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Bevezetés 
 

 

Miért éppen Mezıhegyes? Tudvalévı, hogy Mezıhegyes egy speciális 

helyzetben lévı település. Másabb, mint a környezı települések. A továbbiakban 

leírtak miatt mondhatjuk, hogy „unikális”. 

• „Mint Makót a hagymája, Tokajt a bora, Bánkutot a búzája, Mezıhegyest a lova 

és magas színvonalú gazdálkodása tette ismertté a széles világon” (TÓTH I. 

1986:3). Mezıhegyes létrejötte a Mezıhegyesi Ménesintézet megalapításának 

volt köszönhetı. A ménesintézettel II. Józsefnek fı célja az volt, hogy kiváló 

katonai törzsménest hozzon létre a hadsereg ló-utánpótlása, a remondák 

biztosítására. Kitenyésztették a nóniusz lófajtát. A fajtaalapító Nonius Senior 

nevet viselı, Franciaországból zsákmányolt fedezımén volt. Ez a lófajta azóta is 

Mezıhegyes jelképe.  

• Mezıhegyes egy szabályosan megtervezett település, amelyet majorok 

vesznek körül. A major a mezıgazdasági települések egy sajátos típusa 

(BELUSZKY P. 1999). Ezek létrejötte annak köszönhetı, hogy már a ménesintézet 

megalapításakor nagyüzemi gazdálkodásra rendezkedtek be. A területet 

egyenként 500 holdas részekre osztották, így 84 járást kaptak, ezekbıl alakultak 

ki a késıbbi majorok. A járásoknak kezdetben nem adtak nevet, csak sorszámot, s 

így sorszámmal együtt emlegetik az egyes majorokat pl. 6-os major, 21-es 

major. A majorok száma idırıl idıre nıtt. 1894-ben 90-et tartottak nyilván 

(KEREKES GY. 2002).  

• Az Alföld településeire általában az a jellemzı, hogy a népességük nagy része a 

zárt településen él, s innen költöznek ki a tanyákra, majorokba. Ettıl eltér 

Mezıhegyes esete, mert itt a majorok voltak meg elıbb és a központi majorból 

hozták létre a zárt települést. A majorok közigazgatási önállóságra ritkán 

jutottak, ez alól képez kivételt Mezıhegyes (BELUSZKY P. 1999). 

A majorok korábban a gazdálkodás, valamint a cselédek szálláshelyének 

helyszínei voltak. Érdemes megvizsgálni, hogy ma kik lakják, az ott élıknek 

milyen vásárlási szokásaik vannak, hogyan jutnak el orvoshoz, vagy éppen a 

majornak a zárt településhez képest mennyivel rosszabb az infrastrukturális 

ellátottsága.  
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• Az elmúlt két évtizedben kirívóan magas volt az elköltözöttek száma. 

Felmerülhet a kérdés, hogy mi lehetett ennek az oka? Kik költöztek el? Hol 

telepedtek le? Kik maradtak a településen? İk mibıl és hogyan élnek? Az 

elköltözések a település további életét mennyire befolyásolták? A cukorgyár 

bezárása, valamint a ménesbirtok átszervezései milyen hatással voltak a vasúti és 

közúti forgalom, valamint a kommunális ellátottság alakulására? Milyen 

összefüggés van a migráció és az iskolai tanárelbocsátások között? 

• Mezıhegyes hajdanán céltelepülés volt, ezzel nagyban eltér a környezı 

településektıl, ugyanis az állam egy ménestelep létrehozása érdekében létesítette, 

illetve újratelepítette. Ennek megfelelıen tervezték a majorokat, amelyek 

kezdetben a lótenyésztés, késıbb a teljes körő gazdálkodás fı helyszínei voltak. 

Fontosabb feladatot láttak el, mint a központi terület. Számuk kezdetben 84, majd 

90 volt. Mára már csak 17 élı major maradt fenn, amelyeknek idıközben a 

szerepe is módosult, jelentısége csökkent, ezzel ellentétben a központi major 

kiemelkedett. 

 

A dolgozat további részében az elıbb felvetett kérdéskörök mentén fogalmazom meg a 

kutatásom célját, és ezzel kapcsolatban állítok fel hipotéziseket.  

 

Disszertációm témaválasztását érzelmi okok is erısítették. Mezıhegyesen 

születtem és éltem, ma is itt él családom. Már gyermekkoromban vonzott a földrajz és a 

történelem, és ahogyan teltek az évek, ez a vonzás mindinkább szőkebb hazámra, 

szülıföldemre, Mezıhegyesre összpontosult. Akárhányszor szülıvárosomról szóló 

írásos anyagot veszek a kezembe, örömmel tölt el, mert arról olvasok, hogy hová jutott 

a település nemzedékek áldozatos munkájával?  

További inspiráció volt, hogy Mezıhegyes 1989. március 1-jén kapta meg a 

városi rangot, így várossá nyilvánításának 20. évfordulóját a közelmúltban ünnepelte. 

Ez az alkalom aktuálissá tette egy elemzı földrajzi munka megírását az elmúlt két 

évtizedrıl. Ezzel az értekezéssel szeretnék hozzájárulni a város minden lakóját érintı 

jelentıs eseményhez. 
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1 Célkitőzés 
 

Dolgozatomban célul tőzöm ki Mezıhegyesnek, ennek az „unikális” 

településnek a sajátos útját bemutatni. A következı hipotéziseket teszem, illetve 

igyekszem alátámasztani vagy megcáfolni: 

 

1. Mezıhegyes hosszú idın keresztül kedvezıbb helyzetben volt, mint a 

környezetében lévı települések azáltal, hogy úgy telepítették. A telepítés 

alapja a gazdasági szféra volt, ami a többi szférát felemelte. Mikor 

megroppant, magával rántotta a többit. 

2. A gazdasági funkció kiteljesedése javítja, szétesése szétveri a település többi 

szféráját. 

3. A major hozzájárult a település prosperitásához. A lótenyésztéshez a major 

volt a legmegfelelıbb gazdálkodási és települési forma. A település pályáját 

segítette a felívelésben. 

4. A gazdasági szféra összeomlása azt eredményezi, hogy a major társadalmi 

struktúrája is szétesik. 

 

A célom megvalósítása, valamint a hipotézisek alátámasztása, illetve 

megcáfolása érdekében a dolgozatom öt logikai egységre tagolódik: 

• Az elsı logikai egységben a kutatás alapjául szolgáló módszert ismertetem, 

valamint a szükséges anyagokat és azok forrásait veszem számba részletesen.  

• A második logikai egységben az elméleti alapozás céljából a szakirodalmi 

anyag áttekintését foglalja magába. Itt kerül sor Mezıhegyes történeti 

bemutatására a ménesintézet megalapításától, ill. a majorok létrehozásától 

egészen a rendszerváltásig, a négy szféra (természeti, társadalmi, gazdasági és 

infrastrukturális) közötti ok-okozati összefüggések vizsgálatával. Ennek a 

fejezetnek a megírása tulajdonképpen egy hiánypótlás. Ismereteim szerint a 

település történetérıl (a megalapításától a rendszerváltásig) ilyen jellegő átfogó, 

elemzı munka nem született. Ezt a történeti szakaszt három idıszakra 

bontottam. Az elsı szakasz Mezıhegyes megalapításától Trianonig terjed, a 

második a két világháború közötti idıt öleli fel, a harmadik a második 
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világháborútól a rendszerváltásig nyúlik el. Ez a logikai egység látványosan 

bizonyítja az olvasónak Mezıhegyes gazdag múltját, több mint 225 éves 

történelme során, ha nem is egyenletes, de folyamatos fejlıdését. 

• Az értekezés harmadik logikai egységében a település természeti környezetét 

ismertetem, vizsgálom az elmúlt húsz év társadalmi-, gazdasági-, és 

infrastrukturális változásait a hipotéziseim igazolása, illetve megcáfolása 

érdekében.  

• A negyedik logikai egységben a kutatási eredményeimet foglalom össze. 

• Végül a kutatás jövıbeli lehetséges irányait vázolom fel. 

 

Tekintettel arra, hogy a dolgozat jelentıs részét irodalmi áttekintés teszi ki, ezen 

okból a „Célkitőzés” fejezet megelızi az „Irodalmi összefoglalás” részt.  
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2 Kutatási anyag és módszer 
 

Az elızı fejezetben megfogalmazott cél eléréséhez, valamint a felállított 

hipotézisek bizonyításához, illetve megcáfolásához a következı módszereket, 

szakirodalmi forrásokat, adatgyőjtési technikákat alkalmazom: 

• Értekezésem TÓTH József tetraéder modelljének alkalmazásával írom meg. A 

modell szerint a települést négy egymással szoros kölcsönhatásban álló, 

harmonikus rendszerként mőködı szféra alkotja az alábbiak szerint: természeti-, 

társadalmi-, gazdasági- és infrastrukturális szféra. A harmonikus jellegnek 

köszönhetı, hogy ha valamelyik szférában változás történik, az kölcsönösen 

kihat a további háromra is, s végeredményül már nem ugyanaz a település lesz, 

mint a változás elıtt. Ezeket a szférákat nagyon jól lehet tetraéderrel 

szemléltetni, innen ered a modell elnevezése is (TÓTH J. 1981). 

• A témával kapcsolatban több mint kétszáz szakirodalmi munkát tekintettem 

át, dolgoztam fel, értékeltem. Disszertációm elkészítéséhez a szekunder 

forrásokat a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárából (TIK) 

kölcsönöztem, a nem kölcsönözhetı irodalmakat pedig a könyvtár raktárában 

hónapokon keresztül tanulmányoztam pl. Területi Statisztika (1957-2009), 

Békési Élet (1966-1990), Földrajzi Közlemények (1873-2009), Földrajzi 

Értesítı (1952-2009). 

• Ezeken túl statisztikai adatokat használtam fel, melynek egy részét a Központi 

Statisztikai Hivatal Csongrád Megyei Szervezetétıl kaptam meg (pl. 

népmozgalom fontosabb mutatói, lakónépesség területi eloszlása, népesség kor-, 

nem-, vallás-, iskolai végzettség szerinti megoszlása, a népesség gazdasági 

aktivitás szerint, foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ág szerint, regisztrált- 

és mőködı vállalkozások száma, állatállomány szerkezete, lakásállomány 

szerkeze, villamosenergia-fogyasztás, gázfogyasztók száma, víz- és 

csatornaellátás, stb.). 

• Néhány adat az Országos Közlekedési Adatbankból (forgalomszámlálási 

adatok a Mezıhegyesrıl kivezetı utakon) származik. 
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• A vasúti teher- és személyszállítással kapcsolatos adatokat a Mezıhegyesi 

Vasútállomás állomásfınöke bocsátotta rendelkezésemre. 

• Az adatok jelentıs hányadát a Helyi Önkormányzattól (gépjármő 

nyilvántartási adatok; helyi vállalkozásokra vonatkozó adatok, lakossági ki- és 

bejelentı lapok adatai; üzletek-, vendéglátóhelyek száma, jellege) szereztem be. 

Ezek nagy részét érdemesnek találtam helyben feldolgozni, ugyanis az 

adatközlık számára így megnyugtató, ellenırizhetı módon történt az adatok 

bizalmas kezelése. Az adatfeldolgozás során az adatszolgáltatót azonnal 

szembesítettem az eredményekkel, amelyeket együtt értelmeztünk.  

• Az adatok beszerzését néha nehezítette az azonos szempontrendszerő adatsorok 

hiánya, valamint az adott adatok vizsgálati céljaimnak nem megfelelı bontása.  

Bármilyen forrásból is származzanak a statisztikai adatok, a rendezıelvek 

szerinti csoportosításuk, átlagok, mutatók, különféle viszonyszámok képzése 

elkerülhetetlen volt. Részletes bemutatásukra mindig az aktuális alfejezetben 

kerül sor. A kapott adatokat mindig viszonyítottam Békés megye további 17 

településének mutatóihoz, valamint ezek átlagához. Megyei rangsort 

állítottam fel. Vizsgáltam, hogy az adott idıszakban Mezıhegyes a megyei 

átlaghoz alulról, vagy felülrıl közelített, illetve a többi településhez képest 

hogyan fejlıdött. Mindezek mellett természetesen az országos és regionális 

adatokkal való összehasonlítás is elengedhetetlen. 

