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Kedves Érdeklődő!
Tisztelettel és szeretettel
kőszőntőm Önt, és ajánlom
figyelmébe ezt a Homokhátságot,
szűkebb hazánkat bemutató
kiadványt: összegzését mindannak,
amit a térség önkormányzatainak
együttműködése az elmúlt 10
évben eredményezett.
10 év nem nagy idő egy nép
történetében, de nagy idő egy

ember, egy kisközösség életében.
A rendszerváltoztatást követően néhány esztendővel a
térség települései azért fogtak össze, hogy meghatározzák
azokat az irányokat, amerre elindulhatnak, amire
alapozhatják későbbi fejlesztéseiket. Együttműködésük,
együtt gondolkodásunk rendkívül fontos időszakáról
szóló dokumentumát tartja kezében a tisztelt olvasó.

Az önkormányzati választások előtt mindannyian
számvetést készítünk. Elég volt-e, jó volt-e amit eddig
végeztünk, ment--e előrébb a világ a munkánk által.
Tudtuk-e nyújtani amit elvárnak tőlünk azoknak, akiknek
szolgálatára szegődtünk, teljesültek-e elvárt, vagy meg
sem fogalmazott, de nagyon is élő kívánalmak.
A visszatekintés alkalmat ad arra, hogy áttekintsük, mit
és milyen eredményekkel valósított meg a kistérség a
céljai kőzűl, és milyen kihívások állnak a jövőben az
önkormányzati együttműködés előtt.
Az elmúlt 10 évakistérség életében a növekedés és
a stabilizálódás időszaka volt. Meg kellett tanulnunk
mindannyiunknak a demokrácia napi gyakorlatát, az
érdekek összehangolásának olykor igen nehéz feladatát, a
különböző nézőpontok, vélemények ütközéséből kihozni
a mindenki számára legjobb megoldást. Eredményeink
bizonyítják, hogy ennek a kihívásnak meg tudtunk
felelni. Mindig igyekeztünk újat alkotni, mások előtt
járni. Tanultunk a hibáinkból, büszkék vagyunk arra,
amit elértünk, s mindezekre építve tervezzük a jövőt, a
következő évtized újabb fejlesztéseit, annak érdekében,
hogy a homokháti emberek számára itt legyen az otthon,
ahol érdemes élni.

Nógrádi Zoltán
Elnök



Mire jó akistérség?

A "kistérség" fogalmat az utóbbi 10 évben használjuk rendszeresebben, de sokszor még ma sem
egyértelmű, hogy mire is alkalmazzuk.
Akistérség, akistérségi igazgatás nem előzmény nélküli amagyar közigazgatás történetében. AXIX. században,
a Kiegyezés utáni törvénykezés eredményeképpen jött létre az államigazgatási járás, amely alI. világháborúig
lényegében zavartalanul funkcionált. A járási hivatalok 1984. január 1-től megszűntek, és ezzel megszűnt a
járás is, mint közigazgatási egység.

Kistérségi iroda régen és most. -----------------
1990-ben az újonnan megalakult önkormányzatok felismerték, hogy bizonyos problémákat közösen
célszerű vizsgálniuk, hiszen adottságaik hasonlóak, sok esetben azonosak a környező településeikéveI.
Felerősítette a folyamatot a területfejlesztés intézményrendszerének kialakítása és a társulási törvény
megszületése. Egyre erősebben hat a rendszer szétaprózottságából adódó együttműködési kényszer.
Mára már létrejött az Európai Unió számára is átlátható; elfogadható kistérségi rendszer: a statisztikai
kistérségek hálózata~' mely az ország egész területét átfogó, a régióhatárokat (megyehatárokat) át nem
lépő rendszer. A kistérségek feladata, hogy ellásson a település ekkel közösen szervezve olyan feladatokat,
melyeket a települések önállóan nem, vagy csak alacsonyabb színvonalon képesek megvalósítani. Lehetővé
teszi ezzel azt, hogy a térségben élők számára a magas színvonalú szolgáltatások helyben elérhetőek
legyenek.

A Homokháti kistérség települései az elsők között ismerték fel a térségi együttgondolkodás, a közös
fejlesztések indításának jelentőségét.
Az országban a legelsők között 1989-ben a Homokháton - először polgármesteri klub formájában, -
indult el a hasonló adottságokkal rendelkező, szomszédos települések együttműködése. Később ezek a
települések -199 5-ben - egyesületet hoztak létre, majd a törvényi változások adta lehetőségeket kihasználva
Társulást, illetve 1997-ben közös közhasznú társaságot alapítottak. E szervezetek segítségével közösen
képviselték az érdekeiket megyei, országos és nemzetközi fórumokon, közös erővel több lehetőséghez, és
több forráshoz sikerült hozzáférni, jobb eredményeket lehetett elérni.
Ebben az időszakban születtek meg azok a hosszú távú fejlesztési program ok is, amelyek máig, és ajövőben
is meghatározzák a Homokháti Kistérség fejlődésének útját. Az önkormányzatokkal együttműködve itt
élő, helyi szakemberek mérték föl a települések adottságait, lehetőségeit, közösen fogalmazódtak meg
az elérendő célok, és ütemezték ezekhez a feladatokat. A kidolgozott hosszú távú fejlesztési koncepció
iránymutatásai alapján elkészültek a legfontosabb szakági programok, mint például a mezőgazdaság
megújítását jelentő szövetkezetfejlesztési program, a térség ismertséget elősegítő marketingprogram,
a lakosság majdnem felét közvetlenül érintő tanyafejlesztési program, a környezeti állapot jövőjét
befolyásoló hulladékgazdálkodási program, és a helyi emberek együttműködési hajlandóságára építő
vidékfejlesztési program - hogy csak a legmeghatározóbbakat emeljük ki. A térségben ezután már úgy
lehetett pályázatokat benyújtani, hogya programok segítségével bizonytani tudtuk: az egyedi pályázat
mindig egy nagyobb egész része, hozzájárul a hosszú távú célok megvalósulásához.



