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1. A Sarkadi kistérség általános jellemzői 
 

A kistérség Magyarország délkeleti részén, Békés megyében, a magyar−román határ mentén fekszik. 

Hajdan Bihar megyéhez tartozott, természetes centruma Nagyvárad volt, jelenlegi központja a tízezer 

lakosú Sarkad (1. ábra). 

1. ábra: A Sarkadi kistérség elhelyezkedése és települései 

 

Forrás: KSH, 2012. 

A kistérség lényegében minden megközelítésben hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű 

mind országos, mind regionális, mind megyei összevetésben. A népesség gyorsan öregszik és fogy, 

jelentős az elvándorlás, ami szelektív módon a térségközpont-kisvárost is érinti (1. táblázat). Ennek 

oka elsősorban a térségi munkahelyek hiányában, a közepes és nagyfoglalkoztatók rendszerváltást 

követő leépülésében, megszűnésében, felszámolódásában érhető tetten. A következmény a magas 

szinten beragadó – a válság éveiben a 20%-ot közelítő – munkanélküliségi ráta, illetve az inaktív 

keresők számának radikális emelkedése. A foglalkoztatási ráta növekedése elsődlegesen a felfutó 

közmunkára vezethető vissza, mellyel minden kistérségbeli település próbál élni. Előremutató 

kezdeményezések is megjelennek – főleg a kistelepüléseken – ahol az önellátási célú 

élelmiszertermelés, kisebb léptékben az élelmiszer-feldolgozás, kézműipari és egyszerűbb építőipari 

kezdeményezések tudtak gyökeret verni. 

A térségben több településen is magas a romák aránya (Geszt, Körösnagyharsány, Kötegyán − 1. 

táblázat), vagy nagyobb számban, térben koncentráltan élnek (Sarkad). Komolyabb roma−magyar 
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konfliktusra azonban nem derült fény az interjúk során. Inkább néhány olyan család jelenlétéről 

számolnak be (sok esetben elsőgenerációs bevándorlók, akik nem idomultak a lokális közösség 

viselkedési normáihoz), akikhez a felmerülő problémák zöme köthető. A romák jelenléte a 

kistérségen belüli fejlettségi különbségekre alig van hatással (Geszt ugyan a leginkább elmaradottak 

között található, de a térség falvai közötti fejlettségi különbségek minimálisak, s az nem 

tulajdonítható a nemzetiségi összetétel hatásának. 

1. táblázat: A népességszám alakulása 1990-2011 között, kiválasztott nemzetiségek 

súlya a helyi társadalomban 

 

 1990 2001 2011 
Népességszám 

változás 
Roma népesség 

aránya 
Román népesség 

aránya 
 Lakosság, fő 1990-2011, % 2011 (%) 2011 (%) 

Sarkad 10968 10952 10215 -6,9 9,4 1,3 
Biharugra 1366 1114 948 -30,6 0,0 1,0 
Geszt 948 866 812 -14,3 31,4 0,5 
Körösnagyharsány 742 694 574 -22,6 14,2 5,0 
Kötegyán 1708 1606 1484 -13,1 9,8 2,4 
Méhkerék 2290 2345 2089 -8,8 3,0 78,2 
Mezőgyán 1427 1333 1124 -21,2 0,0 0,1 
Okány 3075 3020 2642 -14,1 2,9 0,2 
Sarkadkeresztúr 1996 1868 1607 -19,5 1,3 4,2 
Újszalonta 158 130 103 -34,8 0,0 9,9 
Zsadány 1885 1835 1736 -7,9 2,5 0,8 

Forrás: Helységnévtár, 2013. KSH. 

A térség marginalizálódásának kezdeteit azonban nem kizárólag egyetlen okra lehet visszavezetni. A 

természeti adottságok – alacsony aranykorona értékű földterületek, extenzív (s ezért alacsony 

jövedelmezőségű) agrártevékenységek magas aránya, intenzív (pl. munkaigényes) kultúrák alacsony 

részesedése a művelési szerkezetben eleve meghatározta a döntően agrártér helyi háztartások által 

elérhető jövedelmi szintjét.  

A trianoni határmegvonás elvágta a természetes központtal (Nagyvárad, ma Oradea) fennálló napi 

kapcsolatokat, s ezeket sem Békéscsaba, sem Gyula, az 1950 előtti megyeszékhely felé való 

fordulással nem lehetett pótolni, különösen a Sarkadtól északra elterülő falvak számára nem. A határ 

státuszának változása (vízumkényszer eltörlése), a méhkeréki korlátozott forgalmú átkelő megnyitása 

nem lett érdemi hatással a határon átnyúló kapcsolatok alakulására. A schengeni határ tartósabb 

fennmaradása Magyarország keleti határainál e potenciál és a román nemzetiség mint összekötő 

kapocs (1. táblázat) kihasználását nagyobb időtávra tolja el. 

A szocialista iparosítás zömmel kisméretű tanácsi ipar formájában jelent meg a településeken – 

erősen sarkadi túlsúllyal –, egyetlen valódi nagyüzeme a Sarkadi Cukorgyár volt, mely 700 főnek 

biztosított akkoriban munkalehetőséget. A nagyüzem integrátorként is működött, 30−50 km-es 

körzetben a cukorrépa-termesztés erős karaktert, és biztos bevételt adott a mezőgazdasági 
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szövetkezeteknek, állami gazdaságoknak. A térségben elérhető munkahelyek korlátos volta miatt már 

ebben a periódusban nagy léptékű volt az ingázás, elsősorban a gyulai ipari üzemekbe. 

A rendszerváltás gazdasági következménye lett a cukorgyár bezárása. Ennek helyét sem a nem 

túlzottan nagyszámú kis- és mikrovállalkozások, sem a telephelyen létesült, s ma felszámolás alatt 

álló, döntően raktározási funkcióval létező Sarkadi Ipari Park nem tudta betölteni. Valójában a cégek 

térbelisége erőteljesen Sarkad-túlsúlyos, a kisváros mellett csak Méhkeréken (intenzív kígyóuborka-

termesztés, közúti határátkelő) és Kötegyánban (vasúti határátkelő) figyelhető meg érdemi 

vállalkozási aktivitás. A kistérség legnagyobb foglalkoztatója sajátos módon a Zsadányi Malom Kft., 

ahol a létszám több évben elérte az 50-et, míg az egymilliárd forintos éves árbevételi limitet 

mindössze két sarkadi kis-középvállalkozás lépte át (a 2,5 milliárdot azonban már egyikük sem érte 

el). 

A vállalkozási szerkezetben az agrárium a túlsúlyos (közel 60%), az ide tartozó gazdasági szereplők 

zöme azonban nem ad be éves beszámolót, vagyis az őstermelői kategóriába sorolható. Az 

agrárvállalkozások alig ötöde jut akkora árbevételhez, hogy bevallásra kötelezett legyen. A 

mezőgazdálkodáson belül a növénytermesztés sajátossága a megyei átlaghoz mérten is elaprózott 

birtokszerkezet, a külső tulajdonlás és földhasználat magas (kistérségi átlagban 50% feletti) aránya. 

A térség lakossága összességében szegény, amit az SZJA-alap és a fizetett jövedelemadó nagysága is 

visszaigazol. Ennek következménye a kistérségi vásárlóerő kiugróan alacsony szintje, melyet a 

szociális segélyezés szigorítása, valamint a közmunkáért fizetett maximált bérjövedelem hosszabb 

időre rögzít. Az ún. „láthatatlan jövedelmek” a kistérségben is jelen vannak. Ennek nagyságrendje az 

MKIK VGI becslése alapján a legális jövedelmek 25−30%-ára tehető. Ez némileg segít megérteni, hogy 

családok sora hogyan képes megélni a látható jövedelmeiből. A jövedelmek mellett a vagyoni 

állapotot tükröző ingatlanpiaci adatok alapján a sarkadi térség még dél-alföldi viszonylatban is 

összefüggő periférikus térségként jelenik meg, ahol kiugróan alacsony tranzakciószámokat és 

alacsony négyzetméter-árakat találunk (egyes településeken és években a 20 ezer Ft-ot sem éri el a 

négyzetméterár átlagosan). A lakóingatlan-állomány minden településen csökken, vagy stagnál (2. 

táblázat), különösen a falvakban gyakori a lakatlan, elhagyott, romossá váló ház, felgazosodott telek. 

Az idős lakók kihalása után a már nem helyben lakó örökösöknek sem ideje, sem pénze nincs az 

állagmegóvásra, eladni pedig még telekáron sem lehet a falusi ingatlanokat (ha a vevőnek kell állni a 

bontási költségeket). 

Az infrastrukturális elemek egy része (lakossági) folyamatosan épül, ám a térség elérhetőségét javító 

úthálózat állapota számos szakaszon kritikus. A 2014−2020-as uniós fejlesztési ciklusban e területen a 

kistérségben semmiféle fejlesztésre nem fog sor kerülni. Ennek következménye a megyeközponttal, 

illetve a számos megyei funkciónak otthont adó Gyulával való nehezedő kapcsolattartás, a 

gazdaságban pedig az ingázási lehetőségek szűkülése. A tömegközlekedés (helyközi és távolsági 

autóbusz, vasúti mellékvonal) járatszáma szegényes, nem igazodik a valós térkapcsolati igényekhez, 

ezért az egyéni mozgás vált meghatározóvá az elmúlt két évtized során. Ennek következtében külső 

befektetők bevonzása a kistérség településeibe nehezen kivitelezhető. 
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2. táblázat: A lakásállomány változása 1990-2011 között 

 1990 2001 2011 Lakásállomány változás 
 Lakásállomány, db 1990–2011, % 

Sarkad 4144 4301 4347 4,9 
Biharugra 630 586 558 -11,4 
Geszt 385 365 340 -11,7 
Körösnagyharsány 366 354 338 -7,7 
Kötegyán 770 750 707 -8,2 
Méhkerék 790 863 863 9,2 
Mezőgyán 573 549 503 -12,2 
Okány 1329 1260 1180 -11,2 
Sarkadkeresztúr 798 799 771 -3,4 
Újszalonta 90 78 72 -20,0 
Zsadány 757 764 725 -4,2 

Forrás: Helységnévtár, 2013. KSH. 

Bármilyen fejlettségi mutatóval dolgozunk, a sarkadi kistérséget az ország leginkább elmaradott 

térségei között találjuk, általában a legkedvezőtlenebb helyzetű 10% között. Legújabban az MKIK VGI 

kistérségi fejlettségmutatója alapján készített, átdolgozott1 ábra jelzi, hogy Sarkad és kistérsége a 

legkevésbé fejlett 10 térsége közé tartozik Magyarországnak (2. ábra). Az MTA KRTK-ban készült ún. 

„objektív jóllét” index alapján szintén a legnagyobb jóllét-deficittel jellemezhető terek között találjuk 

Sarkadot és térségét. 

2. ábra Járási fejlettségmutató, 2012 

 

Forrás: MKIK VGI, 2013. 

                                                           

1
 Az MKIK VGI egy kvartilis alapú beosztást készített, ahol közel azonos számú térséget soroltak egy-egy 

kategóriába. Mi az eredeti adatbázis alapján egy hétkategóriás – finomabb – beosztást preferáltunk, ahol a 
fejlettségi értékekben jelentkező ugráspontok adták a kategóriahatárokat. Így pontosabban elváltak egymástól 
mind a kedvezőbb állapotú, mind az elmaradottság eltérő fokán álló térségek. 
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A kérdőíves felmérésben a térség 11 települése közül a térségközpont Sarkad került be, a kedvezőbb 

adottságú településeket Biharugra, Újszalonta, Sarkadkeresztúr és Kötegyán, a térségen belül is 

kedvezőtlen ado999ttságú településeket, Geszt, Körösnagyharsány és Mezőgyán képviseli. A 

kistérségen belül a legfontosabb területi egyenlőtlenségek a falu−város különbségek mentén 

ragadhatók meg. A terepmunka helyszíneinek kiválasztásához (kérdőívezéshez és interjúzáshoz) 

használt indexek a falvak közötti különbségeket sokkal jelentősebbnek mutatják, mint amit a terepi 

bejárások alapján személyesen tapasztaltunk. 

A Sarkadi kistérségre több területfejlesztési térkategóriát is alkalmaznak/alkalmaztak a hazai 

fejlesztési dokumentumok, melyek több oldalról is alátámasztják az elmaradottság, a periféria-

helyzet, a marginalitás általunk használt megközelítéseit, így jellemezve a térséget: 

OTK (2005): gyorsforgalmi úthálózattól és megyeszékhelytől távol fekvő; társadalmi és gazdasági 

mutatókat tekintve elmaradott; a Dél-Alföld régión belül a leginkább kedvezőtlen helyzetű; határ 

menti; rurális; elcigányosodó. 

Magyar Növekedési Terv (2011): hiányoznak a sikeres KKV-k; nincs önálló FVT-je, mezővárosias 

jellegű; hiányzó jó gyakorlatok a térségi gazdaságfejlesztésben; helyi gazdaságfejlesztés célterülete. 

OFTK (2013): minden egyes települése társadalmi és infrastrukturális szempontból is elmaradott; a 

hazai és nemzetközi fő térszerkezeti vonalak elkerülik; távol fekszik a Kárpát-medence dinamikus 

központjaitól; éghajlati szélsőségektől erősen érintett (aszályhajlam, árvízhajlam); nincs látható 

turisztikai kínálat; periféria; autonóm térségi fejlesztés célterülete; vidékies térség. 

Nemzeti Vidékstratégia (2012): extenzívebb mezőgazdasági tevékenységre alkalmas térség; térségi 

hálózati gazdaság kialakításának célterülete. 

Békés Megye Területfejlesztési Stratégiája (2013): a térségalapú brandek fejlesztése, az értékek 

védelme és azok alkotó, innovatív továbbfejlesztésének célterülete; szabad vállalkozási zóna; 

határtérségben nyíló új közúti átkelők; egészséges ivóvíz hiánya (Mezőgyán, Geszt, Zsadány); 

logisztikai feltételek javítása (kivéve: Körösnagyharsány, Mezőgyán); nehézkes elérhetőség, 

foglalkoztatási problémák; helyi termékfejlesztés (Méhkerék, Okány) célterülete; ökológiai értékek a 

Körös−Maros Nemzeti Park által érintett falvakban (Biharugra, Kötegyán, Méhkerék). 