• Sajnos nagyon sok szükséges adat sem a Központi Statisztikai Hivatalnál, sem a 

Helyi Önkormányzatnál nem állt rendelkezésre. Ezért felkerestem a 

legjelentısebb helyi iparőzési adót fizetıt, a Mezıhegyesi Ménesbirtok Zrt-

t. Megkaptam a vizsgált idıszakban készített éves beszámolókat. A mérlegek 

és az eredmény-kimutatások elemzését is elvégeztem.  

• A szekunder források győjtésén, valamint az elméleti kutatási módszereken túl 

hangsúlyt fektettem az empirikus kutatási módszerek alkalmazására, a primer 

források győjtésére is. Célom az volt, hogy interjúk készítésével, kérdıíves 

felmérésekkel és a helyszínen szerzett direkt tapasztalatokkal teljesebbé tegyem 

dolgozatomat.  

• Munkám során kevert típusú interjút  alkalmaztam. Ennek a módszernek az a 

lényege, hogy ötvözıdik benne a strukturált- és a spontán interjútechnika. Elıre 

jól átgondolt, megszerkesztett kérdéseket tettem fel (strukturált), amelyekre jól 
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körülhatárolható válaszokat kaptam, majd ezek alapján egyre nyitottabb 

kérdéseket alkalmaztam (spontán) és próbáltam visszahúzódni teret adva a 

válaszadónak, hogy véleményét ki tudja fejteni. A válaszokat diktafonon, 

valamint jegyzetpapíron rögzítettem. A diktafon elınye, hogy késıbb, otthon is 

visszahallgathattam. Hátránya, hogy némely esetben válaszbefolyásoló hatása 

volt. Párhuzamosan jegyzetet is készítettem, amelyet rövid idın belül fel is 

dolgoztam. Etikai okokból kifolyólag  a disszertációban szó szerinti 

beszélgetéseket nem adok közre, csak azok kivonatát, amelyek elegendık a 

kutatás során felmerült ok-okozati összefüggések magyarázatára. Mindig az 

aktuális alfejezeteknél jelzem, hogy interjút alkalmaztam és hogy ez milyen 

összefüggésrendszert eredményezett. Elsısorban képviselı-testületi tagokkal 

és az aljegyzıvel folytattam beszélgetést, valamint a két kiemelt helyi adót 

fizetı képviselıivel, ezen túl majori lakosokkal . Az aljegyzıvel való 

beszélgetés volt a legátfogóbb, hiszen ı több választási cikluson keresztül 

szolgálja a helyi érdekeket és ezáltal jobb rálátása van a legtöbb kérdéskörre, 

mint a többi interjúalanynak. Szám szerint 24 interjút készítettem. Ezek témája 

elég heterogén: a majorok lakóinak vásárlási szokásaitól kezdve kiterjed a 

szükséges gyógyszerek beszerzési módján át az igen magas egy háztartásra esı 

éves ivóvíz felhasználás okainak kereséséig.  

• A település lakóinak élelmiszer vásárlási szokásait önkitölt ıs kérdıívek 

segítségével vizsgáltam (a kérdıív megtalálható a függelékben). A válaszadók 

saját maguk töltötték ki a kérdıívet, emellett kérdés esetén a kérdıívet kiosztótól 

kérhettek segítséget. Az önkitöltıs kérdıíveknek egy speciális válfaját 

alkalmaztam, melynek lényeg az, hogy a kérdéseket egyértelmően és pontosan 

kellett megfogalmazni, hogy a kérdezettek önállóan tudjanak válaszolni. A 

kitöltetıknek személyesen kellett átadni a kérdıívet és szóban kellett 

tájékoztatniuk a kitöltıket a kutatás tárgyáról. A kérdıíveken feltüntettem, hogy 

kitöltés név nélkül történik, a válaszadás önkéntes, valamint hogy a feldolgozás 

után semmi módon nem lehet következtetni a válaszadó személyére. Nyitott és 

félig nyitott kérdéseket is alkalmaztam, amely lehetıséget nyújtott a 

válaszadóknak az esetleges egyéb – nem felkínált kategóriákba sorolható – 

válaszok lejegyzésére is. A kérdések irányultsága szerint a közvetlen kérdések 

dominálnak. Ügyeltem arra, hogy a megfogalmazásnál ne használjak összetett 
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mondatokat, idegen szavakat, és kerültem a túl udvarias mondatokat. Fontos 

szempont volt még az olvasható betőnagyság. A kérdıívek részletes kiértékelése 

a megfelelı alfejezetben található. 

 

A vizsgálat tárgyát mindvégig a szaktudomány sajátos nézıpontjából 

igyekeztem megközelíteni. Ezzel szemben a földrajztudomány szintetizáló jellege és 

a városnak összetett volta miatt érintek határterületeket, határtudományokat 

úgymint gazdaságtörténet, helytörténet, demográfia, szociológia stb. Egyetértve 

TÓTH Józseffel a társadalomtudományok eddigi eredményeit „adaptálom, de nem 

tekinthetem feladatomnak a társadalomtudományok oldaláról való hiánytalan szintézist” 

(TÓTH J. 1976:12).  
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3 Irodalmi összefoglalás 
 

3.1 Felhasznált földtudományi szakirodalmi munkákról 
 

 

Abból az okból kifolyólag, hogy egy településsel kapcsolatban végeztem 

kutatást, meg kell adnom a település fogalmát, amely a szakirodalmi munkákban 

többször, különbözı módon elıfordul. A definíciók rávilágítanak annak sokszínőségére, 

egyre gazdagodó tartalmára.  

Településen értjük egy embercsoportnak, az embercsoport lakóhelyének és 

munkahelyének térbeli együttesét. A lakóhely az a hely, ahol az ember vagy 

embercsoport a maga testi épségének és anyagi javainak magvédése céljából alkalmas 

módon berendezkedik, s mindazt az emberi létesítményt, esetleg természeti objektumot, 

amely a lakóhelyet alkalmassá teszi a fenti cél ellátására, hajléknak nevezzük. A 

munkahely az a hely, ahol egy ember vagy embercsoport a maga szükségleteinek 

megszerzése céljából valamilyen tevékenységet folytat (MENDÖL T. 1963). 

BELUSZKY Pál (1999) a település fogalmát a funkcionális oldalról közelítette 

meg: a település egy embercsoportnak a bıvített társadalmi újratermelés céljait 

szolgáló, ezen embercsoport által igénybevett létesítményeknek – lakó-, munka- és 

pihenıhelyek, szolgáltatási intézmények – a lakosság mindennapos, rendszeres 

„mozgástere” által kijelölt funkcionális egység. 

A települések kialakulása, fejlıdése vagy hanyatlása mindenkor szoros 

összefüggésben van az adott térség földrajzi-természeti adottságaival, társadalmi-

gazdasági viszonyaival, azok változásaival, történéseivel. „A település társadalmi-

gazdasági, infrastrukturális és természeti szférák kölcsönhatásain alapuló 

mőködési rendszer, ahol fontosak a tartalmi jegyek” (TÓTH J. 1997:23). Az értekezés 

megírása során elsısorban ezt a definíciót vettem alapul.  

A települést komplexen kellett vizsgálnom, ennek köszönhetıen elég 

heterogén és széles azon szakirodalmi források köre, amelyeket felhasználtam. Az 

átláthatóság érdekében az egyes fejezeteken-, illetve alfejezeteken belül 

sorakoztatom fel az alapul vett szakirodalmi munkákat.  
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3.2 A Mezıhegyessel foglalkozó szakirodalmi munkák 

 
Mint ahogy már a célkitőzés fejezetben említettem a településsel kapcsolatos 

történeti elızményeket összefoglalom. Ehhez számos Mezıhegyessel foglalkozó 

szakirodalmi munkát kellett tanulmányoznom.  

Mindazok ellenére, hogy Mezıhegyes már létezett FÉNYES Elek (1851) 

munkássága idején, nem tesz róla említést a „Magyarország geographiai szótára, 

melyben minden város, falu és puszta, betőrendben körülményesen leiratik” címő 

mővében. 

A megjelenés idırendjében a legelsı írás, ami kimondottan Mezıhegyessel 

foglalkozik RUISZ Gyula (1887) munkája, amelyben a ménesbirtok alapításának 

körülményeit, valamint azt követı 20 év történetét írta meg. Nagyon értékes a mő, 

ugyanis az iratanyag, amelybıl dolgozott, javarészt megsemmisült, s legalább 

könyv formájában megmaradt az utókor számára. 

Ugyanezen szerzı tollából származik a „Mezıhegyes irodalmának könyvészeti 

összeállítása” címő, 1902-ben kiadott bibliográfiai jellegő pótolhatatlan írás, amelyben 

1785-tıl 1892-ig megjelent önálló kiadványokat, folyóirat- és hírlapcikkeket győjtötte 

össze. Sajnos számos általános történeti, mezıgazdaság-történeti részt is tartalmaz, 

amelyek nem főzıdnek szorosan Mezıhegyeshez.  

BATTHA  Pál (1935) „A 150 éves Mezıhegyes munkássága a magyar 

állattenyésztés szolgálatában” c. 12 lapos, vékony kis füzetében számolt be az elsı 

világháború utáni mezıhegyesi lótenyésztésrıl.  

VÍGH  Károly és KESERŐ János (1955) vékony füzetükben jó összefoglalót írtak 

a ménesbirtok történetérıl. Másodlagos forrásból dolgoztak.  

Mezıhegyes, ezen belül a ménesbirtok történeti összefoglalásával próbálkozott 

BORBÁS Lajos (1973) „Mezıhegyesi közkatonák” c. kötetével. Sajnos Mezıhegyes 

történetét sem a régió, sem az ország történetébe nem illesztette be. Emellett a 

szerzı forrásismerete sem teljes.  

PERNEKI Mihály  (1974) is készített egy RUISZ Gyuláéhoz hasonló bibliográfiai 

összeírást. İ kimondottan a levéltári anyagra összpontosított. 50 tételbıl álló jegyzéket 

állított össze. Sok minden kimaradt munkájából, például a Cukorgyárral kapcsolatos 

iratok, valamint Ruisz Gyula könyvészeti összeállítása. 
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A ménesbirtok különválását a ménestıl, valamint a tıkés gazdálkodásra való 

áttérését PERNEKI  Mihály  (1976) örökítette meg „A mezıhegyesi állami ménesbirtok 

gazdálkodása 1867-1900” címő tanulmányában. Könyvészeti és levéltári forrásokat 

egyaránt használt. A cikk kapcsolódott az ebben a témában megjelent, akkori friss 

szakirodalomhoz. 

VÍGH Károlyhoz és KESERŐ Jánoshoz hasonlóan járt el SZ. BOZSIK  Nóra (1978) 

a lótenyésztés történetét összefoglaló kötet írása során. A kötet egyik legfıbb erénye, 

hogy nagyon szép illusztrációkkal látták el, azonban a terjedelem lehetett volna 

nagyobb is.  

Mezıhegyes történetének 200 évét TÓTH István vetette papírra (1982). 

Sajnálatos módon, nagy terjedelme miatt a szerzı halála után az eredeti kéziratnak csak 

egy részét adták ki válogatás formájában (1986). A kézirat ugyan színesebb, 

olvasmányosabb, mint a megjelent kötet, de ezen utóbbi sokkal tárgyilagosabb 

értékelést nyújt Mezıhegyes, ezen belül a mezıgazdasági nagyüzem mőködésérıl, 

felmutatva a sikerek és eredmények mellett a visszaeséseket, a bevált tenyésztési 

módszerek mellett a tévedéseket is.  

ÓCSAG Imre (1984) „A nóniusz” címő könyvének megírása során saját 

tenyésztıi tapasztalatait, valamint az irodalmat vette alapul. A nóniusz-törzsnek a 

történetét mutatta be a fajta kialakulásától 1984-ig. Néha jelzésszerő képet ad a 

ménesbirtok fejlıdési állomásairól. A kötet hiányossága, hogy elmaradt az 

irodalomjegyzék a végérıl. 

A ménesbirtok két világháború közötti történetérıl ad teljes képet ERDÉSZ 

Ádám (1986). A vizsgált idıszak levéltári forrásaira támaszkodott fıként 

(természetesen, ami fennmaradt az 1944. évi iratpusztulás után). Mezıhegyessel 

kapcsolatban az elsı olyan könyv, amely méltán nevezhetı tudományos igényőnek. 

