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III. ELÔKÉSZÜLETEK

A legutóbb „februáriként” emlegetett budapesti megbeszé-
lésen résztvevôk megismerhették a munkába az ausztriai
tanulmányút idején bekapcsolódott dr. Balipap Ferenc által
fogalmazott, a helybéli társadalmi és gazdasági adottsá-
gokra kérdezô kérdôívet, amelyet az alábbiakban közlünk
is. A korábban Csengerben, majd késôbb Szatmárnémeti-
ben is javasolt, a helyi viszonyok összeírását célzó kezde-
ményezésünk öltött ilyen kérdôíves formát. Azért válasz-
tottuk a kérdôívesdit, mert úgy érzékeltük, hogy a feladat
e segédlet nélkül meghaladja az érintettek kedvét és képes-
ségeit. Bár senki sem vitatta közülük mindennek fontossá-
gát, de csak hogy egy kiadvány átolvasása után, öntevéke-
nyen lássanak neki adottságaik és körülményeik összeírá-
sának, ezt végül illuzórikusnak ítéltük. (Megjegyzem, hogy
jelen szöveg írásakor jónéhány településen már hónapok
óta ott van és még mindig kitöltetlen a kérdôívünk. Gyanít-
ható tehát, hogy ha szatmári fejlesztômunkánkra valahon-
nan támogatás kerül, úgy kérdezôbiztosok helyszíni mun-
kájával juthatunk csak a kívánt adatokhoz).

A februári megbeszélés során körvonalazódott két,
bizonyára az ausztriai tanulmányút által ihletett cselekvési
szándék is: a Túr és a Kraszna (az Ecsedi láp) menti telepü-
lések idegenforgalmi célból hosszú távon összehangolt fej-
lesztése. A folyók romániai és hazai településeket egyaránt
érintenek, hiszen mindkettô onnan eredve a magyar Tisza-
szakaszig tartanak. Ott és itt is meghatározzák környezetü-
ket, mindkét (tulajdonképpen ugyanazon) megyében kis-
tájképzô funkciójuk van. Ezek a tájak éppen a folyók miatt
hasonlóak, a jelenlegi országhatár ebben csak adminisztra-
tív akadály. Megbeszéltük, hogy egy hosszú, értelmezô
levéllel meghívjuk a folyók mente magyarországi és romá-
niai településeinek polgármestereit egy kapcsolatfelvételt
jelentô elsô megbeszélésre, romániai, és folyónként külön-
bözô helyszínekre. Tulajdonképpen tehát ez a februári
megbeszélés rendezte át elôször a korábban csak Csenger
és környékére elgondolt munkát, innen és ekkor ágazott
el a korábban elképzelt feladatsor más, környékbeli, rokon
tájakra is.

EGY LEHETSÉGES SZERVEZETI KERET
AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSRE

1. Egyfelôl a romániai Szatmárnémeti és Nagykároly vá-
rosok térségében szervezôdô települések, ill. ezek szövet-
sége (vagy más romániai szereplôk, esetleg egyelôre
csak Nagykároly város),

2. másfelôl a magyarországi, budapesti székhelyû Közös-
ségszolgálat Alapítvány

– a romániai Szatmárnémeti, Nagykároly és a magyaror-
szági Csenger városok térségében általuk közösen ki-

alakított – a helyi és térségi, ezen belül az országhatáron
is átnyúló fejlesztések elômozdítása érdekében létreho-
zott – határmenti együttmûködés további feladatainak
szakszerûbb meghatározása és eredményesebb megol-
dása érdekében,

– romániai székhellyel mûködô nonprofit (alapítványi)
szervezet (vállalkozást) hoznak létre.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bejegyzése, megalakulása
után – a célok és feltételek elfogadása mellett – a késôbbi-
ekben bárki, bármely szervezet csatlakozhat.