2004-től már a közigazgatásban is egyre nagyobb szerephez jut a kistérség: mint az ország minden más
térségében, a Homokháton is megalakult egy többcélú kistérségi társulás. Az állami ösztönzéssei létrejött
többcélú társulások feladata, hogy az önkormányzati alapfeladatokhoz plusz forrásokat és szakmai segítséget
biztosítsanak, illetve lehetőséget adjanak arra, hogy a településeken eddig nem, vagy csak alacsonyabb
színvonalon elérhető szolgáltatások elérhetővé illetve jobbá váljanak. A többcélú társulás legfontosabb feladata
hogy a Homokháti térség 9 településén, az önkormányzatok munkáját az alábbi területeken összehangolja:
pedagógiai szolgáltatások, központi orvosi ügyelet, szociális ellátás, területfejlesztési feladatok, települési belső
ellenőrzés szervezése, illetve a közigazgatás modernizációja.

A térség fő fejlesztési irányai

A Homokháti kistérség települései együttműködésük kezdetén - a terület adottságait, sajátosságait
figyelembe véve - megfogalrnazták azokat a legfontosabb elvárásokat, amelyeket ajövőbeni fejlesztésekkel
szemben támasztanak:

A kistérség fejlesztési programjainak eredményeképpen olyan kistérséget szeretnénk:
amelyben az itt élők nem érzik hátrányos helyzetűnek magukat,
amelyben ismerik és vállalják saját múltjukat, értékeiket, hagyományaikat,
amelyet közösségként is megélnek, amelyhez kötődniük lehet és érdemes,
amely elismeri és segíti az egyéni boldogulást, az újszerűséget, az előremutatót,
amely lehetővé teszi a harmonikus életet.

Nézzük a statisztikát: ha a homokháti települések lakóit csoportosítjuk a legjellemzőbb kategóriák
alapján, a következő eredményt kapjuk:

Térség lakosságának megoszlása:

Tanyai
42,8%

Mezőgazdasággal
foglalkozik
közvetetten

(72%)

Turizmussal
foglalkozik
(kb: 2%)

Mezőgazdasággal
foglalkozik
közvetlelnül

(23%)

Ebből az ábrából már látható, hogy a térségben a társadalmi és gazdasági felemelkedés alapfeltétele
a helyi gazdálkodási, társadalmi, közösségi hagyományainak megőrzése lehet csak. Ez jelenti a tanyás
településforma funkcióváltást elősegítő fenntartását, a tanyai gazdálkodás megőrzését, a homoki
gazdálkodási kultúra értékeinek és tájsajátosságainak megőrzését, a tájjellegű egyedi termékek erősítését,
a helyi kézműves hagyományok, az idegenforgalom és falusi turizmus, lehetőségeinek kihasználását, a
kulturális értékek őrzését, társadalmi és gazdasági hagyományok ápolását és innovatív megújítását is.

Nézzük ezt részletesebben:



Tanya - az identitás forrása

A Homokháti kistérség egyik
legkarakteresebb jellegzetessége, az itt élők nagy
részének lakhelye, legtöbbjüknek munkahelye a
kiterjedt, szórt tanyavilág. A lakosság 42,8%-a
jelenleg is a települések összterületének 97%-át
kitevő külterületeken, tanyán él.

A sűrűn elhelyezkedő tanyák, a városból, a
település központjából kiköltöző, vagy egészen
távolról ideköltözők és a kezdetektől tanyán élő
lakosság aránya jelzi, hogy a tanya akistérségben
egy rendkívül mély gyökerekkel rendelkező,
egészen sajátos életmódot képviselő hagyomány.
A tanyavilág azonban rendkívül sokszínű, ezzel

együtt nagyon sok speciális igényt támaszt, így az ott élők megfelelő szintű ellátása és a tanya fejlesztése
csakdifferenciáltan lehetséges. Sajnos napjainkra a tanya, mint szociálisan, infrastrukturális an hátrányosító
tényező jelent meg. Sok tanyában élő számára még nem elérhető a villanyáram, a tanyák csupán 20%-a
csatlakozott avezetékes gázhálózatra és az ivóvíz ellátás kérdése rengeteg egészségügyi problémát okoz,
hogy az út és közlekedési viszonyokat, iskolába, munkahelyre, vagy egyátalán a központba történő eljutás
nehézségét, illetve ezzel együtt a zord időjárás viszontagságait ne is említsük. A tanyák mindezek ellenére
- a rossz infrastrukturális adottságaikkal együtt - az utóbbi években egyre vonzóbb ak a városi zaj és
tempó elől a természet csendjébe és békéjébe menekülők számára, illetve azok számára is, akik nehezebb
anyagi helyzetükre itt remélnek megoldást, esetleg a gazdálkodás lehetősége látszik kedvezőnek.

Akistérségben számos tanyai fejlesztési program indult el az utóbbi évtizedben. A teljesség igénye
nélkül:

Amikor a mobiltelefonok még nem voltak ilyen elterjedtek, a vezetékes telefon pedig tanyán
megfizethetetlenül drága volt, kistérségi kezdeményezésre az egyik mobilszolgáltató ún. "Homokhát
tarifacsomagot" dolgozott ki speciálisan tanyán élők számára. Az ötlet olyan jól sikerül, hogy ehhez
később a Makói kistérség is csatlakozott. Szerencsére az idő ezen már túlhaladt, a mobiltelefonok

- gyors elterjedése és áruk csökkenése miatt már a tanyán élőknek sem kell speciális megoldás ahhoz,
hogy ugyanúgy kommunikáljanak, mint a falusi vagy városi emberek.
A rendszerváltást követően a tanyán élőknek jelentős problémákat okozott az oly gyakran ingadozó
feszültség, a kidőlt villanykaró helyreállításának problémája, vagy a nem megfelelő teljesítmény,
tehát a gazdádan villamos hálózatok fenntartásának kérdése. Az áramszolgáltató nem akarta
ezeket a volt szövetkezeti hálózatokat sem átvenni, sem a folyamatos karbantartást elvégezni, csak
akkor, ha előbb a települések felújítják azokat. A felújítás hatalmas összeg volt, erre persze egyetlen