VÁGI Gábor (1994) „Mezıhegyes Kardos Sándor képeivel” címmel írta meg 

kötetét, melynek érdekessége, hogy több mőfajt ötvöz magában. Egyszerre történeti 

szociográfia, helytörténet, beszélgetı-könyv és képeskönyv.  

Mezıhegyes bıvelkedik mőemlékekben, mőemlék jellegő épületekben. Ezek 

történetét örökítette meg id. CSANÁDI  István (1996). Ebben a kötetben Mezıhegyes 

mőemlékeit és mőemlék jellegő épületeit mutatja be, képekkel gazdagon illusztrálva. 

A könyv végén néhány mezıhegyesi verset olvashatunk, egy-két anekdotát, s végül egy 
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lóval és lovas élettel kapcsolatos szólás, közmondás győjteményt. A mő nagy része 

szubjektív, a szerzı személyes élményeire, tapasztalataira épül. 

Az 1995. év elején újraszervezıdött a Város- és Környezetvédı Egyesület. Elsı 

kiadványát SÁSNÉ BALDA  Dorottya (1996) szerkesztette. Mezıhegyesiként ennek a 

szervezetnek jómagam is tagja vagyok. Az említett kalendárium a honfoglalás 1100. 

évfordulójára készült; ennek megfelelıen próbál információt nyújtani a 

mezıhegyesiekrıl a mezıhegyesieknek. Ez egy olyan évkönyv, amelyben 

megtalálható: a mezıhegyesiek történelme, kultúrája, hagyományai, életérzései, 

életfelfogásai, értékrendje.  

Az egyesület elindított egy sorozatot „Mezıhegyesi füzetek” címmel. Minden 

évben megjelenik egy kiadvány, amely a település történetének egy-egy szeletét 

dolgozza fel, s ami gazdagítja a mezıhegyesi családok könyvállományát. A sorozat elsı 

kötete „A mi utcánk” címmel látott napvilágot. BALANYI Miklós  (1999), a kiadás óta 

már elhunyt szerzı összeállításának célja Mezıhegyes utcáinak fokozatosabb 

megismertetése volt. Honnan kapták Mezıhegyes utcái a nevüket? Kirıl, mirıl 

nevezték el ıket? Milyen elnevezés típusokat különböztethetünk meg? Ezekre a 

kérdésekre felel ez a kis füzet. 

KOVÁCS János (2000) „Volt egyszer egy cukorgyár” címmel az üzem 1915 és 

1996 közötti mőködését foglalja össze. A füzet legfıbb erénye, hogy elsıdleges 

forrásokat, úgymint a cukorgyár gazdálkodási beszámoló jelentéseit dolgozza fel. 

A sorozat 3. kötetét TARKÓ  Gábor (2001), történész, régész írta, az 1848-49-es 

szabadságharc mezıhegyesi eseményeirıl. Ez az írása a Csanád vármegyébıl 

megmaradt levéltári iratok feldolgozásán alapszik.  

KEREKES György (2002) „A cselédek, summások, szakmányosok” c. írásával a 

Borbás-féle mezıhegyesi közkatonák témakörének egy részét mélyíti, pótolhatatlan 

képanyaggal illusztrálva. 

A mezıhegyesi hitélettel kapcsolatos tudnivalókat tömörítette egy kiadványba 

ZOMBORÁCZ  Pálné (2003) a sorozat 5. füzetében. A 6. kötetet a már említett, BALANYI  

Miklós (2004) írta „…elbocsátó iskolapadok” címmel. Ebben az írásban kíván emléket 

állítani mindazon tanítóknak és lelkészeknek, akik a mezıhegyesi Ménesbirtok majori 

iskoláiban hosszabb-rövidebb ideig tanítottak. 1870 és 1987 júniusa közötti idıszakot 

vizsgálta. Az munka legfıbb értéke, hogy a fennmaradt osztálynaplókat vette írásának 

alapjául. 
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3.3 Néhány településmonográfia számbavétele 
 

Az elıbb említett történeti összefoglaló írásához nem elegendı csupán az adott 

település korábbi eseményeit és az ezekrıl szóló irodalmakat ismerni, tudni kell 

viszonyítani más települések már elkészült hasonló jellegő mőveihez. Ennek 

érdekében megvizsgáltan néhány írást. A tetraéder modell segítségével akartam megírni 

a történeti fejezetet is, ezért ezen a „szemüvegen” keresztül néztem, hogy az egyes 

mővekben a négy szféra (társadalmi-, gazdasági-, infrastrukturális- és természeti szféra) 

közötti szoros összefüggéseket figyelembe veszik-e az írók, milyen módszerekkel és 

milyen forrásokból dolgoztak, miként építették fel munkáikat. Nem titkolt célom az 

volt, hogy ezen információkkal gazdagodva kezdjem el írni az aktuális fejezetet. 

Az alábbi települések monográfiái nyújtottak számomra – a témám 

feldolgozásához felhasználható – információt: Rákospalota (SZABÓ - STRAUCH Á. 

1927), Dunaföldvár (CZIRÁKY  Gy. 1910), Nagykanizsa (BARBARITS L. 1929), Szeged 

(KISS F. – TONELLI S. - SZ. SZIGETHY V. 1927), Szarvas (MENDÖL T. 1928), Makó 

(LADÁNYI  M. 1929), Baja (RAPCSÁNYI J. 1934), Vereb (FÖLDES F. 1937), Kecskemét 

(CSATÁRI B. 1987), Pápa (BOGNÁR I. 1943), Mezıberény (TÓTH J. 1980), Szentendre 

(SIN E. 2000), Esztergom (LETTRICH E. 1964), Békéscsaba (HAÁN  L. 1968), 

Békéscsaba földrajza (TÓTH J. 1976), Gyomai tanulmányok (SZABÓ F 1977), Békés, az 

átalakuló agrárváros (BECSEI J. 1972), Szeghalom (MIKLYA J. – SZABÓ F. 1979), 

Mezıberény, a helyét keresı kisváros (TÓTH J. 1980)  

A településmonográfiák többségénél azonos szerkezeti felépítést láthatunk. 

Az eseményeket írják le hően, idırendben. Adatrögzítés, dokumentálás történik 

tulajdonképpen. Ilyen mővek közé sorolhatók be azok a könyvek, amelyeket a 

következı bekezdésekben bemutatok.  

SZABÓ Tivadar és STRAUCH Árpád írták meg „Rákospalota történeti 

monográfiáját” a „Krisztus elıtti 1800-as évektıl egészen a település rendezett tanácsú 

várossá emelkedéséig” (SZABÓ T. - STRAUCH Á. 1927:5). Munkájukhoz elsıdleges 

levéltári és másodlagos forrásokat is használtak. Kimondottan kronológiai sorrendben 

megírt történelmi leírás. A mő egyik hiányosságaként említi az Ajánlásban REXA 

Dezsı, hogy a jelen munkát megelızı mővekrıl nem esett szó a monográfiában. 



 16 

Nemcsak ezen munkában, de a legtöbb szerzınél is hasonlóan épül fel a monográfia. 

Kezdıdik a település fekvésének, határának, geológiai alakulásának és 

éghajlatának leírásával. Majd ezt a történelmi elızmények leírása követi. A 

monográfia végén található az akkortájt divatos néprajzi ismertetı.  

Ehhez hasonlít felépítésben HAÁN Lajos „Békéscsaba története” (1968), 

valamint CZIRÁKY Gyula (1910) „Dunaföldvár monográfiája” címő írása. CZIRÁKY  

kutatásait az Országos Levéltárban, az Egyetemi és Múzeumi Könyvtárban végezte. 

Könyvtárnok volt a Szent-Ágoston Egyletben és minden könyvet megnézett, amit 

Dunaföldvárról írtak. A monográfia több évi győjtımunka eredménye. 1910-ben a 

község saját költségén adatta ki. A monográfia elején a község történetének irodalmát 

dolgozta fel. İ már megemlíti azokat, akik már ebben a témában kutattak, 

publikáltak . Emellett az apátság fejlıdését is bemutatta: „A kalocsai szeminárium 

múzeumának asztala mellett fordítgattam egy latin munkából azt, ami a dunaföldvári 

apátságra vonatkozott” (CZIRÁKY  Gy. 1910:3).  

A Magyar Városok Monográfiája c. sorozatot elindították 1927-ben. A sorozat 

egyes köteteinek a felépítése hasonló, mindegyik a megírás elıtti néhány évtized adatait 

győjti össze. 

Kezdı kötete „Szeged monográfiája” (KISS F. – TONELLI S. - SZ. SZIGETHY V. 

1927). A régmúltat vázolja fel, valamint részletesen leírja 1927 elıtti pár évtized 

történetét.  

Ugyanennek a sorozatnak negyedik köteteként jelent meg „Nagykanizsa 

monográfiája” (BARBARITS L. 1929). Nagykanizsa életében ez egy úttörı munka, ez 

idáig senki nem tett kísérletet ilyen nagyszabású monográfia írására.  

A sorozat hatodik kötete „Makó és csanád-torontál vármegyei községek” 

(LADÁNYI M. 1929) címen 1929-ben látta meg a napvilágot. Írója nem keres ok-okozati 

összefüggéseket, csupán egy „adattár ez voltaképpen a jövı részére, kútfı egy 

eljövendı történetíró számára” (LADÁNYI  M. 1929:7). A megírás elıtti utolsó 15 év 

eseményeit rögzíti. Semmiféle irodalomjegyzéket nem találhatunk, sem hivatkozásokat. 

A településnek nem a megszokott földrajzi elhelyezkedésével, természeti adottságainak 

leírásával kezdıdik a monográfia, hanem azonnal a történeti bemutatással. Mindent az 

I. világháborúhoz viszonyított, ezen esemény volt a kardinális fordulópont . A 

történeti részt három alegységre tagolta: az egyikben a háború (I. világháború) elıtti 
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történeti összefoglalót olvashatunk, a másikban képet kapunk a háború alatti Makó 

életérıl, a harmadikban a háború utáni Makóról írt.  

RAPCSÁNYI Jakab (1934) „Baja és Bács-Bodrog vármegye községei” a Magyar 

Városok Monográfiája sorozat tizennegyedik kötete. Ebben az alkotásban már bıven 

találunk hivatkozásokat, forrásmegjelöléseket. Teljes munkára törekedett, „történelmi 

okiratra” (RAPCSÁNYI J. 1934:4).  

FÖLDES Ferenc „Vereb község monográfiája” a Magyar Társaság Falukutató 

Intézetének 1936. évi pályázatára készült. Ezt az írást a Falukutató Intézet Széchenyi 

emlékéremmel jutalmazta. Minden szférát bemutatott, de a kapcsolódási pontokat, 

kölcsönhatásokat nem részletezte. 

A természeti-, és a társadalmi szféra közötti kapcsolat tudatos elemzése már 

1928-ban MENDÖL Tibor „Szarvas földrajza” cím ő írásában megjelent. Ezt a 

vonalat követte BOGNÁR 1943-ban kiadott „Pápa településföldrajza” címő írásával. 

Részletesen foglalkozott a kultúrtáj kialakulásával . A településen „élı emberek életét, 

a tájjal való kapcsolatait és tájalakító tevékenységét foglalta össze” (BOGNÁR I. 

1943:44). A környezet, a társadalom és az ember hármasa a jövıre jelentıs kihatással 

lehet. (GÁL J. 1999). „Az ember, aki igényeinek kielégítése közben sokszor kénytelen a 

táj természetes adottságain változtatni: belenyúl a táj életébe, módosítja annak képét, s 

így a tájnak dinamikus tényezıjévé válik. A táj és ember eme kölcsönhatásából jön létre 

az ıstáj helyén a kultúrtáj. Hogy az ember hogyan változtatja meg az ıstáj képét a 

Pápai-síkságon, és hogy munkája hogyan vált a kultúrtáj arculatának vonásává” 

(BOGNÁR I. 1943:39-40), erre akar felelni az író. „A mővelés alá vont területeken 

kézzelfoghatóan bebizonyítható, hogy milyen nagyarányú felszínalakítást és formálást 

eredményez az emberi tevékenység” (PATAKI  J. 1961:301). Nem csak az ember hajt 

végre természetátalakítást, hanem az állatok is. Errıl szól BOROS Ádám egyik 

tanulmánya. Nagyfokú tájalakítást végez a „vadon tömegesen élı és a legelıkre 

kihajtott tenyésztett, nagyobb testő állatok járása, taposása. Ez a hatás a növényzetre 

jelentıs, a legelı állatok tiprása azonban nemcsak magukra a növényekre és a 

növénytakaróra hat, hanem bizonyos körülmények közt magán a térszínen is létrehoz 

olyan nyomokat, amelyeket a geográfus sem hagyhat figyelmen kívül” (BOROS Á. 1941: 

180). 