A Közösségszolgálat Alapítvány szakmai tapasztalatait
belföldi és nemzetközi kapcsolatait, valamint helyi (közös-
ség- település-) és térségi fejlesztésekben foglalkoztatott,
tapasztalatokkal rendelkezô munkatársainak tényleges
munkáját viszi az Alapítványba. A Közösségszolgálat Ala-
pítvány vállalja, hogy szakmailag, módszertanilag instruál-
ja, irányítja a Szatmári Határvidék Fejlesztéséért Alapítvány
fô- vagy részfoglalkozású alkalmazottjának azon munkáját,
amit számára az alapítókkal együtt határoznak meg. Vállalja
továbbá, hogy külföldi szakértôket is bevon a határ két
oldalán folyó fejlesztési munkákba, ill. figyelemmel kíséri
és a térségi szereplôk társulásai részére (román és magyar
oldalon egyaránt) kölcsönös érdekû pályázati, támogatási
lehetôségeket kutat fel és részt vesz ezek projektjeinek
kidolgozásában.

Az Alapítványt az érvényes romániai és magyarországi
törvények szerint kell megalapítani. Induló mûködési felté-
teleirôl, tôkéjérôl az alapítóknak kell gondoskodniuk, ké-
sôbb – a nonprofit jelleg biztosítása mellett – a bevételek-
nek fedezniük kell a kiadásokat.

A februári elôkészítô megbeszélések eredményeképp
1998. március 4-én Calinesti Oasban (Kányaházán), 6-án
Carei-ben (Nagykárolyban), majd ezt követôen április 7-
én Túrricsén és 8-án Nagyecseden találkoztak az újabb, a
februárban fogant koncepció szerint, tehát a Túr és a Krasz-
na-menti magyarországi és romániai települések polgár-
mesterei. A találkozók szervezésével az volt a szándékunk,
hogy az együttmûködés alapjait közös gondolkodás ered-
ményeként közösen jelöljük ki, és esetleg meg is fogal-
mazzuk, formába is öntsük azt. Idáig azonban az egyik
esetben sem jutottunk el. Az a naponkénti néhány késô
délelôtti-kora délutáni óra, amelybe még az ebédnek, a
környékbeli tájékozódásnak is bele kell férnie, nem biztosí-
tott elegendô idôt a legkisebb közös többszörös együttes
megtalálására.

Egymás megismerésére persze alkalom nyílt, közös
szándéknyilatkozatokat is fogalmaztunk, de mindez nem
volt azonos azzal, ami terveink között szerepelt. Sôt, az
egyetlen eredménynek remélt közös terv, a szatmári ma-
gyar-román település- és térségfejlesztési önkormányzati
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szövetség (amelyre a negyecsedi elôzetes megbeszélést
követôen alapszabály-tervezetet is készítettünk) szándéka
is megbukott egy június 23-án Csengerben a két folyómen-
te településeinek polgármestereit egybehívó megbeszélés
során. A szervezetet többen feleslegesnek, a jobb szándé-
kúak idô elôttinek ítélték.

A Csenger, majd a Csenger-környék fejlesztésébôl ki-
nôtt, immár a két folyómentével ide-és odaáti szatmárivá
vált térségfejlesztési munkánkkal útközben vagyunk. A
partnerek száma többszörözôdött, közülük sokan általunk
ismerték meg egymást. Nagyon kicsi az a kör, akikre bizton
számíthatunk, és sok az olyan, általunk ismeretlen szem-
pont is, ami befolyásolja ezen új csapat közös döntéseit.

Kérdôív a Túr és a Kraszna mente magyarországi
és romániai települései számára

(Részlet; a teljes anyagot a Közösségszolgálat
Alapítványnál – Budapest, Corvin tér 8. – lehet

megtekinteni.)

A gazdasági megújítás és fejlesztés feladata így ma legfô-
képpen a helyi és társult, regionális tényezôk kezébe kerül
a volt szocialista államokban is; s a lokális és/vagy regioná-
lis megújulásnak és fejlôdésnek a továbbiakban mindenütt
legfôbb adottságai a helyi erôforrások és az ott meglévô,
ill. megteremthetô saját tulajdonú és rendelkezésû megúju-
lási potenciálok, képességek.

A helyi felmérések elvégzése a gazdaság megújítását
célzó stratégiai tervek készítéséhez elengedhetetlen, és
igen sokrétû, alapos munkát igénylô feladat. A gazdasági
megújítás és fejlesztés stratégiai tervezése ugyanakkor lehe-
tôvé teszi egy régió, kistérség vagy település számára, hogy
megváltoztassa gazdasági szerkezetét
– a bevételek elôállítására jelenleg meglévô tevékenységek,

gazdasági szervezetek, foglalkozások-foglalkoztatás
és termékek megváltoztatásával;

– valamint az alkalmazott, meglévô tulajdoni, szervezeti
és irányítási, mûködtetési viszonyok, szokások, cég-
méretek és technológiák megújításával;

– illetve az eddig gazdasági (jövedelemtermelô) erôfor-
rásként fel nem tárt, egyáltalán nem, vagy csak nem
kellô hasznosulással kapacitált helyi adottságok,
potenciálok mûködésbe hozatalával.