Sarkadi Kistérség Térségfejlesztési Stratégiája (TÁMOP 5.2.1. − 2008): települések szegénységi 

kockázati szintje magas, vagy kiugróan magas. 

A Sarkadi kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése (ÁROP 1.1.5 - 2010): 

LHH-s térség komplex fejlesztési stratégiával; agrár-dominanciával jellemezhető térség. 

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése (NATÚRPARK – Körösök Völgye Akciócsoport - 2011): 

országos jelentőségű védett területek; a fenntartható vidékfejlesztés célterülete. 
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2. A jól-lét dimenzióinak jelenléte, hiánya 

2.1. Életkörülmények  

 

A térségben élők – a kérdőíves felmérés tanúsága szerint – jól-létük legfontosabb, ugyanakkor 

legproblematikusabb dimenziójának mindennapi megélhetésük anyagi feltételeit tartják, elsősorban 

jövedelmük szintjét és kiszámíthatóságát (88%), másodsorban a munkalehetőségek hiányát (70%)2. 

Ezt magyarázza egyrészt, hogy rendszeres, főállásból származó jövedelemmel csak a válaszolók 

harmada rendelkezik; másrészt az, hogy nagy részük nagyon csekély jövedelemből él. A válaszolók 

42%-a szerint megélhetési gondjaik napi-heti szinten újratermelődnek (a rezsi kifizetése is állandó 

problémát jelent) a rendszeres jövedelem alacsony szintje vagy annak hiánya miatt (további 40% 

„éppen hogy” kijön havi jövedelméből, váratlan kiadásokra egyáltalán nem futja). A háztartások 

mintegy 30%-a kölcsön nélkül megélni sem tud, ők vagy a vagyonukat élik fel (zálogházba viszik 

ingóságaikat), vagy uzsorásra szorulnak (30%), esetleg a rokonokra számíthatnak (20%). A jövedelmek 

alacsony szintje mellett (1. ábra) tehát a bevételek kiszámíthatósága is rendkívül fontos az itt 

élőknek.  

3. ábra: A jövedelmek területi különbségei és ennek változása 

a válság időszakában kistérségenként  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH Területi statisztikai évkönyv 2008; 2011  

                                                           

2
 Az e két dimenzió fontosságát a válaszolók (N=398) ekkora hányada értékelte nagyon fontosnak tízpontos 

skálán (10 pont).  
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Az alacsony jövedelmek részint azzal magyarázhatók, hogy a térségben élők nagy része (71,5 %-a) 

fizikai munkát végez – vagy végzett nyugdíjba vonulása vagy munkapiacról történő kiszorulása előtt –, 

amely nem igényel(t) előképzettséget, legfeljebb betanítást. Ugyanakkor az állandó munkahellyel 

rendelkezők aránya alacsony (34%), s utóbbiak közül csak 13,5 % dolgozik/dolgozott a piaci szférában 

– ami utal a probléma újratermelődésének strukturális okaira is. A megkérdezettek között szereplő 

136 aktívból csak 10 fő végez – bevallottan – kiegészítő tevékenységet; viszont kétharmaduk volt már 

munkanélküli (a többség, 71 fő nem csak egyszer), s csak 58 főnek van határozatlan idejű szerződése. 

Érthető tehát, hogy a jelenleg dolgozók is tartanak a munkanélkülivé válástól. A többség azért, mert 

lejár a szerződésük, és sokan (ötödük) azért, mert tömeges elbocsátásokkal számol. Elsősorban tehát 

saját munkapiaci helyzetüket érzik bizonytalannak (22-en ezt összefüggésbe hozták etnikai 

hovatartozásukkal, 16-an egészségi állapotukkal); sokan nem bíznak azonban a térségi gazdasági 

szereplőkben sem, annak ellenére, hogy a gazdasági interjú-partnereink nem jeleztek komoly 

problémákat, ill. elbocsátási szándékot.  

A felmérés és az interjúk tanúsága szerint is egyértelműen jelen van és folytonosan újratermelődik a 

szegénység a térségben, mind Sarkadon, mind a „jobb” és a „rosszabb” helyzetű falvakban. 

Interjúinkból kiderült, hogy a szegénység fogalmát eltérő módon határozzák meg az itt élők – maguk 

a válaszolók elsősorban annak függvényében, hogy hol élnek és milyen a társadalmi státuszuk –, ami 

hatással van az intézményi gyakorlatokra is (szociális ellátás, közmunka). 

i) A „legrosszabb helyzetű”, „reménytelen”, a „mindent feladók” csoportjába sorolták a 

megkérdezett helyi polgármesterek azokat, akik hosszú ideje munkanélküliek (vagy ez a 

helyzet folytonosan újratermelődik számukra), s mindez bizonytalan, alacsony jövedelmekkel, 

egészségügyi (mentális) problémákkal és a társadalmi kapcsolatok 

megszakadásával/kirekesztődéssel jár együtt. E csoport egy része – a szülők és gyermekeik is 

– számára az alapvető életfeltételek sem adottak (fűthető otthon, rendszeres táplálkozás, 

fizikai biztonság). A polgármesterek egy része szerint ez „csupán néhány családot érint” 

(Biharugra; Újszalonta); mások szerint (Sarkad, Sarkadkeresztúr) ez jelentős, bővülő csoport, 

akik közül sokan anyagi és/vagy személyi függő viszonyba kerülnek a helyi alvilág 

kulcsszereplőitől (uzsorakölcsönök; szervezett bűnözés – prostitúció, betörések, lopások). (Ez 

több sarkadi interjúanyunk szerint száz-kétszáz főt érinthet.) Többen hangsúlyozták, hogy a 

(mély-)szegénység és az ebbe a csoportba történő lecsúszás romákat és nem-romákat 

egyaránt érint. A kérdőív szerint az etnikai hovatartozás mellett az egészségi állapot is fontos 

kockázati tényező az elszegényedés szempontjából. 

ii) Az interjúalanyok többsége elkülöníti a fenti csoporttól azokat, akik szegénységben élnek, de 

„van valamilyen jövedelmük”, még ha nagyon alacsony is (szociális vagy munkanélküli segély; 

közmunka; alkalmi munka); ők „küzdenek a lecsúszás ellen”, többnyire őket favorizálják a 

közmunka-programokban (a polgármesterek személyesen ismerik őket); utóbbi programokkal 

igyekeznek a ház körüli kertek művelésére ösztönözni és ezzel önellátásra „nevelni” a 

helybelieket (Újszalonta, Biharugra; Kötegyán).  



  
 

  10 
10 

A szegénység által érintett és/vagy veszélyeztetettek között említették a gyermeküket egyedül 

nevelőket, a minimál-nyugdíjból, illetve a „rokkant-nyugdíjból” élőket (nem általában az egészségügyi 

problémákkal küzdőket), a szakképesítéssel nem rendelkezőket – így a romák túlnyomó részét. Az 

interjúpartnerek (pl. a polgármesterek) közül többen kifejezetten az egyéni felelősséget állították a 

középpontba, míg a gazdasági szereplők az itt élők alacsony jövedelemét a térség tőkeáramlásokban 

elfoglalt marginális helyzetére, a munkaerő ebből következő leértékelődésére és az itt lakók 

(szak)tudásának hiányára vagy elavulására vezették vissza. E tendenciák miatt a helyi gazdaság 

kulcsszereplői hosszú távon a térségben élők jövedelmi polarizációjával – lényegében a többség 

anyagi jól-létének romlásával – számolnak.  

A térségben élők jól-létének fontos forrása ingó és ingatlan-vagyonuk. Ez utóbbi meghatározó elemei 

a lakóingatlanok, a hozzájuk tartozó porták/kertek, illetve a termőföld. A lakóingatlanok használati és 

csereértéke között óriási a szakadék, amelyet azok érzékelnek, akik elköltöznének, illetve vannak 

mélyebb gazdasági ismereteik (pl. a vállalkozók). Ebben a piaci szegmensben rendkívül gyenge a 

forgalom, az árak nyomottak3. Ez lokálisan – Sarkadon is, de a kutatásban szereplő falvakban 

különösen – az eladhatatlan/lakatlan ingatlanok, így környezeti kockázat formájában is jelentkezik 

(összeomló házak, elgazosodó kertek). A vállalkozók számára a jelzáloghitel fedezetének problémáját 

veti fel, a munkát (máshol) keresők számára pedig mobilitást gátló tényezőként jelentkezik. Az itt 

élők számára ugyanakkor stabilitást is jelent saját lakóingatlanuk: a válaszolók háromnegyede a 

megélhetéshez szükséges zöldséget, gyümölcsöt termeszt a portáján, 61%-uk haszonállatot tart. Az 

interjúalanyok egy része szerint eltűnt az elmúlt két évtizedben ez a tevékenység a kereskedelemben 

elérhető olcsó élelmiszerek miatt; a válság óta azonban mind többen kényszerülnek a ház körül 

kertek művelésére – szinte kivétel nélkül csak önellátásra berendezkedve. 

Az utóbbi évek térségi szennyvíz-programjai ugyan javították az anyagi életkörülményeket, az 

ingatlanpiaci folyamatokban azonban a fejlesztések hatása kevéssé látható. A térségben élők 

többsége számára alapvetően az jelent problémát, hogy a meglevő infrastruktúra biztosította 

körülményeket ki tudják-e használni. A válaszolók 42%-a jelezte, hogy gondjaik vannak a rezsi 

kifizetésével – a válaszolók 17%-a díjhátralékot is halmozott fel –, nem meglepő tehát, hogy 

általánossá vált a visszatérés a hagyományos fűtési módszerekhez a kényelmesebb gázfűtés helyett.  

Ugyanakkor jelen vannak – különösen a külterületen, illetve egyes települések (pl. Sarkad) peremén 

azok a területek, ahol a kényelem alapvető elemei (folyó víz, vízöblítéses WC, meleg víz) is 

hiányoznak (a háztartások 12-12, illetve 18%-ában). Sarkadi interjúalanyaink jelezték, hogy 

elsősorban a helyi romák közül több (sokgyermekes) család rendkívül rossz lakáskörülmények között 

él, fűtés, alapvető bútorok és konyhafelszerelés nélkül, s itt a gyermekek fizikai-szellemi fejlődése is 

veszélyeztetett. Rossz körülmények között él a nyugdíjasok egy része is; ők elsősorban egészségi 

állapotuk miatt nem tudják „rendben tartani” környezetüket. Az ő helyzetük alapvetően attól függ, 

hogy a helyi önkormányzat milyen színvonalú szociális ellátó hálózatot (házi segítők) tud fenntartani, 

ami kevésbé a falu statisztikailag kimutatható „jó vagy rossz” helyzetének, sokkal inkább a lokális 

személyi feltételek (a polgármester, a helyi szakemberek agilitása/pályázati aktivitása) függvénye. 

                                                           

3
 Megállapításainkat a KSH Ingatlan adattár c. adatbázisára alapoztuk.  
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A másik fontos ingatlanvagyon-elem, a termőföld sokak számára egyrészt jövedelmet (bérbeadás), 

másrészt „vésztartalékot” jelent (adósság-törlesztés; gyermekek taníttatása; az elköltözéshez 

szükséges tőke előteremtése eladással). A rendszerváltozás óta zajló folyamatos leértékelődés és 

népességvesztés eredményeként a térség egészében − valamennyi településen − jellemző a rendkívül 

alacsony lakóingatlan-forgalom, az árak (vidéki összehasonlításban is) alacsony szintje, s a falvakban a 

lakóingatlanok abszolút számának csökkenése. A termőföld-piacon ugyanakkor egyrészt 

koncentrációs folyamat zajlott/zajlik, másrészt növekszik (egyes falvakban meghatározóvá vált) a 

nem-térségbeli szereplők szerepe a tulajdonosok között (pl. Újszalontán).  

Az ingó vagyon leggyakrabban előforduló elemei a mobiltelefon (a háztartások négyötödében van 

ilyen), a személygépkocsi (a felmérésben szereplő háztartások 71%-ában) és a számítógép (44%); míg 

Internet a háztartások 40%-ában elérhető. Az információs technológiák terjedése és frissítése 

azonban az utóbbi években lelassult, ami a tanulás és az alternatív foglalkoztatási formák terjedését 

is gátolja. A háztartások töredéke (kevesebb, mint tizede) rendelkezik valamilyen megtakarítással, 

ugyanakkor egyharmaduk jelentős adósságot halmozott fel.  

Saját, illetve háztartása fogyasztását a megkérdezettek zöme a megélhetéshez szükséges 

legfontosabb materiális javakra és szolgáltatásokra korlátozza. Banki szolgáltatásokat a lakosság 

negyede egyáltalán nem vesz igénybe. A háztartások 88% helyben szerzi be a napi cikkeket; ez sokkal 

inkább az alacsony jövedelmekből következő immobilitással, és nem a helyben elérhető 

szolgáltatások színvonalával magyarázható – a legtöbb faluban kifejezetten szűkös az elérhető 

alapvető cikkek köre. A mobilabbak a szolgáltatásokat és a tartós cikkeket a térségi centrumnak 

tekinthető Sarkadon és Méhkeréken, illetve Szeghalmon és Gyulán szerzik be. A jól-lét fogyasztáshoz 

kapcsolódó deficitjei tehát tetten érhetők az alapvető cikkek korlátozott elérhetőségében, illetve 

választékában a térségi falvakban. Az interjúpartnerek többsége azonban vidéki, s azon belül 

elsősorban a falusi népesség fogyasztóként történő leértékelődését a kulturális fogyasztás 

deficitjeivel és a közösségi élet eltűnő-hiányzó intézményeivel és tereivel hozta összefüggésbe. A 

kulturális szolgáltatások közül többnyire csak a könyvtár érhető el. Színházba, moziba, szórakozó 

helyekre, rendezvényekre, sportlétesítményekbe nagyon kevesen (a kérdőív szerint kb. az itt élők 4%-

a) jutnak el. Ezek költségeit néhány tucat térségbeli család tudja megfizetni, holott a szabadidő 

értelmes eltöltését a felmérésben résztvevők 40%-a fontosnak tartja. Az interjúk szerint ennek főleg 

jövedelmi okai vannak, de a tömegközlekedés szervezése is hátrányos helyzetbe hozza az ittenieket. 

