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Bevezetés 

 

Az elmúlt húsz év területi folyamatainak egyik jellemzője a falvak és vidéki térségek 

polarizációja volt. A polarizációs folyamat nyertesei a javuló társadalmi és jövedelmi helyzetű  

Közép-és Északnyugat magyarországi zónában csoportosuló, illetve a hazai nagyvárosok 

vonzáskörzetébe tartozó szuburbanizálódó falvak voltak (Kovács, 2013; Tímár-Váradi, 2000).. 

Míg a másik, „vesztes” csoport az ország periférikus helyzetű, elnéptelenedő, etnikai 

problémákkal küzdő aprófalvas vidéki térségei lettek (Virág, 2009; Kovács,2013,2.old). 

Ezekbe a vidéki térségekbe a rendszerváltozás során nem települtek multinacionális 

vállalkozások, a korábbi ipar felszámolódott, és új iparágak sem jelentek meg. A vidék és a 

mezőgazdaság válságával helyzetük folyamatosan romlott. Az itt élők kilátásai egyre 

romlottak. Fehérgyarmat és térsége az elmúlt két évtizedben a vesztesek táborát 

„gyarapította”, mint leghátrányosabb helyzetű kistérség. Hátrányos helyzetét több okkal is 

magyarázzák. Mindenekelőtt az országon belüli periférikus fekvésével, amelyet a rossz 

elérhetősége tovább súlyosbít. A keleti határ (és keleti piacokhoz közeli) fekvéséből eredő 

korábbi helyzeti előnyeit a rendszerváltozás után hamar elvesztette és súlyos gazdasági és 

társadalmi problémákkal kellett szembenéznie. Szembe kell néznie a krónikus munkahely 

hiánnyal, a növekvő munkanélküliséggel, a „lecsúszó” rétegek egyre gyarapodó arányával, és 

az itt élő roma kisebbség leküzdhetetlennek tűnő problémáival. A fent említett negatív 

folyamatok mellett még meg kell említeni a fiatal aktív korúak elvándorlását és a helyi 

lakosság elöregedésének gondjait is. Az említett problémák megjelennek a helyi társadalmi 

és etnikai konfliktusok magas arányában is. Annak ellenére, hogy a térség gazdasági és 

társadalmi problémáinak a feloldására a döntéshozók közel két évtizede keresik a megoldást, 

úgy tűnik a halmozottan hátrányos helyzet nem változott. Lemaradása az ország fejlettebb 

térségeihez képest számottevő. Nem csupán az ország fejletettebb térségeihez képest, de a 

saját régióján (Szabolcs-Szatmár Beregi) belül is elmaradottnak számít. Ezek a tényezők 

egyértelműen magyarázzák az, hogy a fehérgyarmati kistérség a jól-lét deficites térségek 

egyik terepeként fogalmazódott meg.   

Jelen tanulmány átfogó célja, hogy társadalomstatisztikai illetve empirikus kutatási 

eredmények (kérdőíves adatok, interjúk) segítségével bemutassa a fehérgyarmati 

kistérségben zajló társadalmi és gazdasági folyamatokat. A tanulmány feladata az is, hogy 

feltárja a jól-lét hiányát meghatározó térségi társadalmi és gazdasági tényezőket.  

A tanulmány négy fejezetből áll. Az első fejezet a kistérség általános bemutatása 

koncentrál a vonatkozó vizsgálat országos trendek függvényében. A második rész a jól-lét  

néhány fontosabb dimenzióját írja le  a stiglitzi koncepció szerint. A harmadik fejezet a jól-lét 
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hiányát meghatározó mechanizmusokat elemzi. Végül a negyedik fejezetben, összegzésre 

kerülnek a legfontosabb eredmények. Ezt követi a felhasznált irodalmak jegyzéke. 

I. A Fehérgyarmati kistérség általános bemutatása 
 

1.1 Földrajzi helyzetből és történelmi múltból adódó sajátosságok 

 

A fehérgyarmati kistérség az Észak-Alföldi Régióban, Szabolcs-Szatmár Bereg megye észak 

keleti szélén fekszik. A kistérség két országgal, Romániával és Ukrajnával is határos. A 

Fehérgyarmati kistérség területén két folyó is áthalad, az egyik a Tisza, a másik a Szamos. 

Természetföldrajzi adottságait tekintve a két folyó meghatározó szereppel bírt a kistérség 

táji képének formálásában. Az ártériségnek is köszönhetően a kistérség területe rendkívül jó 

adottságokkal bír a mezőgazdasági termelésre. Az ártéri területek és a sűrű vízhálózat 

egyben a településstruktúra alakulására is kihatott, hiszen egy tagolt, egymástól elkülönülő 

aprófalvas települések jöttek létre. Az aprófalvas jelleget jól mutatja, hogy a kistérséget 

alkotó 49 településből 5-ben az összlakosság létszáma a 200-at sem éri el, 14-ben 200 és 500 

között mozog a lélekszám, 23 faluban 500 és 1000 közötti a lakosságszám, és csak 7 

településben haladja meg az 1000 főt. A kistérség legnépesebb két települése, a kistérségi 

központ Fehérgyarmat (2012-ben, 7800 lakos) és a 2563 lakosú Tunyogmatolcs.  

A kistérség országon belüli periférikus helyzetét jól mutatja, hogy Budapesttől mért 

távolsága 317 kilométer. A kistérség elérhetőségét rontja, hogy autópálya nem érinti, hiszen 

az M3 autópálya Nyíregyházáig tart, egyetlen gyorsforgalmi út (491-es) halad keresztül a 

területén, ami egyben az ukrán-magyar határátkelőhöz is vezet. Budapestről 

tömegközlekedéssel, vasúton átlag 6 órás menetidővel illetve két átszállással lehet eljutni 

Fehérgyarmatra. Távolsági busz-járat mindösszesen egy megy naponta, 6 órás menetidővel 

és szintén két átszállással, (Egerben és Nyíregyházán).  
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1. Ábra: A fehérgyarmati kistérség települései és közlekedéshálózata 

 

 

 

Forrás: VÁTI TEIR 

 

 

A kistérség földrajzi helyzetéből adódó sajátosságok (Budapesttől, mint a fővárostól, és mint 

a legjelentősebb gazdasági-politikai-kulturális) centrumtól való távolság, a keleti országhatár 

menti fekvés és rossz elérhetőség) a múltban is meghatározták a kistérség fejlődéi 

lehetőségeit, ám akkor a keleti határ menti fekvés és a keleti piacok közelsége inkább 

serkentően hatott a helyi gazdaságra. A kilencvenes évtizedben a megváltozott politikai 

helyzet okán, a keleti határ menti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok visszaszorulásával, 

a szovjet felvevőpiaci kapcsolatok leépülésével, illetve a nyugat felé való erőteljes nyitással 

párhuzamosan a kistérség periferizálódása és leszakadása felgyorsult az ország, de a régió 

fejlettebb térségeitől is.   
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1.2 A kistérség relatív demográfiai és társadalmi helyzete 
 

Népességszám-változás 

A fehérgyarmati kistérség demográfiai mutató részben jobban, részben pedig rosszabbak az 

országos indikátoroknál. Egyfelől elmondható, hogy a kistérségben a népesség természetes 

fogyása a magasabb termékenységi mutatónak köszönhetően lassabb, viszont az erőteljes és 

évtizedek óta tartó elvándorlás miatt összességében a kistérség folyamatosan veszített és 

veszít népességéből. A fehérgyarmati kistérségben élő népesség magasabb termékenységét 

mutatja, hogy 2011-ben 100 nőre jutó élve születések száma 184, miközben a megyében ez a 

szám csak 175, országos viszonylatban pedig 147. A lakónépesség csökkenését azonban a 

népesség országos értéknél magasabb élve születések arányszáma sem tudja ellensúlyozni.   

A fehérgyarmati kistérségben 2011-es népszámlálási adatok alapján 39 406 fő élt.  A 

kistérség lakónépességének maximumát az 1980-as években érte el, amikor 49 ezren lakták.  

1990 után azonban a lakónépesség gyors fogyásába kezdett. 1990 óta 8 ezer fővel (-8074 fő) 

csökkent a kistérség lakosságának száma. 

2.Ábra: Fehérgyarmat lakónépességszám-változás 1950-2012 között 
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Forrás: KSH adatok alapján 

A fehérgyarmati kistérség csökkenő népessége önmagában nem egyedi jelenség, hanem 

országos tendencia.. A X. ábrán jól látható, hogy az elmúlt két népszámlálás időszaka, 2001 

és 2011 között az ország népessége a természetes fogyás és ez elvándorlás következtében 

összesen -2,6%-kal csökkent. Ugyanebben az időszakban a kistérség népessége a duplájával -
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6%-kal csökkent. Különösen szembetűnő a csökkenés mértéke a kistérség központ 

Fehérgyarmat esetében, ahol egy évtized alatt -10%-kal csökkent a lakosság.   

 

 

 3.Ábra:  

Lakónépességszám-változás 2001 és 2011 között, % 

 
 

Forrás: KSH népszámlálási adatok 

 

 

A kistérség központ Fehérgyarmat bár a kistérség legnépesebb települése, népességi és 

gazdasági koncentrációjának számít. fehérgyarmat koncentrálja itt él a kistérség 

népességének 20%-ka. A népessége a kilencvenes évtizedig növekedett dinamikusan, 1990 

óta az akkori népességének 12,7%-át veszítette el.   

 

 

 

4.Ábra: Fehérgyarmat lakónépességszám változása, 1941-2011, (fő) 
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Forrás: KSH Népszámlálás 

 

 

Bár a kistérség népessége 2001 és 2011 között összességében csökkent, a kistérség számos 

településében viszont növekedett a népességszám. 10%-ot is meghaladó volt a 

népességszám növekmény, Uszkán (129%), Magosliget (110%), Kisebb mértékű 

népességnövekedés jellemzi Kishódost (105%), Gacsájt (105%), Milotát (104%). Ezekben a 

településekben a népességnövekmény oka elsősorban a helyi roma kisebbség a magyaroknál 

magasabb termékenységi rátájában keresendő.   

 

5. ábra: Népességszám-változás a kistérség településeiben 2001 és 2011 között, % 
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Forrás: KSH Népszámlálás adatok alapján  

 

 

 Vándorlási különbözet  

 

 

Szabolcs-Szatmár Bereg az ország egyik legnagyobb népességvesztéssel rendelkező megyéje. 

Az elvándorlás mértéke a kilencvenes évtized óta gyorsuló ütemű. A legutóbbi népszámlálás 

időszakában a megye népessége összesen 23 ezer fővel (egy kisváros népességével csökkent)  

amiből az elvándorlás összesen 18 ezer főt tett ki (2011 Népszámlálás, Területi adatok, 

Szabolcs-Szatmár Bereg, 9. old).     

 

6.ábra: Vándorlási különbözet 2001 és 2011 között, (fő) 
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Forrás: KSH Népszámlálás 

 

 

Az elvándorlás különböző mértékben, de a kistérség majdnem mindegyik települését érinti, 

egy tucat településen azonban különböző mértékű bevándorlás a jellemző 2001 és 2011 

között.  Pozitív vándorlási egyenlege volt a vizsgált időszakban Gacsájnak (+108 fő), 

Panyolának (+36 fő), Gyügyének (+22 fő), Kishódosnak (+12 fő), Szamossályinak (+13 fő), 

Uszkának (+10 fő), Tisztabereknek (+36 fő), Kisszekeresnek (+27 fő), Nagyszekeresnek ( +28 

fő). Az érintett településeken tapasztalható pozitív vándorlási egyenleget több tényező is 

magyarázhatja. Egyfelől eredhet egy szegénységi migrációból, vagyis városi (fehérgyarmati, 

vagy egyéb nagyobb) népesség egy részének falusi településre történő visszaköltözéséből 

(pl. Uszka), vagy szuburbanizációs trendekre (pl. Panyola esetében) is utalhat.  
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 Kor szerinti megoszlás 

 

 

Szabolcs-Szatmár Bereg megye Borsod Abaúj Zemplén megyéhez hasonlóan az ország egyik 

legfiatalosabb korszerkezetű megyéje. Ezt mutatja az is, hogy a fiatalkorúak (14 év alattiak) 

aránya itt az országos érték (14,6%) helyett 17,4%-os. Ugyanakkor az időskorúak (60-X 

évesek) aránya az országos érték (23,5%) alatti 19,8%.Mindazonáltal 1960 hoz viszonyítva az 

öregedési index értéke megháromszorozódott, vagyis az elöregedés folyamata a jellemző itt 

is (2011.Népszámlálási adatok. Területi adatok. Szabolcs Szatmár Bereg, 12.old).  

A fehérgyarmati kistérség népességének korszerkezete szintén eltér az országos értékektől. 

Azt láthatjuk, hogy mind az országos aránynál, (14,6%), mind pedig a megyei értéknél 

(17,4%) magasabb a fiatalkorúak (14 év alattiak) aránya, amely 18,3%-os volt 2011-ben.  

