
Közösség és fejlesztési lehetősége egy határmenti

kistelepülésen

Áttekintés

A kutatás során Túristvándit, mint határmenti kistelepülést vizsgáltam, valamint

annak közösségfejlesztési lehetőségeit. Túristvándi Szabolcs-Szatmár-Bereg

megye észak-keleti csücskében, a szatmári tájegységben, a Szatmári Tiszahát

területén helyezkedik el. (Bethlen Gábor Népfőiskola 2013) A település

lakossága 2019.01.01-jén 775 fő volt a KSH adatai szerint.

A kutatás legfőbb célja, hogy megvizsgáljon egy kistelepülést, illetve

rávilágítson azokra a jelentős problémákra, amelyek a legtöbb 1000 fő alatti

kistelepülés életét érintik, meghatározzák, majd a vizsgált településen keresztül

példát mutasson más, hasonló helyzetű, elhelyezkedésű és méretű

településnek is a közösségek és azok fejlesztési lehetőségeinek

vonatkozásában.

Debreceni Egyetem

Fekete Rita

Az e-poszter elkészítését a Nemzeti Művelődési Intézet Közművelődési Tudományos Kutatási Programja támogatta.

Mindezek alapján azt a konklúziót vontam le a kutatómunka végeztével, hogy

Túristvándinak szüksége lenne egy olyan fejlesztésre, amely a közösségek

felé orientálódik. A közösség összekovácsolása minden esetben nagyon

fontos feladat, jelen esetben pedig egy hátrányos helyzetű, periférikus

elhelyezkedésű településről van szó, ahol a közösségek, az összetartozás

kulcsfontosságú kérdés.

A település vezetőségének átadva a kutatás eredményeit világosság válik,

hogy szükséges egy közösségfejlesztési folyamat beindítása, nagyobb

hangsúlyt fektetve az aktivitásra, a cselekvésre, az öntevékeny folyamatok

beindítására és folyamatossá tételére.

Mindehhez a kutatás végén közösségfejlesztési javaslatokat fogalmaztam

meg. Igyekeztem minden közösségfejlesztési módszerhez javaslatokat tenni.

Véleményem szerint egy közösségi munka eredményeként létrejövő falukönyv

és/vagy további helyi kiadványok megerősíthetik a helyi nyilvánosságot, illetve

a turisták számára is kedvező lehet.

A civil szféra megerősítése és együttműködése a lakossággal, az

önkormányzattal, a külső partnerekkel elengedhetetlen eleme a helyi

fejlesztéseknek.

A helyi piac visszaállítása és megerősítése a gazdaság fejlesztése céljából

kulcsfontosságú, amelyhez egy termelő szövetkezet létrehozása szükséges.

Az aktivizálás szempontjából fontos a közösségek kialakítása, azok

megerősítése. Erre jó módszer lehet első lépésként valamilyen közös munka

elkészítése, például közösségi kiállítás megszervezése. Ha a kiállítás témája

a helyi értékek, a helytörténet, akkor az a helyi értékfeltárást is elősegítheti,

amely pedig a helyi identitás megerősítésében játszhat nagy szerepet.

Emellett a tankatalógus és a faluséta módszere is pozitív hatást gyakorolhat a

településre.

Az interjúk és a fellelhető dokumentumok alapján azt az eredményt kaptam, hogy Túristvándi számos erősséggel, értékkel, előnnyel rendelkezik, ezáltal pedig

lehetőséggel is, amelyek az erősségekből fakadnak. Ilyen erősség például a nemzetközi kapcsolatok megléte, a jól termő földek, a jelentős turizmus a Vízimalomra

építve, a természeti értékei, a gasztronómiai különlegességek, jól működő és állandó közintézmények stb.

Mindezek mellett azonban hiányoznak Túristvándiban a közösségek, a művelődési lehetőségek, az emberek egyre inkább érdektelenebbé 

válnak a településük iránt, az idősek egyre inkább bezárkóznak, a személyes kapcsolatok egyre inkább háttérbe szorulnak és megszűnnek, 

a fiatalság körében gyakori az elvándorlás a településről, nehéz összefogni őket, hiányzik az aktív, cselekvőképes lakosság.

Módszerek

A kutatás során már meglévő dokumentumokat elemeztem a településről,

illetve félig strukturált interjúkat is készítettem annak érdekében, hogy

megismerjem a véleményüket a saját településükről, továbbá az ötleteiket,

igényeiket a közösségeket, programokat, fejlesztési lehetőségeket tekintve,

valamint hogy ők hogyan vélekednek a helyben fellelhető problémákról,

vannak-e megoldási javaslataik, és hogy milyen szerepet, illetve feladatot

vállalnának a változások elérése érdekében.

Az interjú hat túristvándi lakossal készült el, akik közül öten felsőfokú

végzettséggel rendelkeznek. Életkorukat tekintve 22-56 év közöttiek az

interjúalanyok. Hárman születésük óta, ketten 10 évnél régebben élnek a

településen, egy fő pedig 10 évnél korábban költözött Túristvándiba, azonban

kötődése sokkal régebb óta van a településhez.

KÉP, TÁBLÁZAT vagy GRAFIKON

Leghátrányosabb helyzetű kistérségek térképe

Forrás: Innovációs és Technológiai Minisztérium:2008

Mindezek alapján úgy gondolom, hogy megfelelő fejlesztésekkel, közösségi akarattal és tevékenységekkel, támogatásokkal és aktív 

társadalmi részvétellel Túristvándi a térség kulturális és gazdasági központjává válhat. 