•

önkormányzatnak sem volt pénze. Pályázat segítségével és sikeres érdekérvényesítő képességévei a
kistérség jó néhány szakasz felújításához tudott hozzájárulni, és segítette a településeket, hogy az
áramszolgáltató átvegye ezeket.
A homokháti települések munkájának és érdekérvényesítő képességének köszönhetően az ország
költségvetésébe 2000-től egy új sor került: a tanyai normatíva sora. Innen azok a tanyás önkormányzatok
kaphatnak lélekszámarányos támogatást, amelyek nagy tanyavilággal rendelkeznek, hiszen a tanyavilág
fenntartása drága dolog, ha csak az állandóan javításra szoruló tanyai utak soha meg nem oldódó gondját
vesszük is.
A 2000. évben - talán a tanyai lakosok még emlékeznek erre - a kistérségnek mind a 10.000,- tanyáját
kérdezőbiztosok keresték fel: teljes körű kérdőíves tanyafelméréstvégeztünk, melyben rákérdeztünk
a tanyán élők életkörülményeire, lakásviszonyaira, gazdálkodási szokásaira, valamint megkérdeztünk
mindenkit a tanyavilág problémáiról és a személyes terveiről is. A felmérés eredményeiből számos
térségi és országos program táplálkozott. A vizsgálat eredményeire és a tanyai emberek igényeire
építve megvalósult először kísérletképp a térség 4 településén a tanyagondnoki modellprogram,
mely az első ilyen jellegű kezdeményezés volt az országban. A modellprogram eredményeképpen
2003-tói a tanyagondnoki rendszer kiépítésének, és finanszírozásának lehetősége beépült a szociális
törvénybe, és már a legtöbb önkormányzat elindította tanyagondnoki járműveit és szolgáltatását,
mely feladatok ellátásához állami támogatást is igényelhet. Az azóta országosan is mintává vált
tanyagondnoki modellt folymatosan továbbfejlesztjük. 2004-2006. között PHARE támogatásból
megvalósult homokháti tanyafelelősi rendszer kiépítése a program továbbfejlesztését, a térség
tanyáin élő 50 tartósan munkanélküli ember számára új munkalehetőségek, új szakma

elsajátításának megteremtését jelentette. A településeken nap-mint
nap piros vagy kék kismotorral közlekedő, és szakmailag is igen
jó képzett tanyagondnokok e folyamat eredményeként juthattak
munkához, illetve ennek eredményeként volt lehetséges, hogy
egyre több egyedü1 élő, valamilyen kedvezőtlen élethelyzetből
kifolyólag rászoruló tanyai ember részesü1 valamilyen szociális
ellátásban.

Egyre kevesebb valóban szép tanyai épületet találhatunk már
a kü1területeken. A hagyományokat nem tisztelő átépítések, vagy a
teljes pusztulás folyamatosan tizedeli őket. Megtartani és megújítani
- ez volt a kiindulópontja annak a törekvésnek, amelynek
eredményeként környezetileg fenntartható, hagyománytisztelő
de a mai kor legfejlettebb technológiai eredményeit alkalmazó és
energiatakarékos új tanyaépületeképítészeti tanulmánytervei
szü1ettek meg. E terveket az önkormányzatok saját
igényeikhez igazítva jövőbeli fejlesztéseiknél felhasználhatják,
adaptálhatják, értékes és a lakosság számára minta értékű
épületekkel gazdagítva így a telepü1éseket.



Mezőgazdaság - a megélhetés forrása

A kistérségben a lakosság 230/0-a őstermelőként, mezőgazdasági vállalkozóként közvetlenül
mezőgazdasággal foglalkozik, ebben keresi megélhetését, közvetetten - mellékállásban, jövedelemkiegészítés
céljából családtagként pedig ennek mintegy háromszorosa. A földdel ma is szinte minden térségi lakos
valamilyen szinten kapcsolatban áll, ami mutatja a mezőgazdaság erős hagyományait, és alapja a megújításának
IS.

A mezőgazdaság fejlődésének legfontosabb feltétele aminőségi árutermelés mellett a termelőknek az
alapanyag-termelésben, az értékesítésben és feldolgozásban való célirányos együttműködése. A legtöbb

településen megalakultak az új, az európai szövetkezési alapelveken nyugvó szövetkezetek. A gazdasági
racionalitás egyeseket ebből megtartott mások összeolvadtak vagy megszűntek az idők folyamán.

----~-~~-~~--------, A mezőgazdaságnak a kistérségben azonban nemcsak árutermelési
és megélhetési, hanem tájfenntartási és foglalkoztatási szerepe is
van. Mindez indokolja, hogy a versenyképes termelést megvalósító
korszerű gazdaságok mellett megmaradjanak azok akisgazdaságok
is, amelyek egyfajta szociális menedéket nyújtanak, illetve
megvalósítják az Europa szerte egyedülálló táj kultúrállapotban
tartását.
A mezőgazdaság tehát a kistérség hagyományos, és a jövőben
is meghatározó gazdasági ágazata. Versenyképességének
és jövedelemtermelő képességének javítása a hagyományos
gazdálkodási és környezeti értékek megőrzése mellett kiemelt
feladat.

A kistérségi szakembergárda sok energiát fordított eddig is az agrárfejlesztési programokra, itt elsősorban
a felvilágosító, tájékoztató jellegű illetve beruházás-előkészítő tevékenységeken van a hangsúly:

Még 1997 -ben 6 új típusú szövetkezetet támogattunk tárgyi eszközökkel illetve anyagi
forrásokkal.
A 10 év során tervek, tanulmányok, szövetkezetfejlesztési alapdokumentumok születtek, ágazati
fejlesztési tervek jöttek létre, s hogy ezek többsége meg is valósult azt a látványos eredmények
szemléltetik.
Agrárterméket termelni: szakma, eladni: művészet - így térségünkben is hangsúlyos kérdés az
agrármarketing. Ennek keretében szövetkezeti marketinganyagokat kiadványokat készítettünk.
Gazdálkodók, szövetkezetek, vállalkozások részére pályázatkészítési szakmai támogatást nyújtott a
kistérség-vagyúgy,hogypályázatkészítési technikákat
lehetett elsajátítani saját tanfolyamainkon, vagy úgy,
hogy személyes konzultációkon elemeztük a pályázati
lehetőségeket és a vállalkozás helyzetét.
Az információhoz való hozzáférés a versenyképesség
alapfeltétele így nagy hangsúlyt fektettünk a gazdák
termelők számára nyújtott tájékoztató előadásokra
uniós ismeretekről, támogatásokról, forrásszerzési
lehetőségekről.
Versenyképes, jó minőségű helyi élelmiszerek
előállításának ösztönzése hosszú távon is megtérülő
tevékenység. Ennek keretében a térség sertéstartói
felvásárlási problémáinak kiküszöbölése érdekében
mangalica tenyésztést, feldolgozást elősegítő tanulmánytervet dolgoztunk ki, mangalica feldolgozó
üzem építészeti tervei készültek el, valamint egy, a tejtermelő gazdaságok versenyképességét, a
megtermelt tej értékesítését segítő tejbegyűjtő üzem terve is elkészült.