Különbséget tapasztalhatunk az időskorúak arányában (21,9%) is, amely meghaladja a 

megyei értéket (19,8%), viszont alatta marad az országos értéknek (23,5%). A kistérség 

központ Fehérgyarmatra viszont a városokra jellemző idősebb korstruktúra a jellemző.  

Mindezek alapján kijelenthető, hogy a fehérgyarmati kistérség fiatalosabb korszerkezettel 

rendelkezik, mint akár a megye, akár az ország.    

 

7.ábra: A Fehérgyarmati kistérség korszerkezete, 2011 
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Forrás: KSH Népszámlálási adatok 
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Iskolai végzettség 

 

 

 A népesség iskolai végzettség szerinti megoszlása alapján is jelentős különbségek 

mutathatók ki, az országos, megyei és kistérségi mutatók között.  Számottevő az eltérés a 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányában. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a 

felsőfokkal 8 egyetemi vagy főiskolai diplomával) bírók aránya 13%, ami elmarad az országos 

19%-tól. A felsőfokú végzettségűek aránya még alacsonyabb a fehérgyarmati kistérségben, 

ahol a népességnek csak 9,2%-ka rendelkezik diplomával. A kistérség központ Fehérgyarmat 

tekintetében az országos értéknek megfelelő a diplomások aránya (19,5%).     

 

8.ábra: Iskolai végzettség, %, 2011 
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A kistérség településeinek 95%-ban a diplomások aránya jóval 10 % alatti, jellemzően 4-5% 

között mozog. A 2011-es népszámlálási adatok tanúsága szerint a kistérség központ 

Fehérgyarmaton kívül, csak két település esetében haladja meg a diplomával rendelkezők  

 

aránya a 10%-ot, Milotán (11%) és Nagyhódoson (11,5%). Kiugróan alacsony a diplomások  

száma az ukrán és a román határ menti településekben ahol jellemzően 5% alatti az arányuk.  

 

9.ábra: Diplomások aránya a Fehérgyarmati kistérség településeiben, 2011, % 

 

 

Forrás: KSH népszámlálási adatok alapján  

 

Az itt élő népesség az országos átlagnál is alacsonyabb iskolázottságát több tényező is 

magyarázhatja. Egyrészt az akut és évtizedek óta elhúzódó munkahely hiány. A kilencvenes 

évek elején bezárt és leépülő korábbi állami vállalatok, mezőgazdasági üzemek helyére csak 

nagyon mérsékelt számú új vállalkozás lépett. Kevés, illetve nincs a kistérségben számosan 

olyan munkahely amely képes lenne felszívni és megtartatni a helyi, képzettebb és tanultabb 

népességet. Különösen azért is probléma ez, mert a képzettebb fiatalok képesítésüknek 

megfelelő munkahely hiányában elvándorolnak, elköltöznek. Mindezzel tovább súlyosbítva a 

térség társadalmi-gazdasági problémáit.   

 

 

Roma kisebbség aránya 

 

A 2011-es népszámlálási adatok szerint a roma kisebbség aránya országos szinten 3%, 

Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 8%, a fehérgyarmati kistérségben, az országos arány 



                              

13 
 

négyszerese, 12% volt.1 A megyében és a kistérségben is magas a roma kisebbség 

koncentrációja.  

 

 

 

10. ábra: Roma kisebbség aránya, 2011, % 
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Forrás: KSH Népszámlálási adatok 

 

A romák kistérségen belüli koncentráltan vannak jelen, egy-egy településen különösen 

magas az arányuk. Fehérgyarmaton alacsony (2%), azonban egyes kistérségbeli 

településekben a romák aránya különösen magas. Például Uszkán, ahol a legutóbbi 

népszámlálás során a lakosság 53%-ka vallotta magát roma származásúnak. Tisztabereken 

(36%), Kispaládon (32%), Csaholcon (30%), Szatmárcseke (28%). Ezeken a településeken 

társadalmi problémák is halmozottan vannak jelen, úgymint helyi lakosság alacsony iskolai 

végzettsége, a magas munkanélküliség megléte, az itt élő lakosság rossz egészségi állapota  

és elszigeteltsége. A romák erőteljes térbeli koncentrációja egyben a szegregációjukat is 

mutatja, vagyis elkülönülésüket a magyar, az iskolázottabb, jobb jövedelmű, jobb 

érdekérvényesítési képességű társadalmi csoportoktól. Az etnikai szegregáció mértéke a 

témával foglalkozó szakirodalom szerint egyre nagyobb, a magas arányban roma lakta falvak 

leszakadása, mind társadalmi, mind gazdasági értelemben egyre súlyosabb probléma a 

kistérségben. A romák, nem romák közötti térbeli elkülönülés nem csak települések között, 

hanem településeken belül, az egyes településrészek között is jelentős.    
                                                             
1   A romák pontos arányának meghatározása szinte lehetetlen feladat, hiszen a népszámlálás során csak 

az jelenik meg roma származásúként, aki magát is annak vallotta.  
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11.ábra: Romák aránya a Fehérgyarmati kistérség településeiben, 2011, % 

 

 
 

Forrás: KSH Népszámlálás adatok alapján 

A hátrányos helyzetű roma népesség társadalmi felzárkóztatása az egyik legégetőbb feladata 

a kistérségnek, erre vonatkozóan számos országos szintű programban vett és vesz részt 2a 

kistérség. Ugyanakkor egyes kutatások rámutattak, hogy a romák felzárkóztatására és 

társadalmi integrációjára szánt pályázati források sok esetben nem jutnak el a megfelelő 

szereplőkhöz, vagyis a romákhoz, mivel ők eleve rosszabb eséllyel indulnak a pályázati 

forrásokért. Ennek oka a roma civil szervezetek alacsonyabb és rosszabb érdekérvényesítő 

képessége, és általános eszköz és tőkeszegénysége (Kadet-Varro, 2010).   

 

 

 

                                                             
2 Például a Helyi Esélyegyenlőség Program, Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíj Program 
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1.3 A kistérség gazdasági helyzete 
 

2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség 

 

 

A Fehérgyarmati kistérség egyik legsúlyosabb problémája (az elvándorlás és etnikai 

szegregáció mellett), az itt élő népesség alacsony foglalkoztatottsága és a tartósan munka 

nélkül maradók magas aránya. A 2011-es népszámlálási adatok tanúsága szerint a 

munkanélküliségi ráta az országos érték (10,5%) kétszerese (24%). A kistérségben a 

munkanélküliségi ráta a megyei értéket (18,5%) is jelentősen meghaladó mértékű volt. A 

magas munkanélküliséget több tényező is magyarázza. Egyrészt magyarázza az itt élők 

átlagnál (országos, megyei) alacsonyabb iskolai végzettsége, amely egyértelműen rontja a 

munkaerőpiaci helyzetüket. A magas munkanélküliséget magyarázza az is, hogy a térségben 

az elmúlt húsz évben nem jelentek meg jelentős számú munkaerőt foglalkoztató cégek, 

vállalatok. A munkanélküliek helyi népességen belüli magas arányát magyarázza az is, hogy a 

képzettebb és jobb munkaerő piaci pozíciókkal rendelkezők elvándoroltak, elvándorolnak.    

 

 

 

 

12.ábra: Munkanélküliségi ráta. 2011, % 
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Forrás: KSH adatok alapján 

 

Különösen súlyos a munkanélküliség problémája az egyébként is hátrányos helyzetű magas 

arányban romák által lakott településekben. 20% fölötti volt a munkanélküliség az ukrán-

magyar határmentén Uszka, Kishódós, Kispalád.  

 

13.ábra: Munkanélküliségi ráta a Fehérgyarmati kistérség településeiben,%,2011 

 

 



                              

17 
 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

 

Mint azt már ez előzőekben említettük a foglalkoztatottsági problémák legfőbb oka az, hogy 

kevés a helyi munkaerőt felszívni és foglalkozatni képes vállalkozás, vagy intézmény. A 

kistérség legnagyobb foglalkoztatója a Fehérgyarmaton működő Szatmár Beregi kórház, 

melynek összesen 500 foglalkoztatottja van. A másik jelentős foglalkoztatató a gépjármű 

alkatrészeket és kandallókat gyártó FIPKERSZ kft., az elektromos motorokat előállító FEVILL-

Elektric kft, a fa és építőipari profilú REABOR kft. A foglalkoztatási helyzetet súlyosbított, 

hogy 2004-ben felszámolták a 400 főt foglalkoztató HODIKOT kft. A kistérség többi 

településében az egyedüli foglalkoztató az önkormányzat, vagy esetleg egy-egy településen a 

vendéglátás jelenthet munkaalkalmat. A foglalkoztatottság problémáit súlyosbítja, hogy a 

helyi vállalkozások jellemzően segédmunkás munkakörbe keresnek munkaerőt, vagyis 

helyben zömében csak alulképzettek számára van esély munkát találni, a képzettebb 

munkaerő ingázásra, vagy elköltözésre kényszerül. 

 

 

 

Jövedelmi helyzet 

 

Az alacsony foglalkoztatottság és a magas munkanélküliség megjelenik a kistérségben élők 

jövedelmi helyzetében. Ezt tükrözi az egy főre jutó személyi jövedelemadó mértéke is. A 

jövedelmi különbségek jól érzékelhetőek továbbá a kistérség központ Fehérgyarmat, illetve a 

közvetlen vonzáskörzetébe tartozó települések (pl. Nábrád), valamint a leszakadó határ 

menti, halmozottan hátrányos települések között (Uszka, Kishódos, Kispalád, Magosliget). 

Fehérgyarmat és közvetlen környezetébe tartozó települések relatíve jobb helyzete még úgy 

is jelentős, hogy egyébként a kistérség központ szja/fő értéke a vidéki átlagot sem éri el (A 

fehérgyarmati kistérség integrált területfelesztési….., 2005,  48.old).    
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14.Ábra: Egy főre jutó személyi jövedelemadó mértéke a Fehérgyarmati kistérségben 

 

 

Forrás: TEIR adatok alapján  

 

 

 

A  következő fejezetben a stiglitzi  jól-lét dimenzióján keresztül mutatjuk be a kistérség 

sajátos helyzetét. A következő fejezet már elsősorban az empirikus adatokra, ezen belül a 

kérdőíves felmérésre alapoz.  

II. Jól-lét dimenzióinak jelenléte, hiánya 

2.1 Életkörülmények 

 

A kistérségben élők anyagi átlagos életszínvonala alacsony. A 2013-ban publikált IVS szerint, 

amelyben az adófizetők számának alakulását vizsgálták 2001 és 2011 között, világosan 

kiderül, hogy míg megyei szinten növekedett az adófizetők száma, addig a Fehérgyarmaton 

csökkent (Fehérgyarmat IVS, 2013, 31. old). Az adófizetők számának tendenciózus 

csökkenése összefüggésben lehet a város kedvezőtlen demográfiai folyamataival, a fiatal 

munkaképes korú és egyben képzettebb lakosság elvándorlásával és az elöregedéssel. Bár 

erről nincs rendelkezésre álló statisztika, ám a megkérdezett interjúalanyok összegzett 

véleménye szerint a fehérgyarmati kistérségben kapott bérek sem a köztisztviselők, sem 
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pedig a szakmunkások esetében nem érik el az ugyanolyan munkakörben dolgozó fővárosi és 

„dunántúli bérek”-ét.  

Ahogy az egyik interjúalany fogalmazott: „Ami még véleményem szerint nagy probléma, azon 

túl, hogy nincs elég munkahely, ami van, az is alacsony színvonalú, hanem a bérszínvonal is 

jóval alacsonyabb, mint mondjuk az ország nyugatibb részében tapasztaltaktól. Mondok egy 

példát. Van itt egy hatvani cégnek egy leányvállalata. Meg mernék rá esküdni, hogy 

ugyanazt a munkát Hatvanban magasabb órabérben végzik a munkások, mint itt. a mi 

járásunkban minimálbér környékén keresnek, addig egy nyíregyháza viszonylatában már 

jobban keresnek adott munkakör Itt az emberek többségét 50-60 ezer forintért dolgoztatják, 

napi nyolc órában esetleg egészségtelen körülmények között. 

Az önkormányzat és a KSH általi kimutatásokból kiderül, hogy a fehérgyarmati kistérségben 

élők jelentékeny és növekvő számban kénytelenek szociális segélyekből élni és ezt 

kiegészíteni esetleg a mezőgazdasági időszakos munkával (pl. uborkázással) vagy adott  

esetben feketegazdaságból származó jövedelemmel. Az IVS szerint a lakosság 15%-ka 

segélyekből él, csak Fehérgyarmaton.  A megkérdezett interjúalanyok bár nem szerették 

nevén nevezni, de sok esetben sejtették, hogy különösen az ukrán határ menti falvakban a 

cigaretta csempészet az egyik megélhetési lehetőség és erre már kiterjedt bűnszervezetek is 

vannak.    

