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Szarvák Tibor
A REGIONÁLIS FORGATÓKÖNYVEKTÁRSADALMI BEÁGYAZOTTSÁGA A JÁSZSÁGIKISTÉRSÉG ÉLETÉBEN1

A téma indokoltságaA területi kohézió erõsítése, az európai integrációhoz való alkalmazkodás érde-kében meghirdetett új regionális politikai modell lényege a helyi erõforrásokra alapo-zott, alulról építkezõ stratégiaformálás. A regionalizmus szervezeti rendszerénekmegteremtése, mûködési mechanizmusainak kidolgozása, a regionális identitáserõsítése fontos modernizációs feladat.Ebbe a feladatba illeszkedik az a megyei elképzelés, amely a területfejlesztési sze-replõk körében a társadalomkutatás módszerével vizsgálja meg Jász-Nagykun-Szol-nok megye és az Észak-Alföldi Régió kapcsolatait, az intézményrendszer mûködésé-nek tapasztalatait és a lehetséges fejlesztési irányokat, mert a sikeres regionálisverseny alapkövetelménye olyan régió léte, amely képes befogadni a partnerség, ahálózatos együttmûködés, a teljesítményben való érdekeltség elemeit.A regionális kapcsolatok vizsgálatát alapvetõen tehát az a követelmény indítottael, hogy hatékonyabban feleljünk meg abban a területi versenyben, ami a bõvülõuniós források igénybevételéért indult el a csatlakozó országokban. Ezt a tényezõtfokozza még hazánkban a közigazgatás korszerûsítése és a regionális besorolásújraértékelése is.A feladat komplexitását jól jelzi, hogy ,,Magyarországon nincsenek a regionalizá-lásnak hagyományai. A rendszerváltást követõ területi közigazgatás-szervezési,gazdasági, térbeli trendek nem alapoznak meg egyértelmû régióhatárokat2.” Ajelenlegi statisztikai lehatárolás bírálata már a korábbi kutatásokban3 is megjelent.

1 A tanulmány része a Jász-Nagykun-Szolnok megye regionális kapcsolatai és lehetõségei címûkutatási projektnek, amelyben Kálmán Éva, területfejlesztõ szakgeográfus és Patkós Csaba,geográfus is közremûködött a tartalomelemzési és az elérhetõségi fejezet megírásában. MTARKK ATI Szolnoki Társadalomkutató Osztály. Kézirat2 Horváth Gyula: A magyar régiók és települések versenyképessége az európai gazdasági térben.Kutatási koncepció 2001. www.rkk.hu/kon3 Szoboszlai Zsolt: A régióépítés stratégiája Észak-Alföld. (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Biharés Szabolcs-Szatmár-Bereg megye). Kézirat 1999. Kézirat. MTA RKK ATI Szolnoki Társadalom-kutató Osztály.
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Jelen tanulmányban a megyében tapasztalható területi-társadalmi hálózatokérzékeltetését fontosnak tartjuk, ezért a teljes empirikus társadalomkutatási adatsorratámaszkodunk4.A vizsgálat alanyai a területfejlesztési alrendszer legfontosabb szereplõi: helyi-települési önkormányzatok, regionális és területi érdekkörök és a központi kormány-zat szereplõi. A Jász-Nagykun-Szolnok megye regionális kapcsolatai és lehetõségeielnevezésû kutatás során, megfelelõen tematizált kérdések alapján a fõbb megyei(települési önkormányzatok polgármesterei, területfejlesztési menedzserek, MEH-es megbízottak, megyei közgyûlés választott és delegált tagjai, a megye országgyû-lési képviselõi), illetve egyéb véleményformáló értelmiségi munkakörben dolgozókvéleményét kértük.Összességében 260 megyei területfejlesztési szereplõt kerestünk nyitott és zártkérdéseket egyaránt tartalmazó kérdõíves vizsgálatunkkal5, amit 2004 márciusábanbonyolítottunk le. A visszaküldési arány 38 százalékos volt6, ami a téma iránti(jelentõsnek mondható) affinitást mutat a megyei területfejlesztési szereplõk körében.Ez a visszaküldési arány kutatásmetodológiailag7 is megfelelõ, hasonló a közelmúlt-ban végzett regionális és megyei prominencia kutatások mutatójához8.