Mindez alig-alig ellensúlyozható néhány (még „megmaradt”) helybeli/térségbeli értelmiségi és egy-

egy helyi civil szervezet munkájával. Ezek a romló működései feltételek mellett úgy tudtak 

fennmaradni, hogy a helyi önkormányzat jelentős szerepet vállalt a szervezésben/működtetésben – 

tehát a kulturális fogyasztásban jelentkező deficit kezelése erősen személy-függővé, lokálisan 

szelektívvé vált. 

Az anyagi jól-lét dimenziójában jól kirajzolódik a térség társadalmának összetett, több irányú 

polarizációja: 

 a rendszeres jövedelemmel rendelkezők és azzal nem rendelkezők között;  



  
 

  12 
12 

 a háztartás alapvető kiadásait fedezni képes, azokat fizetni nem/rendszeresen nem tudó 

háztartásokban élők között; 

 fogyasztó és fogyasztó között, amelynek több vetülete létezik: 

o a materiális javak fogyasztásában az alapvető cikkek megvásárlására sem (vagy nem 

rendszeresen) képes háztartások és a „rendszeres” fogyasztók között, illetve az utóbbi 

csoporton belül a „beosztással élők” és a „tehetősebbek” (egyszersmind mobilak) között;  

o az immateriális javak fogyasztásában marginalizált helyzetűek, illetve a kulturális javakat 

és/vagy térségen kívül elérhető szolgáltatásokat fogyasztók közötti különbségekben – 

miközben a térség lakosságának jelentős része „köztes” státuszt foglal el, a helyben/közeli 

településeken elérhető szolgáltatásokat vesz igénybe, melyek köre erősen korlátozott, sőt, 

szűkül (pl. a közintézmények/közösségi terek összevonásával, bezárásával). 

Az első két folyamat jeleit valamennyi településtípusban észleltük, és vannak jelei települési tereken 

belüli polarizációnak – a szegénység térbeli koncentrálódásának – is. A fogyasztásban ugyanakkor 

explicit módon megjelennek város és falu közötti különbségek. Falun lakni több interjúpartnerünk 

szerint egyet jelent a fogyasztóként történő marginalizációval (ezt alátámasztják a kiskereskedelem 

statisztikai adatai is). Az interjúk tanúsága szerint ugyanakkor az itt élők saját térségüket – annak 

egészét – értelmezik egy jövedelmi-munkapiaci szempontból polarizált struktúra részeként: az anyagi 

jól-lét deficit valamennyi összetevőjét a sarkadi térség térbeli munkamegosztásban, 

közszolgáltatásokban és politikai-hatalmi viszonyokban elfoglalt periférikus helyzete eredményének 

tekintik.  

 

2.2. Foglalkoztatás, munka–szabadidő viszony 

 

A sarkadi térség tágabb környezetének, Békés megyének a munkanélküliségi rátája hosszabb 

időtávban közel 2%-kal rosszabb a dél-alföldinél és 2,5% pontos elmaradással követi az országos 

trendet. Ez részben annak a következménye, hogy a megye négy nagyobb városának kistérsége 

(Békéscsaba, Gyula, Szarvas, Orosháza) sem tudott az országos átlagnál kedvezőbb adatokat 

produkálni, Békéscsaba pedig foglalkoztatási helyzetét tekintve lényegesen elmarad a 

megyeszékhelyek sokkal kedvezőbb átlagától. Az országhatár menti halmozottan hátrányos helyzetű 

Sarkadi kistérség az országos átlagot kétszeresen meghaladó munkanélküliségi rátával jellemezhető. 

Miután települési szinten nem állnak rendelkezésre a gazdaságilag aktív népesség adatai, ezért az 

egyes települések foglalkoztatási helyzetét az ún. települési mutató segítségével közelíthetjük, mely 

esetében a regisztrált álláskeresők arányát az adott település 14–65 éves korú állandó lakosaira 

vetítjük. Ez az adat azonban nem veszi, nem veheti figyelembe az aktív korú inaktív keresőket 

(gyermekes ellátások, csökkent munkaképességűek, rendszeres szociális segélyben részesülők) és 

eltartottakat (tanulók, nem tanuló eltartottak). Az adatok egyértelműen kiemelik a Dél-alföldi régió 

foglalkoztatási szempontból leghátrányosabb helyzetű térségeit, a kis lélekszámú településeket, a 

határ menti és belső perifériákat, vagyis a dél-békési, dél-bihari és az észak-békési térségeket. 
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Pontosan rávilágítanak Békés megye egészének a dél-alföldi régión belül is élesen megjelenő érdemi 

munkaerő-piaci hátrányaira, melyek az ország központi és északnyugati területeihez képest még 

szembetűnőbbek (1. ábra). 

4. ábra: A regisztrált álláskeresők aránya a 15–64 évesek között 

a Dél-alföldi régió településein (2012 TeIR – saját szerkesztés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A régió leghátrányosabb helyzetű elmaradott térségei nem mutatnak jobb foglalkoztatási adatokat a 

szatmári, csereháti és baranyai aprófalvas, vagy a zempléni, somogyi hátrányos helyzetű térségeknél. 

A leghátrányosabb települések 25%-ot meghaladó adatai, figyelembe véve e térségek alacsony 

aktivitási rátáját és a „közfoglalkoztatásban alkalmazottak” adatait, reálisan az országos átlagot nem 

kétszeresen, hanem legalább 4–5-szörösen meghaladó munkanélküli arányt jelent. 

A kérdőíves vizsgálatunk során rendkívül részletesen felmért foglalkoztatási státusz kiváló alkalmat 

teremt a hivatalos foglalkoztatási statisztikák árnyalására. 
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3. táblázat: A kérdezettek megoszlása foglalkoztatási helyzetük szerint 

 

Státus Összes megkérdezett Sarkadi kistérség 

fő % fő % 

Öregségi nyugdíjas 532 33,3 139 34,8 

Alkalmazott 334 20,9 68 16,9 

Részmunkaidős foglalkoztatott 12 0,8 7 1,7 

Vállalkozó, őstermelő 28 1,8 6 1,5 

Tanuló eltartott 45 2,8 4 1,0 

Nem tanuló eltartott (háztartásbeli, stb.) 12 0,8 3 0,7 

GYES, GYED, GYET 97 6,1 14 3,5 

Csökkent munkaképességű, járadékos 108 6,8 36 9,0 

Egyéb nem kereső státuszú 22 1,4 13 3,2 

Munkanélküli járadékos 24 1,5 10 2,5 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásos 22 1,4 0 0 

Rendszeres szociális segélyezett munkanélküli 128 8,0 38 8,7 

Munkanélküli ellátás nélkül 52 3,3 9 2,5 

Közfoglalkoztatott 172 10,8 56 13,9 

Mindösszesen 1588 99,7 403 99,9 

    Aktív korú kereső (közfoglalkoztatás nélkül) 374 23,5 81 20,1 

    Aktív korú inaktív, eltartott 285 17,9 70 17,4 

    Aktív korú munkanélküli vagy közfoglalkoztatott 398 25,0 113 27,6 

    Öregségi nyugdíjas 532 33,3 139 34,8 

 

A Sarkadi kistérség tehát összességében enyhén kedvezőtlenebb adatokat mutat még a többi 

vizsgálatba vont hátrányos helyzetű kistérség átlagánál is. A kistérség – a válaszadók kor szerinti 

összetételét alapul véve – kissé idősebb korstruktúrát mutat az átlagosnál, a nyílt munkaerőpiacon 

nem foglalkoztathatók aránya azonban érzékelhetően magasabb. A vizsgált térség aktivitási rátája a 

közfoglalkoztatottak aktívak közé sorolása esetén is 51,6%-os, ha azonban csak a nyílt 

munkaerőpiacon foglalkoztatottakat vesszük figyelembe, ez az arány 30,6%-ra csökken. Empirikus 

felmérésünk szerint az ún. települési mutató átlaga a Sarkadi kistérség egészében 22%-os, ami 

érdemben rosszabb, mint a hivatalos statisztikában szereplő adatok, így joggal feltételezhetjük, hogy 

a statisztikai adatfelvételek hivatalos adatai a reális helyzetnél kedvezőbb képet rajzolnak elénk. 

Fontos jellemzője a kistérségnek, hogy a központi település, Sarkad adatai nem mutatnak szignifikáns 

eltérést a térségi átlaghoz képest. Ugyanez mondható el az összességében rosszabb és jobb 

helyzetűnek értékelt falvakra is. Vagyis a kistérség egésze érdemi belső arányeltolódás nélkül 

kimondottan kedvezőtlen foglalkoztatási helyzetet mutat. 

Empirikus kutatásaink során a helyi önkormányzat szakembereinek (polgármesterek, jegyzők, 

szociális ügyekkel foglalkozók) segítségével, akik képesek szinte teljes egészében átlátni a falut, 

igyekeztünk áttekinteni a helyben élők foglalkoztatási helyzetét és a központi települések 

munkaerővonzó, munkát biztosító szerepkörét. A szakértői interjúink alapján mindenhol 50% alatti 
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aktivitási rátára utaltak. Az aktív korúak közel fele pedig álláskereső vagy közfoglalkoztatott, így a 

helyben élők legfeljebb negyede-ötöde végez (a közfoglalkoztatást nem beleszámítva) aktív korúként 

kereső tevékenységet. Partnereink beszámolója szerint sok-sok olyan család él a vizsgált 

településeken, ahol „reggel legelőször az iskolába induló gyerek(ek)nek kell felkelnie”. 

A helyben foglalkoztatottak legnagyobb csoportját immár évek óta a közmunkaprogramokba bevont 

személyek adják. Ezt az önkormányzati hivatal, az idős- és gyermekellátás intézményei, a 

közétkeztetés és a településüzemeltetés követi. Immár azonban ez utóbbiak között is többen a 

közmunkaprogramon keresztül kerülnek alkalmazásra. Geszten például csak a hivatalban öt, 

Sarkadkeresztúron pedig kilenc fő közmunkásként dolgozik, az intézményes szolgáltatásokban és a 

településüzemeltetésben pedig a számuk tovább nő. A szakértői interjúk nem számoltak be egyik 

településen sem a közmunkához való hozzájutásban vitákról, konfliktusokról. Aki akar és tud, a 

közmunkához hozzáférhet. 

A kisebb falvakban néhány családi vállalkozás (3–5) ellátja a vendéglátás és kereskedelem feladatait. 

Az egészségügyi alapellátás, a posta pedig további egy-két fő számára biztosít megélhetést. A 

polgármester elmondása szerint Gesztről, ami aprófalunak nem is nevezhető zsáktelepülés, naponta 

mindösszesen hatan járnak el dolgozni. Ketten a településközi közlekedésben buszvezetők, két fő 

végez fizikai munkát (takarító, ápoló) a megyei intézményekben, ketten a kistérség központjában a 

kereskedelemben dolgoznak, és két fő jár át a szomszéd faluba, ahol a térségi feladatokat vállaló 

idősellátás alkalmazottjai. Rajtuk és a középiskolákba naponta bejáró diákokon kívül szinte senki sem 

hagyja el a falut. 

Az agrárgazdaság bevezetésben említett foglalkoztatási szerepén túl, a Békés Megyei Földhivatal 

adatai és az azok értelmezését segítő empirikus kutatásaink alapján elmondható, hogy immár a falvak 

határa csak kisebb részben szolgálja a településen élők megélhetését. A kiemelkedően magas arányt 

mutató mezőgazdasági, illetve az említésre alig érdemes erdészeti, halászati és állattenyésztési 

tevékenységeket legalább felerészt olyanok végzik, akik nem élnek a faluban és nem is kötődnek 

ahhoz. 

Említésre érdemes agrárgazdaságból származó jövedelemmel a helyi háztartások legfeljebb 12–15%-

a rendelkezik, de ezek csupán harmada tekinthető olyannak, akik főhivatása a földdel való 

foglalkozás. A kiegészítő jövedelmet jelentő árutermelés aránya folyamatosan csökken, az önellátásra 

törekvő gazdálkodás pedig szinte kikopott a fiatalabb generációkból. 

A belső arányok azonban nagyban függnek a termőföld minőségétől és a földhasználat jellegétől. A 

főhivatásszerűen gazdálkodók arányában érdemi eltérés nem mutatkozik. Ott, ahol az ültetvényes 

(gyümölcs, mogyoró) gazdálkodás jellemző, néhány százalékkal nagyobb arányban jelenik meg ez a 

tevékenység, ám e területeken érdemben nagyobb a kiegészítő jövedelmet biztosító agrárgazdaság 

jelentősége. A fóliás (Méhkerék), a szántóföldi zöldség és dinnye területein szintén nagyobb arányú 

az e tevékenységekhez kapcsolódó kiegészítő jövedelem. 

Az alacsony iskolai végzettségűek számára a kiegészítő jövedelem megszerzésének egyetlen formája 

a szürke foglalkoztatás. Az emberek pénzért, terményért, italért szinte minden ház körüli munkát 
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elvállalnak. Az ilyen irányú megrendelés azonban jelentősen lecsökkent, háttérbe szorult a 

hagyományos agrártérségekben korábban jellemző „kliens–patrónus” viszony. „A jó napszámos 

kincset ér” – mondják a gazdák, ezért ott, ahol rendszeres az agrárgazdasági tevékenységhez kötődő 

élőmunka-igény és az szakértelmet (például metszés), gyakorlatot igényel (palántázás, kötözés), 

„bejáratott napszámosokkal” dolgoznak, vagyis számon tartják a jó napszámosokat. A szántóföldi 

műveléshez kötődő kézimunka-igény kevesebb hozzáértést és több munkaerőt és inkább monotónia-

tűrést, kitartást igényel, így e területeken nagyobb szerepe van a valódi alkalmi foglalkoztatásnak. 