A kérdőíves felmérésünk eredménye alapján megállapítható, hogy megkérdezettek közel 

70%-ka havi nettó átlagos jövedelme nem haladja meg a 70 ezer forintot. A megkérdezettek 

további 19,8% vallotta azt, hogy havi jövedelme 70-100.000 forint közötti, 11% hogy 100-150 

ezer forint közötti, és csupán 0,2 % mondta azt, hogy jövedelme 150-200.000 forint közötti 

(lásd: 15. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

20 
 

 

15.ábra: Önnek mennyi a havi nettó jövedelme? N=400 

 

Forrás: TÁMOP kérdőíves adatok, 2014 

Az alacsony jövedelmek miatt az itt élők bár eltérő mértékben, de nehezen élik meg a 

mindennapokat. A megkérdezettek 42%-ka vallotta azt, hogy állandó anyagi problémákkal 

küszködik és „éppen, hogy kijönnek a havi jövedelmükből” (lásd: 16. ábra).  

 

16.ábra: Mennyire jellemző az Önök életére az anyagi nehézségek? 

 

Forrás: TÁMOP kérdőíves adatok, 2014 
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A szegénység ugyan egy relatív fogalom, viszont a megkérdezett interjúalanyok többsége 

egyet értett abban, hogy a kistérségben jelen van a szegénység és adott esetben egyes 

települések esetében mélyszegénységben élőkről is beszélhetünk. A szociális területeken 

dolgozó megkérdezett szakemberek szerint nagy a szegénység és a kilátástalanság 

különösképpen a vidéki falvakban. A szociális segély felső határa 37.000 forint. Ahogy az 

egyik megkérdezett szakember fogalmazott: ” Itt nagyon sok a szegény ember és nem csak a 

romák, magyar családok is bőven vannak. Sokan azt hiszik, hogy vidéken olcsóbb az élet. 

Ismerőseim mindig meglepődnek, amikor mondom, hogy mennyibe kerülnek itt a közüzemi 

díjak. Komolyan mondom, hogy drágábbak, mint máshol. A gáz bevezetésével pedig nagyon 

sok családnak lett hóról-hóra problémája a rezsi kifizetése itt. Nagyon sok család él itt 22.800 

forintból. Képtelenség ennyi pénzből kifizetni a rezsit, rendesen táplálkozni, a gyereket 

iskolába járatni, az öltözködést már nem is mondom.... Hacsak arra gondolok, hogy én egy 

hétvégén mennyit költök el, a családi ebédre, vacsorára, akkor..  

A mélyszegénység különösképpen az egyedülálló időseket érinti, akik betegek, és a minimális 

összegű nyugdíjukból kell megvenni a gyógyszerüket és csak abból tudnak a további 

megélhetésre költeni, ami marad.  

„Az a probléma, hogy az elmúlt évtizedekben ez a réteg folyamatosan leszegényedett és a 

legnagyobb problémája, hogy nincs elég pénze a gyógyszerre. vannak közöttük olyanok, akik 

olyan gyógyszert szednek, amit nem támogat az OEP. De ők olyanok, hogy addig, amíg nincs 

minden számla befizetve, addig nem költenek semmire, sem ételre, sem gyógyszerre. Csak 

amikor a sárga csekkek már be vannak fizetve, akkor veszik meg a gyógyszert. A 

megélhetésre pedig annyi jut, amennyi. A legtöbb ilyen idős nyugdíjas, 50 vagy 60 ezer 

forintból tartja fenn magát.” 

Mélyszegénység jelenlétéről árulkodnak a következő, szintén megkérdezett szociális 

területen dolgozók tapasztalatai alapján elmondottak, arra vonatkozóan mit szoktak 

tapasztalni, ha kimennek családlátogatásra: „Én voltam egy olyan családnál, ahol például egy 

ágy volt csak és azon aludtak négyen. Sok helyen nem fizetik a rezsit, ezért kikapcsolták már 

az áramot…” 

Az itt élők vagyoni helyzetről elmondható, hogy a lakosság döntő többségének nincs 

semmiféle megatakarítása, mert nem rendelkezik olyan mértékű jövedelemmel, ami ezt 

lehetővé tenné (lásd: 17. ábra). 

 

 

 

 



                              

22 
 

 

 

17.ábra: Rendelkezik-e Ön és családja készpénz-megtakarítással? N=400 

 

Forrás: TÁMOP kérdőíves adatok,2014 

Ez azt is jelenti, hogy egy hirtelen, nem várt kiadásnál komoly gondok lehetnek, és sajnálatos 

módon ezt használták ki a hitelintézetek és bár ezt sem mondták ki a megkérdezettek, ám az 

uzsora sem ismeretlen. Az interjúk összegzett eredményei azt is világossá tették, hogy 

különösen a vidéki falvakban általános jelenség az üzletekben, boltokban a „kockás füzet”. 

Azaz számosan akadnak olyanok, akik hitelre vásárolnak, s amikor következő hó elején 

megjön a segély, vagy a fizetés, akkor fizetik vissza a tartozásukat. Egy vidéki halmozottan 

hátrányos faluban a kocsmatulajdonos a következőket mondta: „Van fogyasztás, nem 

panaszkodom a forgalomra. Most főleg, hogy hó eleje van, most kapták meg a segélyeket, 

ilyenkor hitelben is vásárolnak. 

 Különösképpen a romák esetében hangzott el több ízben is az az észrevétel, hogy életüket 

és fogyasztásukat teljes egészében a segélyek határozzák meg, amikor megkapják a segélyt 

akkor „dőzsőlnek”, amikor elfogy hó közepén a pénzük, hitelért vásárolnak. 

A kérdőívben megkérdezettek 22,5%-ka rendelkezett valamilyen hiteltartozással a 

megkérdezés időpontjában.  Egyharmaduknak 33%-nak közüzemi díjhátraléka volt.  
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2.2 Foglalkoztatási viszonyok  

 

Fehérgyarmat és térsége súlyos, évek óta elhúzódó és akut munkahely-hiánnyal küzd. 1990 

után jelentősebb számú munkaerőt foglalkoztató vállalat nem tudott megtelepedni a 

térségben, a régiek (pl. HÓDIKÖT, mérleggyár) pedig fokozatosan leépültek, majd 

megszűntek, több száz embert téve ezzel munkanélkülivé. A város és egyben a térsége 

legnagyobb foglalkoztatójának a kórház és az önkormányzat számít. Bár a kiskereskedelem a 

városokban, kiemelten Fehérgyarmaton fejlődött ez sem volt képes felszívni a jelentékeny 

számú munkaerőt. 2008-tól kezdődően működő Ipari parkban pedig összesen négy darab (!) 

vállalkozás telepedett meg, ezek is kis-és közepes vállalkozások. Multinacionális vállalat idáig 

nem telepedett meg a városban, aminek több oka is van. Egyrészt a város kedvezőtlen 

elérhetősége, amelyet a határ menti fekvése sem javít, hiszen, ahogy egy interjúalany 

megfogalmazta: „Szatmárnémeti alig 50 kilométerre van és akkor már egy multi cég inkább 

oda telepedik meg, mint az alig 7 ezer fős Fehérgyarmatra. Másfelől pedig az adózási 

szabályok is vállalkozó barátiabb Romániában, mint Magyarországon.”  Másrészt a városban 

nincs speciális szaktudást igénylő tudással rendelkező munkaerő. Tovább súlyosbítja a 

helyzetet, hogy nem csupán megfelelő számú munkahely nincsen, de megfelelő számú, 

kvalifikált munkaerőt felszívni képes munkahely sincs, sem Fehérgyarmaton, sem pedig a 

térségében. Ez pedig azt jelenti, hogy azok a fiatalok, akik piacképes tudással rendelkeznek, 

azok elmennek a városból és jellemzően már nem is térnek vissza. Akik a városban és 

kiemelten a vidéki térségben maradnak, azok jellemzően alacsony képzettséggel bíró 

fiatalok, vagy pedig egy korosodó korosztály, akiknek jelentős arányban már esélyük sincsen 

elhelyezkedni.  Annak ellenére, hogy Szatmár-Berg megye természeti adottságai kedvezőek a 

mezőgazdasági termelésre, és az államszocializmus idején jelentékeny számú TSZ működött 

a térségben és az élelmiszer feldolgozó ipar is jelentős volt, ez mára nem ad már csak egy 

„maroknyi embernek munkát, akik jellemzően mezőgazdasági nagyvállalkozók és gépesített 

földjeik vannak, ahol búzát, vagy kukoricát termesztenek. Földjeikhez jellemzően vagy úgy 

jutottak, hogy családi tulajdonban volt, vagy pedig részt vettek a korábbi TSZ tulajdonába 

tartozó földek privatizációjában. Annak tényét, tehát, hogy a mezőgazdasági termelés nem 

nyújthat a helyieknek tömegesen igazi megélhetést a kérdőív eredménye is alátámasztotta, 

miszerint a fehérgyarmati kistérségben élő megkérdezettek 92%-ka csak saját magának 

termelt zöldséget és gyümölcsöt 2013-ban. Kevés azok aránya, akik a mezőgazdasági 

termelésből meg is élnek, és még alkalmazni is tudnak munkaerőt (nem csak időszakosan). A 

megkérdezettek között a szántóterületre alkalmas földje is csak 6,2 %-nak volt.  
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18.ábra: Volt-e 2013-ban a háztartás használatában művelésre, állattenyésztésre alkalmas 

földterület? 

N=400 

 

Forrás: TÁMOP projekt kérdőíves adatai, 2014 

A város és térsége akut és súlyos munkahelyhiányának égető problémáját a megkérdezett 

döntéshozók és szakemberek egyformán a legsürgősebben megoldandó problémának látják, 

ugyanakkor a megoldást másban látják. A város vezetése még nem „adta fel” hogy egy 

külföldi tulajdonú magas hozzáadott értéket képviselő vállalkozás megtelepedjen a 

városban. A város évek óta tárgyalásban van egy kínai befektetővel, aki egy szivattyúgyárat 

hozna Fehérgyarmatra és a tervek szerint 30-40 felsőfokú műszaki szakembernek is adna 

munkát. Elhangzottak azonban olyan vélemények a többi megkérdezett részéről, ami alapján 

kiderül, hogy a kínai befektető egyfajta „szép ígéret” mintsem kézzelfogható valóság. Ezt 

támasztja alá egy következő mondat az egyik interjúalanytól: 

„10 éve várunk erre, csak még nem ért ide. De ez egy összeszerelő üzem lenne. De az a 

probléma, hogy az összeszerelő üzemet a legkönnyebb elköltöztetni, amint megszűnik az 

állami támogatás vagy megváltozik az adórendszer, abban a pillanatban elviszik máshová. 

Amint megváltozik a befektető hangulata összecsomagolja és elviszi. Egy gyártókapacitást 

már nem olyan könnyű elvinni. A végeken függeni a befektetőktől nem egy perspektíva.  Itt 

helyben kellene megteremteni azokat a kapacitásokat, amik 5-10 év múlva is működnek.” 

Többen ezért a városban úgy vélekednek, hogy nem a multinacionális vállalatokra, hanem a 

meglévő helyi adottságokra és lehetőségre épülő gazdasági fejlődésre. „Ennek a térségnek 
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mezőgazdasági adottságai vannak. Ide nem fog jönni a Mercedes, nem fog jönni a Bosch, de 

nem is kell jönnie! Itt azokkal az adottságokkal kellene élni amik, vannak.” Egyes vélemények 

szerint egy erőteljes állami beavatkozásra volna szükség: „Egy ilyen helyen, ami ennyire 

elmaradott, mint a mienk, állami támogatás nélkül nem megy. Például készíthetnénk mi itt a 

hadsereg igényeinek megfelelő ruhákat, lehetne itt egy államilag dotált varroda. Stabil 

felvevőpiacra lenne szükség. Itt kellene az államnak a monopolhelyzetét kihasználni. Mert, 

ahogy a térségben sokan vélekednek, hiába akarna egy multicég letelepedni fehérgyarmaton 

és térségében, jó esély van rá, hogy nem találna megfelelő képzettséggel rendelkező 

munkaerőt. Ennek többen is hangot adtak: „Ha idejönne egy hiper szuper vállalkozás, ki 

dolgozna benne? Rosszul van gombolva az egész”. Problémaként említették többen azt is, 

hogy az emberek többsége, kiemelten azok, akik már évek óta nem dolgoztak, esetlegesen 

kiábrándultak már a munkakereséséből és reménytelennek is érzik azt, nem is akar már 

dolgozni, hiszen úgy gondolják, vagy nem éri meg dolgozni, vagy úgy sem találna. Vannak, 

akik a segélyezési rendszert is hibáztatják, mivel nem ösztönzi az embereket arra, hogy 

visszatérjenek a munkaerőpiacra. 

„Van, aki minden fűszálat megmozgat azért, hogy dolgozhasson, van, akinek ez a segélyeken 

való tengődés életformává vált. Sajnos. Az az igazság, hogy több száz embert állt rá erre az 

életformára. Már eleve sokan úgy nőnek fel, hogy minek dolgozni? Minek kelljen fel 

hajnalban és dolgozzon 8-10 órát, ha nagyjából ugyanannyit kap a szociális támogatások, 

segélyek, közmunka programból ??? Kérdem én, minek „strapálja magát?” 