Az Észak-Alföldi Régió mûködésének értékeléseA válaszadó prominencia a régió egyetlen minõségi kategóriáját sem tartottamegfelelõnek. Egyedül a mûködõképesség, a nyilvánosság és a partnerség elvénekérvényesítése került közel a százas skála ötvenes értékéhez (100 fokozatú skála

átlaga: 48-48-47 pont). A régió mûködésében rejlõ leggyengébb kategória a haté-konyság (100 fokozatú skála átlaga 37 pont).A jászsági és a szolnoki válaszadók a regionális mûködési kategóriákat átlagosannem értékelték 50 pont fölé az idei vizsgálatban. A Jászság esetében a legkedvezõbbkategóriát a mûködõképesség és a nyilvánosság, Szolnok és kistérségénél a nyilvá-nosság és a partnerség elvének érvényesítése jelentette. Hasonlóan (de már 50pont feletti értékkel) vélekedtek errõl a tiszazugi és a közép-tiszavidéki válaszadók.Ez utóbbiak, valamint a törökszentmiklósi és a karcagi minta esetében nagyobb arégiós mûködõképességet magasabb értékekkel jelzõk aránya is (100 fokozatú skálaátlagpontja 57-52-57 pont).Mintánk véleménye szerint a régió integrációs ereje9 leginkább a kistérség és amegye irányába mûködik (100 fokozatú skála átlaga 72-78 pont). A település – fõlega jászsági és a szolnoki kistérségi válaszadók körében – önálló entitásnak tûnik(regionális szempontból) – 100 fokozatú skála átlaga 48 pont.  A regionális tudatleginkább a (központi akaratot megtestesítõ) politikai és a közigazgatási szférátintegrálta10. A gazdasági alrendszer és a civil társadalom esetében a regionalizációshatás a legkevésbé volt érzékelhetõ a jászsági és a szolnoki kistérségben (100 foko-zatú skála átlaga 42-47 pont, illetve 45-38 pont).
Regionális forgatókönyvekA válaszadók megyei szinten összességében egy olyan regionális területi egységetszeretnének, amelyben egyrészt Hajdú-Bihar (100 fokozatú skála átlaga 64 pont) ésHeves (100 fokozatú skála átlaga 54 pont), másrészt Bács-Kiskun (100 fokozatú skálaátlaga 56 pont) és Pest megye (100 fokozatú skála átlaga 66 pont) szerepel.A megyékhez való kapcsolódást kistérségi nézõpontban nézve látható megyénkkistérségi tagoltsága. Amíg a Jászság túlnyomó része Pest megyéhez, Heveshez ésBács-Kiskunhoz navigálná a régiós kötõdést, a szolnoki kistérségi alminta Hajdú-Biharhoz, Pesthez és Bács-Kiskunhoz kapcsolná a megyét. Tiszazug már Csongrád-hoz, Békéshez, Hajdú-Biharhoz és Bács-Kiskunhoz csatlakozna inkább. A Közép-Tiszavidéken erõs Szabolcs-Szatmár-Bereg (!), Hajdú-Bihar és Heves, valamint Pestmegye említése regionális partnerként. A törökszentmiklósi kistérségbõl érkezettválaszadók – a tiszazugiakhoz hasonló módon – látják a regionális partnereket, annyikülönbséggel, hogy számukra még Heves megye is elfogadható.  A karcagi almintaregionális elképzelései között Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Heves és Pest megye azelsõ.