Szemben más határ menti kistérséggel, a sarkadiban kevésbé jellemzőek a román alkalmi munkások, 

ám például Méhkeréken ma is megfigyelhető jelenlétük. A napszám legalizálása továbbra sem 

jellemző, a gazdák tudják, hogy mikor és mennyi embert kell lejelenteni, hogy elkerüljék az 

ellenőrzést. A jó napszámost megbecsülik, a szakértelmet nem, de sok embert igénylő munkát végzők 

kiszolgáltatott, függő helyzetűek. Főként ennek tudható be, hogy a kérdőíves vizsgálat során sem 

vallották be a kérdezettek az alkalmi munkavégzést. Kiegészítő jövedelemmel a kérdőíves vizsgálat 

adatai szerint a sarkadi kistérségben a kérdezettek alig 2,5%-a (10 fő) rendelkezik – szemben az 

összes megkérdezett 7,5%-ával –, ami bizonyosan nem fedi a valóságot.  

A szakértői interjúk alapján a szabadidő szervezett eltöltésére legfeljebb a sport és a nagyobb 

települési rendezvények teremtenek alkalmat. A szabadidő, a munkatevékenység és az otthon 

végzett feladatok összefolynak, keverednek. Szélesebb körű szabadidő-kultúrára utal Sarkad e célt 

szolgáló jól kiépített infrastruktúrája (horgásztó, teniszpályák, lovas hagyományok, helyi zenekarok, 

sportpályák, sportcsarnok). 

 

2.3. Egészségi állapot, egészségügyi ellátás 

 

A jól-lét dimenziói közül az „egészség” az, melyben az egyének szintjén is minden más dimenzió 

hatásai összegződnek, még ha közvetetten is. Fontosságát a Sarkadi kistérség kérdőíves 

felmérésében megismert szubjektív értékelések is kiemelték. A Sarkadon és a „fejlettebb” falvakban 

élő válaszadók legnagyobb része (mintegy harmada-fele) a tartós egészségügyi problémákat tartja a 

háztartásaikban felmerülő legsúlyosabb gondnak. A leginkább elmaradottnak minősített falvakban 

feltehetőleg nem az egészségi állapot tekinthető jobbnak, csak a munkanélküliséget és az állandó 

anyagi problémákat ennél is nehezebbnek érzékelik. A háztartások 46%-ában (a fejlettebb falvakban 

42, Sarkadon 61%-ában) ugyanis jelenleg is meg kell küzdenie valakinek valamilyen tartós 

egészségügyi problémával. Nyilván az így szerzett tapasztalatok is nyomot hagynak az egyéni 

értékrendekben: saját életükben a falvakban az egészségi állapotot fej-fej mellett a jövedelemmel (a 

legelmaradottabb településekben ezen kívül még a munkalehetőségekkel is) a legfontosabbnak, egy 

10-es skálán 10 ponttal értékelhetőnek tartja a válaszadók 80−93%-a, Sarkadon 95%-a. Egészségi 

állapot és anyagi jól-lét közötti összefüggésekről az egyénekre, társadalmi csoportokra s a térségre 

vonatkoztatva is olyan markáns összefüggések megfogalmazását hallottuk szakértői interjúinkban, 

mint hogy: 
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„…minél magasabb a GDP, a gazdasági jólét, annál jobbak az egészségügyi mutatók. 

Minél rosszabb, annál rosszabbak. Roppant egyszerű a képlet, nem kell túl sokat keresni: 

… Ha valaki egy elhanyagolt környezetben él, ahol az alaptisztaság nincs meg, 

folyamatosan stresszben van, nem megfelelően étkezik, akkor az magával fogja vonzani 

azt is , hogy az egészségügyi állapota sokkal rosszabb lesz. És sajnos ezekben a 

társadalmi körökben nem érték a szűrés, és nem érték az egészség.” (sarkadi 

egészségügyi dolgozó) 

Efféle összefüggések valóságtartalmának igazolása vagy cáfolata természetesen további kutatásokat 

igényelne. Egyik oldalon többen panaszkodtak az önpusztító életmód, alkoholizmus, dohányzás, már 

az itteni fiatalok körében is érzékelhető kábítószer-fogyasztás jelenlétére, sőt terjedésére. Másik 

oldalon az is elhangzott, hogy délben bezár a falusi kocsma, „már alkoholra sem jut pénz”. Az itt élők 

saját felelősségének megítélését mindenesetre jól teszteli, hogy egészségi állapotuk lehető legjobb 

formája megtartásában csak a válaszadók határozott kisebbsége érzi magát az átlagosnál 

sikeresebbnek. 

Rajtuk kívül álló körülmények, jelesül az egészségügyi ellátás színvonala és elérhetősége erősen 

differenciálja a kistérség lakosságának jól-létét. Az egészség megőrzése korántsem azonos 

erőfeszítéseket igényel a kor, nemek, egészségi állapot, jövedelmi viszonyok mentén elkülönülő 

társadalmi csoportokban. Az intézmények helyzetéből kiindulva legjobbnak a járóbeteg-szakellátás 

értékelhető. A teljes Sarkadi kistérségről gondoskodva – egy közel 1 milliárd forintos beruházást 

finanszírozó TIOP-os pályázatnak köszönhetően −, 2011 óta új, a 11-ből 9 önkormányzat 

tulajdonában lévő nonprofit kft fenntartásában működő intézményben látják el a betegeket. Békés 

megyében „kisebb csodaként”, minden szükséges szakember rendelkezésükre áll. Igaz, ők − 

vállalkozási szerződésesként − a megye különböző intézményeiből járnak ki Sarkadra, s a 200 

szakorvosi óra és a heti öt napos nyitva tartás mellett a „hatékony üzemeltetés” elvárása nem 

teljesíthető (ha nem kellene az orvosok beosztásához alkalmazkodni, akár heti 3 napra koncentrálva 

is meg lehetne oldani a működést). Az óraszámok növeléséért viszont hiába pályáztak az OEP-nél. 

Mint az egyik szakember rávilágít, a forráshiány az intézmények erőharcává fordítódik át: „az egyik 

várólistás intézmény versenyzik a másik várólistással.” Hogy végül ez a középfokú ellátás komoly 

belső területi egyenlőtlenségekkel valósul meg, az nagyrészt Sarkadnak a kistérségen belüli 

periférikus elhelyezkedésével, a tömegközlekedés hiányosságaival s főleg az utak néhol rendkívül 

rossz állapotával magyarázható. Geszti, körösnagyharsányi – épp a legrosszabb települési adottságok 

közt élő − lakosoknak egy 20 perces vizsgálatra gépkocsival is fél, de autóbusszal egy napot kell 

szánniuk (már, ha a buszjegy árát egyáltalán meg tudják előlegezni). Hasonló okokból a gyulai kórház 

megközelítése ennél is nehezebb. Mivel sürgősségi ellátásra is oda kell szállítani a betegeket, hiába 

van Sarkadon mentőállomás, nem tudják tartani a 15 perces megközelítési előírást; a távoli 

települések kifejezetten hátrányos helyzetben vannak. 

Az esélyegyenlőség megvalósulását ráadásul az alapellátás kiépítettségében, illetve működésében 

jelentkező deficitek is veszélyeztetik. Hiába vannak uniós forrásokból felújított rendelők is a 

térségben. Többnyire idős, rendkívül túlterhelt orvosok igyekeznek, gyakran az állami szabályozások 

által inkább „büntetve”, mint ösztönözve, helyettesítéssel kielégíteni a nyugdíjazások óta 4 körzetben 
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is saját háziorvos nélkül maradt lakosok szükségleteit. Néhol a helyzetet gyógyszertár hiánya is 

súlyosbítja. Nagyváradról átköltözött orvostól hallottunk olyan romániai jó gyakorlatot, amihez 

hasonlót az itteni állami ösztönző rendszerektől is elvárna: ha mást nem, szabad napok biztosítását a 

távoli falvakban élő orvosok számára. Véleménye szerint ugyanis ilyen perifériákon, ahol saját 

egészségük megőrzésére sem marad idejük az orvosoknak – s többek között a hálapénz általában 

valóban szóba sem jöhet −, „segítség nélkül” nincs remény a szakemberek letelepedésére. Ez a 

szempont pedig újra felhívja a figyelmet a „kinek a jól-léte” kérdés folyamatos szem előtt tartásának 

fontosságára a kutatásokban. A Sarkadi kistérség jelen társadalmi-gazdasági viszonyai között még 

maguk a középosztályba (sőt akár a helyi elithez) tartozó orvosok is országos viszonylatban jelentős 

jól-lét deficitet élnek meg. 

A hátrányok leküzdéséért folytatott tevékenységek közül az egészségügyi dolgozók önkéntes 

munkáján, az önkormányzatok erőfeszítésein túl a sarkadi járóbeteg-szakellátó intézmény 

falunapokhoz kötött helyi egészségügyi szűrései és aktív pályázati tevékenysége emelhetők ki. A 

kistérségi gyerekesély program keretében mind a 11 településen biztosítják az 5 évesnél kisebb 

gyermekek szakorvosi szűrését, 6−13 éves korúaknak a szemészeti és ortopédiai szűrését. 

Tanácsadással, sporteseményekkel egybekötött komplex programokon civil szervezetekkel is 

dolgoznak, bár a fogadókészséggel kapcsolatban hallottunk kritikákat is. Közel húsz civil szervezettel 

írtak alá együttműködési megállapodást egymás munkájának kölcsönös segítésére. 

 

2.4. Iskolai végzettség, oktatás 

 

A kérdőíves felmérés adatai szerint a Sarkadi kistérség a vizsgált többi (sásdi, sárbogárdi, 

fehérgyarmati) kistérség átlagával nagyrészt megegyező, azoknál minimális mértékben 

kedvezőtlenebb, a hátrányos vidéki térségek országos jellemzőinek megfelelő iskolai végzettségi 

adatokat mutat. Ez a vizsgálati mintába kerülő kérdezettekkel egy háztartásban lakó összes 

vizsgálatba vont személy4 esetén is fennáll (1. táblázat). 

A kistérségen belüli falu−város különbségekre utal, hogy a központi szerepkört betöltő Sarkad a 

városi funkciók és intézményi szolgáltatások magasabb iskolai végzettségi igényei miatt enyhén 

kedvezőbb magasabb iskolai végzettségi adatokat mutat a kistérségénél. Mindennek ellenére, 

lényegesen elmarad a városi átlagtól. 

A kistérség intézményi ellátottsága az alapellátások tekintetében követi a hasonló 

településszerkezetű térségek jellemzőit. A kistérség központja kivételével egyetlen településén sem 

érhető el a bölcsődei ellátás, sőt családi napközi sem enyhíti ezeken a helyeken a kisgyermekes 

családok gyermek-elhelyezési gondjait. A sarkadi bölcsőde a szükséges igények kielégítését megfelelő 

színvonalon és kapacitással képes biztosítani. Óvoda ellenben megfelelő felszereltséggel minden 

                                                           

4
 Az MTA KRTK 2014-ben lekérdezett kérdőívében felmértük az összes háztartástag iskolai végzettségét, így a 

táblázat első két oszlopa minden, ily módon a kérdőíves vizsgálat során elért személy adatait tartalmazza, a 
második két számsor pedig a kérdőívre választ adó személyek (vagyis háztartásonként egy fő) adatait. 
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településen elérhető, a méhkeréki a település nemzetiségi hagyományait követve román nyelvet is 

oktat.  

4. táblázat: A kérdőíves vizsgálat iskolai végzettségi adatai a mintába került minden 

kistérségben megkérdezett és a Sarkadi kistérség esetében 

 

Iskolai végzettség Minden háztartástag Kérdezettek 

Sarkadi 
kistérség (%) 

4 kistérség 
össz. (%) 

Sarkad 
(%) 

Sarkadi 
kistérség (%) 

4 kis-térség 
össz. (%() 

Még nem jár iskolába 8 9 0 0 0 
Kevesebb mint nyolc általános 19 17 9 12 11 
Nyolc általános 44 42 55 59 61 
Szakiskola, speciális szakiskola 16 18 15 14 14 
Szakközépiskolai érettségi 4 4 5 3 3 
Gimnáziumi érettségi 5 5 5 5 4 
Technikum 2 2 4 2 2 
Felsőoktatás 3 3 7 5 5 
Összesen (fő) 1157 4475 101 400 1598 

 

Általános iskola a Mezőgyánhoz tartozó Nagygyanté kivételével (ahonnan az „anyatelepülésbe” 

járnak át a gyerekek) a térség minden településén korábban rendelkezésre állt, ám a keresettség 

csökkenése miatt 2014 szeptemberétől Biharugrán a helyi ellátás veszélyeztetetté vált. Biharugra 

iskolája korábban is a szomszédos megyébe tartozó magyarhomorogi általános iskola tagintézménye 

volt. Felső tagozat is csak ott volt elérhető. A szülők pedig, ha a nagyobb gyereket át kell vinni egy 

másik településre, vagy iskolabuszra kell ültetni, a kisebbet is könnyebben elviszik. Ennek 

következtében a létszám az alsó tagozaton csökkenésnek indult, ami ez évben tovább folyt, és immár 

a helyi iskolát választók száma nem éri el azt a jogszabályi minimumot, ami összevont osztályokban 

kötelezően biztosítaná a helyi iskoláztatást. Ez az általános iskolák állami fenntartásba vételét 

követően azt eredményezte, hogy a Sarkadi járás egyik településének oktatása a szomszéd megye 

járási KLIK-jének ellenőrzése alá került. Körösnagyharsány esetében az iskola megmentését az 

országos román kisebbségi önkormányzat intézményátvétele oldotta meg. A település vezetése, 

tudomásul véve, hogy a szülők egyre nagyobb arányban viszik el a gyerekeket, szinte már lemondott 

a helyi iskola megtartásáról, ám néhány tanár és szülő kezdeményezésére végül a román kisebbségi 

önkormányzattal szövetkezve sikerült megtartani az iskolát, illetve az alsó tagozatot (két, szintén 

szomszédos megyei településsel kialakított együttműködés keretében a felső tagozat a 

gesztorintézményt biztosító Körösszakálon áll rendelkezésre). Az ebből is következő feszültség a 

tanárok egy része és a polgármester között megmaradt. Szintén az állami szerepváltáshoz kapcsolódó 

történet a zsadányi iskola református egyház általi átvétele. Ez a járás egyetlen egyházi általános 

iskolája, illetve Körösnagyharsány mellett a másik olyan település, ahol csak nem állami fenntartású 

iskola érhető el. Méhkeréken a település nemzetiségi hagyományait követve korábban nemzetiségi 

nyelvoktatás is folyt, az ellátást igénylők számának csökkenése miatt ma már azonban csak szakköri 

formában tanítják a gyerekeket románul. 
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Sarkad kivételével minden településen egy iskola van, és a kötegyáni, az okányi és a fentebb említett 

körösnagyharsányi és biharugrai kivételével önálló igazgatási egységként működik. A kötegyániak a 

néhány évvel ezelőtti EU-s forrásokból finanszírozott iskolafelújítási pályázat előírásai miatt 

kezdeményezték a Sarkadi Általános Iskolával való egyesülést, miközben az intézmény változatlan 

feltételekkel működött tovább, Okány iskolája pedig immár évek óta a sarkadkeresztúri iskola 

tagintézménye. Tagintézmény egyik település esetében sincs, így e települések egyikén sem jellemző 

az iskolai szegregáció. Az általános iskolai, vagy óvodai ellátás terén etnikai elkülönülés azokon a 

kisebb településeken sem jellemző tehát, ahol nagyobb arányban élnek cigányok (Geszt, 

Körösnagyharsány, Kötegyán). 