2.3 Egészségügyi helyzet 

 

2.3.1 Egészségügyi ellátás 

 

Az egészségügyi ellátórendszer tekintetében elmondható, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg 

megyében a tízezer lakosra jutó háziorvosok és házi gyermekorvosok száma elmarad az 

országos átlagtól és a szomszédos megyék átlagától is. Ugyanakkor a kórházi ellátottság 

szempontjából kedvezőbb a helyzet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 5 városban 

található. kórház, a működő kórházi ágyak száma összesen 3908 db, ebből Nyíregyháza 1869 

ágy, Kisvárda 599 ágy, Nagykálló 530 ágy, Fehérgyarmat 470 ágy, Mátészalka 440 ágy. Ennek 

következtében a megye és a Fehérgyarmat helyzete kedvezőbb. a tízezer lakosra jutó 

működő kórházi ágyak száma (70,4) meghaladja a Budapest nélkül számított megyék átlagát 

(63,9). 

(Fehérgyarmat Város IVS, 2011).  

A megyében leginkább a gyermekorvoshiány van, Fehérgyarmaton összesen négy 

gyermekorvos van. További probléma a háziorvosi praxisok továbbadása és az orvos 

utánpótlás. Fehérgyarmaton a szakrendelések okoznak némi problémát, mert például 

pszichiátriai gondozás csak egyszer van egy héten, az alkohol problémákkal a szakkezelés 



                              

26 
 

csak Nagykállón van. komoly probléma, hogy szülész-nőgyógyász csak havonta egyszer „jut 

el” a határ menti településekre, noha ott születik a legtöbb gyermek. Szűrővizsgálatokat is 

időszakosan tudnak elvégezni úgynevezett szűrőbuszokkal. A leghátrányosabb helyzetben 

ebben a tekintetben is a határ menti elzártabb falvak vannak, ahova nehezen jutnak el ezek a 

szűrőbuszok és ritkán.  

 

19. ábra: Háziorvosi ellátásban részesültek számának változása Fehérgyarmaton 2000-2012 

között, (esetek száma) 

 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

 

Az egészségügyi ellátás Fehérgyarmaton a kórháznak köszönhetően kielégítő. 1996 óta látja 

el az ellátási körzetébe élő 90 ezer embert. A kórház jól felszerelt és az utóbbi évtizedben 

számos bővítésen ment keresztül a kórház, aminek következtében a kórházi ágyak száma is 

növekedett így a fekvőbetegek száma is.  
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20. ábra: Működő kórházi ágyak számának változása Fehérgyarmaton 200 és 2012 között, 

(db) 

 

 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

Az egészségügyi alapellátásban való nyilvánvaló területi egyenlőtlenségekre világít rá a 

következő, kérdőíves eredményekből készült ábra is, amely a háziorvosi szolgáltatás 

igénybevételét mutatja a kistérség fejlett és fejletlen településeiben. Átlagban a 

megkérdezettek 81%-ka helyben a lakóhelyén veszi igénybe a háziorvosi szolgáltatást, és a 

fennmaradó 17,3% másik településre jár el háziorvoshoz. A fejlett településen élő 

megkérdezettek az átlagnál valamivel magasabb 86 %-ban helyben és 12-ban máshol, míg a 

fejletlen településeken helyben 76%, míg más településeken már 22% veszi igénybe a 

háziorvosi szolgáltatást.  
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21.ábra: Hol veszi igénybe a háziorvosi szolgálatot? 

 

 
 

 

 2.3.2 Egészségi állapot 

 

A fehérgyarmati kistérségben élők születéskor várható élettartama elmarad az országos 

átlagtól, ami szoros összefüggésben van az itt élők alacsony életszínvonalával és jövedelmi 

viszonyaival is. Mindezek együttese járul hozzá, hogy az itt élők korábban halnak és súlyos 

betegségektől szenvednek. A kedvezőtlen egészségi állapotukhoz hozzájárul a stresszes 

életforma is, a mindennapi megélhetési problémák okozta stressz, a magas 

alkoholfogyasztás is. Az egészségügyi kockázatoknak főleg az elzárt falvakban élő egyedülálló 

idősebb emberek vannak kitéve, akiknek gondot okoz a krónikus betegségeik ápolása és 

szinten tartása. Mivel ezek az idős emberek jellemzően nagyon kevés nyugdíjból élnek és 

nem jutnak minden esetben hozzá a megfelelő gyógyszerhez. Főképpen a kistérség 

legfejletlenebb és leginkább kieső településeiben probléma, hogy nem mennek orvoshoz 

csak akkor, ha már baj van. A kistérség egy hátrányosabb helyzetű térségben dolgozó körzeti 

orvos tapasztalata szerint: „Ez a rendszerváltás stresszes dolog volt, sokan belerokkantak itt. 

A legtöbb betegség,  szív és érrendszeri, cukorbetegség is gyakori, vannak akik hozzák 

magukkal a családi géneket, a betegségek felé való hajlamot. Egyrészt vannak olyanok, akik 

70-80 évesen egészségesek, romák is, hosszan élnek, megvannak a betegségeik, de szinten 

tudjuk tartani őket gyógyszeres kezeléssel. A középkorúak viszont, gyógyszerrel is hamarabb 

elmennek. 20-30-40 körülieknél gyakran alkoholisták, cigarettáznak, az ő köztük is vannak 

betegségek. Most az egészségügyi állapot kicsivel fontosabb lett. de azért csak akkor mennek 
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orvoshoz, ha baj van.”Az itt élők kedvezőtlen egészségügyi állopotához hozzájárul az is, hogy 

kiemelten a hátrányos helyzetű falvakban élőknek az anyagi helyzete sem engedi, és 

emellett hiányzik a megfelelő tudása, ismeretei ahhoz, hogy egészségesen éljen, 

táplálkozzon. Sajnos a felsoroltak mellett az igénytelenség is egy fontos dimenzió. „Jellemző, 

hogy a szülőknek nincsenek nagy igényeik, akkor a gyerekeknek sincs, annyi az igényük, hogy 

legyen internet, fizikai jól-létük meglegyen, ezekre inkább figyelnek, mint másra.” 

Némileg jobb a helyzet a kicsi gyermekek esetében, mert őket még nagyon óvják, féltik, és a 

legkisebb aprósággal is orvoshoz rohannak velük. Érdekes véleményt fogalmazott meg az 

egyik interjúalanyunk ezzel kapcsolatban, aki szintén tapasztalta, hogy egy egyszerű náthával 

is inkább beviszik a szülők a gyermeket Fehérgyarmatra, minthogy a körzeti orvos lássa el. 

„Képesek ezért autót lízingelni, hogy megmutathassák a közösségnek ők mennyire 

tehetősek.” Véleménye szerint ez egy fajta „sznobság” illetve a kivagyiság mutatása. Az 

elmaradott falvakban a higiénés viszonyok sem a legjobbak, de ez inkább csak néhány 

családot érint. Egyébiránt a tisztaság és a higiéniára való törekvés nincs szoros 

összefüggésben az anyagi helyzettel, hiszen ahogy egy interjúalanyunk fogalmazott: „Seprű 

még a legszegényebb háztartásban is akad…” A megkérdezett egészségügyben dolgozó 

szakemberek szerint az elsődleges halálozási ok sajnálatos módon a daganatos 

megbetegedések és ezt követik a szív és érrendszeri megbetegedések. Az alkoholizmus 

mértékéről eltérő véleményekkel találkoztunk az interjúk során. Egyesek szerint az 

alkoholizmus az egyik legfontosabb halálozási okok között van, ugyanakkor elhangzottak 

olyan vélemények is, hogy az elmúlt huszonöt évben jelentősen csökkent az alkoholisták 

száma, azon egyszerű oknál fogva, hogy nincs az embereknek pénzük alkoholra. Ez azonban 

nem jelenti azt, hogy rossz minőségű olcsó szeszt nem isznak, legfeljebb nem a kocsmában, 

hanem otthon. Egy botpaládi interjúalany elmondása szerint: „Régen, vasárnap reggelenként 

a kocsma tele volt, most teljesen üres, szóval nincs már rá pénzük.” Ami szintén meglepő, 

hogy az alkohol helyébe úgy tűnik a nem kevésbé költséges cukrozott üditőitalok kerültek. 

Legalábbis ezt támasztotta alá az egyik faluban a kocsmatulajdonos válasza arra a kérdésre, 

hogy mi a legkelendőbb terméke: „Inkább az édesség, chipsek, csokik, sós sütik. Nagyon sok 

a gyerek és esténként üdítőt adunk el. Az alkoholfogyasztás visszaesése vélhetően 

összefüggésben van a szabadegyházak megjelenésével is, mivel ezek az egyházak megtiltják 

a híveiknek az alkoholfogyasztást (a csúnya beszéd mellett). A kérdőíves vizsgálat 

eredményei azt mutatták, hogy a megkérdezetteknek csak 6,4%-ka vallotta azt, hogy nagyon 

sikeresnek érzi magát az egészségének a megőrzésében. 42%-uk mondta azt, hogy 

közepesen elégedett vele. 
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22.ábra: Mennyire érzi magát sikeresnek az egészégével kapcsolatban? 

N=400 

 

Forrás: TÁMOP kérdőív, 2014 

Ugyanakkor a megkérdezettek 31%-ka tapasztalja gyakran, hogy hát és derékfájása van, 

fáradt. További 23%-uk panaszkodik mozgásszervi problémákra. 14%-uk álladóan 

alvásproblémákkal küszködik és ugyanennyien említették a fejfájást. 

 

23.ábra: Leggyakrabban tapasztalt egészségügyi bántalmak, az említések %-ában 
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Forrás: TÁMOP kérdőív, 2014 

Arra a kérdésre, hogy mennyire tartják a megkérdezettek az alkoholizmust problémának a 

saját lakókörnyezetükben 25% válaszolta azt, hogy inkább súlyos probléma, 30% szerint 

viszont nem súlyos. 

24.ábra: Mennyire tartja súlyos problémának az alkoholizmust a közvetlen 

lakókörnyezetében? 

N=400 

 

 

 Szenvedélybetegséget csak mindösszesen 0,4% mondta azt, hogy a saját családjában 

tapasztalt ilyet, illetve van ilyen 99,6% szerint nincs. A korábbi válaszoknak ellentmondó, 

hogy a fehérgyarmati kistérségben élő megkérdezettek 34,9%-nak a családjában van olyan, 

akinek tartós egészségügyi problémája (magas vérnyomás, cukorbetegség stb.) fordul elő.  

 

25.ábra: Tartós egészségügyi probléma előfordulása a családban,% 
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Forrás: TÁMOP kérdőív, 2014 

 Ősszegezve az egészségi állapotra vonatkozó empirikus eredményeket elmondható, hogy a 

fehérgyarmati kistérségben élők általános egészségi állapota kedvezőtlen képet mutat. A 

statisztikai adatok egyértelműen az országosnál rosszabb halálozási rátát és születéskor 

várható élettartamot jeleznek. Az interjúk összegzett eredményei is azt mutatják, hogy 

kiemelten a kistérség aprófalvas, elmaradott határ menti falvaiban élő, hátrányos helyzetű 

(idős egyedülállók, munkanélküliek, romák) társadalmi csoportok esetében beszélhetünk 

rossz egészségügyi állapotról, ezen belül is a krónikus betegségek jelenlétéről, a higiénia 

hiányáról, a dohányzók és alkoholproblémákkal küzdők magas arányáról. A kedvezőtlen 

egészségügyi állapot és a hátrányos társadalmi helyzet (alacsony jövedelem, iskolázatlanság, 

munkanélküliség) között vélhetően összefüggés van, hiszen sem az anyagi háttere sem pedig 

a megfelelő tudás nem áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy egészségesen éljenek.  

