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A feltáró kutatásunk során, megfigyelt, és rögzített jelenségeket, adott helyzeteket 

mutatunk be. Kutatásunk célcsoportja a 16-40 év közötti korosztály, akik megmaradását és 

elvándorlását kívánjuk megvizsgálni. Kutatásunk célja, hogy megvizsgáljuk Pósalaka potenciális 

gazdasági helyzetét, demográfiai viszonyait és a falu ifjúságot megtartó erejét illetve, hogy meg 

lehet- e élni a faluban viszonylag elfogadható szinten. Vizsgáljuk a falu munkakörülményeit, és a 

munkahelyek számát, megfigyeljük a falusi tevékenységek diverzifikációját, változatosságát és 

bemutatjuk ezeket. Például a termelők termelnek-e különböző terményeket és egyúttal 

foglalkoznak-e állattenyésztéssel, illetve a takarmányt felhasználják-e saját állataik ellátására.   

Pósalaka egy kis népességszámmal rendelkező falu, mely a 2011-es adatok szerint 393 

taggal büszkélkedhet. Ebből 173 magyar ajkú lakos, a településnek a többségi nemzetisége. 

Ahhoz képest, hogy nincs messze Nagyvárad várostól, elmaradottnak tűnik. Mivel nincs 

egészében befejezve a csatornázás, a vízhálózat bevezetése hiányzik, nincsenek szórakozási 

lehetőségek, az oktatási intézmény helyben nem működik évekkel ezelőtt megszűnt, és orvosi 

ellátás sincs közvetlen a településen. Tehát a falu több infrastrukturális szükségletet, elvárást, és 

szórakozási lehetőséget, nem kielégítően biztosít a lakosai számára. 
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During the course of our exploratory research we shall introduce observed, recorded 

symptoms and specific situations. Our research’s target audience is the generation in between 16-

40, trying to investigate their persistence and emigration habits. The aim of the present study, is 

to examine Posalaka’s potential economic status, demographic situation and the village’s 

youngsters holding forces, besides if it is possible to subsist in a decent way in the town. We 

investigate the village’s working conditions, and the number of the workplaces, we observe the 

diversification of village activities, and we shall introduce them. For example, if farmers produce 

different crops and at the same time are involved in animal husbandry, and are used to supply 

feed their animals. 

Posalaka has a low population, which, in view of 2011 data, has 393 members at all. Out 

of this, 173 are Hungarians, which is the majority nation of the village. Even though, it is not so 

far from the city Oradea, due to the unfinished conduits, the missing water network, the lack of 

amusements, the closed educational institution, and the absence of a straight medical attendance, 

Posalaka seems to be undeveloped. In conclusion, the village does not provide certain 

infrastructural needs, expectations, and different entertainments for their inhabitants. 
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