009. január 1-jén a település teljes népességének 42,5%-a tartozott a 0-17 
éves korcsoporthoz  

 A munkahelyek megszűnésével a többségében mezőgazdasági és ipari 
bérmunkássá vált gilvánfaiaknak az 1960-as években indult lassú 
integrációja is megszakadt.   

 Az új helyzet az addigi beilleszkedési stratégiák megváltoztatását, a korábbi 
jóléti ambíciók teljes, vagy részleges feladását és az alkalmazkodás új 
formáinak kialakítását   eredményezte.  



 
  1990-ben a 298 gilvánfaiból még 83 volt a foglalkoztatottak, 12 a munkanélküliek, 33 az inaktív 

keresők és 170 az eltartottak száma. 
 A 2001-es népszámlálás időpontjában a 375 lakosból már csak 23-an dolgoztak, 76 munkanélkülit, 

94 inaktív keresőt és 182 eltartottat regisztráltak. 1990-ben a 83 foglalkoztatott közül 72, 2001-ben 
a 23-ból 15 fő ingázott  

 Az 1990 után indult, állami támogatásokkal megvalósuló helyi munkahelyteremtési 
kezdeményezések (biokertészet, kecsketenyésztés, szönyegszövő üzem, fajáték-készítő üzem)  
mindegyike rövid  működés után megszűnt, a rossz munkaszervezés és vezetés, a gyakori 
hiányzások kiszámíthatatlanná és veszteségessé tették a termelést. 

 Az elsődleges munkaerőpiacon az elmúlt időszakban Gilvánfán és a térségben élők számára 
nagyobb létszámban munkahelyet csak a finn tulajdonú, Pécsett működő ELQUTEC  Vállalat 
tudott biztosítani, a dolgozók munkába járását is segítette külön buszjáratok indításával. A 2007-
2008 után kibontakozó gazdasági válság hatásaként  először jelentős mértékben csökkenteték az 
ott munkát vállalók számát, majd 2011-ben megszűnt a vállalat. Az ELQUTEC-nél dolgozók 
presztízse viszonylag magas volt Gilvánfán, hisz stabilnak tűnő munkahellyel rendelkeztek, 
gyakrabban vásároltak, hitelt is kaphattak.   

 A településen bejelentett  vállalkozások ( 2010-ben 4 egyéni vállalkozás és 2 Bt.)  a helyi 
foglalkoztatásban nem játszanak szerepet. 



 
 
 A rendszerváltás után munkanélkülivé vált gilvánfaiak a helyi gazdaság 

újjáélesztésében, új munkahelyek teremtésében sem bízhattak, az 
önkormányzatnak munkahelyteremtésre, vállalkozásra alkalmas ingatlanjai 
nem maradtak, a mezőgazdaság privatizációját követően a falut körülvevő 
földek, erdők és legelők – amelyek évszázadokon keresztül 4-500 gilvánfai 
megélhetésének alapját jelentették -   is idegen tulajdonba kerültek.   

 Gilvánfán a munkát keresők száma az elmúlt 5 évben 65 – 80 fő körül 
mozgott, számuk alakulását az indított és befejezett közmunka programok 
befolyásolták jelentősebben.   

 A korábban tartósan 70% feletti munkanélküliségi ráta 2012-ben 50 
közfoglalkoztatott 2012.december 31-ig történő alkalmazásával csökkent.  



Lakó-
né
pes
ség 

Nyilvántartott 
álláskereső 

1 évnél 
hossza
bb 
ideje 
keres 
állást 

25 éven aluli 
munkanélk
üli 

50 évesnél 
idősebb 
munkanélk
üli 

Legfeljebb 8 
általános 
iskolai 
végzettsé
ggel 
rendelkező 
munkanélk
üli 

Gazdaságilag 
aktív 
népesség 
becsült 
száma 

Munkavállalói 
korú 
népesség 

Mutató/ráta 
% 

371 61 19 17 15 50 113 261 54% 

A Gilvánfára vonatkozó 2012 júliusi munkanélküliségi adatok: 



 
 

A munkalehetőségek drasztikus beszűkülésével a rendszerváltás után a gilvánfaiak jövedelmének legfontosabb  

forrásait az alábbiak jelentették: 

 
 Jövedelem a település önkormányzatától (képviselők, óvónő, dajka, kisegítő) 

 Közmunka, közfoglalkoztatás a település önkormányzatánál, képzésekbe ágyazott munkatapasztalat szerző foglalkoztatás, 

 Betanított munka  nagyvállalatoknál ( pl. ELQUTEC) 