E téren az egyetlen kivételt Sarkad jelenti, ahol a településen található két iskola etnikai összetétele 

az elmúlt néhány évben egyre gyorsuló ütemben változott. A korábban komoly megyei presztízzsel 

rendelkező városi iskolában a cigány tanulók aránya immár meghaladja a 70%-ot, sőt alsóban vannak 

„színtiszta cigány osztályok” is. A két iskola etnikai összetétele korábban a települési környezetnek 

megfelelő arányokat mutatta. Az ún. „telepi” iskolában azért nem jártak cigányok, mert a város Gyula 

felé eső külső övezetében kizárólag magyarok laktak, ami nem egy magas státuszú új telepet jelent, 

hanem inkább alacsony státuszú munkástelepet, ahol az ipari üzemek, köztük a cukorgyár fizikai 

dolgozói kaptak elhelyezést. Sarkad magasabb státuszú lakóövezetét magában foglaló városi iskola 

körzete magában foglalja a cigányok által lakott területeket is, ám az iskolában folyó magas 

színvonalú szakmai munka, illetve a kezelhető etnikai arányok stabil létszámú beiskolázást 

eredményeztek korábban. (A 80-as években még négy különálló épületben folyt a város ezen részén 

az oktatás, de a gyereklétszám-csökkenés miatt a kisebb épületeket fokozatosan kivonták és minden 

gyermek a „városi iskolába” került át.) Az iskola stabil, kiegyensúlyozott, magas szakmai presztízst 

eredményező működését az iskola forrásainak szűkülése, a szakmai munka tartalékainak csökkenése 

és az etnikai arányok megbillenése változtatta meg. Kezdetben ez a telepi iskola keresettségének 

növekedésében jelent meg (a két iskola összevonásakor 100-140 gyerek jelentkezett át a városiból a 

telepi iskolába), majd felértékelődött a „tiszta magyar” Sarkadkeresztúr és a román Méhkerék 

iskolája. A folyamat felpörgését azonban egy gyulai egyházi általános iskola (Magvető) tudatos 

gyermekkereső akciója váltotta ki, aminek eredményeként ma már minden reggel különbusszal viszik 

a városi iskolából hiányzó gyerekeket Gyulára, mindösszesen legalább száz főt. Sarkadon a „városi 

iskola” látja el a speciális általános iskola feladatát is elkülönített és integrált képzési formában. A 

húsz fő fölötti osztálylétszámok és a halmozottan hátrányos tanulók kiemelkedően magas aránya 

szinte elviselhetetlen feladat elé állítja a pedagógusokat. Az iskola (városi telephely) tanulóinak több 

mint hetven százaléka hátrányos helyzetű, legalább 40–45%-a három H-s. A telepi iskolában az itteni 

182 halmozottan hátrányos gyerekkel szemben, csak 28 ilyen helyzetű tanuló található. 

A Sarkadi kistérségben nem érhető el szakiskolai és speciális szakiskolai szolgáltatás, ami nagyban 

hozzájárul a hátrányos helyzetű, főként cigány tanulók kimondottan magas arányú szakiskolai 

lemorzsolódásához. Szakközépiskolai képzés a tradicionális postaforgalmi, majd informatikai 

képzésekben folyt a városban, ám az intézmények állami átvétele után a gimnázium és 

szakközépiskola immár nem vesz fel szakközépiskolai tanulókat, vagyis felmenő rendszerben kivezeti 

ezt a képzési irányt. A sarkadi gimnázium kimondottan jó infrastrukturális feltételekkel a korábban 

bevezetett két tanítási nyelvű (angol) képzést megtartva évfolyamonként két osztállyal stabil 
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beiskolázást mutatva működik. A város és a környező települések legjobb tanulói azonban a gyulai 

„Erkelt”, a békéscsabai „Andrássyt” és a szintén csabai „Közgét” keresik. A sarkadi középiskolába 

bejáró tanulók száma 2012-ben 92 fő volt. 

Felsőoktatási intézmény a kistérséghez legközelebb Békéscsabán, Gyulán és Szarvason érhető el a 

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karának képzéseivel. A továbbtanulók 

ennek ellenére a Szegedi Egyetem és Budapest egyetemeinek képzéseit keresik. 

 

2.5. Közéleti, politikai aktivitás, részvétel – társadalmi kapcsolatok 

 

A közéleti kérdések a kérdőíves vizsgálat adatai szerint a megkérdezettek preferenciái között inkább 

háttérbe szorulnak. A számukra legfontosabb területeknek a Sarkadi kistérségben is (hasonlóan a 

többi vizsgált kistérséghez) a jövedelmi helyzetet, az egészségi állapotot és a biztonságérzetet 

sorolták. Az utóbbi terület egy tízes skálán 9,42 pontot ért el. A munkalehetőségek, az oktatás, a 

társas kapcsolatok és az elérhető helyi szolgáltatások is fontosabbak, mint a demokrácia, ami 8,18 

pontot kapott, többet, mint a szabadidő-eltöltés és a természeti és épített környezet (8,06 pont). A 

település társadalmi összetételének 8,1 pont körüli értéke arra utal, hogy a helyiek elfogadják, 

megszokták a helyben jellemző társadalmi, etnikai összetételt, a társadalmi problémákat feltehetően 

nem csoportokhoz, hanem konkrét személyekhez kötik. 

A boldogság, elégedettség kérdésére adott válaszok a középérték körül szóródva arra hívják fel a 

figyelmet, hogy a megkérdezettek saját helyzetüket jellemzően a környezetük helyzetéhez 

viszonyítják, és életüket a család és a barátságok tekintetében inkább sikeresnek, az anyagiakban, a 

tanulásban és a munka világában pedig sikertelennek tekintik. A politikai érdekek képviseletében 

szintén inkább sikertelennek érzik magukat, ám kevésbé, mint az imént sorolt területeken. 

A bizalomindex a család esetében a legmagasabb, amit a négyes skálán elért 3,8-as érték is mutat. Ezt 

a barátok, majd meglepő módon a munkaadó (3,2 ), az önkormányzat (2,98) és a rendőrség követ, és 

csak ezeket a területeket követik az állami humán közszolgáltató intézmények, az oktatás (2,86) és az 

egészségügy. E csoporttól kissé lemaradva a semlegesség határán mozog a jogrendszer iránti bizalom 

(2,6), amit az állam (2,5), végül a pénzintézetek követnek. 

A politikai részvétel négyévente, vagy alkalmanként ismétlődő nagy eseményeit illetően tájékozottak 

az emberek, szinte mindenki hallott a parlamenti, önkormányzati választásokról, és a népszavazás 

intézményéről. A helyi közéletben való részvétel lehetőségeit illetően a tájékozottság csökken, a 

közmeghallgatásról többen, a lakossági fórumokról már kevesebben, a képviselőtestület ülésein való 

részvételről, vagy tiltakozó akciók lehetőségekről pedig kevesebb mint kétharmad hallott. Az 

önbevallásos aktivitás lényegesen magasabb értéket mutat, mint a választásokon való tényleges 

részvétel. Az önbevallás esetén az önkormányzati választásokon 75, a parlamentin 70% körüli 

részvétel lett volna. A helyi részvétel adatai reálisabb képet mutatnak a közmeghallgatás esetében 

(10%), amit a lakossági fórumok, testületi ülésen való részvétel, a szervezett közösségi akcióban való 

részvétel (szemétgyűjtés, stb.) és valamilyen tiltakozó akció támogatása követ (1%). 
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A közéleti aktivitást a kérdőíves adatok alapján láthatóan nem kapcsolják össze a kérdezettek a jól-

léttel, nem érzik úgy, hogy a politikai részvétel, a közéleti aktivitás segítheti őket sorsuk alakításában, 

lehetőségeik tágításában. A helyi önkormányzat ügyeihez is távolságtartóan közelítenek. A terepen 

folytatott vizsgálódásaink során is csupán egy-két esetben találkoztunk olyan konfliktusokkal, ami 

erre lett volna visszavezethető. Talán a körösnagyharsányi iskola megszűnésének veszélye okozott a 

helyi társadalom jól körülírható csoportjai (tanárok és szülők) és a helyi hatalom képviselője 

(polgármester) között konfliktust, ám ebben a konfliktusban is alig féltucatnyi ember vett aktívan 

részt, a többi érintett passzív maradt. A helyi politikai eliten belüli konfliktusok gyakrabban fordulnak 

elő. Ennek élesebb megjelenése a nagyobb településeken jellemző, vizsgálatunk során is Sarkadon 

zajlott éppen polgármester és helyettese között egy éles, személyeskedésektől sem mentes vita. 

 

2.7. Biztonság, bizonytalanság 

 

A térségben élők számára jól-létük egyik meghatározó eleme a biztonság: a kérdőíves felmérésben 

szereplők 76%-a a legmagasabb pontértékeket (8-9, vagy 10) rendelte hozzá. A biztonságot azonban 

a többség saját anyagi helyzetével – a megélhetéssel, a tervezhető jövedelmekkel kapcsolja össze (ld. 

2.1. alfejezet: Életkörülmények). Ez nem meg lepő, hiszen a válaszolók túlnyomó része kifejezetten 

bizonytalan anyagi helyzetben van, sőt, 42%-uk állandó pénzügyi problémákkal/zavarokkal küzd (1. 

táblázat), különösen a leszakadó, a statisztikák szerint „fejletlen” településeken. Saját munkapiaci 

pozíciójuk – a foglalkozatás bizonytalansága és az alacsony jövedelemszint – mellett többek (a 

kérdőíves felmérés időpontjában munkahellyel rendelkezők 12%-a, illetve 16%-a) számára egészségi 

állapotuk és etnikai hovatartozásuk is bizonytalanság forrása. A nehéz helyzetbe kerülők alapvetően a 

család/rokonság segítségére számítanak (74%), esetleg a család/barátok támogatására (5%). A 

válaszolók ötöde azonban úgy érzi, csak saját magára számíthat.  

5. táblázat: A rezsi kifizetésével kapcsolatban rendszeres problémákkal küzdő 

háztartások aránya (%) (N=392) 

 

  Sarkad 
„fejlett” 

települések 
„fejletlen” 

települések összesen 

Nem okoz problémát 41,4 31,1 6,2 24,5 

Néha előfordul, hogy nehézségeink vannak a fizetéssel 30,3 33,8 33,1 32,7 

Hónapról hónapra nehézségeink vannak a fizetéssel 25,3 32,4 55,2 39,0 

Már most sem tudjuk fizetni 3,0 2,7 5,5 3,8 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

A biztonságérzet fontos eleme a közbiztonság. A „közállapotokat” nem azonos módon ítélik meg a 

felmérésben szereplő lakosok, illetve az illetékes intézmények (önkormányzatok, rendőrség) vezetői.  
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i) A lakosság véleménye erősen megoszlik: a válaszolók egy része (negyede/harmada) kirekeszti 

mindennapjaiból („nem tudja”, vagy nem tartja problémának) a drogfogyasztást, a szervezett 

bűnözést, a prostitúciót, s a válaszolók 60%-a szerint nincsenek komoly etnikai konfliktusok 

sem településén – ugyanakkor a válaszolók ötöde az első három problémát kifejezetten 

súlyosnak tartja (elsősorban az iskolázottak, illetve a 60 évnél fiatalabbak), s a válaszolók 

30%-a etnikai problémákkal szembesül helyben − amit a jelentős roma közösségekkel 

rendelkező települések lakói említettek (elsősorban Sarkadon, Geszten). A válaszolók fele 

ugyanakkor komoly veszélyben érzi anyagi javait (vagyon elleni bűncselekmények), 

kétharmaduk szerint pedig az alkoholizmus súlyos gond környezetükben.  

ii) A szakértői interjúkban megfogalmazott véleményekben kirajzolódó kép a fentinél egészében 

véve pozitívabb: a megkérdezettek személy szerint szeretnek a térségben/településükön élni, 

s ennek fontos összetevője, hogy biztonságban érzik magukat. A közbiztonságot 

veszélyeztető problémának egyrészt a vagyon elleni bűncselekményeket, másrészt (bár jóval 

kevesebben említik) a szervezett bűnözést tartják. Az előbbi jelenlétét/hiányát egyértelműen 

a roma lakossághoz kapcsolják („itt nincsenek lopások, mert nálunk nem laknak cigányok”). A 

válaszolók egy része (főleg önkormányzati vezetők) képe jóval árnyaltabb. Ők különbséget 

tesznek „őslakosok” és „betelepültek” között, s utóbbiakhoz kötik a közbiztonság romlását 

(pl. Mezőgyánban), s hangsúlyozzák, hogy egyes „magyar” családokhoz is köthetők 

bűncselekmények (ők visszaesők). 