4 A zárójelentésben az eredményeket több alkalommal százfokozatú skálán közöljük. Aszázfokozatú skála értékei minden esetben csak az értékelhetõ válaszokra vonatkoznak, akövetkezõk szerint: a százas érték azt jelenti, ha minden válaszoló a maximális, nulla, ha aminimális pontszámot adná. Az ilyen százfokozatú skálákon az ötven pont alatti érték negatívvéleményt (bizalmatlanságot, ellenszenvet), míg az ötven pont feletti érték pozitív véleményt(bizalmat, rokonszenvet) jelez. Mivel a kutatás kérdõívében meglehetõsen sok változó szerepelt,ezért a feldolgozás során több változó összevonást is használtunk.
5 A kérdõívet a függelékben csatoljuk. Az átlagosnál több kérdõív ment ki a szolnoki és a jászságikistérségbe (86 db – 51 db), átlagos kérdõívszámot jutattunk el a megye többi kistérségeibe(Karcagi – 35 db, Kunszentmártoni 25 db, Tiszafüredi – 32 db, Törökszentmiklósi  - 27 db).Kérdõíveink közel fele érkezett vissza a szolnoki (32 db – 32%) és a jászsági kistérségbõl (22 db– 22%). Ezt követi a tiszazugi kistérség 14, a törökszentmiklósi 12 és a közép-tiszavidéki 11beérkezett kérdõívvel. A sort a karcagi kistérség zárja, 6 visszaérkezett kérdõívvel.
6 99 db visszaérkezett kérdõív alkotja a mintánkat.
7 Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest. 1996.
8 Szarvák Tibor: A terület-és vidékfejlesztési intézményfejlesztési operatív programjánakhangsúlyai az Észak-Alföld régió prominenciái körében. MTA RKK ATI SzolnokiTársadalomkutató Osztály, 2000. KéziratSzarvák Tibor: Jász-Nagykun-Szolnok megyei középtávú stratégiai fejlesztési program a megyeiprominenciák körében . MTA RKK ATI Szolnoki Társadalomkutató Osztály, 1999. Kézirat

9 Milyen mélységig kellene egy régiónak integrálni a különbözõ területi egységeket? 100=teljesmértékben, 0=egyáltalán nem.
10 Melyik társadalmi-foglalkoztatási csoportban jelenik meg leginkább a regionalizációs tudat?100=teljes mértékben, 0=egyáltalán nem.
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A válaszadók körében a leginkább régióképzõ elemet a racionális megfontolásokalkotják. A közös érdek (legmagasabb a jászsági, a karcagi és a törökszentmiklósikistérségben) és a feladatokra létrehozott céltársulások értéke igen magas volt aválaszadóink körében.A válaszadó prominencia többsége elégedetlen a megyéje regionális beosztásá-val11 (100 fokozatú skálán 39 pont). Ez az érték leginkább a jászsági, a szolnoki és atiszazugi alminta válaszaiból adódik (a 3 kistérség átlagértéke 100 fokozatú skálán31 pont). A törökszentmiklósi, a karcagi és a közép-tiszavidéki kistérség (a 3 kistérségátlagértéke 100 fokozatú skálán 50 pont) körében erõsebb az egyetértés a megyeregionális beosztásával.A válaszadók közül sokan a kistérséggel és/vagy a megyével együtt tartanáklehetségesnek a régióváltást12 (100 fokozatú skála átlagai: 68-63 pont). Kistérségiváltást fõként a Jászságban és a Tiszazugban (valamint a mezõtúri kistérségben),megyei szintû regionális felállás-módosítást a Közép-Tiszavidéken szorgalmaznak.Megyénk erõteljesebb regionális integrációját13  az Észak-Alföldi Régióbanleginkább a közös identitás hiánya (100 fokozatú skála átlagpontja 70), legkevésbéa közös megyei határ hiánya (100 fokozatú skála átlagpontja 43) gátolta.  A jászságiválaszadók az identitást és a belsõ periféria létet, a szolnoki alminta a tradíciókmellett az erõtlen érdekképviseletet említették. Az identitás mellett a tiszazugiprominencia a partnerség mûködésképtelenségét, a közép-tiszavidéki válaszadók arégióközpont túlzott törekvéseit hangsúlyozták. A törökszentmiklósi és a karcagikistérség válaszadói az érdekképviselet gyengeségét és a partnerség elvének hiá-nyát gondolták a legnagyobb problémának14