 Ipari jellegű segédmunka Pécsen és a környéken, 

 Nyugdíjak, 

 Segélyek, szociális juttatások, 

 

A megélhetésükben nagyon fontos szerepet játszott még az illegális munka, amelynek formái:    

 

 Napszámos munka a környéken, 

 Fémgyűjtés („vasazás”) 

 Alkalmi munka építkezéseknél, 

 Illegális fakitermelés 

 orvhorgászat 

 



 
  Az alacsony foglalkoztatás, a tartós munkanélküliség az itt élő  családok romló szociális helyzetét, 
az önkormányzatok szociális célú kiadásainak folyamatos emelkedését is jelenti.  2008-ban a 
szociális segélyben részesültek  száma  83 volt, és ugyanebben az évben a 0-18 éves korú 
gyermekek után igényelhető gyermekvédelmi támogatást az ehhez a korcsoporthoz tartozók 
98%-a után folyósították.  

 A Sellyei Többcélú Kistérségi Társulás az önkormányzattal kötött megállapodás alapján biztosítja a 
településen a családsegítő és a gyermekjóléti szolgáltatásokat, a pécsi székhelyű SZOCEG Kht. 
pedig az idősgondozással kapcsolatos feladatokat látja el.  

 A gyermekjóléti szolgáltatásokat igénybevevők száma Gilvánfán 42 fő. A családsegítő 
szolgálatnak 2009-ben 54, 2010-ben 49, 2011-ben 19 gilvánfaival volt együttműködési 
megállapodása. Az éves forgalom 2009-ben 201, 2010-ben 191, 2011-ben 186 fő volt. 

 Az alulfinanszírozott, 9 szakemberrel dolgozó családsegítő központ munkatársai havonta csak egy 
alkalommal jutnak el Gilvánfára,  elsősorban egyéni esetkezelést, ügyintézést, tanácsadást 
végeznek. Az általuk 2008-ban Gilvánfán gondozott 0-17 éves korú gyerekek száma 42 volt, a 
kistérség egész területén (35 település)  gondozottak létszámának (383 fő) 11%-a.  

 A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központtól és a Sellyei Gyámügyi Hivataltól kapott adatok 
alapján 2009-ben 11, 2012-ben 14 gilvánfai gyermek volt állami gondozásban.  

 



Magyarmecskei Általános Iskola Ebből a gilvánfai tanulók 

. Létszám HH % HHH % SNI % Létszám HH % HHH % SNI % 

147 130 88,5 93 63,3 10 6,8 59 59 100 52 88,2 5 8,5 

A 2011/2012-es tanévben a magyarmecskei iskola tanulói létszáma – ezen 
belül a Gilvánfáról bejárók száma és aránya – a következők szerint alakult 



7 éves és idősebb 
népességből 0-5 
osztályt 
végzettek száma 

7 éves és idősebb 
népességből 6-7 
osztályt 
végzettek száma 

7 éves és idősebb 
népességből 8 
osztályt 
végzettek száma 

7 éves és idősebb 
népességből 
középiskolai 
végzettségű 
középiskolai 
érettségi nélkül 

7 éves és idősebb 
népességből 
középiskolai 
végzettségű 
középiskolai 
érettségivel 

7 éves és idősebb 
népességből 
egyetemi, 
főiskolai 
végzettségű 

124 46 112 21 1 0 

A 7 éves és idősebb népesség iskolai végzettsége Gilvánfán a 2001-es 
népszámlálás időpontjában 



 
  A gilvánfaihoz hasonló kedvezőtlen képet mutat a környék, a sellyei kistérség 
lakosságának iskolai végzettsége is.  

 A kistérségben a 2001-es népszámlálás adatai alapján a 15 éves és idősebb 
népesség mindössze négyötöde végezte el legalább az általános iskola 8 osztályát.  

 A 18 éves és idősebbek körében a legalább középiskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya  16,4%. (a dél-dunántúli régióban ez az érték 32%, az országos átlag 38,2% 
volt.)   

 A dél-dunántúli régióban a 25 éves és idősebb népesség 10%-a rendelkezett 
egyetemi, vagy főiskolai diplomával, a sellyei kistérségben csak 4%..  

 a sellyei kistérség – amely nem csak a megye, hanem az ország egyik 
leghátrányosabb helyzetű kistérsége - és Baranya néhány 2001-es és 2011-es 
iskolázottsági mutatóját összehasonlítva azt látjuk, hogy a csak általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők közötti különbség a 2001-es 8,6 százalékpontról  2011-re 
12,84 százalékpontra emelkedett, az érettségizettek vonatkozásában a 2001-ben 
kimutatható  8,52 százalékpontos különbség 2011-re 10,77-re nőtt.  