Megállapíthatjuk továbbá azt is, hogy az itt élő népesség szubjektív és az objektív 

egészségügyi helyzete között különbség tapasztalható. A megkérdezettek összegzett 

véleménye alapján elmondható, hogy az egészségüket érintő problémákat sem saját, sem a 

családjuk esetében nem értékelték súlyosnak. Ugyancsak nem értékelték súlyosnak az 

alkoholizmus problémáját sem. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne szenvednének krónikus 

betegségekben, hiszen a megkérdezettek 34,9%-nak a családjában jelen van valamilyen 

tartós egészségügyi probléma.     
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2.4 Oktatás 

 

Az itt élők alacsony iskolai végzettsége a második legfontosabb probléma a 

munkahelyteremtés mellett, azzal szorosan összefüggő kérdés. A bevezető fejezetben már 

statisztikai adatokkal bizonyításra került, hogy az itt élők képzettségi színvonala messze 

elmarad az országostól, de a megyei szinttől is. Az itt élők alacsony képzettségi szintje 

mögött összetett társadalmi és strukturális problémák állnak. A kistérség központ 

Fehérgyarmaton két általános iskola, óvoda és bölcsőde van, az egyik a református egyház 

fenntartása alatt. Az előbbiek mellett három középfokú végzettséget adó intézmény is van, 

egy gimnázium, egy szakközép és egy szakmunkásképző iskola. A fehérgyarmati 

tankerülethez 17 iskola tartozik.  Az interjúk összegzett eredményeiből kiderül, hogy a 

fehérgyarmati iskolákba járó gyerekek részben fehérgyarmatiak, viszont egyre nagyobb 

arányban már a környékről vonzzák be a diákjaikat. Ennek oka egyrészt az, hogy az 

elvándorlás miatt fehérgyarmat lakosságszáma drasztikusan csökkent az utóbbi években, 

ennek eredményeképpen a gyermekek száma is visszaesett, másrészt viszont az, hogy a 

környékről, aki teheti inkább „behordja” a gyermekét a magasabb színvonalú oktatási 

intézményekbe. Ennek viszont az az eredménye, hogy a vidéki falvak iskoláiba egyre inkább a 

hátrányosabb helyzetű vagy kevésbé jó képességű gyermekek maradnak. A városi és vidéki 

iskolák között tátongó szakadékot jól jelzi, hogy míg a fehérgyarmati általános iskolákba járó 

gyerekek között nincsenek, vagy alig találunk LHH-s vagy HHH-s gyermekek, addig a vidéki 

falvakban arányuk jelentős. Tiszakóródon arányuk 70% feletti, Méhteleken 88%. Ez a 

különbség jó a tantestület ellenében is az oktatás színvonalában is jelentkezik és ezért is 

hozzák be a gyermeküket a szülők. Ahogy az egyik interjúból kiderült: „Ezekből az iskolákból 

a magyar családok már behozták Fehérgyarmatra a gyerekeket és ebből van a gond. A 

gyarmati iskolákba járó gyerekek 50%-ka vidéki. Ami jó is, mert különben bezárhatnánk az 

iskolát. Előtte én Túristvándiba voltam iskola igazgató. Azóta a bejáró gyerekek száma 

megduplázódott. Kisarból 80%-ot behoznak, vagy a Kölcseybe, vagy a Bárdosba. De még 

Méhtelekről és Rozsályból is behoznak gyerekeket.”   

Különösen az elzártabb, rossz elérhetőségű periférikus elhelyezkedésű falvak iskoláiban 

jelenthet gondot-szaktanárt találni, de elsősorban nem az oktatás színvonala és szakos 

tanárok hiánya az, ami ezeknek az iskoláknak a leszakadását okozza, hanem a halmozottan 

hátrányos gyermekek otthonról hozott problémái (rendezetlen családi viszonyok, 

pénzhiány). Leginkább, ami megakadályozza őket abban, hogy tanuljanak s teljesítsenek az 

iskolában: „Ezekben az iskolákban tanító tanárokat sajnálni lehet, mert nem a tanítás köti le 

az idejüket, hanem a nevelés. Túl sok idejüket viszi el a nevelés és nem az oktatás.”  A 

megkérdezett oktatási szakemberek szerint is nagyon nehéz ezekkel a gyermekekkel, mert 
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behozzák otthonról az iskolába magukkal az agressziót és a feszültségeket. Különösen a 

leghátrányosabb helyzetű, jelentős arányban roma kisebbség által lakott falvak iskoláiban 

jellemző, hogy a gyerekek viselkedésében visszatükröződik a családjuk aktuális anyagi 

helyzete vagy éppen problémái. Ahogy az egyik interjúalany fogalmazott: „ahogy elfogy a 

pénzük a mindennapi szükségletük kielégítésére úgy lesz egyre nehezebb a gyerekekkel itt az 

iskolában.  A gyerekek magatartásán észrevehető, irigyebbek egymásra. Ez úgy január-

február, tavaszi hónapokban esedékes, amikor nincs semmi bevételük.”A halmozottan 

hátrányos iskolákban tanuló diákok a hátrányukat sajnos viszik tovább magukkal a 

középiskolába is (ha tovább tudnak tanulni). „Az iskola színvonala annyira alacsony, hogy itt 

a színkitűnő diák egy fehérgyarmati iskolában az első évben 5-6 tantárgyból bukni fog. Ez a 

probléma. ha már ide valaki egyszer kijön, akkor meg kell hogy lássa hogy milyen színvonalon 

vannak itt a gyerekek, akkor be kellene mennie az igazgatónőhöz.” Sokuknak esélyük sincsen 

a továbbtanulásra, egyrészt mert a családjuk anyagilag sem tudja őket támogatni, másrészt 

pedig a tudásuk sem elegendő hozzá. A megkérdezett szakemberek úgy látják, hogy az 

elmúlt évtizedben számos támogatási forma létezett, ami éppen ezeknek a hátrányos 

helyzetű gyermekeknek és iskoláknak a felzárkóztatását segítette, vagy segítette volna elő. 

Ugyanakkor kérdéses, hogy mennyire voltak sikeresek ezek a programok. Egyes vélemények 

szerint a korábbi esélyegyenlőségi illetve hátrányos helyzetű tanulókat támogató programok 

nem javítottak sokat az alapproblémán. „Más attitűd kell, nem ez a „felzárkóztatlak” ez 

olyan lekezelő. Jöttek ide IPR szakértők, laptopot kinyomták…okoskodtak..volt az Educatio 

című csapat, de sokan voltak itt az évek alatt.. Most már rengeteg program van, az IPR, az 

Arany János, a MACIKA, ez most már sok, az eredmény eddig viszont kevés volt.”  

A kistérségben öt településen működik Tanoda, amelyet a Gyermekesély program keretein 

belül hoztak létre. A Tanodák célja, hogy pont azokat a halmozottan hátrányos gyermekeket 

segítse a tanulmányi felzárkózásban, akik erre a leginkább rá vannak szorulva, hiszen 

otthonról nem kapják meg ehhez a segítséget. A Tanoda rendszerrel azonban még vannak 

problémák. Jelenleg nincs összehangolva időben az iskolákkal és így lehet az, hogy a tanodás 

kisgyerekek még a napközi után mennek a tanodába. A tanárok bár jó kezdeményezésnek 

tartják és támogatják is, elismerik, hogy a gyerekeknek ez túl sok.  „4 órától 8 óráig 

tanodában vannak. Ez nagyon sok, ez így nem működtethető, hosszú távon. A tanodák akkor 

jöttek létre, amikor még nem volt délutáni iskola. Nem lehet egy gyerekről hét bőrt lehúzni. 

Csodálom is, hogy délután 5 óra után még veszi a gyerek a könyvet és tanul… Ez így most 

együtt sok! Ha 2-ig tartana, de 2-től 6-ig de az is sok. 

A kérdőívek összegzett eredményeiről elmondható, hogy a megkérdezettek több mint fele 

54,2% azért nem szerezte meg a kívánt iskolai végzettséget, mert véleményük szerint a 

szüleik nem támogatták őket ebben. 
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26.ábra: Mi az oka annak, hogy nem szerezte meg a kívánt iskolai végzettséget? 

 

Forrás: TÁMOP kérdőív, 2014 

A családi minta valóban nagyon fontos, ugyanakkor olyan vélemény is elhangzott, hogy aki ki 

akar törni az szorgalmas és kitartó tanulással meg is tudja tenni. Vannak is erre jó példák. 

Azonban nem sok. Az interjúkból kiderült, hogy a egyes diákoknak ahhoz sincs kitartása, 

hogy végigcsináljon egy kurzust.  

A szülők többségét annyira lefoglalja a saját és a családja megélhetéséért folytatott napi 

küzdelem, hogy már nem jut ideje, energiája arra, hogy segítse a gyermekét a tanulásban, a 

továbbtanulásban. Az sem ritka, hogy nem tartja fontosnak. Egyik interjúalany véleménye 

szerint sok esetben a szülők hibája az, hogy a gyerekeik nem tanulnak. 

„A másik hozzáállás olyan, hogy beszélek a szülővel: tehetséges a gyereke, beírattátok 

valahova? Egy hónap múlva, amikor elkezdődött a szakkör, nem akar menni 14 évesen 

iskolába, a szülő pedig belenyugszik, hogy a gyerek nem csinál semmit. Miért kell ezt 

megengedni? A tankötelezettséget sem foglalkoznak, akkor is otthon maradnak….” 
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De nem csak az alacsony iskolai végzettséggel van probléma, hanem a megszerzett 

szaktudással is, amely sok esetben nem piacképes. A fehérgyarmati szakközépiskolában és  

 

szakmunkásképzőben indított szakok legtöbbje (pl. varrónő, felszolgáló-pincér, szakács) nem 

a helyi piaci igényekre vannak szabva és ezért történhet az, hogy az iskolából kikerülő pincér, 

vagy vegyesbolti eladó végzettséggel rendelkező fiatalok nem kapnak munkát. Az általános 

iskolában dolgozó tanárok is aggódva figyelik a szakmát tanuló diákokat és szkeptikusak az 

elhelyezkedési esélyeiket tekintve. „A szakmunkás képzőben szakácsok, pincérek, 

kőművesek, vagy hegesztőnek tanulnak. De én nem értek ezzel együtt, mert nem tudja itt ezt 

a tudást alkalmazni. Nincsenek sem nagy vendéglátóhelyek, hotelek, sem pedig építőipari 

cégek és építkezések sincsenek. A lányok varrónők lesznek, vagy vendéglátók lesznek, a 

vegyes bolti eladó most a legfelkapottabb, a varrónőről kezdenek leszokni, Korábban minden 

2.kislány varrónőnek tanult. Nem volt más lehetőség, nincs más lehetőség, de most már a 

vegyesbolti sem tud elhelyezkedni.”  A képzési rendszer elavultsága miatt a városban sokan 

attól is tartanak, hogy ha a közeljövőben mégis megtelepedne egy multinacionális vállalat, 

akkor reális a veszély arra, hogy nem találna szakképzett munkaerőt. Ahogy az egyik 

interjúalany fogalmazott: „Ami nagy probléma, hogy a képzési rendszer és a munkaerőpiac 

valós igénye messziről sincsen köszönő viszonyban egymással. A befektetőnek le kellene ülnie 

a képzőiskolával megbeszélni, hogy milyen képzés van, és ez mire kell.  

Összefoglalva: a kistérség oktatási és képzettségi viszonyait elmondható, hogy ebben a 

tekintetben is hátrányos helyzetben van a Fehérgyarmati kistérség. Ugyanakkor jelentős 

különbség van a kistérség központ Fehérgyarmat és a vidéki falvak iskolái között. 

Fehérgyarmat iskoláiban az oktatás színvonala jóval magasabb, a gyerekek képességeiket 

tekintve is jobbak és nagyobb eséllyel pályáznak felvételre egy erősebb középiskolába, így 

főiskolára, egyetemre is. Azok, akik nem kerülnek be fehérgyarmat „elit” iskoláiban, azok 

lemaradása és leszakadása már az általános iskolában megkezdődik.  

2.5 Politikai képviselet 
 

A politikai képviselet sikerességét legjobban a választópolgárok elégedettségének szintjével 

lehet lemérni.  Az empirikus kutatás során a kérdőív kérdései között vizsgáltuk mennyire 

bízik meg a döntéshozókban és mennyire tartja fontosnak a képviseleti demokráciát. Az 

eredmények a következőt mutatták. A demokráciát a saját életükben több mint 

háromnegyedük 79% inkább fontosnak, illetve nagyon fontosnak tartotta.  
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27.ábra: Mennyire tartja fontosnak a demokráciát a saját életében? 

N=400 

 

Forrás: TÁMOP kérdőív, 2014 

 

Politikai érdekeik képviseletét 34,5% közepesen tartotta sikeresnek, további 31% pedig a 

közepesnél sikeresebbnek érezte azt.  19,5% mondta azt, hogy kevésbé érzi sikeresnek 

magát.  Politikai érdekeinek a képviseletét 2,5 % érezte igazán sikeresnek. A bizalom kérdése 

is felmerül a politikai érdekképviselet kapcsán. A megkérdezettek több, mint fele 57,8% 

közepes bizalmat érez az önkormányzat iránt, 13% említette azt, hogy erősen bízik benne, 

29% pedig inkább kevésbé bízik az önkormányzatban.  
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28.ábra: Mennyire tartja magát sikeresnek a politikai érdekei képviseletében? 

N=400 

 

29.ábra: mennyire bízik Ön meg az önkormányzatban? 

 

 

Az interjúk összegzett eredménye visszatükrözi a kérdőív eredményeit.  A döntéshozókkal 

késztett interjúk alapján egy „gondoskodó önkormányzat” képe rajzolódik ki. A 

döntéshozókkal készített beszélgetések alapján kiderült, hogy eltökélt szándékuk a 

rendelkezésükre álló eszközökkel javítani a településükön élők életszínvonalát és 
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lehetőségeit.  Úgy tűnik azonban, hogy a döntéshozók által megfogalmazott problémák és 

fejlesztési célok, nem mindig egyeznek meg a fehérgyarmati polgárok véleményével és 

érdekével.  Az érdekellentét több esetben is felszínre kerültek. Az egyik legmarkánsabb eset 

Fehérgyarmat város infrastruktúrafejlesztési projektjéhez kötődik, aminek eredményeképp 

három körforgalom is épült a városban. Míg a döntéshozók és a városvezetés egyértelműen 

úgy látta szükség van a három körforgalomra, a fehérgyarmati megkérdezett elit több tagja 

szerint egy hétezres és egyben tendenciózusan csökkenő népességszámú kisvárosba három 

körforgalom teljesen felesleges. A másik markáns véleménykülönbség a város döntéshozói 

és az elitcsoportok között a munkahelyteremtés kérdésében van. Míg a városvezetés úgy véli 

a krónikus munkahelyhiány megoldása egy külföldi vállalkozás Fehérgyarmaton való 

letelepítése volna (aktuálisan a város vezetése egy kínai befektetővel tárgyal). Ellenben a 

város meghatározó és véleményformáló elitcsoportjaival készült interjúk alapján kiderült, 

hogy sokan nem ebben látják a megoldást. Kritikák is elhangzottak a város vezetésével 

szemben: „Milliárdokat költünk értelmetlen dolgokra, kivilágított mű kutak Fehérgyarmaton, 

miközben az eltelt 10 évben nulla, azaz 0 munkahely létesült. Egy brikettáló üzem nyílt meg, 

de azt is bezárták mihelyst az állami támogatás megszűnt”. vagy:”Látszólag nagyon fontos 

belvíz beruházás folyik Fehérgyarmaton, pedig itt nincs is belvíz.” 