A jászsági kistérség válaszadói túlnyomó többségben a Közép-Magyarországirégióhoz való csatlakozásban látják a megye jövõjét (100 fokozatú skálán 92 pont).A szolnoki prominencia a közép-magyarországi régió mellett (100 fokozatú skálán77 pont) a dél-alföldi csatlakozást szeretné inkább (100 fokozatú skálán 55 pont). Atiszazugi válaszadók a közép-magyarországi (100 fokozatú skálán 57 pont) és a dél-alföldi csatlakozást említették leginkább (100 fokozatú skálán 76 pont). Atörökszentmiklósi és a karcagi kistérségi alminta az észak-alföldi (Törökszentmiklósesetében erõs a dél-alföldi irány is) és a közép-magyarországi csatlakozást látja a

legelõnyösebbnek. Az észak-alföldi irányt fõként Közép-Magyarországon véltékaz elsõ helyre a válaszadók (100 fokozatú skálán 57 pont).A válaszadók leginkább a területi kiegyenlítés és a gazdasági-foglalkoztatásikapcsolatok miatt javasolnának régióváltást a megyének. A jobb területi és gazdaságiérdekképviselet kevésbé volt hangsúlyos a szolnoki és a tiszazugi, valamint a török-szentmiklósi kistérségben.Erõteljesebb identitásért a törökszentmiklósi és a közép-tiszavidéki mintánk ,,kar-doskodna” a régióváltás során. A periféria létbõl való kilépés lehetõsége fontosabb-nak tûnt Tiszazugban és a Közép-Tiszavidéken. Az ,,Alföld szíve” pozíció eléréseegyedül a Jászságban, az erõteljesebb területi kiegyenlítés a Közép-Tiszavidékenvolt kevésbé hangsúlyos. A regionális versenyben való eredményesebb részvételkategóriáját a karcagi és a jászsági kistérségben kevésbé hangsúlyozták. Agazdasági-foglalkoztatási kapcsolatokat erõteljesebben a karcagi válaszadók, régiósterületek jobb megközelíthetõségét a jászsági alminta tartotta fontosabbnak.Érdekes összefüggés figyelhetõ két változó között: közel 10 ponttal alacsonyabbraértékelték azt az álláspontot, amely szerint régiót váltani csak megyeként lehet, mintazt, hogy a megyében mindig lesznek olyan kistérségek, amelyeket hátrányoshelyzetbe hoz egy új régió. Vagyis: nem szükségszerûen a megye lehet a régióváltásterületi alapegysége. Viszonylag magas annak a földrajzi elképzelésnek a támogatása,amely szerint ,,legyünk határosak a tagmegyékkel”.Az új régiós berendezkedés elérését javasolja az az állítás, amely szerint nemolyan mély az észak-alföldi integráció, hogy az pozíciókat veszélyeztessen, de mind-ezek mellett legalább ugyanilyen arányban gondolják azt is, hogy a ,,megye a jelenlegiregionális beosztásba vigyen életet”.A regionális forgatókönyv-állítások értékelése során a válaszadók elbizonytala-nodása figyelhetõ meg. A partnerség elvének érvényesülése a válaszadók szerint ajelenlegi regionális helyzetben is megvalósul, de ugyanezt feltételezik a Közép-Magyaroroszági és a Dél-Alföldi régióhoz való csatlakozással, valamint a teoretikusAlföldi régió létrehozásával is.A válaszadó prominencia szerint leginkább az Észak-Alföldi (és az Északkelet-Magyarországi) régió az, ahol a megye fejlettsége stagnálna. Mintánk szerint amegye periférikus helyzete az alföldi, a dél-alföldi és a közép-magyarországi régiósforgatókönyv megvalósulásával oldódhatna, mert a fejlettebb területekkel valóegyüttmûködés elõnyösebb (innováció és modernizációérzékenyebb) lehet a megyeszámára.A minta általában megállapította azt a szervezetszociológiai szabályt, hogy nehézbeintegrálódni egy már mûködõ intézményrendszerbe. Ez alól természetesen kivétela jelenlegi és az alföldi régiós alternatíva.A válaszadók szerint az Alföldi régió létrehozásával valósulhatna meg Jász-Nagykun-Szolnok megye számára az, hogy hagyományos táji-környezeti, valamint

11 Egyetért-e megyéje regionális beosztásával? 100=teljes mértékben, 0=egyáltalán nem. N=95fõ.12 Milyen módon tart elképzelhetõnek egy esetleges régióváltást? 100 teljes mértékben,0=egyáltalán nem.