BOGNÁR írását MENDÖL Tibor az alábbi kritikával illette: „Sajnálatos, hogy 

ennek a kétségtelenül nagy anyagot nagy szorgalommal, helyes következtetı készséggel 
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és kiváló arányérzékkel feldolgozó munkának legfıképpen a bevezetı fizikai földrajzi 

fejezeteibe helyenkint szinte érthetetlen elírások és tévedések csúsztak be” (MENDÖL T. 

1943:150).  

 „Esztergom a dorogi iparvidék városa” (LETTRICH E. 1964) kiemelkedik a többi 

közül, ugyanis ez már nem csupán a történetírásról szól, hanem a magyar 

városiasodási folyamatról, azon belül a kisvárosi centrum szerepérıl is. Ez már 

méltán nevezhetı földrajzi monográfiának . 

Az 1960-as évek közepétıl Békés megyében komoly szakembergárda alakult ki, 

amely tagjai idırıl-idıre képesek voltak színvonalas helytörténeti munkák írására 

(DÖVÉNYI Z. 1979). Ezt a sort követte „Békéscsaba földrajza” (TÓTH J. 1976), amely 

egy komplex földrajzi feldolgozás. MÉSZÁROS Rezsı (1977) szerint túl tudtak lépni az 

egyszerő leírás szintjén, bıséges, jól összeállított adatsorok, széleskörő szakirodalmi 

tájékozódás jellemzi, emellett „a könyv lényegében követi a földrajzi monográfiák 

hagyományos felépítését” (M ÉSZÁROS R. 1977:506). 

A „Gyomai tanulmányok” (SZABÓ F 1977) monográfiának indult, mivel csak 

részek készültek el belıle (tizenöt tanulmány), tanulmánykötetként adták ki. Nagy 

problémája, hogy a település természetföldrajza nem kapott helyet a munkában 

(DÖVÉNYI Z. 1979), valamint a helység történetének folyamatos bemutatásával adós 

maradt (KÓSA L. 1980). 

BECSEI József (1972) „Békés, az átalakuló agrárváros” c. munkájáról BELUSZKY 

Pál (1973) írt véleményt. Szerinte a hagyományos településföldrajzi feldolgozásokat 

követi tartalma és formája egyaránt. A mő középpontjában az 1970-es évek eleji Békés 

funkcióinak és térbeli szerkezetének leírása van. 

Szeghalomnak is készült monográfiája (MIKLYA J. – SZABÓ F. 1979), mely 

inkább nevezhetı történelmi, néprajzi és földrajzi tanulmányokat tartalmazó kötetnek. 

Két földrajzi tárgyi munka található benne, amely önmagában is megállja a helyét. 

TÓTH József (1982) a földrajzi szakirodalom által számon tartott földrajzi monográfiák 

sorába illeszkedınek tartja e munkát, csak úgy, mint Kazincbarcika földrajzát (TÓTH J. 

1985).  

A Földrajzi monográfiák X. kötetének címe: „Dunaújváros földrajza” (ÁDÁM L. 

– BOROS F. 1979). A szerzı nem elégszik meg természetföldrajzi tényezık, 

gazdaságföldrajzi adottságok elemzésével, hanem hangsúlyt fektet a földrajzi fekvésbıl 

eredı helyi és helyzeti energiák tényezınkénti komplex vizsgálatára (RÉTVÁRI L. 1981). 
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Mezıberény monográfiája (TÓTH J. 1980) a település természeti, földrajzi 

adottságainak leírásával kezdıdik. Majd a század eleji monográfiaírók módszereihez 

hően egy történelmi bemutatás következik. Kardinális fordulópontoknak a 

következıket tartotta: török hódoltság, 1848, elsı világháború, második világháború, 

felszabadulás. A felszabadulástól egészen 1960-ig hozta el a történeti bemutatást. A 

társadalmi szféra ismertetésére egy egész fejezetet szánt. A következı fejezetekben 

a gazdasági és az infrastrukturális szférát mutatja be. A monográfia megírását 

megelızte egy tudományos vitaülés „Mezıberény helye és szerepe a Dél-Alföld 

településrendszerében” címmel (DÖVÉNYI Z. 1978). Ez a monográfia egy országos 

jelentıségő kiadványnak számított, ugyanis akkortájt nagyon sok kisváros küszködött 

ugyanezekkel a problémákkal. ENYEDI György (1982) szerint a mő egyértelmően 

bizonyította, hogy Mezıberény településföldrajzi értelemben város. 

Kecskemét piaci központ mivoltának és tanyarendszerének köszönhette 

kiemelkedését (CSATÁRI B. 1987). Településföldrajzi értelemben a város és vidéke 

közötti térkapcsolatok az eltérı hierarchiaszintő települések közötti funkcionális 

kapcsolatok térben és idıben meghatározott viszonyrendszerként értelmezhetık (KIS K. 

2008). Ahogy CSATÁRI nak is számolnia kellett a Kecskemétet körülvevı tanyákkal, 

úgy Mezıhegyessel foglalkozó írásból sem hagyhatók ki a majorok. Népszámlálási 

adatokból kitőnik, hogy a lakosság jelentıs hányada külterületen, majorokban él.  

 A Szentendrei Füzetek sorozaton belül is észrevehetı a monográfiák szokásos 

felépítése: „Szentendre természeti környezetének kutatása és védelme” (SÁNTA A. 

1985), „Szentendre a rómaiak korában” (SOPRONI S. 1987), „Szentendre 1914-1918. A 

hadikórház” (DIETZ F. - DIETZ L. 2000), „Egy évszázad krónikája. Szentendre 1900-

1999” (SIN E. 2000). A sorozat kiemelten foglalkozik az elsı világháborúval, mint 

kardinális fordulóponttal . Ebben is hasonlít a Magyar Városok Monográfiája 

sorozathoz, valamint abban is, hogy nevezhetjük adattárnak, amely a múlt eseményeit 

pontosan rögzíti.  

Itt szeretnék megemlíteni egy fontos módszertani mérföldkövet; már  

megtalálható a megszokott kronológiai elemzés mellett a tetraéder modell 

alkalmazása Csorvás kialakulásának és fejlıdésének elemzésérıl szóló tanulmányban 

(PAPP J. 2006). A szerzı a táj használatának idıbeni változásán keresztül mutatja be a 

település társadalmi, gazdasági változásait a tatárjárástól egészen a várossá válásig. 
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Mindezek vizsgálata után alakítottam ki a történeti fejezet szerkezetét. Az 

úgynevezett kardinális fordulópontok  az én dolgozatomban is hasonlók, mit az 

említett mővekben. Ezek: a két világháború, valamint a rendszerváltás. Eszerint 

alakítottam ki az alfejezeteket: „Mezıhegyes megalapításától Trianonig”, „A két 

világégés közötti Mezıhegyes” és „A második világháborútól a rendszerváltásig”. Az 

egyes idıszakokat a tetraéder modell segítségével tártam fel, tehát a négy szféra 

közötti összefüggéseket, a Mezıhegyesre vonatkozó speciális összefüggéseket 

kerestem. 

 

 

3.4 Mezıhegyes történeti fejlıdésének fıbb vonásai 
 
 

3.4.1 A Ménesintézet megalapításától Trianonig 

 
 

Mezıhegyes kezdettıl fogva magán viselte a tudatosan tervezett települési 

jelleget, központjának városias jellege miatt elütött a környezı községektıl (BALANYI 

M. 1999). II. József 1784. december 20-án kelt rendeletében intézkedett egy 

magyarországi katonai ménes felállításáról. Elıször is a megfelelı terület 

kiválasztása volt a legfontosabb. A mezıhegyesi puszták mellett döntöttek. A 

ménesbirtok részére kiszemelt területet láthatjuk a következı térképszelvényen 

bejelölve (1. térkép), amelyet még az elsı katonai felmérés elıtt készített Müller Ignác. 

Az elsı katonai felmérés térképén (2. térkép) „Szálás zu Mezı Hegyes” néven, az ezt 

körülvevı terület pedig „Puszta Mezı Hegyes” néven szerepel. Ez a vidék a 

lótenyésztés szempontjából nagyon jó adottságokkal rendelkezett. ERDÉLYI (1827) azt 

írta róla, hogy rajta a festı buzér és a csülleng egész embermagasságnyira megnıtt 

vadon. A füves puszta gazdag takarmányellátással kecsegtetett. Az idıjárási viszonyok 

is a célnak megfelelıek voltak (HEGYFOKY K. 1906). 

Mezıhegyes földje a ménesintézet megalakulásakor és még ezután is sokáig, a 

kitőzött célnak megfelelıen legnagyobb részben „füvelı, csak alig számbavehetı 

részben használtatott mint szántóföld” (RUISZ Gy. 1888:167). 
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1. térkép A ménesbirtok részére kiszemelt terület. Térképrészlet. 

Készítette: Müller Ignác, 1769. Wien 
Forrás: Országos Széchényi Könyvtár térképtárának anyagából 

 

 
2. térkép Mezıhegyes területe az elsı katonai felmérés térképszelvényén (1783-1785) 

Forrás: HM HIM Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Térképtárának anyagából 
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A terület korábbi bérlıje kincstári remondaszállító volt. Tehát a tetraéder-modell 

szerint a természeti és a gazdasági szféra között kölcsönhatás van. Itt a természeti 

adottság volt a meghatározója a ménesintézet, egyidejőleg a település alapításának. 

Véleményem szerint, egy település életében mindig meghatározó jelentıséggel 

bír, hogy a település kialakítása során az alapítók milyen céllal, milyen módszerekkel 

fogtak hozzá a település alapjainak a letételéhez. Álláspontom szerint, önmagában az a 

tény, hogy Mezıhegyes alapításakor tudatos településtervezést alkalmaztak, kihatással 

van a település mai szerkezetére is. 

Amint a ménes helyét kitőzték, a tervek alapján azonnal elkezdték a területet 

körbekeríteni, és a tervezett épületeket felépíteni. Az építkezések felügyeletével 

CSEKONICS József kapitányt bízták meg (1. kép).  

 
1. kép Csekonics József, Mezıhegyes elsı katonai parancsnoka 

(1757 – 1824) 
Forrás: CSANÁDI I. 1996: Mezıhegyesi Mőemlékek és emlékezések.  

Mezıhegyesi Ménesbirtok Rt., Mezıhegyes, 14.p. 
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A körülhatárolt területet VERTICS József földmérı 1787-ben 84 részletre 

osztotta, amelyeket a rajtuk lévı kutak száma alapján neveztek el. Itt épültek ki a 

majorok . A majorokat a mai napig ezekkel a számokkal együtt emlegetik. Néhány 

majornak van más elnevezése is (pl. Komlósfecskés puszta más néven 6. major, 

Csatókamarás pedig a 73, major). Ezek az elnevezések a középkorból származnak, 

ugyanis korábban ez a terület lakott volt. Oklevelek, adóösszeírások bizonyítják a falvak 

létezését pl. 1456-ban Feczkes, 1483-ban Chatokamaras. 1686-ban a falvakat a török-

tatár hadak elpusztították. A terület pusztává vált.  

1787-ben 84 majort hoztak létre kizárólag gazdasági céllal. Ezek közül 

néhány ma is áll. Idıvel számuk fokozatosan nıtt, funkciójuk módosult. Késıbb a 

birtokhoz még egy kerületet (kovácsházi kerület) csatoltak, ezzel a majorok száma 90-

re nıtt. Mára ezekbıl már csak 17 maradt fenn. 

A szükséges épületeket rövid idı alatt, 1801-ig felhúzták (CSAPLOVICS J. 

1821). Ezek a következık voltak: a parancsnok lakása, két nagy kaszárnya, a nagy 

vendéglı, a fedezı- és a fiatal mének istállója, állatkórház, a gazdaság céljaira és az 

iparosok elhelyezésére szolgáló többrendbeli épületek, központi szálloda (2. kép), 

száraz malom, mészárszék, sütıház, téli és nyári lovaglóiskola, fedeles lovarda (3. kép) 

a központban.  

