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A MUNKANÉLKÜLISÉG ÁLTAL LÉTREHÍVOTT
ÉLETHELYZETEK ÉS MEGOLDÁSI STRATÉGIÁK

A MEZŐTÚRI ÉS HAJDÚHADHÁZI KISTÉRSÉGBEN

A jelen elkészült munkámban a munkanélküliség által különösképpen sújtott kistérség
a Hajdúhadházi és Mezőtúri kistérségeket vizsgáltam a „Nemzedékek kutatóúton" című
projekt keretében. A kutatás konkrét időpontja a Mezőtúri kistérség esetében egy 2007. évi
nyári kutatótábor keretében, a Hajdúhadházi pedig egyéni kutatásban valósult meg.
Először szeretném felvázolni azokat a főbb pontokat, amelyek jellemzik ezeket a térsé-
geket. Ezek után egy rövid összehasonlítást adok, majd konkrét példák bemutatásával
fogom illusztrálni a munkanélküliség által létrehívott élethelyzeteket, és - mint az ezekre
adott választ - a megoldási stratégiákat. Ezek a módozatok nem reprezentatív adatok, nem
állíthatom, hogy csak egyik, vagy csak másik térségre jellemzők. Egyéni válaszokat, útke-
reséseket mutatok, melyek környezetükben mutatnak sajátosságot a térségre vonatkozóan.
A vizsgálat során több terület - mint például a néprajz, szociológia, szociálpszichológia —
nézőpontjait kívántam felhasználni az árnyaltabb kép megrajzolásához.

A munkanélküliségről szóló cikkek, tanulmányok tömkelegével találkozhatunk a rend-
szerváltás után. De már az 1980-as évek második felében Angelusz Róbert, Nagy László
Gáspár, Tardos Róbert felvetették azt a kérdést, hogy: „Lesz-e munkanélküliség?"' Majd
1988-ban konkrétan meg is fogalmazzák a jelenlétét.1 1990 és 1994 között zajlott le az a
hullám, amely Magyarország új foglalkoztatási térszerkezetét kialakította. Az ország keleti
megyéiből indult ki és végigsöpört a nyugati megyékig, majd visszahúzódott a kiindulási
pontig. Tehát a munkanélküliség egy nyugati-keleti lejtőt mutat. Nemes Nagy József és
Németh Andor megállapítja, hogy a legkedvezőbb (nyugati) és legkedvezőtlenebb (keleti)
helyzetű munkaerő-piaci körzetek között több mint tízszeres különbség tapasztalható a
munkanélküliség mértékét illetően.3 Fazekas Károly csoportosítása szerint az alább
tárgyalt kistérségek a stagnáló és lemaradó térségek közé tarozik, és az összlakosság
11-10 %-a él ezekben a térségekben.4

A vizsgált három kistérség helyzetét talán Laki Lászlótól kölcsönvett cím által tudnám
a legérzékletesebben kifejezni: „Periférián az Alföld közepén". Mezőtúri kistérség Jász-
Nagykun-Szolnok megye délkeleti 726 knr-nyi területét foglalja magába. Össznépessége
31.012 fő, mely öt településen oszlik meg, ebből kettő városi, három pedig községi ranggal
rendelkezik. Területfejlesztési szempontból kedvezményezett, valamint három települése
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az országos átlagot meghaladó munkanélküliséggel sújtott. Központja Mezőtúr, mely a
Budapest-Szolnok-Békéscsaba vasútvonalon elérhető, közúthálózata Törökszentmiklóssal,
Túrkevével és Gyomaendrőddel van összeköttetésben. A kistérség névadó városának
központisága jól érzékelhető, ha a további utakat vesszük szemügyre: közvetlen elérhető
Túrkeve, Kétpó és Mezőhék. A tömegközlekedés meglehetősen nehézkes a kevés
buszjárat, valamint az esetleges átszállások miatt, amely hozzájárul az aktív munkavállaló
mobilitásának megnehezítéséhez. Gazdaságának fő profilját a mezőgazdaság adja, a
szántóföldi növénytermesztés jellemző. Turisztikailag nem tartozik a kitüntetett térségek
közé. Természeti látnivalókkal Túrkeve és Mezőtúr rendelkezik. A települések
rendezvényei, fesztiváljai a térségből vonzzák a látogatókat.

A Törökszentmiklósi kistérséghez csatolták Kuncsorbát, jóllehet mindig a Nagykunság
része volt. Túrkevei és kisújszállási szegényebb lakosok népesítették be a 19-20.
században.