13 Milyen tényezõk gátolták megyénk erõteljesebb regionális integrációját az Észak-AlföldRégióban? 100=teljes mértékben, 0=egyáltalán nem
14 Az egyéb válaszok között szerepel az ,,egymást összekötõ jövõkép hiánya és a hátrányoshelyzet”, a ,,napi élet szempontjából nincs jelen a regionális integráció, csak tudjuk, hogy vanilyen”, valamint a ,,megyeközpont érdeke fontosabb volt, mint a régió”.
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A válaszadók körében a leginkább régióképzõ elemet a racionális megfontolásokalkotják. A közös érdek (legmagasabb a jászsági, a karcagi és a törökszentmiklósikistérségben) és a feladatokra létrehozott céltársulások értéke igen magas volt aválaszadóink körében.A válaszadó prominencia többsége elégedetlen a megyéje regionális beosztásá-val11 (100 fokozatú skálán 39 pont). Ez az érték leginkább a jászsági, a szolnoki és atiszazugi alminta válaszaiból adódik (a 3 kistérség átlagértéke 100 fokozatú skálán31 pont). A törökszentmiklósi, a karcagi és a közép-tiszavidéki kistérség (a 3 kistérségátlagértéke 100 fokozatú skálán 50 pont) körében erõsebb az egyetértés a megyeregionális beosztásával.A válaszadók közül sokan a kistérséggel és/vagy a megyével együtt tartanáklehetségesnek a régióváltást12 (100 fokozatú skála átlagai: 68-63 pont). Kistérségiváltást fõként a Jászságban és a Tiszazugban (valamint a mezõtúri kistérségben),megyei szintû regionális felállás-módosítást a Közép-Tiszavidéken szorgalmaznak.Megyénk erõteljesebb regionális integrációját13  az Észak-Alföldi Régióbanleginkább a közös identitás hiánya (100 fokozatú skála átlagpontja 70), legkevésbéa közös megyei határ hiánya (100 fokozatú skála átlagpontja 43) gátolta.  A jászságiválaszadók az identitást és a belsõ periféria létet, a szolnoki alminta a tradíciókmellett az erõtlen érdekképviseletet említették. Az identitás mellett a tiszazugiprominencia a partnerség mûködésképtelenségét, a közép-tiszavidéki válaszadók arégióközpont túlzott törekvéseit hangsúlyozták. A törökszentmiklósi és a karcagikistérség válaszadói az érdekképviselet gyengeségét és a partnerség elvének hiá-nyát gondolták a legnagyobb problémának14
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legelõnyösebbnek. Az észak-alföldi irányt fõként Közép-Magyarországon véltékaz elsõ helyre a válaszadók (100 fokozatú skálán 57 pont).A válaszadók leginkább a területi kiegyenlítés és a gazdasági-foglalkoztatásikapcsolatok miatt javasolnának régióváltást a megyének. A jobb területi és gazdaságiérdekképviselet kevésbé volt hangsúlyos a szolnoki és a tiszazugi, valamint a török-szentmiklósi kistérségben.Erõteljesebb identitásért a törökszentmiklósi és a közép-tiszavidéki mintánk ,,kar-doskodna” a régióváltás során. A periféria létbõl való kilépés lehetõsége fontosabb-nak tûnt Tiszazugban és a Közép-Tiszavidéken. Az ,,Alföld szíve” pozíció eléréseegyedül a Jászságban, az erõteljesebb területi kiegyenlítés a Közép-Tiszavidékenvolt kevésbé hangsúlyos. A regionális versenyben való eredményesebb részvételkategóriáját a karcagi és a jászsági kistérségben kevésbé hangsúlyozták. Agazdasági-foglalkoztatási kapcsolatokat erõteljesebben a karcagi válaszadók, régiósterületek jobb megközelíthetõségét a jászsági alminta tartotta fontosabbnak.