A majorokban  pedig nyolc tágas és magas ménes-istálló, a csikósok részére 

földbe épült putrik s egyéb melléképületek létesültek, hiszen minden majorban 

helyben lakott a munkaerı.  
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2. kép Központi szálloda (rézmetszet, 1894) 

Forrás: SZ. BOZSIK Nóra 1985: Mezıhegyes lótenyésztésének története 1785-tıl 1985-ig.  
Mezıhegyesi Mezıgazdasági Kombinát, Mezıhegyes. 

 
 

 
3. kép Fedeles lovarda (rézmetszet 1894) 

Forrás: SZ. BOZSIK Nóra 1985: Mezıhegyes lótenyésztésének története 1785-tıl 1985-ig.  
Mezıhegyesi Mezıgazdasági Kombinát, Mezıhegyes 
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A ménesintézet megalapításával elkezdıdött a természeti környezet 

átalakítása. A természeti földrajzi kutatások egyik sarkalatos témája az embernek a 

természetre gyakorolt hatása (ERDİSI F. 1974). Az istállók környékeit akácfákkal 

ültették be, hogy a lovak a forró déli nap ellen azok árnyékába tudjanak vonulni. Az 

akácfákat késıbb az istállók környékérıl kipusztították, és más fanemekkel 

helyettesítették (RUISZ Gy. 1888). Azért, mert az akácfa friss hajtása ártalmasnak 

bizonyult a lovakra nézve (SKOLKA  A. 1802). BOXBERG, TRAUN, TRAVERA 

parancsnoksága idején már jelentıs nagyságú területet borított szil, tölgy, kıris, juhar a 

fásításnak köszönhetıen (BALANYI 1999). Az utak mellé szilfasorokat ültettek, amelyek 

díszei voltak a ménesintézetnek. 1848-ban már 1152 holdnyi erdı borította a tájat. A 

ménesintézet központjába 1819-ben indiai eredető platánokat telepítettek (4. kép).  

 

 

 
4. kép Platán a ménesintézet udvarán 

Forrás: saját készítéső fénykép 
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A természeti környezet átalakítása mellett jelentıs változás ment végbe a 

gazdálkodásban is. Egyre növelték a termesztendı növények számát. 1843-ban 

vetettek elıször kukoricát (BALANYI  1999). Zabsiló tornyokat építettek a 

majorokban a zab tárolására, melyek a mai napig állnak. Mőemlékké nyilvánították 

ıket. 

A társadalmi szférában is átalakulás ment végbe. A ménesintézet 

megalapításakor ide kerültek katonák, hivatásos tisztek. Követték ıket családtagjaik is. 

Eleinte ık népesítették be a települést. Mezıhegyes népességszámát tekintve 

gyorsütemő fejlıdés zajlott le.  

Mezıhegyes népességét ezidıben jelentıs számban katonai lakosság alkotta. A 

katonai szervezıdés, ill. a katonai népesség nagy száma nemcsak a népesség speciális 

összetételét jelentette, hanem mindez hatással volt az egész település szerkezetének a 

kialakítására is (BECSEI J. 1991). A népesség struktúrájára jellemzı volt, hogy a férfiak 

száma jelentısen meghaladta a nıkét (BELUSZKY P. 2001).  

Az 1840-es években a fajtaalapító Nonius Seniorral sikerült elérni, hogy a 

hadsereg óhajainak megfelelı új lófajta jöjjön létre. Ez volt a nóniusz. A siker 

gyümölcsét nem csak a katonaság élvezhette, hanem a mezıgazdaság is. 

A 1848-49-es szabadságharc nem okozott maradandó, jelentısebb változást 

a település életében. Mezıhegyesnek katonaállítási kötelezettsége nem volt, ennek 

ellenére a sorozóbizottságok értékes emberanyagnak tekintették a mezıhegyesi 

huszárokat és csikósokat, akiknek a táborban jelentıs szerepük volt a kiképzésben és a 

lovak betanításában. A leghíresebb mezıhegyesi honvéd egy fiatal hölgy, Pfiffner 

Paulina volt, aki Erdélyben harcolt Bem tábornok seregében (TARKÓ G. 2001). Világos 

elıtti hetekben nagy értékő vagyontárgyat és lóállományt menekítettek Mezıhegyesre. 

Kossuth két napot tartózkodott Mezıhegyesen (1849. aug. 1-2.). Osztrák csapatok 

szállták meg a települést. A magyar érzelmő katonalelkészt, Gonzeczky Jánost halálra 

ítélték és kivégezték. Az ítéletet Pesten hajtották végre. Vagyonát is elkobozták (BAJNAI 

BEKE I. 1999). BALANYINÁL (1999) azt olvashatjuk, hogy ez idı alatt 140 lóápoló 

szökött el a ménesintézetbıl. TARKÓ Gábor (2001) kutatásai során pontosította: a 

birtokról elszökött ifjakat a környezı települések által kiállított nemzetırök között 

találjuk. Többségük fiatal, önálló egzisztenciával nem rendelkezı béres, egyszerő 
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közkatona volt. A lóállományt veszélyeztetı, a háborús események idején kitörı 

járvány nem maradt el. Csak 1852-re sikerült véglegesen felszámolni. 

 1856-os térképszelvény szemlélteti a település akkori infrastruktúráját (3. 

térkép). A térképen részletesen ábrázolták a központi major épületeit és az azokhoz 

tartozó kerteket, a kertekben lévı fákat és díszcserjéket is.  

A településrészek elnevezésébıl is következtethetünk arra, hogy a 18. major 

korábban kiépült („Alt Gebäud”), mint a mai belterü letnek megfelelı új építéső 

rész („Neu Gebäud”). 

 

 
3. térkép Mezıhegyes központja kéziratos birtokvázlatról (1856) 
Forrás: az Országos Széchényi Könyvtár térképtárának anyagából 

 

 

  A második katonai felmérés térképszelvényein már jól kivehetı a többi 

major is, valamint azokat a központtal összekötı úthálózat (4-5. térkép). 
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4. térkép Mezıhegyes a második katonai felmérés térképszelvényén (1863-1864) 

Forrás: HM HIM Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Térképtárának anyagából 
 
 
 
 

 
5. térkép Mezıhegyes a második katonai felmérés térképszelvényén (1863-1864) 

Forrás: HM HIM Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Térképtárának anyagából 
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A kiegyezés lehetıséget teremtett a polgári kezelés bevezetésére, ami meg is 

történt. 

1869-ben kettévált a ménes és a gazdaság, azaz a ménesbirtok. A település 

polgári kézbe adása minden szférában változást hozott (ZSÓTÉR B. 2008c). A 

ménesbirtok fejlettsége a kor igényeinek nem volt megfelelı. Ebben segített a 

Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium illetékes ügyosztály vezetıje, 

Kozma Ferenc. İ és GLUZEK Gyula, akkori jószágigazgató indította el a ménesbirtokot 

az iparosítás útján.  

 

 
5. kép Kozma Ferenc mellszobra 

Forrás: saját készítéső fénykép 
 

Az ember tájépítı tevékenységével a természetes környezet anyagaiból építi fel a 

mőszaki, ipari-gazdasági létesítményeket (JUHÁSZ Á. 1975). 1885-ig megépült 7 

szeszgyár, 1889-ben a cukorgyár, az Élıvíz-csatorna, a kendergyár, téglagyár, 

kutakat fúrtak. Ezen létesítmények döntı többségét a majorokban hozták létre, itt 

voltak a termelés helyszínei. A harmadik katonai felmérés (1872-1884) alkalmával 
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készült 5466/3-as és az 5465/4-es térképszelvényen látható az 57., 47., 21., 73. 

majori szeszgyár, az 53. majori elevátor magtár, ami azóta már leégett, valamint a 

20. majori ménes (6-7. térkép). A ménesbirtok területét kerítéssel vették körbe a gránic 

(határ mentén). A kerítés mentén a kivezetı utak mellé és azok közé 3-4 km-enként 

gránicházakat (ırházakat) építettek. A térképeken is jól látszik. Az utak melletti 

házaknál sorompókat helyezek el. Ez a kerítés védte a birtokot a vadállatoktól és a 

tolvajoktól. 

 

 
6. térkép Mezıhegyesi majorok a harmadik katonai felmérés 5466/3-as térképszelvényén 

(1872-1884) 
Forrás: HM HIM Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Térképtárának anyagából 

 

 

Megalapították 1880-ban a ménesbirtokon belül a gépmőhelyt, amely a mai 

Fémipari Kft. jogelıdje volt, eredetileg a mezıgazdaság tevékenységét kiszolgáló 

egységnek számított, amelyben a ménesbirtok a saját embereivel dolgoztatott. Szerszám 

elıállítás, gépjavítás, karbantartás volt a fı profilja. Kisvasút is áthaladt a területén. A 

ménesbirtok 1881-tıl a lovak mellett egyéb tenyészállatokat is kezdett tartani és 

tenyészteni pl. magyar szürke bikákat, mangalica kanokat, merinó kosokat. 
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7. térkép Mezıhegyes a harmadik katonai felmérés 5465/4-es térképszelvényén 

(1872-1884) 
Forrás: HM HIM Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Térképtárának anyagából 

 

Ez a gazdasági fellendülés kihatott a többi szférára is. Az intenzív agrártermelés 

és iparosítás, a telepített üzemek vonzották a betelepülıket. 1880-ban a lakosok 

száma 3230 fı volt, 1890-re 5141 fıre, 1900-ra 7006 fıre, 1910-re 7972 fıre nıtt a 

lakosok száma. Tehát a népesedés felgyorsult. 

1900-ban a férfi-nı arány 1,33:1 volt. Az országos és a megyei átlag ellenkezı 

tendenciát mutat. A 60 évesnél idısebb népesség aránya lényegesen alacsonyabb volt, 

mint a megyei és az országos átlag. 1900-ban az 1 keresıre jutó eltartottak száma 1,36 

volt, míg a megyében átlagosan 1,43. Az iparban foglalkoztatottak száma egyre nıtt 

a kendergyár, a cukorgyár, a szeszgyárak megjelenésével. Ennek köszönhetıen 

átalakult a foglalkoztatási szerkezet. A mezıgazdaságban és kertészetben dolgozók 

aránya csökkent. A cselédek száma kezdetben igen jelentıs volt, ık a termelés 

helyszínén telepedett le, tehát fıként a majorokban. Sorra épültek a cselédlakások. 

Az 1910-es népszámlálási adatok is azt tükrözik, hogy a lakosság több mint fele 

majorokban élt.  

Az infrastruktúra is fokozatosan fejlıdött a gazdasági és népességbeli 

fellendüléssel. Például a polgári kézbe adás elıtt egyetlen katonai ménesiskola volt a 

településen. 1870-ben Szlávy József miniszter elrendelte, hogy a mezıhegyesi iskolában 
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a közoktatás a hazai törvények figyelembevételével történjen. Szükségét érezte a 

katonai iskolát a közös népiskolák sorába emelni. 1872-ben 2 tanterem volt a 

településen 2 tanítóval. 1896-ban már 11 terem 11 tanítóval és 1 óvoda 1 óvónıvel. 

Létrejöttek a kerületi iskolák. Az 1874/75-ös tanévtıl folyamatosan épültek a majori 

iskolák (BALANYI M. 2004). Összesen 14 majorban volt iskola. Az ún. „lovasított 

tanító” (vándortanító)  járta a majori iskolákat.  Két-három hónaponként vándorolt 

egyik helyrıl a másikra, távollétében segédei tanítottak, akiknek nem volt képesítésük, 

de írni, olvasni megtanultak, ami akkor elég volt. 

Mezıhegyesen ebben az idıszakban a vasútépítés volt inkább a meghatározó. 

1882-ben elkészült a Mezıhegyes-Arad vasútvonal. 1883-ban pedig Szeged-Makó-

Mezıhegyes-Kétegyháza között indulhatott meg a forgalom. Számottevı hálózati 

bıvítést jelentett megyei viszonylatban is a szarvas-mezıhegyesi HÉV 1893-ban történı 

átadása. A századfordulóra kialakult Békés megye vasúthálózatának jelenlegi 

konfigurációja. Az I. világháborút megelızıen a vasúthálózat sőrősége a megyében 

jóval felülmúlta az országos átlagot. A magas sőrőségi arány, két tényezı szerencsés 

egybeesésével magyarázható; egyrészt a terület kedvezı közlekedés földrajzi fekvése, 

másrészt az a tény, hogy a megye a mezıgazdasági termékek jelentıs exportıre volt 

(KRAJKÓ Gy. 1974). 