Intelligens kistérség - kitörési pont és a népességmegtartás alapfeltétele

Hazánkban az állampolgárok életlehetőségei erősen függnek a településszerkezetben elfoglalt
helyzettől. Ennek a sokszor hátrányos meghatározottságnak lehet enyhítője az informatikai eszközök által
kínált lehetőségek kihasználása. A világ fejlettebb részén már közhelynek számító információs robbanás zajlik
napjainkban. A mindennapi élet egyre újabb területeit gyarmatosítja az információs technika. Az üzleti szféra
és az oktatás gyorsan megérezte ebben az új lehetőségeket. E kettő után az önkormányzati terület következett,
hiszen feladatainak jó részét tudja így a felhasználókhoz közel megoldani. A szórakoztató médiaipar és az
információs ipar összekapcsolása jelentős, várhatóan az eddiginél is gyorsabb fejlődést indukál.
Az egyes település, térség, ha nem tud bekapcsolódni ebbe a folyamatba, melynek kulcsszava a jövőért
való felelősség - vagy ez a folyamat elakadna, akkor a most felnövő és majdan megszülető nemzedékek
behozhatatlan hátrányba kerülnének
Ha egy térség nem akar reménytelenül lemaradni, akkor lépnie kell,hiszen avidékfejlesztés leghatékonyabb
eszköze az informatikai beruházás, ami a leszakadó térségek felemelkedésének a ma ismertek közül a
leghatékonyabb eszköze.

Az információs korszakba lépés a meglévő gazdasági különbségek erősödésével számol. Lesznek nyertesek
és vesztesek, pozíciójuk azonban meglepően gyorsan megváltozhat. Főleg a "középmezőny" helyzete lesz
ingatag az átalakulás során. Egy-egy régión belül is számottevő különbségek lehetségesek. Földrajzilag
teljesen elválhat a termelés és szolgáltatás finanszírozása, irányítása, tervezése, gyártása és értékesítése. A
pozícióharc döntő tényezője lesz a szellemi tevékenységek termelékenysége. Aki nem akar az események
perifériájára kerülni, hanem meg akarja őrizni jelenlegi "helyét", sőt esetleg javítani akar azon, annak
feltétlenül határozott lépéseket kell tennie a folyamatok megértése, a kívánatos
jelenségek elősegítése, és az általa nem, vagy csak alig befolyásolható változás okhoz
való alkalmazkodás érdekében.

A Homokháti kistérség képes lehet arra, hogy kihasználja viszonylagos
elmaradottságát az ipari beruházások és az infrastruktúra területén. Mivel nincsen
olyan fejlett informatikai és távközlő rendszere, amely ugyan még jól múkődik, de
az újabb technológiai eredmények tükrében már elavultnak tekinthető, visszahúzó
erő nélkül képes lehet a legújabb technika és technológia alkalmazására. A terület
- nem utolsósorban a Szegedi egyetemi képzési közelsége miatt - viszonylag jó
helyzetben van az általános és a speciális informatikai képzettség szempontjából is.
A felhalmozott tudás alapján könnyen csatlakozhat azokhoz a kísérletekhez,
amelyek elősegíteni hivatottak az információs társadalom jóirányú
formálódását.

?;ird

Az intelligens kistérség program messze túlmutat a települések informatikai
hálózatának kialakításán: a helyi sajátosságok figyelembe vételével a
vidékfejlesztés komplex eszköze lehet.

A program szervesen illeszkedika térségben eddig már megvalósultfejlesztésekhez,
kidolgozott projektekhez, azoknak rendszerbe illesztett, innovatív szemléletű
továbbvitelét jelenti. Komplex kistérségi informatikai hálózatot tervezünk, az
intelligens település - intelligens kistérség megközelítés szerint.



A kistérség legelső közös tevékenységeinek egyike már 1995-ben az informatika fejlesztéséről szólt:
a tagönkormányzatok számítógépeket kaptak, internethozzáférést, a dolgozók pedig informatikai
képzésben részesültek.

Pályázati támogatások segítségével készült, és újult meg azóta többször a kistérség web-lapja, a
tagtelepülések is ezen keresztül kaptak először a világhálón is nyilvánosságot.

Teleházak, telekunyhók, egyéb települési információszolgáltató irodák létrehozását támogattuk,
ősztőnőztűk a térségben: pályázati tanácsadással, szakemberek képzésével, eszköztámogatással, illetve
olyan teleház is volt amelyet a tervezésről az a működés beindításáig szervezőként és kivitelezőként
is segítettünk.

•

A tanyán élő idős, beteg emberek számára rendkívül fontos, hogy ha kell, a segítség minél gyorsabban
érkezzen. Ennek érdekében a legtöbb településen már évek óta működik a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás. A 2006. évben lehetőség nyílt arra, hogy kistérségi pályázati források bevonásával
a segítségnyújtó hálózatba bekapcsolható emberek számát a térségben megduplázzuk: 70 új
jelzőkészülék került kihelyezésre.

Anyagi lehetőségeink
fiiggvényébenmindigtörekedtünk
arra, hogy ne csak a világhálón,
hanem nyomtatott formában
is részese legyen akistérség
az itt élők mindennapjainak.
Ezt szolgálta a 2 évig havonta
megjelenő Homokhát Hírlevél
is, mely a legtöbb térségi lakoshoz
eljutott.