A térségi központban, Sarkadon többen is említették a szervezett bűnözés jelenlétét. A helyi 

(büntetett előéletű) „erős emberek” a legszegényebb roma családokat tartják függő 

helyzetben. Különösen a nők kiszolgáltatottak (prostitúcióra kényszerítés), s az ő függő 

státuszuk miatt folyamatosan növekszik a mélyszegénységben élő gyermekek száma is a 

romák körében. A becslések 100–200 fő közé teszik az érintettek számát Sarkadon és 

környékén. 

A kisebb falvakban interjúpartnereink szerint van visszatartó ereje a személyes 

kapcsolatoknak, a helyi közösség íratlan szabályainak. Ugyanakkor ez sem működik minden 

településen – van olyan a vizsgált falvak között, ahol a drogfogyasztás komoly probléma a 

fiatalok körében, s megjelentek a helyi terjesztők is, ami alkalmanként nyílt konfliktusok 

forrása. 

Ezzel szemben a rendőrségi vezetők térségről kialakított képe országos összevetésben kifejezetten 

pozitív: csökken a bűncselekmények száma, s azok zömét sikerül felderíteni. A vagyon elleni 

bűncselekmények aránya növekedett az utóbbi években. Elsősorban a fiatal/fiatal felnőtt korosztály 

érintett, s az elkövetők lényegében ugyanabból a csoportból (családokból) kerülnek ki. Sarkad 

egyértelműen kiugrik a statisztikákban (a térségi bűntények 60–70%-át itt követik el). 

Interjúpartnereink szerint a „nagyvárosi” bűnözésnek itt nincs tere – szegények az emberek, sokat 

nem lehet lopni, kemény drogokra sincs pénz (a fiatalok olcsó dizájner drogokat használnak, a neten 

veszik).  
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A rendőrségi jelenlétnek és az azzal összevont határrendészeti kirendeltségeknek a rendőrfőkapitány 

szerint komoly visszatartó ereje van, csak úgy, mint annak, hogy „mindenki tud mindenkiről 

mindent”. Emellett jónak tartja az iskolák, a rendőrség, a települési önkormányzatok és a sarkadi 

cigány önkormányzat együttműködését a megelőzésben és a konfliktuskezelésben is.  

 

3. A jól-lét dimenziókat erősítő, a hiányukat (újra)termelő mechanizmusok 

3.1. A gazdasági szereplők jól-lét deficitet újratermelő gyakorlatai 

 

Az anyagi jól-lét fent leírt deficitjeit a kérdőíves felmérésben résztvevők nem hozzák összefüggésbe 

sem az országos politikai folyamatokkal, sem közvetlenül a globális gazdaság működésével. Saját 

életkörülményeik romlásának hátterében egyrészt a lokális/térségi problémákat látnak, amelyeket a 

válság fölerősített; illetve saját élethelyzetükkel magyarázzák problémáikat (egészségügyi állapot; 

családi problémák).  

Az adatok és a szekértői interjúk tanúsága szerint a vizsgált térség egésze – valamennyi település – 

gazdasági bázisának eróziója alapvetően a nemzetgazdaság európai, illetve globális 

tőkeáramlásokban elfoglalt marginális helyzetére vezethető vissza. Ugyanakkor a helyi foglalkoztatási 

lehetőségek és a szolgáltatások körének szűkülése több településen (faluban) már a rendszerváltozás 

előtt elkezdődött – legtöbbször a termelőszövetkezetek és az állami gazdaságok összevonásával, ami 

általában az első lökést adta a helyi szakértelmiség elvándorlásához. Ahol a helyi szövetkezeti 

központ megmaradt, ott a kilencvenes évek elejéig a foglalkoztatás mellett a kiegészítő jövedelem (a 

„tisztes megélhetés”) is biztosított volt a helybeliek számára. A rendszerváltozás előtti időszakot a 

tudás- és kapcsolati tőke, illetve az ingó és ingatlanvagyonok felhalmozásával társították 

interjúalanyaink – a rendszerváltozás utáni éveket pedig mindezek eróziójának megindulásával mind 

a háztartások, mind a helyi közösségek szintjén.  

„A tsz megszűnéséig ott dolgoztak vagy ötszázan, most a helyi mezőgazdasági 

vállalkozók jó, ha ötven főt foglalkoztatnak rendszeresen.” [kötegyáni agrárvállalkozó]  

„A munkahelyek eltűnésével megjelent a szegénység, és aki szegény, az elveszti az 

önbizalmát és a képességet arra, hogy új dolgokba kezdjen. A munkahelyekkel nemcsak 

a jövedelmek, hanem a követhető minták is eltűntek. Elbutul a helyi társadalom, 

nincsenek közösségi események, hiányoznak ehhez azok is, akik megszervezzék, és 

hiányoznak a megfelelő helyek is.” [helyi önkormányzati tisztviselő]. 

A térség gazdasági átalakulásában töréspontot jelentett a sarkadi cukorgyár bezárása (1998), 

amelynek közvetlen hatása több száz fő elbocsátásában, a gyárhoz kötődő társadalmi kapcsolatok 

megszakadásában, s a helyi értelmiség elvándorlásában, s mindezek következményeként a helyi 

közösség lassú szétesésében nyilvánult meg.  
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1. kép: A sarkadi cukorgyár területe 2000-ben és 2012-ben, 

a centenáriumi ünnepségen 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Békés Megyei Levéltár    Forrás: www.sarkad.hu 

A bezárás ugyanakkor a tágabb térség mezőgazdasági termelőinek – a gyár beszállítóinak – piaci 

helyzetét is bizonytalanná tette, felgyorsítva a birtokkoncentrációt. Ez a folyamat több ezer főt 

érintett. A helyi nyersanyagokra épülő vertikális szerveződés egyetlen jelentős térségi szereplőjének 

eltűnése – amely közvetlenül a nemzetgazdaság globális (európai) beágyazódásának és az ezt 

támogató neoliberális gazdaságpolitikának a következménye – a térségi agrártermelők külső 

függőségét erősítette. Még mindig erős a nosztalgia a gyár után – ami az integrált, prosperáló térségi 

gazdaság szimbóluma is –, és még mindig sokan reménykednek az újbóli megnyitásban. Ez 

nehezítette/nehezíti a gyár területének újbóli, ipari parkként történő hasznosítását, az új 

tulajdonosok helyi beágyazódását is. 

A térség jelenlegi, leszakadó-marginalizálódó gazdasági helyzetét a statisztikai adatok, és a helyi 

gazdasági szereplők véleménye is tükrözi. A térségben gyenge a vállalkozási aktivitás, de ennél is 

nagyobb probléma a tőkeerős, jelentős fejlesztésekre képes, komoly foglalkoztatók csekély száma. A 

sarkadi térségben 300-nál is kevesebb itteni székhelyű társas vállalkozás működik, amelyek fele 

sarkadi központú. A térségi vállalkozások közül csak 27 foglalkoztat tíz főnél többet, s közülük 8 

vállalat lépi át a húszfős határt (közülük 7 a vizsgált településeken: öt Sarkadon, kettő 

Sarkadkeresztúron található). A térségi központú kis- és középvállalatok foglalkoztatási potenciálja 

500–700 főre becsülhető. Ezek térség-, sőt, országhatárt átlépő üzleti kapcsolatrendszerrel 

rendelkeznek, térségi beágyazottságuk alapja az olcsó munkaerő, illetve az itt található, művelhető 

mezőgazdasági területek és az ipari-logisztikai adottságok/telephelyek (Sarkadi Ipari Park).  

Az utóbbi évek munkaerő-piaci, s egészében véve makrogazdasági és szociál-politikája 

eredményeként a térség újra vonzóvá vált a (leértékelődő) női betanított munkára építő ruhaipari 

vállalatok számára (sarkadi zipzárgyár bővítése). Ezek működése nem konfliktusmentes az alacsony 

bérek és a vitatott munkafeltételek miatt. 
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Hiányoznak tehát az integráló szereplők, amelyek a térségi adottságokra és hálózati kapcsolatokra 

épülő gazdasági szerkezet kialakításának kulcsszereplői lehetnének. A térségi ipari, logisztikai és 

egyéb szolgáltató vállalkozások méretük, az értéktermelési hálózatokban betöltött, függő helyzetük 

és a bővítéshez és az innovációkhoz szükséges tőkebevonás nehézségei (a bankok hitelezési 

tevékenységének visszaszorulása, a jelzálog alapjául szolgáló ingatlanok leértékelődése) miatt nem 

tölthetik be ezt a szerepet. A román–magyar határ közelsége sem segíti a térség gazdasági 

szerkezetváltását; logisztikai potenciálját az állami fejlesztéspolitika folyamatosan erodálja 

(közútfejlesztések, MÁV-beruházások/hídrekonstrukciók elmaradása). A határ közelsége jelenleg 

csupán pályázati források bevonására ad lehetőséget (szórványosan, többnyire nem közvetlenül a 

gazdaságban), s egyes településeken enyhíti a közszféra munkaerő-piaci gondjait (diplomások 

áttelepülése Romániából), illetve mérsékelt keresletet jelent a raktározási ágazatban (Sarkad). 

A térségi gazdasági szereplők többsége az ágazatok közül a mezőgazdaságot tekinti az integráció 

lehetséges terepének. A térségi központú társas vállalkozások ötöde, az egyéni vállalkozások 

túlnyomó része a szektorban működik. Jelenleg azonban az ágazatban nincs jelentős térségi 

feldolgozó kapacitás, s a rendszerváltozás óta lezajlott szerkezeti és szervezeti átalakulás 

eredményeként erősen polarizálódott a szereplők köre. Ehhez a helyi ágazati szereplők szerint a 

lokális adottságok (gyenge talajminőség), a nemzeti szakpolitikák (kárpótlás; bizonytalan szabályozási 

környezet) és az uniós szabályozás is hozzájárultak.  

Az uniós agrárpolitika megítélése erősen ellentmondásos. Az interjúpartnerek pozitívnak tartják a 

jövedelmek stabilizálásában – a térségben élő gazdálkodók anyagi jól-létének megteremtésében –, 

továbbá a forgótőke-bevonásban (áthidaló bankhitelek megszerzésében) betöltött szerepét. 

Ugyanakkor a támogatási rendszer – bár technikai fejlesztésekre lehetőségeket teremt –, nem 

ösztönzi az innovációt, s alapvetően a fennálló, a táj adottságihoz nem igazodó, egyoldalú 

(gabona/kukorica orientációjú) termelési struktúra fennmaradását ösztönzi. Emellett a támogatási 

rendszerhez kapcsolódó intézményi gyakorlatok bonyolultak, bürokratikusak, így új függőségeket 

teremtenek – a termelőket segítő háttér-intézmények helyi tisztviselőitől és a tágabb térségben 

„elérhető” szolgáltatóktól (pályázatírás, jogi és adótanácsadás stb.). Mindezzel tovább erősítik az 

ágazatban zajló szelekciós-koncentrációs folyamatokat. Elsősorban a városban gyorsult fel a 

birtokkoncentráció: itt 5ha alatt már bérbe adják a földeket; a falvakban azonban még 5 hektárnál 

kisebb birtokon is próbálkoznak – más munkalehetőség híján – gazdálkodással a tulajdonosok.  

Térségbeli vállalkozókkal készített interjúink szerint ez utóbb folyamatban a napi gyakorlatokat és a 

stratégiaalkotást meghatározó vállalkozási ismeretek és a tanulási készség, s nem a konkrét, 

gazdálkodáshoz kötődő ismeretek hiánya szelektál elsősorban – a támogatási rendszerrel, a piac 

működésével, a kapcsolatrendszerek kiépítésével és működtetésével kapcsolatos tudás és készségek 

hiánya vagy megléte.  

Három fontos „törésvonal” rajzolódott ki az agrárvállalkozók csoportján belül:  

i) a kis területen gazdálkodó, túlélésre „berendezkedő” őstermelők és a több száz hektárt 

művelő, folyamatos fejlesztéseket végző gazdálkodók között;  
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ii) a generációk között (a „negyvenesek” és náluk fiatalabbak „már másképpen gondolkodnak”, 

mint az idősebb, nyugdíjas korú gazdák, „akik azt csinálják, amit évtizedek óta”; s gondot 

okoz számukra a támogatási űrlapok pontos kitöltése is);  

iii) a falvakban élők-gazdálkodók és „a városiak” között (utóbbiak tudják, hogyan jussanak 

információhoz, s azt is, hogyan használják fel azokat).   

A fenti szelekciós-polarizációs folyamatokat ösztönzi, hogy a tőkebevonás lehetőségei egészében 

erősen korlátozottak az ágazati szereplők számára – a lakóingatlanok leértékelődése; a földtörvény 

körüli bizonytalanságok, a banki hitelezések drasztikus visszaesése és a banki gyakorlatokban 

érvényesülő térbeli diszkrimináció (”redlining”) miatt. Ugyanakkor hiányoznak a térségi integrátorok, 

és a készség a gazdák részéről a hosszú távú együttműködésre, és az ehhez szükséges etikus üzleti 

magatartásra is. Mindezek eredményeként függőségük több dimenzióban/társadalmi 

viszonyrendszeren keresztül újratermelődik.  Nem meglepő, hogy az ágazati szereplők többsége 

erősen bizonytalannak érzi helyzetét; stabilitást egyrészt a jelenlegi támogatási rendszer, másrészt 

maga a földtulajdon (vagyon/vésztartalék) jelent számukra. Ebből következik, hogy i) a támogatási 

rendszer bürokratikussága és zavarai akár komoly likviditási válságba taszíthatják őket; ii) a rendszer 

átalakulására lényegében nincs befolyásuk, így a helyi gazdaságok jövőjét a térségen, sőt az 

országhatáron kívüli döntések határozzák meg; iii) a termőföldben megtestesülő helyi vagyonok 

ugyancsak külső (nemzeti és uniós szabályozási, globális ingatlanpiaci) folyamatok függvényében 

értékelődnek le vagy fel. 