Érdekes összefüggés figyelhetõ két változó között: közel 10 ponttal alacsonyabbraértékelték azt az álláspontot, amely szerint régiót váltani csak megyeként lehet, mintazt, hogy a megyében mindig lesznek olyan kistérségek, amelyeket hátrányoshelyzetbe hoz egy új régió. Vagyis: nem szükségszerûen a megye lehet a régióváltásterületi alapegysége. Viszonylag magas annak a földrajzi elképzelésnek a támogatása,amely szerint ,,legyünk határosak a tagmegyékkel”.Az új régiós berendezkedés elérését javasolja az az állítás, amely szerint nemolyan mély az észak-alföldi integráció, hogy az pozíciókat veszélyeztessen, de mind-ezek mellett legalább ugyanilyen arányban gondolják azt is, hogy a ,,megye a jelenlegiregionális beosztásba vigyen életet”.A regionális forgatókönyv-állítások értékelése során a válaszadók elbizonytala-nodása figyelhetõ meg. A partnerség elvének érvényesülése a válaszadók szerint ajelenlegi regionális helyzetben is megvalósul, de ugyanezt feltételezik a Közép-Magyaroroszági és a Dél-Alföldi régióhoz való csatlakozással, valamint a teoretikusAlföldi régió létrehozásával is.A válaszadó prominencia szerint leginkább az Észak-Alföldi (és az Északkelet-Magyarországi) régió az, ahol a megye fejlettsége stagnálna. Mintánk szerint amegye periférikus helyzete az alföldi, a dél-alföldi és a közép-magyarországi régiósforgatókönyv megvalósulásával oldódhatna, mert a fejlettebb területekkel valóegyüttmûködés elõnyösebb (innováció és modernizációérzékenyebb) lehet a megyeszámára.A minta általában megállapította azt a szervezetszociológiai szabályt, hogy nehézbeintegrálódni egy már mûködõ intézményrendszerbe. Ez alól természetesen kivétela jelenlegi és az alföldi régiós alternatíva.A válaszadók szerint az Alföldi régió létrehozásával valósulhatna meg Jász-Nagykun-Szolnok megye számára az, hogy hagyományos táji-környezeti, valamint

11 Egyetért-e megyéje regionális beosztásával? 100=teljes mértékben, 0=egyáltalán nem. N=95fõ.12 Milyen módon tart elképzelhetõnek egy esetleges régióváltást? 100 teljes mértékben,0=egyáltalán nem.
13 Milyen tényezõk gátolták megyénk erõteljesebb regionális integrációját az Észak-AlföldRégióban? 100=teljes mértékben, 0=egyáltalán nem
14 Az egyéb válaszok között szerepel az ,,egymást összekötõ jövõkép hiánya és a hátrányoshelyzet”, a ,,napi élet szempontjából nincs jelen a regionális integráció, csak tudjuk, hogy vanilyen”, valamint a ,,megyeközpont érdeke fontosabb volt, mint a régió”.