A kistérség eddigi legnagyobb
volumenű kőzős fejlesztése is
az informatikahoz kapcsolódik:
modernizáljuk az önkormányzati
nyilvántartási, ügykezelési
rendszereket, ezáltal lehetősége nyílik az itt élőknek az elektronikus - internet segítségével való
- hivatali ügyintézésre. Ezzel a hivatalok ügyfélkiszolgálási sebessége nő, nyomon követhetősége,
minősége, a szolgáltatás színvonala javul. Ez az un. e-önkormányzati program már 2007. januártól,
a rendszer teljes működésétől kezdve minőségi változást hoz a közigazgatásban. Látványos elemei
a programnak már megjelentek az egyes önkormányzatoknál: nyilvános ügyintézésre alkalmas
terminálok kerültek az önkormányzatokhoz, illetve bővűlt a hivatali eszközpark is.

A közeljövő nagyberuházását jelenti a kistérség településeit összekötő optikai kommunikációs
hálózat létrehozása. A tervezési munkák folynak, a beruházáshoz a forrásokat előteremtettük, így
lehetővé válik, hogy 2008-tói az önkormányzatok, és intézményeik a kistérségi hálózaton keresztül
olcsóbban jussanak internetes hozzáféréshez, belső telefonhálózathoz, illetve a rendszer lehetőséget
kínál szárnos egyéb szolgáltatás bevezetésére is - mint például a turista információ, a riasztasi hálózat,
vagy a digitális tévézés, hogy csak a legkézenfekvőbbeket emeljük ki.



A turizmus, kézművesség - a kiegészítő jövedelemszerzés eszköze és a megúju1ás
forrása

A gazdálkodási és tájhasznosítási hagyományok fenntartása, azok megőrzése jelentheti akistérség
idegenforgalmának alapját is. Az idegenforgalom ma a lakosság csak igen kis hányadának jelent megélhetési,
illetve jövedelem kiegészítési lehetőséget. Kiterjesztése, feltételeinek megteremtése nemcsak a mezőgazdasági
termelésből élő gazdaságok több lábon állását, hanem a természeti és kulturális környezet, örökség megőrzését,
a helyi identitás megerősítését is jelenti. Fellendülése a kereskedelmi, szolgáltató szektor színesedését, minőségi
és mennyiségi fejlődését is magával hordozza. A térség rendelkezik olyan turisztikai vonzerőkkel. amelyekre
az idegenforgalmat építeni lehet: a kihasználatalan tanyákat benépesítő tanyai turizmus, gyógy-és
termálturizmus, a térség mezőit, szikeseit, erdeit, földútjait bemutató kerékpáros és lovasturizmus, a
természetjárás, horgászat, vadászat, a vallási és oktatási turizmus, valamint a térség jellegzetes termékeire
épülö (spárga, sárgarépa, káposzta, paprika, burgonya, liba, strucc, a homoki borok) gasztro- és borturizmus
mind olyan lehetőség, amivel élnünk kell. Az idegenforgalmi adottságok azonban jelenleg csak részben
hasznosulnak. Számos kézműves, ügyes kezű mester, és alkotó csoport él a Homokháton, rengeteg csak
ránk jellemző hagyománnyal, motívummal, mégsem tudtuk eddig jól kihasználni ezt a lehetőséget sem.
A térségbe érkező vendégek átlagos tartózkodási ideje 1-2 nap. A turizmus fellendítéséhez elsősorban
a falusi turizmus szálláshelyeinek mennyiségi és minőségi fejlesztése szükséges, mert a szálláshelyek és
rendezvényekre alkalmas helyszínek hiánya a legnagyobb akadálya a térség idegenforgalmi vonzereje
megismerésének. A kistérséget ma elsősorban a belföldi turisták keresik fel. Jó szervezéssel vonzó
látnivalót kínálhatunk számukra.

Kistérségi kezdeményezések a turizmus és a kézművesség fellendítésére:

•

1998-ban alapítottuk meg a mórahalmi önkormányzattal közösen,
pályázati támogatás segítségével a Homokháti Tourinform
Irodát, mely azóta is gyűjti a térségi idegenforgalmi információkat,
az idelátogató turistákat tájékoztatja a programokról,
szálláslehetőségekről, segít a szálláshelyek minősítésében, és
szervezi, összehangolja a térség turisztikai életét.
Nehéz feladat a térség települései rendezvényeinek összehangolása,
az átfedések kiküszöbölése, évek óta több-kevesebb sikerrel
törekedünk is erre. Térségi éves rendezvénynaptárt készítünk,
melyet az országos turisztikai információs hálózaton keresztül is
publikálunk.
Annak érdekében, hogy minél több turista minél hosszabb ideig tartózkodjon a térségben, a települések
összefogása, vonzerejük közös bemutatása elengedhetetlen. Készültek ezért a homokhátságot
bemutató színvonalas kiadványok, túraprogramok, ajánlatok, több nyelven is.
Sokan ismerték meg térségünket a kűlőnbőző országos szakmai kiálIításokon, s hogy ezeken méltó
módon megjelenjük, látványos kiállítási standot készítettünk.
A legtöbb településen már megismerték a falunapokon, nagyrendezvényeken felálIított,Homokhátság
logóval ellátott fehér rendezvénysátrat, mely szintén kistérségi beruházás eredménye.
Falusi vendéglátó képzéseket, továbbképzéseket, tájékoztatókat szervezünk évek óta, hogy a
turizmussal foglalkozók vagy az iránt érdeklődök mindig naprakész ismeretekhez juthassanak.
Kézműves kiállításokon vettünk részt a térség kézműveseivel, illetve szerveztünk részükre
bemutatkozási lehetőségeket. Határon átnyúló programok keretében a minta értékűen működő
Üllési Kézművesház alkotóit elvittük Aradra, ahol nemzetközi kiállítás keretei között mutathatták
be alkotásaikat. Fogadtunk romániai kézműveseket, akik szakmai konferenciával egybekötött
kiállításon ismertették meg művészetüket az itt élőkkel.
Települési kézművesházak létrejöttét is ösztönözzük építési tervek készítésével.