A Hajdúhadházi kistérség esetében Hajdú-Bihar megye északkeleti 636 knr-nyi
területéről beszélhetünk. Össznépessége 60.734 fő, mely 11 település között oszlik meg,
ebből város öt, hat pedig község. Településfejlesztés szempontjából kedvezményezett és
kilenc települése az országos átlagot is meghaladó munkanélküliséggel sújtott.
Hajdúhadház központiságát nem érzékelhetjük, ha azt vesszük, hogy csak Bocskaikerttel,
Téglással és Hajdúsámsonnal van összeköttetésben. Vámospércs rendelkezik a nyírségi
falvak, úgymint Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Fülöp és Nyírábrány központját adó szere-
pével. A kistérség gazdaságilag Debrecen agglomerációs gyűrűjéhez tartozik, a tömegköz-
lekedés az ingázást biztosítani képes. Gazdaságföldrajzilag fás és homokos puszták jel-
lemzik, szőlő- és gyümölcstermesztésre alkalmas. Turisztikailag a természetvédelmi terü-
leteken való túrázás lehetőségét nyújtja.

A három kistérség egyező pontja a magas munkanélküliség és a körülbelüli hasonló
méretű terület.

A továbbiakban szeretnék felvázolni néhány példát. A Törökszentmiklósi kistérségben
Kuncsorba és a Mezőtúri kistérségben Kétpó, a Hajdúhadházi kistérségben Nyíracsád és
Nyírmártonfalva a mintaadó települések. Mind a négy település községi rangú, lakott
terület.

Kuncsorba és Kétpó viszonylag közel fekszenek egymáshoz, bár Kétpó a maga 765
lakosával nagyobb Kuncsorbánál. Kétpó rendelkezik általános iskolával, melyet a túrkevei
Református Általános Iskolával integráltak 2007 őszén. Kuncsorba viszont a folyamatos
népesség csökkenése miatt már az óvodát sem tudja fenntartani. Munkahelyekben mind a
két település rendkívül szegény, beruházások nincsenek. Egyéni, vagy kisebb mértékben
társas vállalkozások működnek, leginkább a család bevonható munkaerejére támaszkodva.
Kétpó Önkormányzata közmunka programmal és közcélú foglalkoztatással igyekszik
lakosait segíteni. Mivel Kétpó mellett fut a vasút az ingázást ez nagymértékben elősegíti,
főleg Szolnok irányába. Kuncsorbán már nehezebb az ingázás, de aki gépkocsival
rendelkezik főleg Törökszentmiklósra, kisebb mértékben pedig Örményesre, Túrkevére jár
át dolgozni. A buszközlekedés nem kedvez az ingázóknak. A fiatal lakosok körében
tapasztalható a nagyarányú elvándorlás, főleg munkavállalás miatt.
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Nyíracsád és Nyírmártonfalva közel hasonló lélekszámmal rendelkezik, 2.500-3.000
fős községekről beszélünk. Azt mondhatjuk, hogy kedvező helyzetben vannak, mert
Debrecen közelsége lehetővé teszi a munkanélküliek felszívását, ezt tükrözik a statisztikai
adatok is.

A továbbiakban a konkrét példák bemutatását oly módon fogom elvégezni, hogy csak a
legmarkánsabb jegyek ismertetésére fektetem a hangsúlyt.

Kétpón élő L. Erzsébet egyedül neveli két kisfiát. Szolnokról költöztek ide. Az
önkormányzat közcélú foglalkoztatottja. Ezen kívül a helyi bábszínjátszó-kör vezetője.
Már élt a településen korábban és annak könyvtárosa is volt, tehát előzetes ismeretekkel
rendelkezett mielőtt ideköltözött volna. A községben vásárolt egy házat. Fő szempontot
képzett, hogy bővíthető legyen és a kert megfelelő méretekkel rendelkezzen további céljai
eléréséhez. A saját és gyermekei jövőjének biztosítása érdekében felállított egy
melegágyas fóliasátrat, melyben önön és - segítségképpen - sógora erejét fektette bele.
Krizantémokat termeszt, és bizakodva néz a jövő elé az első sikeres szezonja után.
Mindehhez nem rendelkezett megfelelő saját tőkével, ezért hitelt vett fel. Ez a lépés egy
egyedülálló közfoglalkoztatottnak meglehetősen bizonytalannak vehető, ő mégis úgy
nyilatkozott, hogy falun sokkal könnyebb élni, mert munkát találni is könnyebb.
Véleménye szerint falun sokkal több munkalehetőség van. Hosszú távú tervei vannak,
melyek megvalósítását gyermekei érdekében szükségesnek tartja.

Kuncsorbán egy egyedülálló fiatal nőt kérdeztem. Sz. Teréz azok közé a fiatalok közé
tartozik aki vállalta, hogy munkavállalás érdekében elköltözött szülőfalujából. Budapesten
au pair-nek tanult, lett is volna lehetősége Svájcban munkát vállalni, de nem mert annyira
eltávolodni családjától. Inkább Szombathelyen vállalt állást, egy gyárban szalagmunkát.
Szerette a munkakörét, viszont a cég megszűnt így visszajött Kuncsorbára. Kisebb
nagyobb időszakokban dolgozott, de jelenleg munkanélküli. Nem szeretne elköltözni
Kuncsorbáról, mivel családi kötelékek fűzik ide. Hosszú távú tervei között szerepel egy
saját vállalkozás beindítása, mely kapcsolódik a vendéglátói szakmájához.