Azt pedig, hogy a kínai befektető által megvalósuló beruházás oldaná meg a térség és város 

munkahely hiányát többen szkeptikusan fogadták, mivel: „10 éve várunk erre, csak még nem 

ért ide. De ez egy összeszerelő üzem lenne. De az a probléma, hogy az összeszerelő üzemet a 

legkönnyebb elköltöztetni, amint megszűnik az állami támogatás vagy megváltozik az 

adórendszer, abban a pillanatban elviszik máshová…megváltozik a befektető hangulata 

összecsomagolja és elviszi. Egy gyártókapacitást már nem olyan könnyű elvinni. A végeken 

függeni a befektetőktől nem egy perspektíva. Itt helyben kellene megteremteni azokat a 

kapacitásokat, amik 5-10 év múlva is működnek.  

Vagyis több interjúalany is megfogalmazta kritikáját a döntéshozókkal szemben.   A 

kérdőívek eredménye azt mutatta, hogy a Fehérgyarmati kistérségben élő megkérdezettek a 

politikailag a legaktívabbak a saját településük polgármester választásában. Ezen a 

megkérdezettek 84%-ka vett már részt, illetve a parlamenti képviselőválasztáson, ahol több, 

mint felük 65,6% vett részt személyesen. Hasonló arányban mentek el szavazni 

népszavazáson, ezen a válaszadók 64,5%-ka vett részt. Lakossági fórumokon a 

megkérdezettek 25%-ka vett már részt, közmeghallhatáson 14,6%, közgyűlésen pedig 11,5%.  
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30.ábra: Részt vett-e Ön személyesen…? 

N=400 

 

Forrás: TÁMOP kérdőív, 2014 

2.6 Társadalmi, személyes kapcsolatok 

 

A társadalmi jól-lét egyik fontos eleme a társadalmi kapcsolatok jelenléte, vagy hiánya, az 

adott társadalom tagjainak egymáshoz fűződő kapcsolatának minősége, illetve a bizalom 

kérdése. Bizalom a hatalommal szemben, bizalom a döntéshozókkal szemben és bizalom az 

intézményrendszerrel szemben. Fontos fokmérője egy társadalom fejlettségének továbbá a 

társadalom tagjainak az egymáshoz való bizalmuk megléte, vagy hiánya. A fehérgyarmati 

kistérségben élő megkérdezettek összegzett véleménye alapján elmondható, hogy több mint 

háromnegyedük 79,1 % nagyon fontos tényezőnek tartotta a jövedelmet, ezt követően az 

egészségi állapotot (66,8%), ezt követte a munkalehetőség megléte (53%). A társas 

kapcsolatokat nagyon fontosnak értékelte a megkérdezettek fele, azaz 50%-kal.  
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31.ábra: Mennyire tartja fontos tényezőnek az életében…. 

 

Forrás: TÁMOP kérdőív, 2014 

A társadalmi kapcsolatok minőségében nagyon fontos szerepet játszik a bizalom kérdése, 

nevezetesen az, hogy mennyire bíznak meg a társadalom tagjai egymásban és az őket 

„körülvevő” világban (intézményrendszer, döntéshozók). A kérdőíves vizsgálat 

eredményeiből az derült ki, hogy a megkérdezettek legerőteljesebben a szűken vett 

családtagjaikban bíznak meg (78,8%), majd a barátaikban (43,6%), az egyházban (40%) és az 

egészségügyben is (37,9%). Legkevésbé a megkérdezettek a pénzintézetekben (36,5%) 

bíztak. Az önkormányzatban, a megkérdezettek valamivel több, mint fele (57,8%) válaszolta 

azt, hogy közepesen bízik. Az államban (62%) a rendőrségben (45%) és a munkáltatóban 

(69%) is a legtöbben közepesen bíznak.   

1.Táblázat: Mennyire bízik meg Ön…? 

Mennyire bízik meg Ön…? 

  gyengén 2 3 erősen   NT   

a barátaiban 1,9 2,3 50,1 43,6 2,1 100 

családtagjaiban 0,2 1 19,9 78,8 0,2 100 

munkaadójában 1,6 15,9 69,4 12,3 0,8 100 

kollégájában 2,5 33,6 54,4 9,1 0,5 100 

jogrendszerben 5,3 28,8 46,9 13,6 5,4 100 

rendőrségben 3,3 33,3 45,9 16 1,3 100 

önkormányzatban 5,6 23,1 57,8 13,1 0,4 100 

pénzintézetekben 36,5 27,9 25,5 3,2 6,9 100 

egészségügyben  2,1 13,7 46,3 37,9 0 100 
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oktatásban 1,4 19,9 40 27,4 10,9 100 

egyházban 4,7 15,3 38,3 40,7 1 100 

államban 7,1 19,2 62,8 10 1 100 

 

Az is fontos kérdés lehet, hogy ha a például anyagi jellegű problémája van, akkor kihez fordul 

az illető. A megkérdezettek 42%-nál egy évben előfordul, hogy anyagilag megszorul. Az ilyen 

esetekben 65% a rokonokhoz, családhoz fordul, 59,7% más ismerőhöz, 57% pedig a 

szomszédjához. 22% válaszolta azt, hogy akkor hitelre vásárol a helyi boltban.  

32.ábra: Kihez fordul Ön, ha megszorul anyagilag? 

N=400 

 

Forrás: TÁMOP kérdőív, 2014 

 

A társadalmi és személyes kapcsolatok tekintetében az interjúkban elhangzott vélemények is 

érdekes eredményekkel egészítik ki a kérdőív eredményeit. A bizalom kérdéskörét sajátosan 

érinti a vidéki, hátrányos helyzetű falvakban jellemző bolti hitelezés jelensége. Több 

személyes interjú kapcsán is előkerült a hitelezés kérdése. Az interjúalanyok elmondták, 

hogy a nagy munkanélküliséggel és egyéb társadalmi problémákkal is sújtott falvakban 

minden hó közepétől, de különösen a téli hónapokban számos család folyamodik bolti 

hitelért.  Jelentős azon családoknak a száma ugyanis, akiknek az életét és a fogyasztását a 

segélyek kiosztásának ideje határozza meg. Életük és fogyasztásuk teljesen a segélyektől 

függ, amíg tart a segély addig költenek, amikor elfogy, akkor kérik a hitelt, amiből tudnak 

venni napi élelmiszereket.  Az egyik hátrányos helyzetű faluban lévő kocsmatulajdonos nem 

csinál problémát a hitelezőkből: „van egy kockás füzetem, az arra van, hogy mindig felírja, 
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kinek mennyi tartozása van. De mindig megadják. Volt olyan is, aki nem adta meg, de nem ez 

a jellemző. Nagy szégyen lenne itt a faluban, ha valaki nem adná meg.”  

Egyértelműen kiderült, hogy bízik abban, hogy előbb, vagy utóbb megadják a vásárlók a 

tartozásukat. Úgy tűnik a szomszédsági viszony is működőképes, hiszen az sem ritka, hogy 

egymástól is kölcsön kérnek és nem csak pénzt, hanem élelmiszert is: 

Én mindig is rendes ember voltam, az emberek jó kapcsolatban vannak egymással, segítenek 

egymással, kenyérre valót kérni lehet, minden nap jönnek valamiért, bejönnek: „Ancsa, 

tudnál adni egy kis lisztet, cukrot, gyógyszerre valót stb…Jól esik segíteni! Mi is megszoktunk 

szorulni, de lisztre, cukorra nem kell, de olyan hogy autó elromlik, akkor tudok kérni, 

kollegától, vagy baráttól. Családon belül megoldjuk.  

Ugyanakkor nem ritka az irigység sem és néhány interjúalanyunk arról számolt be, hogy 

különösen a kisebb falvakban előfordul egymás „feljelentgetése is”. A hatalommal szembeni 

bizalom kérdése már érzékenyebb. Mindenestre egyes vélemények szerint félni kell, és nem 

lehet megbízni senkiben, leginkább a hatalomban.   

2.7 Köz-és személyes biztonság 

 

 A Fehérgyarmati kistérségben élők közbiztonságát jellemző statisztikai adatokat a Szabolcs- 

Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Fehérgyarmati Rendőrkapitányság bocsátotta 

a rendelkezésre. A fehérgyarmati Rendőr főkapitányság hatáskörébe 48 település tartozik. 

Veszélyeztetett település besorolás alá egyedül Tunyogmatolcs település esett. Az alábbi 

adatokat tartalmazó táblázat a 2009 és 2013 között mutatja meg, a bűnügy tevékenységek 

intenzitásában bekövetkezett változásokat. Az adatok alapján megállapítható, hogy 

növekedett a regisztrált bűncselekmények, a vádemelések száma. Azon bűnesetek száma is 

növekedett, amelyekről végül nem lehetett megállapítani, hogy ki követte el… 

2.táblázat: Bűnügyi tevékenységi adatok 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Regisztrált bűncselekmények száma 992 975 896 820 1009 

Nyomozás befejezés összesen 1164 1293 1265 1233 1399 

Feljelentés elutasítása összesen 35 36 60 124 152 

Vádemelés 600 607 516 426 608 

nem állapítható meg az elkövető kiléte 188 188 205 250 235 

Forrás: Fehérgyarmati Rendőrkapitányság 

A bűncselekmények között emberölés a kapitányság területén nem történt, rablás viszont 

igen, és a testi sértések is több esetben. A vizsgált öt évben összesen 117-ről 158-ra 

növekedett a testi sértések száma. A rendőr főkapitányság illetékes munkatársa szerint ezek 
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leginkább fiatalok körében elkövetett, szórakozóhelyi verekedésekből alakulnak ki. Ezekben 

az esetekben a legnagyobb gond, hogy sértett nem akarja hivatalos eljárást, ezért nem is 

szívesen működik együtt a rendőrséggel. Sok esetben a feljelentés vagy bejelentés nem is a 

sértettől, hanem az orvostól érkezik.  

  A bűnesetek egy sajátos esetét képezik az olyan bűncselekmények, amelyek úgynevezett 

kiskorú veszélyeztetésével járnak. Ezek közé sorolandó a falopás, amit gyakran gyermekekkel 

együtt csinálnak.   Ezek nagyon gyakoriak a kistérségben, és vélhetően a megélhetési 

nehézségekkel függnek össze. A lopások számának emelkedése külön probléma. Számuk a 

vizsgált időszakban konstansan magas volt és nem változott.  

A kapitányság által a kutatáshoz rendelkezésre biztosított dokumentumban kiemelten 

említik a bizalom és a lakosság szubjektív bizalmát a rendőrség iránt.   A lakosság általános 

biztonság érzetét úgy kívánták erősíteni, hogy növelték az elmúlt évben a járőrök (gyalogos 

és autós) számát az utcákon. Ezen felül a Fehérgyarmati Rendőr főkapitányság részt vesz a 

Magyar Rendőrség Biztonságra Nevelő Általános Iskolai Programjában a D. A.D.A  oktatási 

programban. 2008 őszétől pedig az iskola rendőre programban is részt vesz. Ennek keretén 

belül a KRESZ és a D.A.D.A oktatás koordinálásában is. Az empirikus kutatási eredményeink 

azt mutatták a személyes biztonság érzetével kapcsolatban, hogy Fehérgyarmati lakosok 

erősebben bíznak a rendőrségben, mint a városkörnyéken. Fehérgyarmaton élő 

megkérdezettek 39,7%-ka mondta azt, hogy erősen bízik a rendőrségben. A fejlett 

városkörnyéki településen élők 43%-ka a közepesnél gyengébben bízik a rendőrségben. Csak 

31,7%-uk mondta azt, hogy erősen bízik bennük. A fejletlen településen élő megkérdezettek 

több mint fele 61,5% gyengén bízik a rendőrségben. Az eredmények tehát azt mutatják, hogy 

a központban erőteljesebb a bizalom, míg a városkörnyéken kiváltképp az alacsony státusú 

és romák lakta településeken alacsonyabb.   