•
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Életminőséget javító programok

Hogy a lakóhelyükön hogyan érzik magukat
az emberek, azt jelentősen meghatározzák az
alapvető infrastruktúra elemei, azok hiánya,
vagy a meglévők minősége, a lakókömyezet
állapota, a helyi munkalehetőségek és nem utolsó
sorban a közösség élete, szokásai. Akistérségi
együttműködés e témákban sokszor csak a
kereteket tudja megadni: szabályozási kérdésekben
nyújt iránymutatást, terveket készít el, sok embert,
vagy egész településeket érintő döntéseket készít
elő, térségi érdekeket érvényesít a legkülönbözőbb
fórumokon, költséghatékony megoldásokat dolgoz
ki egyes problémákra, vagy csak az utakat tapossa

ki az új ötletek előtt.A települési infrastruktúra egyes elemeinek kiépítése igen drága dolog, akistérségi
együttműködés ezért lehetőségeihez mérten igyekszik ebből is kivenni a részét. A tanyai telefont, az
informatikai infrastruktúra fejlesztését, a tanyai villanyhálózatok sorsát már bemutattuk. A következőkben
az elmúlt 10 évben megvalósult olyan projektek kőzűl válogatunk, amelyek -látványosan, vagy a lakosság
számára nem is érzékelhető módon, de - változásokat hoztak, hoznak a települések életébe.

• Közmunka programok keretében külterületi földútfelújítást, fásítási programot tudtunk eddig
szervezni, az ebbe bekapcsolódott településeken.
A térség legtöbb településén komoly törekvés a kerékpárutak fejlesztése. Akistérségi cél ehhez
illeszkedik: a településeket összekötő kerékpárút hálózat kiépítése. Első lépéseit ennek is megtettük
már: elkészült a legforgalmasabb közút, az 55-ös út mentén a Szeged-Ásotthalom összekötő
kerékpárút engedélyezési tervdokumentációja.
A települések törvény által előírt kötelezettsége, hogy elkészítsék a települési hulladékgazdálkodási
terveket. Akistérség polgármesterei felismerték, hogy a kistérségi települések adottságai és
lehetőségei a kérdéskört tekintve nagyon hasonlóak, ezért úgy döntöttek, hogya településekre
közösen, összefogva készíttetik el a hulladékgazdálkodási tervet. Ezzel lehetőséget teremtettek
arra, hogy a szakértők a kistérséget együtt látva és kezelve egy olyan tervet készítsenek, melyben a
települési elemek összefüggnek, egymást kiegészítik és közös fejlesztések irányait kijelölik.
járszéterek felülvizsgálatát végezzük közösen, mert így költséghatékonyabb - ez is egy példa arra,
mire jó a kistérség: ha egy feladatra több település közösen kér árajánlatot, a nagyobb mennyiség
miatt kedvezőbb ajánlatot kaphat és jobb a tárgyalási pozíciója is, mintha külön-külön teszik meg
mindezt.
Sportpályák felújításához szerzett a kistérség támogatást több település számára is.
Néhány településen tanyai vagy bel területi épületek építészeti felújí tási terveitkészíttettük el, ezekben
- a tervek szerint és a források függvényében - családi napközi vagy bölcsőde nyílhat majd.
Fontos eredmény a települési szociálisellátórendszermegerősítése gépkocsikkal,jelzőkészülékekkel,
illetve csak kistérségek számára hozzáférhető plusz forrásokkal, és a kistérségre vonatkozó szociális
szolgáltatásfejlesztési koncepció elkészítésével.
A pedagógiai szakmai munka erősítéséhez is hozzájárul a térség: fejlesztő szobák felszerelésével,
iskolák eszközparkjának bővülésével, kistérségi közoktatásfejlesztési terv készítésével.
Települési összefogással,kistérségi szinten készült ésvalósult meg 2003-ban aKistérségi egészségterv
program. Ennek keretében nemcsak a lakosság számára szervezett előadások, vizsgálatok, felmérések,
illetve a helyi szakemberek továbbképzése valósult meg: a települési közösségi terek fejlesztése
érdekében minden részvevő településen finanszíroztuk a falu kemencéje felállítását és a közösségi
helyekre kihelyezhető padok és asztalok beszerzését is.



Miért érdemes egy településnek a Homokháti Kistérség tagjának lenni?

A Homokháti Kistérség létrejötte önkéntes alapon történt. Egyik település sem szorult a másik
segítségére, azonban a települések vezetői felismerték, hogy vannak olyan feladatok, amelyet együtt gyorsabban,
olcsóbb an, szakszerűbben tudnak megvalósítani. Létrehozták tehát a kőzős feladatok előkészítését és
végrehajtását biztosító kistérségi irodát, s itt olyan emberi és irodai infrastruktúrát sikerült az évek során
teremteni, amely folyamatosan fejlődött, bővült, szakmaiságában erősödött, s mára egy minden igényt
kielégítő, korszerű kistérségi központ jött létre. A települések kölcsönös együttműködése kialakított egy - a
kistérségi iroda működését, a közős munkát szabályozó, írásban ugyan nem rögzített, de - a napi munkában
alkalmazott elvrendszert:

A kistérség önálló apparátussal, önálló irodában és felszereléssel működik.
A tagtelepülések az iroda működését anyagilag nem támogatják, tehát az önfenntartó formában,
saját bevételeiből működik.
Elsősorban önként vállalt, a polgármesterek által támogatott, közösen megvalósítandó feladatokkal
foglalkozik.
Egyéni települési elképzeléseket a kistérség saját forrásából nem finanszíroz.
A kőzős fejlesztéseket csak az abban önkéntesen részt venni akaró, azt helyi döntésekkel megerősítő
település ekkel hajtja végre.
A program ok megvalósításához a tagtelepülések saját forrást biztosítanak, mely arányos a vállalt
feladatukkal és a fejlesztés nagyságával.
A kőzős pályázatok elkészítésének költségei a tagtelepülések költségvetését nem terhelik, azt a
kistérségi források fedezik.
A kistérségi iroda szakmai kapacitását a rnűkődés fenntartása érdekében vállalkozói alapon is
hasznosítja.

Ezen elvek mentén számtalan fejlesztési projekt megvalósítása történt már meg, melyek esetében az
érintettek igényeit, teherviselő képességét a lehető legmesszemenőbbig figyelembe tudtuk venni.
Így tehát egy-egy fejlesztésben nem feltétlenül vesz részt minden település, illetve a résztvevők
hozzájárulása és az eredményekből való részesedése is eltérő lehet.