A térségi vállalkozások növekedését, foglalkoztatási szerepük erősödését több tényező, folyamat is 

gátolja, amelyek részben a szervezetek sajátosságaiban, (nagyobb) részben külső, lokális-térségi, 

nemzeti intézményi-szabályozási, és szupranacionális (globális, illetve uniós) működési feltételeikben 

gyökereznek – s amelyek a vállalkozások napi gyakorlataiban konfliktusokat eredményeznek. 

 A térségben működő gazdasági szervezetek alapvetően kisvállalkozások. Pénzügyi és humán 

erőforrásaik korlátozottak, ami a fejlesztéseket nem feltétlenül gátolja: a legsikeresebbek belső 

kapacitásaik „csúcsra járatásával” (gyakran önkizsákmányolással) pályázati forrásokat nyernek, 

sőt, fejlesztési hitelekhez is jutnak. Mindez azonban olyan keretek között történik, amelyek a 

tulajdonosok számára még átláthatóak, követhetőek. A stratégiaváltáshoz, amellyel a 

középvállalati kategóriába kerülhetnek, jelentős tőkebevonás és új alapokra helyezett irányítás 

lenne szükséges. A hitelfelvétellel kapcsolatban sokan szereztek negatív tapasztalatokat, ezért ezt 

igyekeznek elkerülni és saját likvid tartalékokat felhalmozni (fejlesztésekre, „vészhelyzetekre”). A 

stratégiai lépéseket segíteni hivatott térségbeli szolgáltatók (logisztika; üzleti tanácsadás) 

munkáját több vállalkozó erős kritikával illette („pedig ismerős ajánlotta”), s a negatív 

tapasztalatok ismét a saját, belső tartalékok felé fordulásra ösztönözte őket. Ahol családi keretek 

között rendelkezésre állnak a feltételek a fejlesztésekhez, ott inkább technikai innovációkban 

gondolkodnak. A vállalkozások mérete, a relatíve csekély tartalékok miatt a térségbeli vállalkozók 

úgy gondolják, ők sokkal kiszolgáltatottabbak a globális és nemzeti szabályozási környezet 

változásaink, mint a hasonló profilú és méretű, nagyvárosi régiókban működő szervezetek. Ennek 

oka, hogy periférikus közlekedési helyzetük mellett az üzleti információk áramlásában, a 
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személyes kapcsoltrendszereket tekintve (amelyeket elengedhetetlennek tartanak a pályázati 

rendszerben és az állami bürokráciában történő „sikeres lavírozáshoz”), és az érdekérvényesítés 

mechanizmusaiban is marginalizáltnak érzik/tekintik magukat – és a többi térségi vállalkozást is. 

Mindez közvetlenül hat az anyagi jól-lét deficit újratermelődésére a térség egészében. A 

vállalkozók egy része kitörési pontot saját szakmai szervezeteiken keresztül keres: a VOSZ és az 

Ipartestület is aktív a térségben, horizontális szerveződéseik (pl. beszerzési hálózatok) és a helyi 

politikában vállalt szerepük (Sarkad) révén.   

 A helyi/térségi erőforrások közül a munkaerő, illetve ennek alacsony ára rendkívül fontos tényező 

a térségbeli vállalkozások számára. Az interjú partnerek kivétel nélkül térségi munkapiaci 

deficitről számoltak be: akut hiányt jeleztek a szakképzett munkaerő szegmensben valamennyi 

ágazatban. Meg kell jegyezni, hogy ez nincs összhangban a Munkaügyi Központ sarkadi 

irodájában készített interjúnkkal: a vezető szerint a helyzet sokat javult, a szakképesítéssel nem 

rendelkezők közel fele már elvégzett valamilyen akkreditált tanfolyamot. A kérdőíves felmérés 

szerint a lakosság is elégedett saját képesítésével/tudásával, s nem ezzel hozza összefüggésbe 

saját bizonytalan munkapiaci helyzetét.  

A térségi vállalkozók válasza a személyes kapcsolatrendszereken/csatornákon keresztül történő 

munkaerő-toborzás. Ez a családi kapcsolatok kiaknázásától („úgy vettünk fel most két fiatal 

pályakezdőt, hogy tudtuk, kik ők, mert az apjuk itt dolgozik az alapítástól fogva”) a vállalkozók 

közötti információcserén és a szakképző helyek működtetésén át a közmunka-program 

„tesztüzemként” történő kiaknázásáig (a legjobban dolgozó közmunkások foglalkoztatása 

hétvégén a mezőgazdasági üzemekben) terjed. Ez erősíti a munkapiac egyébként is működő 

szelektív mechanizmusait. Egyes csoportokat „bent tart” a munkapiac fehér és szürke zónájában 

(azok határán), alacsony bérezésük azonban számukra is csak a túléléshez elegendő; másokat 

tovább marginalizál, a „reménytelen”, „rendszeres munkára képtelen” kategóriában tartva őket.  

Úgy tűnik, a szelekciós folyamatokat kevéssé enyhíti a térségi vállalkozások együttműködése a 

szakképző intézményekkel és a Munkaügyi Központtal (jelenleg a Járási Munkaügyi Hivatal 

irodájával). A vállalkozásoknál működő képző helyek szerepe fontos a munkaerő-toborzásban, de 

számuk csekély a térségben (vállalkozásonként 1-2 fő). A Munkaügyi Hivatal segítségét jelentős 

számú, képzettséget nem igénylő munkakörök betöltéséhez kérik (zipzárgyár, Sarkad), s 

egészében véve inkább negatívak a tapasztalataik a „kiközvetített” munkavállalókról. A 

Munkaügyi Hivatal értelmezésében ezek a problémák a gyenge térségi munkapiaci keresletben 

gyökereznek, „amire nem lehet képzéseket építeni”, így elsősorban az állami tulajdonú szereplők 

számára szerveznek tanfolyamokat. Ugyanakkor mind az intézményi, mind a vállalkozói szféra 

szereplői veszélyesnek tarják a munkapiac „kibillenését”: a diplomások és szakképzettek 

eltűnését a térségből (amelynek eredményeként a helyi közintézményeket a „beingázók” 

működtetik), és a képzetlenek erősödő kifelé irányuló ingázását, amely mind több esetben 

végleges elvándorláshoz vezet.  

 A térségi vállalkozások globális áramlási rendszerekben elfoglalt erősen függő helyzete számos 

konfliktussal jár és visszahat a lokális gazdasági folyamatokra. Az interjúpartnerek (kevés 
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kivétellel) piaci kapcsolatrendszereikben kiszolgáltatottnak érzik/tekintik magukat, a „multik 

többnyire igyekeznek visszaélni az erőfölényükkel”, és nehéz olyan hazai/térségi 

kapcsolatrendszert kiépíteni, ami ezt ellensúlyozhatja, az üzleti etika fogyatékosságai, az 

információhiány és az ebből eredő bizalomhiány miatt. Ez utóbbi lassú épülésének mutatkoznak 

a jelei a térségben is.  

 A konfliktusok nagyobb része az állam és intézményei működéséhez kötődik interjúpartnereink 

értelmezése szerint. A térségben több jelentős állami foglalkoztató is van (MÁV. Közútkezelő Kht, 

Körös–Maros Nemzeti Park, határrendészet), s a helyi állam és a fejlesztő intézmények tisztviselői 

kivétel nélkül az állam gazdaságfejlesztő és foglalkoztató szerepének „elengedhetetlenségét” 

hangsúlyozták (kiemelve a Széchenyi Programirodák és a közmunka-program szerepét). 

Ugyanakkor nem látnak garanciát arra, hogy a centralizált rendszerben a forrásokat oda (és olyan 

formában/módon) juttatják, ahol valóban szükség van rájuk. A helyi problémák kezelését 

kifejezetten a lokális szinthez kötnék. Pozitív példaként említették többen is a megváltozott 

munkaképességűeket foglalkoztató új üzem megnyitását Sarkadon (Ösvény Alapítvány 

pályázata), ahol a fogyatékkal élők életminőségét a helyi civilek kezdeményezésére – az 

önkormányzat támogatásával –, állami forrásból tudják javítani.   

 A gazdasági szervezetek viszont inkább kevesebb, hatékonyabb államot szeretnének, amely 

„nem telepszik rá a piacra”. A konfliktusok legfontosabb dimenziói: i) a fejlesztéspolitikai 

deficitek, amelyek számukra főleg a közlekedési viszonyok romlásában (hidak és közutak romló 

állapotában) jelentkeznek; ii) az oktatás-szakképzés újratermelődő problémái, ami a munkaerő 

minőségének folyamatos romlásához vezet a térségben; iii) a nem hatékony, bürokratikus 

igazgatási rendszer, ideértve az ágazati politikákat és azok intézményeit is; iv) a centralizálódó 

fejlesztéspolitika, amelyről azt gondolják, hogy nem a térségi ágazati szereplők érdekeit fogja 

szolgálni (mivel „meg sem kérdeznek bennünket, csak megint eldöntik a fejünk fölött”); v) 

egészében véve, az állandóan változó, kiszámíthatatlan intézményi- szabályozási környezet, 

amelyhez alkalmazkodni önmagában sok erőforrást emészt fel, aminek a kisvállalkozások 

különösen híján vannak, s a térségbeliek többnyire nélkülözik a kapcsolati tőkét is a gyors 

reagáláshoz; vi) az állam, mint a piaci „körbetartozások” kulcsszereplője, s e gyakorlatok egy 

leszakadó térségben különösen romboló hatásúak az interjú partnerek szerint.  

A piac kulcsszereplői közötti konfliktusok újratermelik az anyagi jól-lét és a foglalkoztatás (s ezen 

keresztül a több jól-lét dimenzió) deficitjeit, s ugyanakkor meg is osztják a helyi társadalmakat. Az 

ellentétek pedig a jelenlegi piaci folyamatok és szabályozási feltételek mellett várhatóan 

fennmaradnak, sőt, újabbakkal gyarapodhatnak az uniós agrárpolitika várható átalakítása, az alapító-

vállalkozók generációjának, illetve a gazdatársadalom jelentős részének nyugdíjba vonulása, a képzett 

munkaerő elvándorlása, a közszolgáltatások minőségének romlása, illetve a földtulajdon 

szerkezetének átrendeződése (nem-helyi tulajdonosok növekvő súlya) miatt.  
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3.2. Az állam (önkormányzatok) szerepe és átalakulása 

 

Az elmúlt évek hatalmas változásokat hoztak a közszolgáltatások szervezésében. 

A közigazgatás átszervezésének hatásait az interjúk során megkeresett minden szakértő pozitívnak, 

de nem lényeginek nevezett. Kutatásunk szempontjából a munkaügyi központok kettős irányítása 

(szakmai felügyelet a megyei kormányhivataloknál, közvetlen irányítás a járási hivataloknál) merült 

fel egyik kérdésként, ám személyes tapasztalataink és a megkérdezett szakemberek, 

településvezetők egyöntetű véleménye szerint mindez semmiféle problémát nem jelent, sőt az új 

járások hivatalainak kialakításakor a munkaügyi kirendeltségek szervezeti kultúrája, szervezettsége 

pozitív, követendő példaként működött. 

A hátrányos helyzetű térségek fejlődése, fejlesztése szempontjából Több polgármester szerint is 

kiemelkedően fontos témakör a területfejlesztés intézményrendszerének átalakulásának. Az alulról 

építkező tervezés logikájának deklarált erősítésével és a nagyrégiók területfejlesztési szerepkörének 

háttérbe szorulásával a polgármesterek egyetértenek. Kimondottan örülnek a TOP (Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program) területi egységek szintén rögzített forrásainak. Ezzel ugyanis 

kézzelfogható közelségbe kerültek számukra az elnyerhető források és behatárolhatóvá vált a 

versenytársak köre is. A Regionális szintet távolinak, túl nagynak, nehezen átláthatónak és a 

településközi kapcsolatokat tekintve tradíciók nélkülinek tartották, illetve a nagy egységek 

következtében a versenyben is kiszolgáltatott helyzetűnek érezték magukat. A fejlesztési tervek 

készítésének helyi előkészítését, kedvezőnek, a központi sémák rögzítését azonban hibának írták le 

Sarkad polgármestere szerint ez nagyon hasonló terveket eredményez majd, ami a döntéshozatal 

során tovább erősítheti az eddig is meghatározó politikai szempontokat, illetve korlátozza a helyi 

sajátosságok szerepét. Geszt polgármesterét ez kevésbé zavarja, „hiszen a térség minden települése 

azonos problémákkal küzd”. A pályázatok megvalósíthatósági tanulmányokkal, hatáselemzésekkel, 

konkrét tervdokumentációkkal történő alátámasztásával kapcsolatos előírásokat tartják a tervezési 

folyamat legkritikusabb elemének, hiányzik ugyanis az ehhez szükséges szakértelem és forrás, amit 

csak részben biztosíthat a kistérségi, járási területfejlesztési feladatokat ellátó háttérszervezet. Az 

elmúlt években a kistérség minden településén, illetve a települések összefogásával elindított összes 

projekt kulcsszereplője volt a kistérségi munkaszervezeti feladatokat ellátó, formálisan azonban a 

Sarkadi Polgármesteri Hivatal állományában lévő, így egyéb köztisztviselő feladatokkal is terhelt, 

továbbá a kistérség településeit egy egyesületbe összefogó szervezetet is működtető „kistérségi 

menedzser”. Az érintett kolléganő ez év nyarán a járási hivatal felkérésének eleget téve munkahelyet 

váltott, kiesésével a pályázatok előkészítésének, lebonyolításának, szervezésének kulcsszereplője 

esett ki a rendszerből.  