3. táblázat: Ön mennyire bízik meg a rendőrségben? N=400 

  

Gyengén 

bízik 2 3 Erősen bízik Átlag 

központ 0,00% 6,70% 36,40% 39,70% 25,30% 

fejlett 38,50% 43,00% 35,30% 31,70% 37,50% 

fejletlen 61,50% 50,40% 28,30% 28,60% 37,30% 

Forrás: TÁMOP kérdőíves adatok alapján,2014 
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2.8 Civil élet, társadalmi részvétel 

 

A fehérgyarmati IVS-ben leírtak alapján 2013-ban Fehérgyarmaton összesen 37 bejegyzett 

civil egyesület és alapítvány működött. Funkciójuk alapján ezek részint közösségi és sport 

tematikában (pl. Fehérgyarmat Város Sportegyesület), környezetvédelemmel (Szabolcs-

Szatmár-Beregi Természet-és Környezetvédelmi Kulturális Értékőrző Közhasznú Alapítvány), 

vagy kulturális értékek, hagyománymegőrzéssel foglalkoznak (pl. Kölcsey Társaság). 

Legkevésbé vannak jelen a helyi közéletben a környezet-és természetvédelem tematikájú 

civil szervezetek és alapítványok. Roma civil szervezet is csak egy van, az is a Lungo Drom 

Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetségnek a fehérgyarmati tagszervezete. Az IVS 

szerint a civil egyesületek nagy száma kedvező hatást gyakorol a város és térsége társadalmi 

és kulturális életére 

Némiképp ellentmondóak az IVS-ben foglaltaknak az empirikus kutatási eredményeink, 

amelyek arról tettek tanúbizonyságot, hogy bár „papíron” valóban több tucat civil 

szerveződés van a városban és a környékén, ezek közül valóban aktívan működő csak kevés. 

Saját honlapja csak nagyon kevésnek van, és a www.helyicivil.hu oldalon az elérhetőségek 

sem mindig vannak megadva, az egyesületet, vagy az egyesület képviselőjét sem e-mailen, 

sem pedig telefonon nem lehet elérni. Az egyik helyi természetvédelmi alapítvány elnökével 

beszélgetve az IVS-ben leírtakkal egy teljesen más civil aktivitás és társadalmi részvétel 

lehetősége rajzolódik ki. A természetvédelmi civil egyesület képviselője elmondása szerint a 

tevékenységi körük és beleszólásuk a térséget érintő kérdésekben, az utóbbi években egyre 

szűkült. A kétezres évek elején, amikor elindult a Közhasznú Egyesület tevékenysége, akkor 

még olyan terveik és aspirációk voltak a szakminisztériummal (egykori Környezet és 

Vidékfejlesztési Minisztériummal) hogy előkészítik a Szatmár Bereg egy meghatározott 

természetvédelem alá tartozó részének nemzeti parkká nyilvánítását. Végül ezt részben az 

országos politikai aspirációk és egyéb akadályozó tényezők miatt (pl. a minisztérium 

megszüntetése miatt) sem sikerült. Az interjúalany a következőképp foglalta össze 

meglátását, a saját érdekérvényesítő képességüket és helyzetüket: „Ennek az alapítványnak 

első megközelítésben a természetvédelem minden, ami ezzel kapcsolatos, oktatás, 

tudatformálás, kisebbséggel való együttműködés, az alapítvány tevékenysége egy komplex 

vidékfejlesztési tevékenységkör. Aztán ez kezdett visszaszűkülni. Volt, amikor 5 alkalmazottja 

volt az alapítványnak. Ez nagyon jól mutatja a térségnek a rákfenéjét is, hogy miért tart ott, 

ahol tart és miért fog 30 év múlva is ott tartani, ahol tart. Először természetvédelemmel 

indult. Sikerült egy társadalmi közönséget, de ez most összeomlott. A térség részéről a célunk 

az volt, hogy létrehozzunk egy Naturparkot, ahol mindenki megtalálná a partnert az 

együttműködési lehetőséget, amit egyedül nem tud megvalósítani. A mai világ úgy működik, 

hogy közösségben kell dolgozni. Egy vállalkozónak, magán személynek, bárkinek. Ennek a 

http://www.helyicivil.hu/
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szellemében építettük fel a Naturparkot. Elindult egy csomó jó dolog. Egy másfél éve ennek 

egy totális féke van. A hatalom nem tűri azt, hogy van egy olyan szervezet, aki nem politizál  

(….).  

Egy másik civil egyesület vezetője, amely egy határ menti kis faluban a környező falvakkal 

közösen szervezi a kulturális életet, úgy látta, hogy magukra vannak utalva és az „van 

megcsinálva”, amit ők maguk megszerveznek. Támogató forrásokat sem várnak már senkitől, 

hanem inkább maguk oldják meg, ahogy tudják, illetve pályáznak. Mindez azonban azt 

jelenti, hogy nagyon szűkös forrásokból tartják fent magukat és sok esetben kerül veszélybe 

a működésük is.   

„Itt nincs más lehetőség. Legközelebb Fehérgyarmaton van művelődési ház, mozi, színház. 

korábban az sem volt, tehát ha akartunk valami kulturális vagy közösségi életet, akkor azt 

nekünk kellett megszervezni itt, helyben. A polgármester úr is nagyon támogató volt. Szóval 

ez egy teljesen amatőrökből álló társulat, civilek álltunk össze. Később jogi formát hoztunk 

létre, hogy lehessen forrásokra pályázni. Van az önkormányzatnak is egy alapítványa, de ez 

az egyesület teljesen független az önkormányzattól.  Saját forrásokból oldottuk meg a 

hangosítót, a kamerát, és a zenekeverő gépet is pályázati pénzből vettünk.” 

A két civil egyesület vezetője némiképp ellentétesen látta a civil szféra helyzetét illetve 

társadalmi részvételre való igényét a lakosságnak. A természetvédelmi egyesület vezetője 

szerint az emberek teljesen szkeptikussá váltak a közügyek iránt és a civil aktivitás (legalábbis 

ami a környezetvédelmi és természetvédelmi kérdéseket illeti) nem jelentős. A kulturális 

egyesület vezetője szerint azonban igény van a civil szerveződésekre és alulról jövő 

kezdeményezésekre, amit magyaráz az is, hogy ezen a vidéken kiemelten a falvakban 

„magukra vannak hagyva”.  

A kutatás kérdőíves vizsgálata a következő eredményeket mutatták, hogy a társas és civil 

kapcsolatokat a fejletlenebb településeken élő megkérdezettek tartották jelentősebbnek.  
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33.ábra: Önnek mennyire fontos az életében a társas kapcsolatok, (civil is) 

Azok aránya, akik nagyon fontosnak tartották,% 

N=204 

 

Forrás: TÁMOP kérdőíves adatfelvétel alapján 

 

A civil aktivitás és társadalmi részvétel hatékonyatlan megvalósulását jelzi az az eredmény is, 

miszerint a Fehérgyarmati kistérségben élő megkérdezettek 18%-ka inkább egyetért, illetve 

teljes mértékben egyetért azzal, hogy „mellőzöttnek érzi magát a társadalomban”.  Vagyis 

haszontalannak érzi magát és úgy látja, senki nem képviseli az érdekeit és nem is érdekli, 

hogy boldogul.  
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34.ábra: Ön mennyire érzi magát mellőzöttnek a társadalomban? 

N=400 

 
Forrás: TÁMOP kérdőíves adatfelvétel alapján, 2014 

 

 

2.9 Környezet állapota 

 

Fehérgyarmat a központja az 1982-ben létrehozott, mozaikos szerkezetű Szatmár-Beregi 

Tájvédelmi Körzetnek. Az országos természeti védelem alatt álló területrészek a város északi 

részén helyeznek el, a település területének 19,3%-án. A 104 ezer, ha kiterjedésű Szatmár-

Beregi Natúrpark 67 község összefogásával jött létre 2010-ben, melynek központja 

szintén Fehérgyarmaton található. Az önkormányzatok, civil szervezetek és magánszemélyek 

által létrehozott közhasznú alapítvány célja a természeti, táji és kultúrtörténeti értékek 

megőrzése, a környezet fenntartható használata, természetkímélő gazdálkodás folytatása és 

a természetvédelmi oktatás és ismeretterjesztés elősegítése (Fehérgyarmat, IVS, 38. old). 

Ugyanakkor a kistérségben élők környezeti kérdésekkel kapcsolatos érzékenysége nem erős, 

mert ahogy az egyik környezetvédelemmel foglalkozó szakember elmondta: „ Ahhoz, hogy az 

embernek igénye legyen zöldítésre, ahhoz kiszámítható megélhetésre van szükség. Ezt most 

nem tudja biztosítani a térség. A felnőttekkel nem lehet mit kezdeni, nekik egyik napról a 

másikra kell megoldani az életüket. A szelektív hulladék szétválogatáshoz nem kell pénz, 

ehhez igényesség kell, de ez sincs meg.  
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Mi az oktatást, tudatformálás meghatározó részét gyerekekkel foglalkozunk. mert ők vagy 

megváltoztatják a szülőket vagy nem. A szülők számáról sincs igény. Az iskolák részéről is 

teljesen heterogén. Sok tanár ezt tehernek veszik. Iskolaigazgató is volt, hogy minek tartsunk 

ilyet, mert neki van tanára, aki szakkört tart, és megfizeti.” 

35. ábra: Mennyire tartja fontosnak a természeti és az épített környezet állapotát, 

(a diagram azokat a válaszokat ábrázolja, akik nagyon fontosnak tartják.) 

N=400 

 

 
Forrás: TÁMOP kérdőíves adatfelvétel alapján, 2014 

III. A Jól lét hiányát újratermelő mechanizmusok 
 

3.1 A helyi gazdaság erőtlensége és „versenyképtelensége” 

 

A jól-lét hiányának egyik legfontosabb okai kétségkívül a helyi gazdaság és munkaerőpiac 

strukturális problémáiban keresendőek. Az elmúlt huszonöt évben a korábbi állami vállalatok 

és TSZ-ek megszűnése után a térségben nem tudott kialakulni az a társadalmi és gazdasági 

környezet (miliő), amely alkalmassá tette volna arra, hogy alkalmazkodni tudjon az egyre 

erősödő globális gazdasági kihívásokhoz és versenyhez. Fehérgyarmat és térsége nem tudott 

profitálni sem az agrár, sem pedig az ipari múltjából. Kétség kívül nem kedveztek a térségnek 
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az elmúlt huszonöt év területi gazdasági folyamatai. Tény, hogy az ország gazdaságában 

egyre nagyobb jelentőséggel bíró nemzetközi tőke elsősorban a főváros és 

agglomerációjába, valamint a dunántúli területekre ott is nagyobb regionális központokba 

koncentrálódott. Illetve a keleti országrészben a nagyobb regionális központok (pl. Debrecen, 

Nyíregyháza) gazdasága tudott fejlődni és egyfajta szigetekként kiemelkedni környezetükből 

(hivatkozás). Tény az is, hogy Fehérgyarmat földrajzi helyzete és közlekedési elérhetősége 

sem kedvező, hiszen autópálya nem érinti, messze van, illetve a határ menti fekvése is 

inkább hátrány, mint előny. A szomszédos Szatmárnémeti vonzása olyan erős, ami gyengíti 

Fehérgyarmat helyzetét és a befektetőkért vívott küzdelemben rendre alul maradt. 

Fehérgyarmat és térsége a kedvezőtlen közlekedés földrajzi fekvésén túl, azért sem tudott 

versenyképes gazdaságot kiépíteni és magához vonzani, mert nem állt rendelkezésre 

helyben a megfelelő képzett munkaerő és szaktudás sem. Ezen a hagyományosan 

kedvezőtlen helyzeten máig nem tudott változtatni a város, sőt az elmúlt években még 

romlott is a helyzet. A korábbi, mára leépülő jellemzően feldolgozó ipar (élelmiszer, textil) 

bázisán nem tudtak versenyképes ágazatok kialakulni és a korábbi szaktudás mára elavulttá 

és versenyképtelenné vált. Az említett kedvezőtlen folyamatokat súlyosbítja a jelen 

tanulmányban már több szempontból is elemzett és bemutatásra kerülő drasztikus 

elvándorlás. Az elvándorlás pedig döntő mértékben a szakképzett és diplomát szerzett 

fiatalokat érinti.  

Természetesen a Fehérgyarmati kistérség gazdasági problémái nem választhatóak el az 

országos illetve a nagytérségi gazdasági folyamatoktól. Hiába vannak kitűnő mezőgazdasági 

adottságai a Szatmár beregi térségnek és egyben történelmi múltja az élelmiszer 

feldolgozásnak és mezőgazdálkodásnak, gyümölcstermesztésnek. Az agrárium mégsem 

jelenthet alternatívát több okból sem.  