94  Jelen és jövõ Jelen és jövõ    95
gazdasági-társadalmi érdekek kapcsolják össze a régiót alkotó megyéket, illetve ebbena területi felállásban érvényesülhetne inkább az ,,Alföld szíve” földrajzi helyzet is.A sikeres regionális versenyben való részvételt a minta az új fejlesztési stratégiájúterekhez (a válaszadók szerint ez a Dél-Alföldi és a Közép-Magyarországi régió,valamint a papíron létezõ alföldi regionális összefogás) való csatlakozással látjamegvalósíthatónak. Hasonló regionális alternatívák megvalósulása esetén vélikúgy a válaszadók, hogy a megye területi tagoltságának hátránya nem érvényesülne.Vagyis nem lenne kiemelt nyertese vagy vesztese a megye kistérségei között azilyen irányú szcenárió megvalósulásának.Érdekes következtetésre juthatunk akkor, ha a régiók tükrében a legmagasabbraértékelt állításokat tartalmi szempontból vizsgáljuk. Ezek szerint az Észak-Alföldirégióhoz bizonytalanság, az Északkelet és az Észak-Magyarországi alternatíváhozinkább negatív kontextusok társulnak. Sok esetben egymást fedõ pozitívjelentéstartalmak szerepelnek viszont a Közép-Magyaroroszági és a Dél-Alföldirégióhoz való csatlakozás, valamint a teoretikus Alföldi régió létrehozásávalkapcsolatos vezetõ értékelésekben.Mindent egybevetve a válaszadók nem tartják valószínûnek a regionális váltást(100 fokozatú skálán 42 pont, N=82). Optimistábbnak a középkorú, jászsági és aközép-tiszavidéki kistérségben, kistelepüléseken élõ alminta bizonyult. Ezzelpárhuzamosan viszont szükségesnek tartják azt, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyea régiós rendszer újrafelosztásáért lobbizzon (100 fokozatú skálán 72 pont, N=87).Leginkább lobbi pártinak a tiszazugi és a törökszentmiklósi kistérség 5000 fõnélalacsonyabb lélekszámú településein élõ prominens válaszadóink mutatkoztak.A regionális kérdésekkel kapcsolatos bizonytalanságot jól mutatja az is, hogy aválaszadók (bár a lobbi tevékenységet pártolják) nem tudják igazán eldönteni azt,hogy támogasson-e, ösztönözzön-e a megyei önkormányzat népszavazás kiírását arégióváltás kapcsán (nem tudom válaszok aránya: 17%, igen válaszok aránya 43%,nem válaszok aránya 40%. N=94 fõ).Összegzésképpen a válaszadók leginkább racionális okokkal (sikeres regionálisverseny) magyaráznák a régióváltás szükségességét. Másodszorra fõként menedzse-lési lehetõségekre hívják fel a figyelmet, mert a partnerséget és a megye egyik ki-emelkedõ erõsségét (az ,,Alföld szíve” pozíciót) egyaránt menedzselni kell a sikeresregionális területpolitikáért

Irodalom
Horváth Gyula: A magyar régiók és települések versenyképessége az európaigazdasági térben. Kutatási koncepció 2001. www.rkk.hu/konSzoboszlai Zsolt: A régióépítés stratégiája Észak-Alföld. (Jász-Nagykun-Szolnok,Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye). Kézirat 1999. Kézirat. MTARKK ATI Szolnoki Társadalomkutató Osztály.Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest.1996.Szarvák Tibor: A terület-és vidékfejlesztés intézményfejlesztési operatív program-jának hangsúlyai az Észak-Alföld régió prominenciái körében. MTA RKK ATISzolnoki Társadalom-kutató Osztály, 2000. KéziratSzarvák Tibor: Jász-Nagykun-Szolnok megyei középtávú stratégiai fejlesztési prog-ram a megyei prominenciák körében. MTA RKK ATI Szolnoki TársadalomkutatóOsztály, 1999. Kézirat
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