A hátrányos helyzetű térségek szempontjából, szorosan kötődve a problémák foglalkoztatási 

alapjához, a polgármesterek mindegyike az oktatást és annak intézményrendszerét említette a 

legfontosabb területként. Részben az oktatáshoz, részben a fogyatékossággal élők helyzetéhez 

kötődve Sarkadon Körösnagyharsányon, Geszten és Sarkadkeresztúron is kiemelték az egészségügyi 

ellátás és szociális ellátás határán mozgó szolgáltatások (gyógypedagógia, terápiák, támogatói 
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szolgálat, fogyatékossággal élők nappali ellátása és foglalkoztatása, akadálymentesítés, stb.), illetve 

az oktatáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatok fontosságát. A gyermekes családok egyre 

nagyobb arányban érintettek a különféle fejlődési, tanulási zavarok által, így számukra kiemelkedően 

fontos lenne a korai diagnosztizálás és fejlesztés elérhetősége, amit a központi településen kívül az 

állam nem tud megfelelő kapacitásban és a teljes szolgáltatási palettát lefedve biztosítani, az 

önkormányzatok pedig nem rendelkeznek azokkal az erőforrásokkal és különösen azzal a 

szakembergárdával, amivel ezt a hiányt saját intézményrendszerükön keresztül elérhetővé tennék. 

Az alapfokú és középfokú oktatás államosítása minden megkérdezett véleménye szerint immár 

egyértelműen az állam felelősségi körébe utalja a mindenki számára elérhető, képességei 

kiteljesítését lehetővé tevő oktatás-nevelés-képzés intézményes szolgáltatásainak biztosítását. Abban 

is szintén teljes körű az egyetértés, hogy a korábbi időszakban a folyamatosan és egyre gyorsuló 

mértékben csökkenő állami normatívák, illetve az ezt kiegészíteni hivatott önkormányzati források 

differenciáltan jellemző hiánya miatt alakultak ki a hatalmas színvonalbeli különbségek legfőképpen 

az általános iskolák között. A helyben élők a leszakadás, periferializálódás folyamatában az általános 

iskolai oktatás színvonalának csökkenését, a felső tagozat, illetve az iskola esetleges elvesztését 

tartják a közszolgáltatások teljes körét tekintve a legkritikusabbnak. Az államosítás óta eltelt időszak 

folyamatait kritikusan szemlélik az érdekelt, ugyanakkor a sarkadi járási KLIK működését, hozzáállását 

kimondottan kedvezőnek, szerencsésnek tartják. Az állam megnövekedett felelősségéből következő 

előrelépéseket azonban nem érzékelnek, a kistelepülések iskoláinak financiális gondjai talán 

oldódtak, a minőségi munka feltételeit azonban a tanárok egyre fokozódó túlterheltsége és a 

taneszközök biztosításának nehézségei bizonyosan rontják. Ez elsősorban azokban az iskolákban okoz 

súlyos problémákat, ahol a magas osztálylétszámok mellette a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók aránya is kimondottan magas (sarkadi „városi iskola”). 

A családsegítés, gyermekvédelem, gyógypedagógiai ellátások, fejlesztő pedagógia helyi 

elérhetőségének kérdésekor két iskolaigazgató is a többcélú kistérségi társulások esetében 

megfigyelhető azon kedvezőtlen gyakorlatot említette az állami szolgáltatásszervezés veszélyeként, 

mely a jelen hatáskörébe utalva ezt a feladatot, formálisan kipipálja azt, miközben a rászorulók egyre 

szűkebb körben jutnak hozzá a tényleges segítséghez. 

A középfokú oktatás esetén az elmúlt évek gyorsuló centralizációs folyamatait említették legnagyobb 

veszélyként, különösen a szakiskolai képzés esetében. A leghátrányosabb helyzetű családok 

gyermekei ugyanis lényegesen nagyobb arányban morzsolódnak le a szakképzettség megszerzése 

előtt, ha a képzést csak távolabbi, és különösen akkor, ha napi ingázással el sem érhető helyen 

kénytelenek igénybe venni. Sajnos a Sarkadi járás esetében ez fokozottan igaz, hisz nincs elérhető 

szakiskolai és speciális szakiskolai oktatás a kistérségben, e szolgáltatásokat Gyulán, Békéscsabán és 

Békésen vehetik igénybe a tanulók, ami a térség legdélebbi városait leszámítva kollégiumi elhelyezést 

igényel. Sarkadon a kollégiumi kapacitás a gimnáziumi képzéshez elegendő, Gyulán és Békéscsabán 

azonban érdemben nagyobb a lemorzsolódás veszélye. A 16 éves korra lecsökkentett 

tankötelezettség a városoktól távoli falvakban oda vezet, hogy a nehezebb sorsú, cigány családok 

lánygyermekei a nyolc általánost sem biztos, hogy be fogják fejezni, de nagyon sokan 

szakképzettséget az iskolarendszerben nem szereznek majd – mondta egy kistelepülési polgármester. 
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A kis- és középvárosi oktatási intézmények immár hosszabb idő óta egyértelműen érzékelhető 

térvesztése a foglalkoztathatóság szempontjából kiemelten fontos tudás megszerzésének fokozott 

figyelembevételét szinte lehetetlenné teszi. Ezekre a hiányzó intézményekre nemcsak az 

iskolarendszerű képzés bázisaiként, vagy a felnőttoktatás, munkaerő-piaci képzések helyszíneként 

lenne szükség. A tudásra érzékeny, tanulásban érdekelt szakemberek megtartása, illetve a modern 

gazdaságban való alkalmazhatóság feltételeként mára szinte minden ágazatban joggal elvárt 

konvertálható, magas színvonalú általános ismeretek (kommunikációs képességek, vállalkozói, 

pénzügyi ismeretek, szövegértés, nyelvtudás, IT) elsajátítása iránti igény is. A leszakadó térségek 

immár több mint két évtizedes strukturális munkanélkülisége hosszabb távon csak a tudásszint 

emelésével haladható meg. Az alacsony bérű foglalkoztatásban e térségek nem lesznek, nem 

lehetnek versenytársai a rendkívül termelékeny távol-keleti régióknak. 

Az oktatási intézményrendszer állami kézbe vétele szűkíti a helyi közösségi programok, rendezvények 

számára szükséges infrastruktúra használhatósát. Ezzel elvileg az intézményrendszert felügyelő járási 

klikk vezetője is egyetértett, de jelezte, hogy a napi gyakorlatban nagyon nyitottak és 

együttműködőek a helyi önkormányzat, szervezetek, egyesületek kezdeményezései iránt. 

Az állami közszolgáltatásokhoz kapcsolódva többen határozottan hangot adtak annak a 

véleményüknek is, hogy az állam széteséseként értelmezhető az „állami utak” tarthatatlan állapota, 

járhatatlansága, illetve a településközi tömegközlekedés piaci logika szerinti szervezése, vagyis 

radikális visszaesése. 

Az önkormányzati rendszer átalakítását követően, az igazgatási feladatok teljes körének és az 

intézményes közszolgáltatási feladatok jelentős részének elvesztése után az önkormányzatok 

feladatköre hihetetlen mértékben átalakult. A kisgyermekkori és az idősek számára nyújtott nappali 

ellátások mellett a legtöbb figyelem a közétkeztetés biztosítására, a közfoglalkoztatás 

megszervezésére és a segélyezésre irányul. A kisebb települések vezetői gyakran botcsinálta 

vállalkozóként, munkavezetőként, közgazdászként, szervezik a közfoglalkoztatást, gyűjtik az 

ötleteket, keresik a jó gyakorlatokat, kutatnak piacokat az előállított termékek számára és próbálják 

irányítani a nyílt munkaerőpiacon elhelyezhetetlen egyre nagyobb tömegeket. Ez az átalakult 

feladatkör a jól-lét szempontjából fontos közösségi kezdeményezések, szolgáltatások szervezéséről 

szinte minden energiát az intézményes szolgáltatások és a közfoglalkoztatás szervezésére visz el, így a 

helyi közösség összetartása, a rendszeres programok, események, szerveződések háttérbe szorulnak, 

elmaradnak, ami a helyi társadalmak szétesésének amúgy is megfigyelhető folyamatát erősíti. 

Bár a helyi vezetők hozzáállása erősen eltérő, a „divatos ötletek”, jó gyakorlatok, „sugallt pályázati 

irányok” miatt egyfajta hasonulás figyelhető meg, nemcsak az egyes térségek települései, hanem a 

távolabbi kistérségek programirányai között is. A programokat emellett áthatja egy – talán a politika 

közvetlen hatásának betudható – mennyiségi szemlélet. Több településvezető is hivatkozott azokra a 

helyi kormánypárti politikai szereplők felől érkező unszolásokra, melyek a „minél több ember, minél 

gyorsabb bevonásának” számszerű eredményekben megmutatható érdekét a jó szervezés, alapos 

előkészítés és a hatékonyság elé sorolta például a közmunka szervezésében. 
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A fenntarthatóság kérdése legfeljebb annyiban jelenik meg, hogy a központi források felhasználásával 

olyan eszközparkot, infrastruktúrát igyekeznek az előrelátó településvezetők létrehozni (Geszt, 

Zsadány), ami a támogatások csökkenése esetén is továbbvihetővé teszi a tevékenységeket. Részben 

a piacképesség, részben szintén a fenntarthatóság irányába tett lépésként értelmezhető a 

tevékenységek produktumának piacra juttatását elősegítő aktivitás, a tartós és a biztos piac 

megszerezésére irányuló lépések. Erre jó példa egy, a tartósan munka nélkül lévő nők 

közfoglalkoztatását segítő varrodában készített ágynemű nagy állami (hálózatos) szereplők felé 

(büntetés-végrehajtás, egészségügy, bentlakásos szociális intézmények) történő értékesítésének 

egyelőre sikertelen kísérlete például Geszt esetében. 

A programok legfontosabb jelentőségét a rendszeres munkára szoktatásban határozzák meg a 

szakemberek. Interjúink során rendre előkerült a „segély helyett (köz)munkát” szlogen. A nyolc órás 

közfoglalkoztatás és a minimálbér nettója közötti bérkülönbséggel kapcsolatban a szervezők oldalán 

is megjelentek egymásnak ellentmondó vélemények. Az alacsonyabb bér melletti érvek többnyire 

arra hivatkoznak, hogy e tevékenységek termelékenysége is alacsonyabb, továbbá ha itt is 

minimálbért kapnának a dolgozók, nem érné meg a versenyszférában például bejáróként 

elhelyezkedni. A kritikusok rendre a megélhetési költségekre hivatkoznak, vagyis arra, hogy a 

közmunka mellett így „a szürkében is keresni kell” és azokban az időszakokban, amikor a helyi 

adottságok alapján lehetőség adódna napszámosként dolgozni, a közmunkások hátrányos helyzetbe 

kerülnek. 

Jelentős helyi konfliktusokat a közmunka szervezésében, ódaítélésében, vagy egyes személyek 

elbocsátása kapcsán nem tapasztaltunk. A döntésekben kulcsszerepet betöltő helyi irányítok 

tekintélye azonban annak ellenére érzékelhetően nő, hogy igyekeznek nem visszaélni mások függő 

helyzetével.  

Egy kisebb település polgármestere „a szürkegazdaság elleni küzdelem” lehetséges eszközeként 

felvetette, hogy az önkormányzat egy-egy település esetében a munkanélküliek teljes körét magához 

kötve (kvázi alkalmazva) felléphetne mint egy „munkaerő-kölcsönző” vállalkozás. A napszámost 

kereső gazda így bejelentkezve, az önkormányzattal kötne szerződést, és felé fizetné ki az 

egyszerűsített foglalkoztatás díját, amit az önkormányzat adna fizetésként a munkavállalónak. Ez jó 

esetben segíthetné a kiszolgáltatott munkavállalót, ugyanakkor az önkormányzatot (illetve 

jellemzően annak vezetőjét, a polgármestert) a helyi munkaszervezésben „élet és halál urává” tenné, 

egyirányúvá és rendkívül erőssé téve a kiszolgáltatott emberek függőségét, illetve függő helyzetbe 

hozva napszámos munkát igénylő gazdákat is. 

A közmunka mindezek ellenére „népszerű” a munkanélküliek, különösen az egyéb jövedelemszerzés 

szempontjából lényegesen hátrányosabb helyzetű nők körében. Szinte már nem is emlékeznek az 

emberek a közmunka előtti időszakra. Az itt megkereshető jövedelem hihetetlenül fontos számukra, 

e lehetőség nélkül valóban az éhenhalás fenyegetné őket. A közmunkába bevonható személyek 

szinte teljes köre ezért részt is vesz a munkában.  

Továbbra is azok a programirányok a legjellemzőbbek, amelyek a helyi önkormányzat kötelező 

feladataihoz kapcsolódva lényegében a költségvetésből hiányzó forrásokat pótolja központi forrásból 
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finanszírozott munkaerővel és eszközökkel nem alanyi jogosultság alapján, hanem pályázati 

formában. Ilyen tevékenységeknek tekinthetők a közétkeztetéshez szükséges alapanyagok (zöldség, 

gyümölcs, hús, takarmány, tej, tojás) előállítása önkormányzati tulajdonú földterületen, vagy bérbe 

vett (például, elhagyott porták, üresen álló házak) belterületi kertekben, továbbá a közterület 

rendben tartásával (parkosítás, parkgondozás), a vízelvezető árokrendszer karbantartásával, 

belterületi utak kátyúzásával, közintézmények karbantartásával, takarításával, illegális 

hulladéklerakók felszámolásával, folyók, csatornák, árkok partjainak tisztán tartásával kapcsolatos 

munkák. 

Ezek mindegyike vállalkozói szerződéssel is megoldható lenne. Nem egy helyi szakember a 

programok legkritikusabb elemeként a hatékonyság és a termelékenység hiányát emelte ki: „Azt a 

sárgarépát, krumplit, stb., amit helyi termelőktől megvehetnénk a piacon, négy-ötszörös áron állítjuk 

elő magunknak.” Mintha a „kapun belüli munkanélküliség” éledne újra, és az a mentalitás, mely 

alacsony bérért csak a lapát támasztását várja el a „hivatalosban”, hogy legyen erő és idő a kiegészítő 

jövedelemre, ami manapság a szürke napszám. 

 