Ha sikeresen akarjuk felhasználni a gazdaságfejlesztés
(világszerte eredményesen alkalmazott, gyakorlatban ki-
próbált) alapelveit, akkor gondos, lépésrõl lépésre kidol-
gozott, különbözõ eszközöket és technikákat felhasználó
felmérési, adatgyûjtési és értékelési, majd tervezési fo-
lyamatra van szükség.

A FEJLESZTÉSHEZ MEGLÉVÔ SZERVEZETI
ÉS EGYÉB FELTÉTELEK

1. Az Önök településén milyen nyilvánvaló lehetôségek
vannak a gazdasági megújulásra?

2. Milyen gazdasági, társadalmi, szociális, foglalkoztatási

és egyéb problémák, nehézségek állnak a fejlôdés útjá-
ban, mi hiányzik a megújuláshoz?

3. Lehetôleg név és beosztás (vállalkozás, foglalkozás)
szerint sorolja fel, kiket kell feltétlenül bekapcsolni egy
Önökre vonatkozó gazdaságfejlesztési terv elkészíté-
sébe?

4. Sorolja fel az Önöknél meglévô helyi non-profit fejleszté-
si szervezeteket és gazdaságfejlesztéssel foglalkozó vál-
lalatokat!

5. A helyi önkormányzatnak milyen feladatkörû bizottságai
vannak?

6. Van-e az Önök településén ipari és/vagy kereskedelmi,
kézmûves vagy egyéb kamara? Mi a szerepe, gazdasági
és gazdaságfejlesztési funkciója, jelentôsége?

7. Milyen társadalmi szervezetek, egyesületek mûködnek
az Önök településén?

 HOL TARTUNK MOST?

1. Számszerûen sorolja fel az Önöknél jelenleg is mûködô
gazdasági tevékenységeket, munkahelyeket!

2. Röviden ismertesse az Önök településének statisztikai,
demográfiai, iskolai végzettségi és foglalkoztatási  muta-
tóit, adatait!

3. Ismertesse a helyi közszolgáltatások, infrastuktúra és
közállapotok helyzetét.

4. A település földrajzi elhelyezkedése, értékei, kapcsolata
a környezetével, legközelebbi piacok, üdülôhelyek,
turisztikai vonzerôk, ezekhez hozzáférés lehetôségei.

5. A település foglalkoztatási, munkanélküliségi helyzete.
6. A lakosság jövedelmi viszonyai és életkörülményei.

MILYEN ADOTTSÁGOK VANNAK
A FEJLESZTÉSEKHEZ?

1. Tudomásuk szerint milyen kihasználatlan, feltáratlan és/
vagy nem kellôen hasznosított gazdasági adottsága, le-
hetôsége, természeti vagy más erôfôrrása van az Önök
településének és környékének?

2. Kiknek a tulajdonában vannak ezek a lehetôségek?
3. Miért nem hasznosították eddig ezeket, mire lenne ehhez

szükség?
4. Vannak-e már kész, leírt tervek az adottságok haszno-

sítására?
5. Milyen elônyei, hátrányai és veszélyei lehetnek az Önök-

nél beinduló fejlesztéseknek, gazdasági megújulásra
irányuló vállalkozásoknak?

6. Milyen kedvezményeket kap(hatná)nak az Önöknél le-
települô, illetve fejlesztésbe kezdô vállalkozások, be-
fektetôk?

7. Milyen jogi, szabályozási, pénzügyi, hitel- stb. feltételek-
nek kell megfelelnie annak, aki Önöknél gazdasági
vállalkozást létesít? Van-e, és milyen eltérés belföldi és
külföldi befektetôk, vállalkozók között?

8. Milyen további közlendôje van a helyi gazdasági meg-
újulást az Ön településén és annak térségében elindí-
tani kívánó fejlesztési szakemberek és vállalkozók
számára?