CHOLNOKY Jenınél (1906) olvashatjuk, hogy abban találta volna az Alföld sok 

mindenféle bajának orvoslását, ha „apró kis, mintegy közúti vasutakkal összekötnénk a 

nagyobb gócpontokat vidékük kisebb helyeivel, tanyáival és pusztáival. Minimális 

tıkével, a legegyszerőbb eszközökkel kellene ezeket berendezni, hogy kis tarifával a 

vásárra, földmunkára, napszámba stb. járó szegény emberek használhassák s a 

gócpontok olcsón és könnyen kaphassák meg a távolabb fekvı termelıhelyek 

terményeit” (CHOLNOKY J. 1906: 383). Ez meg is valósult. A helyi üzemek 

kiszolgálására kiépítették a kisvasúthálózatot az Alföldön (8. térkép), sıt Mezıhegyes 

környékén is.  
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8. térkép Az Alföldi Elsı Gazdasági Vasút hálózata a Dél-Alföldön, valamint a nagyvasút hálózat 

Forrás: BOROS G. 2005: Az Alföld elsı gazdasági vasútjának történelmi áttekintése és jelentısége. 
Szakdolgozat. Tessedik Sámuel Fıiskola Mezıgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Fıiskolai Kar, 

Szarvas, mellékletek 
 
 

Összességében elmondható, hogy a ménesintézet létrehozásával, illetve a 

település megalapításával egy gazdasági fellendülés vette kezdetét. Ezzel 

párhuzamosan a természeti szféra átalakult. Fákat telepítettek, a korábban parlagon 

lévı területeket mővelés alá fogták. Épületeket húztak fel, az infrastruktúrát 

elkezdték kiépíteni. Véleményem szerint, amikor a kezdetben katonai irányítás alatt 

lévı települést polgári kézbe adták, elindult az intenzív iparosítás, a stabil pénzügyi 

állapot lehetıvé tette az új termesztési, tenyésztési eljárások megvalósítását, a 

gazdálkodás színvonalának folyamatos emelését. Emellett megindult az infrastruktúra 

fejlesztése is, s ezek egyenes következménye a népesség számának növekedése lett. 

Úgy vélem, hogy a mai közmővelıdési kultúra is ezen gyökerekig nyúlik vissza. Az 

elsı világháború kitöréséig „zeniten állott Mezıhegyes csillaga” (ERDÉSZ Á. 

1986:18).  
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3.4.2 A két világégés közötti Mezıhegyes 

 

A világháború kitörése nem okozott krízishelyzetet. A kiesı munkaerıt a 

gépállomány fejlesztésével pótolta a ménesbirtok. 

Az I. világháború során a lóállomány 40%-a elpusztult, e tekintetben a 

legnagyobb veszteség Mezıhegyest érte, mert innen adták az ágyúk elé, valamint a 

huszárok alá a lovak nagy részét. Az I. világháború után az elmenekített 

tenyészállományt visszahozták Mezıhegyesre és elkezdték szaporítani. 

„A világháború után világszerte csökkent a mezıgazdaság jövedelmezısége, 

kedvezıtlenre fordult a magyar mezıgazdaság helyzete is. A trianoni béke 

megsemmisítette a korábbi gazdasági környezetet” (ERDÉSZ Á. 1986: 223). A 

tanácsköztársaság idején a ménesbirtokot és összes üzemét köztulajdonba vették.  

Ez az állapot 1919. március 20-tól 41 napig tartott, mert ekkor a román királyi 

hadsereg megszállta Mezıhegyest. A román csapatok 1919. május 3-án foglalták el a 

ménesbirtok összes üzemét. Rá egy szők évre, 1920. március 29-én kivonultak 

Mezıhegyesrıl. Elvittek minden mozdítható gépet, állatot, a cukorgyárból a cukrot. A 

berendezéseket nem szerelték le, ami az akkori igazgató, MALBASKI Milán 

kapcsolatainak volt köszönhetı (KOVÁCS J. 2000). Ámde Trianonnal a répatermı 

területek nagy részét Romániához csatolták, a Mezıhegyesi Cukorgyár ezért 

kedvezıtlen helyzetbe került, elvesztette nyersanyagbázisának jelentıs részét. 

1931 ıszén megkezdte mőködését a növénynemesítı telep. Az 1930-as 

években fellendült a ciroktermelés (TÓTH I. 1986). Ekkor már étkezési borsót is 

termeltek, elkezdték a komló termesztését is. Az 1930-as évek végén, 1940-es évek 

elején igen kedvezıen alakult az idıjárás, ennek köszönhetıen rekord termésátlagok 

születtek. A természeti szférában történt változás kihatott a gazdasági szférára. 

A társadalmi szférára vonatkozóan 1930-ban a népesség korösszetétele a kül- 

és belterületen jelentısen eltért egymástól. A 0-14 évesek száma igen magas volt, s ezen 

korcsoport 83,1%-a élt külterületen (BECSEI J. 1993). Ezért jutottak jelentıs szerephez a 

majori iskolák ebben az idıben. BALANYI Miklós (2004) írta le, hogy a 28-as majorban 

az 1930-as években tovább nıtt a gyermekek száma, ezért újabb tantermet kellett 

létesíteni. Gyakran volt járvány pl. az 1922/23-as tanévben skarlát miatt két hónapra 
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bezárták a 39-es majori iskolát. A felnıtt korosztály nemenkénti arányát vizsgálva 

megállapítható, hogy a belterületen a férfiak aránya magasabb volt, míg a nık 

75,2%-a élt külterületen. Ennek legfıbb oka az lehetett, hogy az iparban 

foglalkoztatottak fıként férfiak voltak, akik a belterületen éltek. Tehát ebbıl is 

látszik, hogy a gazdasági szféra és a társadalmi szféra igen szoros kapcsolatban van 

egymással. Valamely szférában történı változás kihat a másik háromra is.  

Az összes lakosságon belüli foglalkoztatottak aránya 1910 és 1920 között 

csökkent. Ez a világháborúnak volt köszönhetı. 1914-ben 800 férfit soroztak be, tehát 

a keresı férfiak közel 30%-át. Az 1920-as évek elején nıtt a munkaerı iránti kereslet és 

a foglalkoztatottság szintje. Az 1930-as válság idején viszont az iparban 

foglalkoztatottak számát csökkentették. 

A külterület lakosságának döntı többségét a majorokban élı és dolgozó  

mezıgazdasági cselédek és munkások adták, közöttük az eltartottak aránya igen 

magas volt. A belterület népességének több mint felét az ipari népesség adta, de 

jelentıs számban éltek a külterületen is. A többi ágazat dolgozói, valamint az irányítást 

végzık túlnyomó többségében a belterületen éltek. Összességében, ahogy két területre 

(kül- és belterületre) oszlott a település, ugyanúgy kétféle társadalomra tagolódott 

Mezıhegyes (BECSEI J. 1991).  

A két világháború között nagy beruházások voltak a cukorgyárban. A 

gépesítésnek, valamint a növénytermesztési és állattenyésztési ágak szerkezeti 

átalakításának köszönhetıen egész sor új szakma, új foglalkozás jött létre (BORBÁS L. 

1973). Bérkövetelı munkásmegmozdulás történt a Mezıhegyesi Cukorgyárban ebben 

az idıben. 50%-os béremelést kértek, melyet meg is kaptak. De a következı évben 

elıvigyázatosságból a Felvidékrıl hozattak be idénymunkásokat, és csak a hiányzó 

létszámot pótolták a környékbeli településeken élı munkavállalókkal. Tehát ebbıl 

következik, hogy ebben az idıszakban a bevándorlás számottevı volt (ZSÓTÉR B. 

2008b).  

 Az infrastruktúra folyamatosan fejl ıdött a két világháború közötti 

idıszakban. A kendergyár pozdorjahulladékának hasznosítására 1923-ban elkészült a 

gazdaság villanytelepe. Ezzel lehetıvé vált nem csak a gazdaság központjának a 

megvilágítása, hanem négy kerületi mőhely, a takarmány-elıkészítık gépeinek és a 

cséplıgépek villanymotorokkal való meghajtása is. A település többi részében az 

elektromos áramot a Villamossági Rt. orosházi áramfejlesztı telepe és a Tóth-malom 
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biztosította. A tüzeskazánokat, a ló és szamár vontatta járgányokat felválthatta a 

villanymotor (TÓTH I. 1986). 

A vizsgált idıszakban a ménesbirtok alapított egy tanonciskolát, ahonnan 

szakmunkások kerültek ki. Erre az I. világháború után létrejött szerszám- és gépgyár 

képzett munkaerıvel való ellátása miatt volt szükség. Itt is láthatjuk az összefüggést, a 

gazdasági szféra hatására fejlıdött az infrastruktúra, jelen esetben az oktatás. 

  „Valamely ország vagy vidék közlekedési viszonyainak fejlettsége a természeti 

adottságok és a kulturális tényezık függvénye. A felszín és az éghajlat szabják meg a 

közlekedés módját és lehetıségeit, de ugyancsak ezek határozzák meg a termelés és az 

emberi település minemőségét is. A lakosság kulturális készsége dönti el, hogy milyen 

mértékben sikerült az embernek az illetı tájat birtokába venni, illetve annak természeti 

adottságait kihasználni. Tehát a közlekedés fejlettségét végeredményben a település 

intenzitása, vagyis a népsőrőség és a civilizáció foka határozza meg” (HÉZSER A. 1934: 

121). 

A közlekedési térképet az egyes területek civilizációs fokmérıjének tekintette 

HÉZSER. Valamely ország közlekedését a technika fejlıdése átalakíthatja, egyre jobban 

megrövidíti idıben a távolságokat s legyızi a felszín addig leküzdhetetlennek látszó 

akadályait, mégsem mondhatjuk, hogy a modern közlekedés tisztán technikai kérdés. 

Ugyanis „minden olyan jelenség, mely térben foglal helyet, természeti környezetével 

szerves összefüggésben van s ehhez képest helyrıl-helyre eltérı sajátosságai vannak, 

földrajzi ténynek tekinthetı. Már pedig a közlekedés, bármilyen fejlettséget is ért el, 

sohasem vonhatja ki magát a földrajzi jelenségeknek, vagyis a levegınek, víznek 

felszínnek és növénytakarónak befolyása alól. Abban a nagy átalakulásban, amely az 

ember munkája következtében a Földön végbement, a Föld birtokbavételében, az egyes 

földrészek gazdasági és szellemi kapcsolatának megteremtésében, a települések 

fejlıdésében igen nagy szerepe volt és van a közlekedésnek. Minden kultúrtájnak 

legfontosabb földrajzi bélyegei: a mővelés alá fogott felszín, a települések és az 

úthálózat” (HÉZSER A. 1934: 121). Az 1930-as évek gondolkodóit foglalkoztatta az 

ember és a természet kölcsönhatásának vizsgálata. RÉVAY  a következı kérdéseket 

vetette fel egy tanulmányában: „Van-e földrajzi feltétele, a tájban rejlı oka annak, hogy 

egy gyár létrejött, hogy éppen ott jött létre és nem máshol? A vállalat keletkezése és 

fejlıdése okozott-e változást a tájban és milyeneket” (RÉVAY  Z. 1939: 46.)? 
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Nagyon fontos szerepe van a települések fejlıdésben a közlekedésnek. 

Mezıhegyesen is fontos szerepet töltött be pl. a vasút (6. kép). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. kép Vasútállomás Mezıhegyesen (Korabeli képeslap) 

Forrás: Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtárának anyagából 
 

Az 1930-as évek elejéig hazánkban a közlekedés még nem érte el azt a 

fejlettséget, mint a nyugati országokban, de jóval fejlettebb volt, mint a tılünk délre 

vagy keletre esı országokban. A közlekedésnek sok akadálya volt az Alföldön az ember 

kulturális beavatkozása, vagyis az ármentesítések elıtt. A Tisza és mellékfolyói 

mentében nagy mocsarak terjengtek, melyek az év nagy részében elválasztották az 

egyes országrészeket egymástól. Az ármentesítések és a vasutak kiépítése óta az 

Alföldön nem voltak többé komolyabb közlekedési akadályok, az utak tetszés szerint 

mindenfelé szétágazhattak. A folyóátkelés sem volt komoly probléma többé s a 

korábban hozzáférhetetlen utak is bekapcsolódhattak a forgalomba.  