•

Néhány példa a partnerségben való fejlesztésre - a teljesség igénye nélkül:

A kistérségi iroda tanyagondnoki, és tanyasegítői hálózat szakmai terveit, működési modelljét
készítette el. A modell gyakorlati kipróbálására Kelebia, Mórahalom, Röszke, Szatymaz
települések vállalkoztak, összesen 12 tanyagondnok részvételével. A tanyagondnokok 1 éves teljes
működési költségét biztosította a kísérleti projekt. Az eredmények alapján egy nagyobb szakmai
program megvalósítására nyílt lehetőség Európai Uniós forrásból. A program keretében résztvevő
12 település a vállalt 50 fős tanyafelelősi létszám alapján 18 hónapra teljes bért, minden embernek
segédmotorkerékpárt, mobiltelefont üzemanyag- és telefonköltség térítést, és mindenki számára
oktatást és több szakma megszerzésének ingyenes lehetőségét kapták. A programban a következő
települések, a következő létszámadatokkal vettek részt: Ásotthalom 10 fő, Bordány 2 fő, Domaszék
4 fő, Forráskút 2 fő, Mórahalom 10 fő, Öttömös 1 fő, Pusztamérges 3 fő, Röszke 2 fő, Ruzsa 2
fő, Szatymaz 5 fő, Üllés 3 fő, Zákányszék 3 fő, Zsombó 2 fő.

A szociális, és oktatási szolgáltatási feladatok ellátását
segítendő, azok a települések, amelyek több településre
kiterjedő hatókörrel rendelkező ellátási központ feladatot
vállaltak, személygépkocsit kaptak a kistérségi iroda pályázati
forrás aiból. Ennek keretében a szociális feladatokra
Ásotthalom egy kisbuszt, Bordány, Mórahalom, Üllés egy-
egy, személyautót, valamint térségi oktatási szakfeladatok
ellátására a Mórahalmi iskola egy 5 fős autót kapott.



•

A települési falunapok, rendezvények lebonyoIítását segítő közösen használható rendezvénysátort
szerzett be az iroda. A résztvevő települések a sátrat önköltségi áron, a többi település piaci áron tudja
igénybe venni. A résztvevő települ~~ek a következők: Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom,
Ottömös, Pusztamérges, Ruzsa, Ullés, Zákányszék.
A parlagfű mentesítési tevékenység támogatására nagyteljesítményű motoros fűkaszákat biztosított
és helyezett ki az iroda Ásotthalomra 2 db-t, Forráskútra 1 db-t, Üllésre 2 db-t, és Zákányszékre 1
db-to
Akistérség hulladékkezelésének egységes megoldása érdekében pályázati forrásból közös
hulladékkezelési, hasznosítási tervet dolgoztak ki. Részt vettek a programban Ásotthalom,
Balotaszállás, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke,
Ruzsa, Szatymaz, Üllés, Zákányszék, Zsombó települések
Az egykori tanyai iskolák megmentése, és önkormányzati hasznosítása céljából, a külterületi családok
segítése érdekében, tauyai családi napközik, illetve külterületi bölcsődék építési engedélyes
tervezését támogattuk azon települések esetében akik későbbiekben szándékoznak ilyet létesíteni, és
fenntartani. A résztvevő települések: Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Röszke, Ruzsa, Szatymaz,
Zsombó települések.
Kistérségen belül megvalósuló, gazdaságélénkítő, jövedelemsegítő, és -termelő beruházások
alapjainak megteremtését szolgáló beruházások tervdokumentációinak elkészítését támogattuk.
Ennek keretében a következő engedélyes tervek készültek el: kézműves-ház, és inkubátorház tervek
Ruzsán, maugalica feldolgozó, ivólé, és bébiétel előállító üzem tervei Mórahalmon, Gazdaság-
és igazgatásfejlesztési célú központ tervei Üllésen. Ásotthalmon az EU normáknak megfelelő
tejbegyűjtő, és feldolgozó létesítmény
terveit finanszírozta az Iroda pályázati
forrásból.
A térség alternatív jövedelemszerzési
lehetőségeinek erősítése érdekében, a
hagyományokhoz kapcsolódóan kézműves
házak létesítését vagy továbbfejlesztését
biztosító építési tervek elkészítését támogatta
Forráskút, Üllés, Öttömös, Zákányszék
településeken.
18 településen megvalósuló kistérségi
egészségre nevelő rendezvénysorozat és
falukemence építés megvalósításához nyert forrásokat az iroda. Ezen programban a kistérség határain
kívül lévő települések is részt vettek. A program keretében a települések anyagi hozzájárulásával
kemencék épültek: Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Röszke, Szatymaz, Üllés, Zákányszék. A
program Egészségügyi Minisztériumi elismeréseképpen a résztvevők Egészségbarát település táblát
kaptak, melyet a településnév táblájuk közvetlen közelében a település "kapujában" helyeztek el.
A települések sport életének felpezsdítése érdekében 7 településen a sportpályák felújításához
kistérségi közös pályázat biztosít forrásokat. Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa,
Zákányszék, Üllés településeken újulnak meg így a sportpályák. Pusztamérges község tekintetében
viszont új, a középiskola igényeit is kielégítő sportpálya tervei is elkészültek
A térség turisztikai vonzerejének növelése érdekében a Kistérség Szeged - Domaszék - Mórahalom
- Ásotthalom között, az 55 sz. út mentén Iétesítendő kerékpárút terveit készíttette el.

A fenti felsorolás nem teljes, csak az utóbbi pár évből válogattunk. Mindenképpen szemlélteti azonban,
hogy a közös projektekben nagy lehetőségek vannak, ügyes szervezéssel és helyi akarattal, tettrekészséggel
komoly forrásokat lehet a településekre hozni.



Homokháti tervek a Nemzeti Fejlesztési Terv jövőbeli forrásainak elnyerése
érdekében

A Kistérség kiterjedt szakmai kapcsolatrendszere segítségével igyekszik tagtelepüléseinek érdekeit a
lehető legszélesebb körben érvényesíteni. Kiemelt figyelmet fordít az időszakonként jelentkező, a pályázati
források felosztási elveit rögzítő stratégiai tervezési dokumentumokban való megjelenésre, illetve az ezekre
való felkészülésre.