A nyiracsádi lakos B. János, fiatal egyedülálló. Debrecenben végezte szakiskoláját,
majd később le is érettségizett, azzal a reménnyel, hogy könnyebb lesz munkához jutnia.
Sorkatonai szolgálata alatt úgy gondolta, hogy a hadsereg kötelékében maradva hivatásos
katona lesz, de családi okok miatt mégis a leszerelés mellett döntött. Jelenleg édesanyjával
él, és mint családfenntartó segíti a középiskolás testvérét. Rövid ideig maszeknál
dolgozott, de saját érdekében olyan állást keres, amely bejelentett munkahelyet jelent.
Konkrét tervei nincsenek, de nem riad vissza az ingázástól, és valamilyen újabb szakma
kitanulásától sem.

F. Ilona nyírmártoni lakos. Szintén egyedülálló, rokkant édesanyjával él. Jelenleg
Vámospércsen tanul egy éven belül érettségire tesz szert, a munkaügyi központ jóvoltából.
Hivatalosan nem dolgozik, viszont a megélhetés érdekében olyan cselhez folyamodott,
amely veszélyezteti a munkanélkülieknek járó juttatások elvesztését. Talán a lakóhelye
megváltoztatásában látja a munkához jutás nagyobb lehetőségét, viszont arra nem lát kellő
anyagi fedezetet. Hosszú távú tervei nincsenek, nem lát túl az érettségi megszerzésénél.
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Összefoglalásaként azt tudom elmondani erről a négy példáról, hogy a munkanélküli-
ségre adott válaszok módozata nagyban függnek a családi állapottól. Előzetes feltevésem
szerint a családi állapot visszatartó erő lehet, viszont éppen Erzsébet és Teréz erősen kötött
ilyen értelemben, és felelősség érzetükből adódóan folyamatosan terveznek, melyeket
kisebb, vagy nagyobb léptékben meg is valósítanak. János és Ilona esetében a családi
kötöttség nem annyira mérvadó, ahogyan ők ezt elmondták. János esetében a család
fenntartása miatt több felelősség terheli, ugyanakkor az édesanyja is rendelkezik
jövedelemmel. Ilona régóta egyedülálló, és régóta munkát kereső személy. A célok hiánya
abból a reményvesztettségből adódik, amely jellemzi a munkanélküli emberek életét. Ezt
Bánfalvy Csaba foglalta össze: először elbizonytalanodás fogja el, majd elkezdenek
harcolni, hogy újra munkába állhassanak, erre azonban a tartósan munkanélküliek
esetében aligha van esély, és elfáradnak a felesleges álláskeresésben, apátiába esnek és
visszavonulnak. János és Ilona családi állapotából kifolyólag még csak a motivációt sem
érezni a tervek olyan kigondolására, és a kezdeti lépések megvalósítására mint a két másik
példa esetében.

Ugyanakkor nem állíthatom, hogy a családi nyomás az, amely a munkanélküliségre
adott megoldási stratégiákat kimunkálják. A kisszámú esetekből nem vonható le
messzemenő következtetés, de ezek a példák jelenleg azzal a tanulsággal záródnak, hogy
a család iránti felelősségérzet nagyban hozzájárul legalább a megoldási tervek
kimunkálásához.

Felhasznált irodalom

Angelusz Róbert — Nagy László Gáspár - Tardos Róbert:
Lesz-e munkanélküliség? In.: Jel-Kép 1986/1

Angelusz Róbert - Nagy László Gáspár - Tardos Róbert:
Szembenézés a munkanélküliséggel. Bp., 1988

Bánfalvy Csaba: Egyéni alkalmazkodási stratégiák a munkanélküliséghez Magyaror-
szágon. Bp., 1992

Bánfalvy Csaba — Laki László (szerk):
Alkalmazkodás a munkanélküliséghez. MTA Politikai Tudományok
Intézete, Bp., 1992

Fazekas Károly (szerk):
A hely és a fej. Munkapiac és regionalitás Magyarországon.
MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Bp. 2005

Laki László: Periférián az Alföld közepén. MTA PTI Etnoregionális kutató-
központ, 1997

Nemes Nagy József- Németh Andor:
Az átmenet és új térszerkezet tagoló tényezői. In.: Fazekas Károly
(szerk): A hely és a fej. Munkapiac és regionalitás Magyarországon.
MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Bp., 2005

- 127-