Összes 
lakás 

1919 előtt 1920-1944 
között 

1945-1959 
között 

1960-1969 
között 

1970-1979 
között 

1980-1989 
között 

1990-2001 
között 

93 33 2 6 28 - 6 18 

100% 35% 2,1% 6,4% 30,8% 0 6,4% 19,3% 

Lakásállomány Gilvánfán 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

fős háztartások száma 

16 12 9 17 12 11 3 6 1 3 

17,7 13,3 10,0 18,8 13,3 12,2 3,3 6,6 1,1 3,3 

Gilvánfai háztartások megoszlása létszám szerint   (2012 augusztus)  



A gilvánfai „szegénység kultúrája” 

 A Gilvánfán élőket már nem csak anyagi forrásaik elégtelensége, hanem az emberi 
kapcsolatrendszerük gyengesége is sebezhetővé teszi, vagyis nem csupán szegények, hanem 
hiányoznak a normális élet alakításához szükséges, a meglevő rokonsági és a szűk helyi 
kapcsolatokon kívüli társas kötelékek és intézményi kapcsolatok, az általában munka, munkahelyi 
és közösségi kötődések révén megtapasztalható „valahová tartozás” élménye is.  

 A gilvánfaiak túlnyomó többségének tartós, vagy végleges kirekesztődése a munkaerőpiacról, a 
szegénység, a kilátástalanság, a nélkülözés, a reménytelenség, az egész faluközösséget érő 
diszkrimináció és a stigmatizáció gyakori élménye sajátos, a külvilág számára sokszor érthetetlen  
viselkedést, szokásokat, értékrendszert alakított ki.  

 Ez a családi szocializáción keresztül a gyermekekre is áthagyományozódó kultúra és életmód,  a 
„szegénység kultúrája”teszi lehetővé Gilvánfán is, hogy az ott élők  alkalmazkodjanak a nehéz 
körülményekhez, ez biztosítja számukra a túlélést, de egyben meg is nehezíti a szegénységből 
való kitörésüket. 

  Az ifjabb generációk már beleszülettek ebbe a kultúrába. Az 1960-as, 70-es, 80-as években a 
pécsi bányákban, ipari üzemekben, vállatoknál, a termelőszövetkezetben munkát vállalt,  
idősebb gilvánfaiaknak még  vannak emlékeik  a rendszeres munkába járásról, a 
munkafegyelemről, a megkeresett pénz beosztásáról, az akkor még itt lakó őslakos gilvánfai 
parasztoktól megtanult, a  föld művelésével, az  állatok tartással kapcsolatos munkákról.  
 



 
 



Kilátások 

 A már a bölcsődés, óvodás korban elkezdett, az általános iskolában folytatódó  intenzív 
felzárkóztatási és pedagógiai fejlesztési programok alapozhatják meg hosszabb távon azokat a 
gazdaságfejlesztési,  foglalkoztatási programokat, amelyek egy idő után az itt élők helyzetének 
javulását  eredményezhetik.  

 Gyökeres változások persze nem lesznek, amit el lehet érni, az a 20-25 évvel ezelőtt félbemaradt 
integrációs folyamat visszaállítása, vagyis a  munkaerő piaci esélyek és mobilitás  növelése a 
magasabb iskolai végzettség és szakképzettség   megszerzésével.  

 A jövőben még inkább  csak a konvertálható szakmai végzettséggel és tudással rendelkező 
gilvánfaiaknak  lesz esélyük az elhelyezkedésre, arra, hogy  vidéki (elsősorban pécsi) 
munkahelyeken dolgozzanak.   

 Annak belátható időn belül nincs realitása, hogy a 80-100 fő körüli gilvánfai munkaerő-állomány 
jelentősebb hányada a faluban, vagy a környéken találjon munkát.   

 Ha a mezőgazdaság fejlesztését célzó kormányzati intézkedések sikeresek lesznek, akkor esetleg 
1-2 gilvánfai család számára  nyílik lehetőség   földbérlésre, mezőgazdasági termelésre,  
állattenyésztésre, az építőipar konjunktúrája   esetén  sikeressé  tehető még a most szerveződő 
vályogtéglagyártó üzem, ahol tartósan talán 5-6 fő foglalkoztatására lesz 



 
 

A közfoglalkoztatás bevezetése előtti időszakban  ( 2007 – 2010 között) tartósan magas 
munkanélküliségi mutatóval ( 40%  feletti ) és az alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb 

általános iskola) nagyobb arányával rendelkező települések  elhelyezkedése Baranya 
megyében. 
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