Magyarország ez év végéig készíti el a 2007-2013 közötti Európai Uniótól várt források felhasználásának
tervét, melyet Nemzeti Fejlesztési Tervnek hívnak.
E dokumentum régiónkat leginkább érintő részével a Regionális Fejlesztési Sstratégiával kapcsolatban
kistérségünk is megfogalmazta elvárásait,a stratégia készítőihez eljuttatta a konkrét projektjevaslatait,
azokat amelyeket majd meg akar pályázni, és a támogatások függvényében meg is valósít.
Figyelembe véve a várható EU támogatási irányokat, kistérségi szinten közösen a következő 7 évben, az
alábbi 5 fő stratégiai terület mentén rögzített projektek megvalósítását tervezzük:

Gazdaságfejlesztés témakörben:
élelmiszerelőállítási fejlesztések, zöldség-
gyümölcs logisztikai fejlesztések
megvalósítása; tárházak, mosók tisztítók,
hűtők létesítése; szaktanácsadási és oktatási
programok, turisztikai szálláshelyek fejlesztése, egészség-turisztikai fejlesztések megvalósítása;
aktív, gyógy és sport turizmus fejlesztése.
Környezetvédelem témakörében: csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat bővítése,
mezővédő erdősávok kialakítása, vízvisszatartás, mezőgazdasági öntözé si rendszerek létesítése.
Oktatási feladatokhoz kapcsolódóan: játszóterek korszerűsítése, sport és szabadidő parkok
létesítése, iskolák felújítása, fejlesztése, erdei iskolák létesítése.
Tanyákat érintve: egészséges ivóvíz biztosítása, iskolabusz beszerzése, tanyagondnoki rendszer
továbbfejlesztése, úthálózatfejlesztés, tanyavillamosítás, tanyaközpontok kialakítása, tanyai
közösségek fejlesztése.
Egészségügyi és szociális területen: szűrőprogram sorozatok megvalósítása, betegirányítási és
beteglogisztikai rendszer kialakítása, fogyatékosokat ellátó központ létesítése, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás fejlesztése.

1. Vízgazdálkodás
mezőgazdasági
kezelése.

2. Agrárágazat fejlesztése témakörben a piacra
jutáshoz kapcsolódó fejlesztéseket

3. Turisztikai attrakciók és szálláshelyek
fejlesztését

4. A tanyák fejlesztését - benne a tanyák mint
munkahelyek, és mint infrastruktúrával
nem ellátott területek.

5. A térségben található lefojtott termálkutak
gazdasági, turisztikai és energetikai célú
hasznosítását.

témakörben
öntözővíz, és

a
belvíz

Ezen témakörök mentén számtalan fejlesztési
projektterv jött létre kistérségi szinten. Ezek közül
néhány kiemelt:



Tanyaközpontok
J. ütemben tervezett
2. ütemben tervezett
3. ütemben tervezett Készült: A V ÁTI KhI. adatai alapjan 2006.

Közlekedési infrastruktúra területén: Ruzsa - Ásotthalom összekötő út létesítése, Pusztamérges
- Zs ana összekötő út létesítése, Ruzsa - Pusztamérges - Öttömös összekötő út létesítése, belterületi
utak burkolása, javítása, Ásotthalom - Szeged, Szeged - Bordány - Üllés, valamint Forráskút -
Zsombó kerékpárutak megvalósítása.

A kistérség külön, és kiemelt figyelmet fordít a külterületek fejlesztésére. Részt vesz abban a szakmai
tervezési folyamatban, mely a Duna-Tisza közi hátságon található több tízezer tanya összehangolt
fejlesztését hivatott előkészíteni. Ezen program keretében 9 településen történt meg a fejlesztési igények,
és lehetőségek rögzítése. Az igények elsősorban a közlekedés témakörében a földutak télen-nyáron
járhatóvá tételére, a még elektromos árammal el nem látott tanyák hálózatba kötésére, illetve tanyai
közösségi központok, szociális szolgáltató bázisok létesítésére vonatkoznak.

Hogy a fenti elképzelések nem frissen jött ötletek, az is bizonyítja.hogy az elmúlt években igen komoly
tervezési - építési, szakági, kiviteli és üzleti tervezési - munkát végeztünk, hiszen Uniós forrásokra csak
jól felkészülve, konkrét tervdokumentációkkal, hatósági engedélyekkel felvértezve tudunk eredményesen
pályázni.
Ezen programok előkészítését a kistérség szakmailag koordinálja, a fejlesztési források megjelenését
lobbytevékenységével generálja, illetve a szükséges források rendelkezésre állása, illetve az érintett partner
önkormányzatok együttműködése esetén, a fejlesztéseket velük együtt megvalósítja.



A Homokháti települések pályázati eredményessége, érdekérvényesítő képessége

A Homokháti Kistérségnek országosan is híres a forrásszerző és érdekérvényesítő képessége, sikereit
mindenütt elismerik,
Néhány példán keresztül igyekezünk mindezt bemutatni:
A térség jelentős fejlesztési forrásokhoz jut az ún decentralizált területfejlesztési forrásokból, melyek a Csongrád
Megyei Területfejlesztési Tanács, illetve a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati rendszerében
igényelhetők.
1996 és 2002 évek között a kistérség 1 lakosára vetítve a mi térségünk hozta el a legtöbb pénzt a megyei
és régiós kasszából:

Az 1 főre jutó, megnyert megyei és regionális
területfejlesztési támogatás éves értéke

Ft 1996-2002. között
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A kistérség településeinek a megyei
területfejlesztésiforrásokmegszerzésében
való pályázati eredményességét a
következő grafikon mutatja. Meg kell
állapítanunk azt, hogy a települések
összehangolt, és tervszerű pályázati
tevékenységének eredményeképpen
a sikeres pályázatok aránya átlagosan
67%.
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Pályázati eredményesség 1996-2002években

Zákányszék

Üllés

Ruzsa

Röszke

Az elmúlt időszakban a közösen elnyert források térségen belüli
felosztásában igyekeztünk érvényesíteni települési érdekeket
is. Megállapítható, hogy arányaiban a legtöbb forrást a nehéz
helyzetben lévő kistelepülései nk Öttömös, és Pusztamérges,
illetve a legnagyobb tanyavilággal rendelkező Ásotthalom
realizálta.

Pusztamérges

Öttömös

Mórahalom

Kelebla

Forráskút

Bordány

, főre jutó kistérségi pályázatokból érkező források

településen ként

Balotaszállás

Ásotthalom
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