„Az ország megcsonkításával sok határszéli városunk forgalma elsorvadt 

(Sátoraljaújhely, Miskolc, Debrecen, Szeged, Baja), ami természetesen ezek fejlıdését 

is károsan befolyásolja. A trianoni határok mintegy félszáz vasútvonalat vágtak ketté 

(M ISZLAY ZS. 2009), többek között az Arad – Pécska – Battonya – Mezıhegyes – 

Szeged vasútvonalat is, amely Mezıhegyest is hátrányosan érintette. Az érintett 

területek egykori jelentıségüket csak „az utódállamokkal való normális forgalom 
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megindulása esetén nyerhetnék vissza” (HÉZSER A. 1934: 122). A mezıhegyesi 

cukorgyárban a két világháború között beruházások történtek, ennek 

következtében megnövekedett a kapacitás, az ehhez szükséges mennyiségő 

cukorrépa szállításához szükség volt gazdasági vasúthálózat továbbépítésére 

(KOVÁCS I. 2000). Tehát a gazdasági szférában történt változás, jelen esetben a 

Mezıhegyesi Cukorgyár beruházásainak köszönhetıen fejlıdött az infrastruktúra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. kép A hajdani mezıhegyesi Cukorgyár. Az elıtérben vasúti sínek. (Korabeli képeslap) 

Forrás: Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtárának anyagából 
 

 

A két világháború között az úthálózat jelenlegi képe lényegében kialakult. 

Mezıhegyest az 1920-as években bekapcsolták a közúti hálózatba. Itt a Horthy-

család, az Ipari Rt., valamint a földbirtokosok érdekei játszottak közre (BORBÁS L. 

1973). Amikor a gépkocsi használat kezdett elterjedni, elkezdték kikövezni az utakat. 

Elıször a Pitvaros-Mezıhegyes útszakasz makadámburkolata készült el. Utána a 

határmenti mőutat építették ki Mezıkovácsházán át, majd a Battonya felé vezetı utat 

rakták ki macskakıvel. Ezekkel az utakkal párhuzamosan megmaradtak, ill. 

használatban maradtak a nyári földutak is.  

Összefoglalásként megállapítható, hogy az elsı világháború utáni nehéz 

gazdasági helyzetbıl nemcsak talpra állt a ménesbirtok, hanem „virágkorát” élte . 

A gazdaság fellendülésével fejlıdött az infrastruktúra, változás történt a természeti és a 



 39 

társadalmi szférában is. ERDÉSZ Ádám (1986) szavaival élve: „A ménesbirtok az 

átlagosnál jobb alapokkal rendelkezett, állami státusánál fogva bizonyos elınyöket 

élvezett. Megvalósult a teljes üzemen belüli integráció. A potenciális lehetıségek valóra 

váltásának a birtokon folyó igen magas szintő, hatékony munka volt a garanciája. A két 

háború között a ménesbirtok által elért szint reprezentálja az optimumot” (ERDÉSZ Á. 

1986: 224). 

 

3.4.3 A második világháborútól a rendszerváltásig 

 
 

A háborús veszteség és a katonai népesség elvezénylése miatt a településen a 

felszabadulást követıen népességszám csökkenés volt tapasztalható.  

A második világháború után megtörtént a nagybirtokrendszer felszámolása. A 

szocialista tervgazdálkodás bevezetése, az ország iparának tervszerő fejlesztése, 

másfelıl a mezıgazdaság korszerősítése következett (KRAJKÓ Gy. 1974). A 

tanácsrendszer megteremtésével kapcsolatban került sor 1950 márciusában a 

megyeterületek kialakítására. 1948 ıszétıl fogva szélesedett ki a termelıszövetkezetek 

szervezése, az állami gazdaságok számának és területének növelése, a gépállomások 

hálózatának kiépítése. A megye mezıgazdaságában is az állam szocializmus idıszakára 

vonatkozó termelési viszonyok váltak uralkodóvá.  

1945-ben volt a földosztás, a Ménesbirtok felét felosztották a környékbeli és 

helyi nincstelenek között, ez a gazdasági szférában bekövetkezett változás úgy fejtette 

ki hatását a társadalmi szférára, hogy Mezıhegyesen a külterületi népesség száma 

megnövekedett. Abszolút számában 1949-ben érte el a maximumot 6374 fıvel. 

TÓTH István (1986) írásából megtudhatjuk, hogy pitvarosiak, végegyháziak, 

csanádalbertiek, csanádpalotaiak, mezıkovácsháziak stb. is kaptak telket. Ekkor a 

népesség 75,1%-a élt külterületen. Ennek az volt a magyarázata, hogy Ómezıhegyest 

külterületté nyilvánították, tehát így nıtt a külterületek száma és a külterületen 

lakóké is. Az akkori állapot látszik a 9-10. térképen. 
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9. térkép Mezıhegyes az 1984-es katonai felmérés 1950. évi helyesbített  

térképszelvényén (L-34-66-B-a) 
Forrás: HM HIM Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Térképtárának anyagából 

 

 
10. térkép Néhány mezıhegyesi major az 1984-es katonai felmérés  

1950. évi helyesbített térképszelvényén (L-34-54-D-c) 
Forrás: HM HIM Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Térképtárának anyagából 
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Ez idı tájt megindult a belterületen a telkek kiosztása is. Ez a változás kihatott a 

társadalmi szférára is. Tudatosan elkezdték a majorok felszámolását és a lakosság 

belterületre telepítését. Ennek tudható be, hogy a külterületen élık száma idıvel 

lecsökkent, de az Alföld egészéhez viszonyítva még mindig magas értéket képviselt. A 

külterületi népesség korstruktúrája is változáson ment át. A 60 év felettiek aránya 

megemelkedett, míg a gyermekkorúak aránya lecsökkent. Tehát a majorok népessége 

elöregedett.  

Az 1950-es évek tervutasításos rendszere Mezıhegyes cukoripar ának 

fejlıdésére negatívan hatott. A második világháború után a magyar cukorgyárak a 

folyamatosan fejlesztett nyugat-európai üzemekhez képest fokozatosan lemaradtak. Az 

1950-es évektıl az 1960-as évek végéig újra lassú fejlıdés volt tapasztalható (MOLNÁR 

F. 1969). Nıtt a cukorrépa vetésterülete, emelkedtek a hozamok, de hiányzott a 

gépesítés és a megfelelı munkaerı. Magyarország kénytelen volt a cukrot importálni. 

A hatvanas évek derekára a szocialista mezıgazdasági nagyüzemek politikailag 

és gazdaságilag megerısödtek, az egyesülések révén megfelelı üzemnagyságot értek el.  

A gazdasági szférán belül meg kell említeni a szocialista nagyüzemesítés 

eredményeként létrejött a Mezıhegyesi Mezıgazdasági Kombinátot, amely ebben az 

idıszakban Békés megyének, Magyarország egyik legfontosabb agrárrégiójának egyik 

legjelentısebb bázisüzeme volt. Úgy jött létre, hogy a Ménesbirtokhoz hozzácsatolták a 

dombegyházi és a bánkúti állami gazdaságot.  

Mezıhegyesen nem volt téeszesítés. A népesedést jelentısen befolyásolta a 

más helyi ipari üzemek megszőnése, illetve nehéz gazdasági helyzete. Például a 

szeszfızde az 1960-as években zárt be. A kendergyár sorsa is nagyon hányatott volt. 

Ebben az idıszakban vált világviszonylatban is újból híressé a mezıhegyesi 

lótenyésztés. A lósőrőség, vagyis a 100 kh mezıgazdasági területre jutó lovak száma a 

Délkelet-Alföldön, a Duna-Tisza közén, a Dunántúl D-i DK-i részén a legtöbb 

(ASZTALOS I. 1963). Mezıhegyesen a lóállomány „az 1875-ös állatszámlálás óta 

természetesen csökkent, de idıszakonként átmenetileg emelkedik, és a csökkenés 

kisebb mértékő, mint országosan. 1935 és 1954 között az ország lóállománya 23%-kal, 

a Délkelet-Alföldé csak 17%-kal lett kisebb. 1955-1957 között újra növekedett” 

(ENYEDI Gy. 1959:61). A Délkelet-Alföldön 1959-ben az ország lóállományának 

16,4%-a volt, ez a sertéstenyésztés arányát is meghaladta. ASZTALOS István (1966) 



 42 

tanulmányában elıre jelezte, hogy a lótartás a nagyüzemek erısödésével és a 

gépesítéssel mindinkább zsugorodni fog. 

A hatvanas években a korszerő élelmiszergazdaság fokozatos kiépítése során 

jutott el Békés megye addig, hogy az aktív keresık nagyobb fele már nem a 

mezıgazdaságban dolgozott (SÁRFALVI B. 1964). A tömegesen felszabaduló munkaerı 

nagy részét az erısen fejlıdı ipar kötötte le.  

Ilyen ipari üzemmé alakították át a ménesbirtoki gépmőhelyt 1966-ban. Önálló 

ipari szövetkezet lett. A bértömeg gazdálkodásból kifolyólag a nıi betanított 

munkásokat is be akarták vonni a termelésbe. A Fémipari Szövetkezet kitőnı 

lehetıséget kínált mindennek. Mezıhegyes második legnagyobb ipari üzeme volt a 

cukorgyár után. A gazdasági nehézségek a munkaerı tartalékok mozgósítására 

kényszerítették.  

A hatvanas évek kiemelkedı eredményeket hoztak a kommunális 

fejlesztésben, az oktatási beruházások terén. Jelentıs szerepet töltött be a vasút. Ez volt 

a cukorrépa szállítás fı formája, tudhatjuk meg ENYEDITİL (1958). Akkortájt a termelt 

cukorrépa mennyiség „79%-a normál nyomtávú vasúton, 12%-a keskenynyomtávú 

vasúton, 5,7%-a teherautón, 2,2%-a szekéren és 1,7%-a hajón jutott el a feldolgozás 

helyére. A kisvasúti szállítás a mezıhegyesi gyárnál volt a legjelentısebb (az összes 

mennyiség kb. 45%-át továbbították ily módon)” (ENYEDI Gy. 1958:155). A közúti 

szállítás drágább volt a vasútinál, ezért szorult háttérbe, habár a második világháború 

utáni idıszakban jelentısen átalakult hazánk közúthálózata (TÁNCZOS-SZABÓ L. – 

SIMON I. – DÖVÉNYI Z. 1981). 

Az 1970-es évek elején a település és az akkori állami gazdaság vezetésében 

olyan harmonikus egység jött létre, amely elindította Mezıhegyest a gyors fejlıdés 

útján. A rendszerváltásig nagyon sok fejlesztés volt. Közutak, járdák épültek, 

szennyvízelvezetı rendszer, új víztorony, víz- és gázvezeték létesült. Megépült a 

mővelıdési központ és a kollégium. Felépült három lakótelep, mely több mint 600 

családnak adott korszerő otthont. 

A technika fejlıdése, a számítógépes termelésirányítás megjelenése munkaerı 

csökkenéssel, munkahely leépítéssel járt. Megjelent a munkanélküliség. A romló 

eszközellátottság az 1980-asévekben, valamint a sok leírt, de a termelésben tartott 

eszköz rontotta a termelés hatékonyságát. A szántóföldi növénytermesztésben dominált 

a gabonaágazat. A termesztés nemzetközi viszonylatban magas színvonalon folyt. Az 
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ipari növények közül a legjelentısebb a cukorrépa termesztés volt. A szálastakarmány-

termesztésen belül kiemelkedı volt a lucerna-termesztés. Az 1980-as években a 

termelési értéket tekintve az állattenyésztés volt a legnagyobb mezıgazdasági ágazat. 

Másfélszer akkora volt az intenzitása, mint az országos átlag (GURZÓ I. 1991). 

Legfontosabb állattenyésztési ágazat a szarvasmarha-tenyésztés volt, utána a 

sertéstenyésztés, majd csak ezt követte a lótenyésztés. Mezıgazdasági Kombinát az 

1980-as években már keveréktakarmány- és koncentrátumgyártást is végzett, valamint 

vetımagot is állított elı. 