Egyrészt a hazai agrárium és vidék évtizedes nehézségekkel küzd. A gazdaság-és 

társadalompolitika irányítói az agrárágazatban folyamatosan súlyát vesztő ágazatot láttak és 

nem ismerték fel az agrárbusinessben betöltött szerepét, a nemzetgazdaság teljesítményére 

és a foglalkoztatásra gyakorolt multiplikatív hatását (Buday-Sántha, 2014, 55.o). A 

Fehérgyarmati térségben is csak azoknak a családi gazdaságoknak jelent valódi megélhetést 

a mezőgazdaság, akik több tíz hektárnyi földeken termesztenek elsősorban kalászosokat 

(búzát, kukoricát). Ezekben az esetekben gépesített gazdaságokról van szó, tehát inkább 

időszakos és idénymunkásokat tudnak csak foglalkoztatni. Másfelől a fiatalabb generáció 

már nem rendelkezik azzal a szaktudással sem, ami a földek megműveléséhez, 

állattenyésztéshez szükséges volna. Nem látják értelmét és nem is akarnak már a 

mezőgazdaságból, vagy állattenyésztésből megélni, hanem városba vágynak „irodai munkát” 

végezni. Bár Fehérgyarmat Integrált Városfejlesztési Stratégiájában a város 

gazdaságfejlesztési elképzelése és terve egy innovatív mezőgazdaság kialakítását, az 
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egészségturizmusban rejlő lehetőségek kiaknázását és az, innováció bővítését célozza meg 

(Fehérgyarmat IVS, 2013, 19.old).  

A valós társadalmi és gazdasági reálfolyamatokból kiindulva ezek nem jelenthetnek valódi 

alternatívát, hiszen nincs meg az ezekhez szükséges háttér. A falusi turizmus sem jelenthet 

valós alternatívát több szempontból sem. Tény, hogy a szatmár-beregi vidék nem kínál annyi 

látnivalót, mint a sokkal nagyobb turisztikai vonzerővel bíró Hortobágy, vagy Tokaj. Az is 

nehezíti a helyzetet, hogy bár voltak próbálkozások, hogy egy komplex vidék és 

turizmusfejlesztést valósítsanak meg intézményesített keretek között, ez a kezdeményezés 

sikeresnek is csak mérsékelten nevezhető. Az akadályozó okok között említhetjük a 

kooperáció hiányát és az együttműködésre való képtelenséget. Az egyéni települési érdekek 

feljebbvalóságát a térségi érdekeknél. A fent említett okok folytán jelenleg sincs egy 

koherens turizmusfejlesztési elképzelése a térségnek, az önkormányzatok egymással 

versengve településenként szerveznek turisztikai programokat, sok esetben egymással 

párhuzamosan, egymás esélyeit rontva.  

Az innovációra alapozott helyi gazdaságfejlesztés önmagában egy fontos célkitűzés, azonban 

itt is alapvető probléma, hogy nem áll rendelkezésre az a magasan kvalifikált szakmunkás és 

diplomás réteg, akik komoly vonzóerőt jelentenének egy adott esetben innovatív 

nagyvállalat letelepedésében. A helyi kis-és középvállalkozások rendkívüli módon 

tőkeszegények, lényegében a „túlélésre rendezkedtek be”, innovációra, fejlesztésekre már 

alig jut forrásuk és kapacitásuk (ez egyébként nem csak az északkeleti vállalkozásokra igaz, 

hanem országos jelenség). A szolgáltató szektor nehéz helyzetét a helyi fogyasztás 

gyengesége is okozza. Probléma az is, hogy a helyben választható szakmunkás képzés nem 

igazán alkalmazkodik a piac megváltozott igényeihez. A szakiskolákból kikerülő fiatalok olyan 

végzettségekkel rendelkeznek, amelyre sem a városban, sem pedig a környező térségekében  

 

nincs igény. Azok, akik továbbtanulnak és diplomát szereznek, azoknak a fiataloknak pedig 

csak töredéke jön vissza Fehérgyarmatra és térségébe, döntő többségük a fővárosban, vagy 

más régióközpontokban talál a képzettségének való munkát. Úgy tűnik, ez egy ördögi kör, 

illetve egy lefelé tartó spirál, amiből a térségnek ki kell lépnie. 

A fentiek ellenére a város vezetése továbbra is egy olyan vállalkozás városba csábításával 

kívánja megoldani a munkanélküliség problémáját, amely véleménye szerint jelentős számú 

műszaki értelmiségnek is munkát adna munkát és szakképzett munkaerőnek. Fehérgyarmat 

vezetése létrehozott egy ipari parkot is a kétezres évek közepén, azonban az ipari park máig 

kihasználatlan, helyi kis-és középvállalkozások működnek ott, jelentősebb nagyvállalat nem 

jött. Klaszteresedéi folyamat sem indult be. 
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3.2  Demográfiai-társadalmi problémák halmozott és egymást erősítő jelenléte, 

„áldozat szerep” 

 

A társadalmi jól-lét megvalósulását a helyi gazdaság versenyképtelensége ehhez szorosan 

kapcsolódóan az akut munkahelyhiány és munkanélküliség mellett a súlyos társadalmi és 

demográfiai problémák is nehezítik. Fehérgyarmat és térsége hagyományosan rossz 

gazdasági pozícióját tovább rontja, hogy a térségből az elmúlt huszonöt évben több mint 

kétezer fő vándorolt el. Jellemzően azok tudtak elmenni, akik képzettebbek, és akik jobb 

eséllyel találtak a képzettségüknek megfelelő munkát valahol máshol. Részben azok 

maradtak, akiknek egyfelől akadt a képzettségüknek megfelelő munkájuk (ők a kisebbség), 

nagyobbrészt pedig azon társadalmi csoportok, akik valamilyen oknál fogva (leginkább a 

munkahelyük megszűnése miatt) elvesztették munkahelyüket és azt követően sem tudtak 

elhelyezkedni már sehol. Ennek a munkahelyhiány mellett oka az is, hogy a szaktudásuk 

elavulttá vált, és nem már nem piacképes. Sok esetben a koruknál fogva sem tudtak ezek az 

emberek új szakmát tanulni, vagy átképezni magukat. A helyzetet tovább rontja, hogy a 

munkanélküliség és a hátrányos munka erőpiaci helyzet generációkon tovább öröklődik, 

öröklődhet. A hosszú évek óta munkanélküli szülők gyermekei is könnyen a munkaerőpiac 

perifériáján találhatják magukat.  Sajnálatos tény az is, hogy az évtizedes kilátástalanság és 

munkahelyhiány egyfajta „áldozat szerep” mentalitást eredményezett az itt élők egy 

részének gondolkodásában. Vagyis egy részük már esélyét sem látja annak, hogy munkát 

kapjon és meg sem próbálja azt. A fehérgyarmati kistérségben jelentős arányban 

kényszerültek családok arra, hogy részben a szociális segélyekből, részben pedig időszakos és 

idényjellegű mezőgazdasági munkákból tartsák el magukat. A szociális segélyektől függ sok 

család megélhetése, azonban az is igaz, hogy a segélyek nem ösztönzik kellően a 

segélyezetteket arra, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra. A kistérségben élők egy másik 

csoportja, aki viszont dolgozik, sok esetben naponta több órás ingázással jut el a 

munkahelyére, nem ritka a több műszak vállalása sem. A bérszínvonal azonban jellemzően 

alacsonyabb, mint az ország középső és nyugati részében.  

A közmunkaprogram némi megoldást kínál az akut munkanélküliség problémájára, de ez 

inkább átmeneti megoldás lehet. Mivel a közmunkaprogram máris számos helyi társadalmi 

konfliktust eredményezett, egyrészt a közmunkások és a munkaerőpiacon dolgozók között, 

másrészt a közmunkások és a polgármesterek között is. Konfliktusos a viszony a 

közmunkások és a munkaerőpiacon dolgozók között, mivel az utóbbiak véleménye szerint 

nem ritka, hogy a közmunkások sokkal kevesebb munkáért ugyanannyi, vagy 

nagyságrendileg hasonló havi jövedelemre tesznek szert. A közmunkaprogram konfliktust 

eredményezett számos településen a polgármester és a közmunkásai között, hiszen a 
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polgármesternek és közgyűlésnek kell eldöntenie ki jogosult a programba való felvételre. Ez 

a szituáció a polgármestereknek sem jó, hiszen szembeállítja őket a választópolgáraival. A 

kistérség társadalmi problémáinak megoldását súlyosbítja a romák magas aránya is, akik 

eleve hátrányos társadalmi és munkaerő piaci helyzetben vannak. Lemaradásuk és 

leszakadásuk már az általános iskolában megkezdődik és csak nagyon nagy kitartással és 

szerencsével és családi segítséggel tudnak kitörni a szegénységből. A társadalmi jól lét 

hiányát és az azt újratermelő mechanizmusokat egy egymásba kapcsolódó folyamatábrával 

lehet leginkább szemléltetni. 

 

36. ábra: A társadalmi jól-lét hiányát erősítő mechanizmusok 

 

Forrás: saját szerkesztés 

IV. Összegzés 
 

A tanulmány arra vállalkozott, hogy bemutassa az északkeleti határ mentén fekvő, 

halmozottan hátrányos helyzetű Fehérgyarmati kistérséget, feltárja a társadalmi jól-lét 

hiányát okozó mechanizmusokat és a meghatározó okokat.  
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Az esettanulmány a szakirodalom mellett a vonatkozó társadalomstatisztikai adatokra, 

részben pedig empirikus kutatási adatokra (400 fős kérdőíves felmérés és 30 mélyinterjú) 

támaszkodott.  

A társadalomstatisztikai adatok összegzett eredményei alapján kijelenthető, hogy a 

fehérgyarmati kistérség hátrányos helyzetéhez hozzájárul az országos mutatóknál 

kedvezőtlenebb demográfiai és társadalmi összetétel.  Az elemzések kimutatták, hogy az 

elmúlt évtizedben a Fehérgyarmati kistérségből folyamatos volt az elvándorlás, és ez 

főképpen a fiatalabb és képzettebb rétegeket érintette. Az elöregedés leginkább a kistérség 

központ Fehérgyarmatot érinti, a kistérségben a fiatalkorúak aránya meghaladja az országos 

értéket. A fiatalok magasabb aránya azonban a hátrányos helyzetű falvakban koncentrálódó 

szintén halmozottan hátrányos helyzetű etnikai kisebbség magasabb születési rátájával függ 

össze. A fiatal és képzettebb népesség elvándorlása mellett a kistérség az országos 

átlagértéket jóval meghaladó munkanélküliséggel is küzd. A képzettebb népesség 

elvándorlása miatt is magas az alap és középfokú végzettséggel rendelkezők aránya, 

miközben a diplomások aránya csekély.  

A halmozottan hátrányos helyzet több kedvezőtlen adottság együttes jelenlétéből is adódik. 

A kedvezőtlen demográfiai és társadalmi mutatók mellé a rossz közlekedés, a periférikus  

földrajzi helyzet és a nehéz elérhetőség is becsatlakozik. Az itt élő népesség jövedelmi 

viszonyai, az életminőségük, fogyasztásuk illetve a bérszínvonal az országban fejlettebb 

térségeihez képest alacsonyabb. Az empirikus kutatás eredményei jól kiegészítették a 

statisztikai adatelemzést és segítettek a társadalmi jól lét hiányát meghatározó belső 

hatásmechanizmusok feltárásában.  

Mindezek mellett még egy másik tényezőt is érdemes felvetni. Nevezetesen hogy a 

kedvezőtlen demográfia és társadalmi összetétel mellett a széleskörű társadalmi jól-lét 

megvalósulását akadályozza még az itt élők mentalitásából eredő „áldozat-szerep” és az 

érintettek „tehetetlenség érzete” is. Ami azt jelenti, hogy jellemzően áldozatként és passzív 

szereplőként tekintenek a saját életükre, és a körülmények megváltozását és kedvezőbbre 

fordulását elsősorban külső szereplőktől (önkormányzat, állam, segélyezési politika) várják.  

A térségi döntéshozók is jellemzően külső segítséget (egy külföldi befektetőt) várnak a 

problémáik megoldására (magas munkanélküliség, segélyezettek magas aránya stb, 

elvándorlás). 

Ennek a mentalitásnak az ellentétére is van példa, ami azt mutatja, hogy egy proaktívabb 

hozzáállás sikert hozhat egy olyan halmozottan hátrányos térségközpontban, mint 

Fehérgyarmat. Erre a fehérgyarmati művelődési ház újranyitása egy jó példa. A felkért 

vezetőjét eleinte mindenki lebeszélte arról, hogy mozit nyisson és az országos színházból 

társulatokat hívjon, mondván: itt nincs erre sem igény, sem kereslet, féléven belül be fog 

zárni. A hölgy mégis megszervezte és elindította. A „vállalkozás” annyira sikeres lett, hogy 
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jövő év közepéig van már program, az idei évre több előadásra már nem lehet jegyet kapni. 

A mozit a helyi fiatalok szeretik, használják, és már nem mennek be feltétlenül 

Nyíregyházára. Az előadások teltházasok és a város közösségi élete is úgy tűnik, felpezsdült. 

A művelődési ház újranyitása, bár jelentős számú munkahelyet nem teremtett, de részben 

hozzájárult Fehérgyarmat és térsége lakossága (kulturális) jól-létéhez és ahhoz, hogy a térség 

polgárai jobban érezzék magukat és talán további kedvezőbb társadalmi változások 

előidézője lehet a jövőben. Ehhez mindösszesen annyi kellett, hogy a művelődési ház 

jelenlegi vezetője a kezdeti akadályok ellenére azt mondta: „Próbáljuk meg!”  
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