Ebben az idıszakban a cukor ára tízszeresére nıtt (GURZÓ I. 1991). A 

cukorigényeket belföldrıl kívánták kielégíteni, ezért a cukoripart fejleszteni kellett. Az 

1980-as évek elejére kialakult az iparszerő, integrált cukorrépa termesztés. A szocialista 

országok közül kiemelkedett a magyar cukoripar, de nem vehette fel a versenyt 

továbbra sem a nyugat-európai országokéval. A cukorgyár a nyolcvanas években a 

Mezıgazdasági Kombinát részévé vált. ENYEDI György (1958) említi, hogy a 

Délkelet-Alföldön két cukorgyár (Mezıhegyes, Sarkad) mőködött, ez viszonylag kis 

területen koncentrálta a termelést. A körzet kiterjed a békés-csanádi löszhát egészére. 

Ez a terület rendelkezik hazánkban a legjobb termelési adottságokkal, amit elsısorban 

kitőnı talajának köszönhet. A sarkadi és mezıhegyesi cukorgyár körzetében a 

terméshozam mindig magasan felülmúlja az országos átlagot. Így pl. „1955-ben, amikor 

az országos átlag 116,5 q/kh volt, a mezıhegyesi körzetben 146, a sarkadiban 133; 

1956-ban 94 q/kh-s országos átlag mellett 134, illetve 108 q/kh. Az országban másutt 

1956-ban mindenütt 100 q/kh alatt volt a hozam”(ENYEDI Gy. 1958:142). 

ENYEDI (1958) írásából megtudhatjuk, hogy a mezıgazdaság más ágaival fontos 

kapcsolata van a cukorrépa termelésnek, ugyanis a cukorrépa igen alapos talajmővelést, 

trágyázást igényel, a talajt jó állapotban hagyja, s ennek hatására az utóveteménynél is 

termésnövekedés jelentkezik. Különösen szívesen vetnek cukorrépa után a termelık 

sörárpát, mivel a cukorrépa a talaj nitrogénkészletét nagyon erısen igénybe veszi, a 

sörárpánál pedig a legfontosabb minıségi követelmény az alacsony fehérjetartalom. Az 

állattenyésztéssel való kölcsönös kapcsolat alapja az, hogy a cukorrépa sok takarmányt 

szolgáltat (leveles répafej, répaszelet, melasz). A cukornyeredék mellett is csaknem 

annyi takarmányértéket ad, mint a takarmányrépa. A cukorrépa termelés általában 

fellendíti a táj szarvasmarha tenyésztését. „Sajnos, a termelık, valószínőleg szállítási 

nehézségek miatt az ipari takarmányokat csak részben, illetve csak a gyárak közelében 
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vették igénybe. A kapcsolat másik oldala, hogy a cukorrépa alacsony állatsőrőségő 

vidéken csak rövid ideig ad jó termést, mert nagy a trágyaigénye. A cukorrépa tehát 

egyrészt elısegíti, másrészt meg is követeli az állattenyésztés fejlıdését” (ENYEDI Gy. 

1958:150).  

Az ipari növények területének jelentıs növekedése jellemezte a Délkelet-Alföld 

növénytermesztésének a felszabadulás óta elért belterjes fejlıdését. E növények közül 

ebbıl a szempontból talán a cukorrépa volt a legfontosabb, amely csak kulturált 

földmővelési viszonyok között volt termeszthetı eredményesen, termése – 

melléktermékeket is figyelembe véve – sokféleképpen hasznosítható. A felszabadulás 

elıtt a cukorrépaterület több mint 80%-a a nagyüzemeké volt (ENYEDI Gy. 1959). A 

kisüzemek közül is mindenekelıtt a kulákgazdaságok foglalkoztak e tipikusan 

árujellegő növény termesztésével. A felszabadulás után a feloszlott nagyüzemek 

termelését a kisüzemek pótolni tudták, sıt a vetésterületet tovább növelték, a 

termésátlagok viszont csökkentek. A Délkelet-Alföldön a cukorrépa a vetésterület 2,5-

3%-át foglalta el az 1950-es, 1960-as években (ENYEDI Gy. 1959), ami az országos 

átlagot jelentısen meghaladta. Mind a termés, mind a termésátlagok nagyságát tekintve 

hazánk legfontosabb cukorrépa termesztı körzete volt. A cukorrépán kívül jelentıs volt 

a búza, kukorica termesztése is (ENYEDI Gy. 1963). 

1988-ra a népesség száma jelentısen lecsökkent, 6939 fıre. Az 1980-1990 

közötti idıszakban (BECSEI J. 1991) a népességcsökkenés oka nem csak az elvándorlás 

volt, hanem a természetes fogyás is. Az 1980-as évekig természetes szaporodásról 

beszélhettünk, utána már csak fogyásról, tehát a halálozások száma meghaladta a 

születésekét. A férfi-nı arány a speciális katonai népesség miatt mindig úgy alakult, 

hogy a férfiak voltak többségben, ez fordulatot vett az 1980-as években.  

A települést többségben mindig magyarok lakták. 1980-ban a lakosok 99%-a 

volt magyar. A magyarok mellett voltak még csekély számmal szlovákok, románok, 

dél-szlávok, németek és egyéb nemzetiségőek (1. táblázat).  
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1. táblázat A népesség etnikai megoszlása (1890 – 1980) 
A népesség etnikai megoszlása (fı) 

év 
népesség-

szám magyar szlovák román délszláv német egyéb 
1890 5379 4410 571 92 39 227 40 
1900 7331 6353 361 323 37 227 30 
1910 7972 6870 544 381 35 123 19 
1920 7482 7097 195 69 24 75 22 
1930 8359 8132 116 56 14 36 5 
1941 8159 8020 86 22 7 12 12 
1949 9861 9818 19 9 1 2 12 
1960 9137 9078 40 12 2 ------- 5 
1970 8631 . . . . . . 
1980 7416 7387 16 4 5 1 3 

Forrás: CZIBULA Z. (szerk.) 2003: A Magyar Köztársaság Helységnévtára. KSH, Budapest, 624 p. 
 
 

Az 1980-as években a mezıgazdaságban dolgozók aránya csökkent, ezzel 

szemben az iparban foglalkoztatottaké nıtt.  

Mezıhegyes életében az egyik legjelentısebb pillanat 1989. március 1-jén volt, 

amikor is várossá lépett elı. Ezidıtájt történt a politikai rendszerváltás is. A 

rendszerváltás utáni Mezıhegyesrıl részletesen a további fejezetekben lesz szó. 

A település fejlıdésében kacifántos vargabetőt írt a történelem. A 

ménesbirtok megalapítása jelentette tulajdonképpen a település magvának az 

elvetését, így nem véletlen, hogy a ménesbirtok fejlıdése, virágzása, hanyatlása 

teljes egészében településformáló erıvé vált és határozta meg nagymértékben a 

rendszerváltásig mindvégig a település sorsát. 
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4 Az utóbbi húsz év 
 

Mezıhegyest 1989-ben városi rangra emelték másik 40 településsel együtt. A 

települések vezetıi késztetést éreztek arra, hogy nagyközségük várossá váljon 

(TRÓCSÁNYI A. – PIRISI G. – MALATYINSZKI SZ. 2007). Sokan ettıl remélték – többek 

között Mezıhegyes vezetése is (ZSÓTÉR B. 2008d) – a válságból való kijutást, de az 

esetek nagy részében hiába (PIRISI G. – TRÓCSÁNYI A. 2007).  

Megtörtént a rendszerváltás, az újonnan választott parlament 1990-ben vezette be a 

helyi önkormányzati rendszert, ezáltal megszüntette a helyi önkormányzatok 

hierarchiáját, törvényben rögzítette (1990. évi LXV. tv.) többek között a helyi 

önkormányzatok feladatait is, mint például: a települési önkormányzat köteles 

gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az egészségügyi és szociális alapellátásról, 

az óvodai nevelésrıl, az általános iskolai oktatásról, közvilágításról stb. 

A dolgozat jelen fejezetében – már a történeti résznél is alkalmazott – tetraéder 

modell figyelembevételével a hipotéziseimet fogom igazolni, némely esetben pedig 

megcáfolni. Ennek érdekében klasszikusan a természeti szféra bemutatását a társadalmi-

, gazdasági- és az infrastrukturális szféra vizsgálata követi. 

 

4.1 Természeti szféra 
 

Mezıhegyes a Körös-Maros-közén fekszik. A táj kialakításában, a hordalékok 

felhalmozásában fıleg a Marosnak volt fontos szerepe. A Maros hordalékkúpjának 

palástja majdnem 80 km-es sugarú félkörben terül el. Mezıhegyes felszínét 

pleisztocénkori vastag infúziós lösz borítja, határának egésze alacsony, ármentes síkság 

a tengerszint felett 100 m-rel. Voltaképpen tájhatár. A Csongrádi síkság és a Csanádi-

hát határán fekszik (RÉTVÁRI L. 1991). A Maros hordalékkúpja és a délkelet-alföldi 

lösztábla (Békés-Csanádi löszhát, Körös-Maros köze) K-en élesen elválik Románia Ny-

i határvidékén a Hegyes-Drócsa gránitos tönkhegységétıl (LÁNG K. 1960). Itt a 120 m-

en a tengerszint felett lévı alföldi peremtıl 2 km-re K-re már 400 m-nél nagyobb 

viszonylagos magasságú hegység emelkedik (világosi Hidegkút-hegy 573 m). Ez az 

aradi Hegyaljánál kialakult felszín a Maros pliocénvégi-jelenkori hordalékkúpjának 

csúcsa, ill. K-i pereme, innen Ny és ÉNy felé kb. 70 km-re húzódik a hordalékkúp-
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felszín kb. Békéscsaba, Tótkomlós, Makó és DNy-on Zsombolya (Jimbolia) vonaláig, 

az esés 30 m, vagyis átlag kb. 45 cm/km (LÁNG K. 1960). A hordalékkúp ma már nem 

fejlıdik, mert a pleisztocén végén befedte a würmvégi lösz, majd utólag ebbe a vékony 

lösztakaróba az ó- vagy az újholocénban kissé belevágódtak a folyók, nemcsak a Maros, 

hanem fattyúágai is, É-on a magyarországi peremen a Szárazér, D-en (Románia-

Jugoszlávia határvidékén) pedig az Aranka. A hordalékkúp felszínt a magyarországi 

részen ezen kívül több kisebb idıszakos vízfolyás 2-3 m mély völgyelése is tagolja pl. 

Monori tanyák (Orosháza) környékén, ahol nagyon nedves esztendıben hirtelen feltört a 

talajvíz és pusztítások kíséretében Ny, ÉNy felé a Tisza irányában folyt (LÁNG K. 

1960).  

A talajvízszint a Dél-Tiszántúlon a törmelékkúp szerkezetéhez idomulva alakult 

ki. Központja Mezıhegyes környéke, innen fakadnak ki körkörösen és lépcsızetesen a 

sekélyebb és mélyebb talajvízszint övezetek. „Mezıhegyes és Békés között a 

talajvízszint 6-8 méteres” (KÉZ A. 1962: 353). Az Alföld vízzel való ellátásának módja 

az ország többi részétıl merıben különbözik. Míg az ország többi részében a felhasznált 

víz túlnyomóan a folyókból, vagy azok átszőrt vizébıl származik, az „Alföld felszíni 

vizekben való szegénysége miatt elsısorban a felszín alatti vízkészletekre szorul, 

éspedig a legfelsı víztartó rétegeket felhasználó ásott kutak és a mélységi vizeket 

kiaknázó artézi kutak vizére” (KÉZ A. 1962: 353-354). A talajvizet leginkább öntözésre 

használják. Az alföldi talajvíz túlnyomóan rossz, nemcsak a nagy súlyarányban oldott és 

kedvezıtlen hatású sók, hanem túlnyomóan felülrıl szennyezett volta miatt is. „Az 

artézi vízzel szemben 11-13C°-os hımérséklete, valamint könnyő feltárhatósága elıny, 

öntözésre az artézi víznél alkalmasabb lenne” (KÉZ A. 1962: 354). 

Mezıhegyes legfontosabb vízfolyása a Száraz-érbıl kiágazó Mezıhegyesi-

Élıvíz-csatorna (RÉTVÁRI L. 1991). Az Élıvíz-csatorna ezen a gyér lefolyású, 

vízhiányos területen természetes úton csak hóolvadáskor telik meg vízzel. Máskor pedig 

Aradnál a Száraz-érbe a Marosból vizet átemelı csatornán keresztül jut víz a medrébe. 

Ezt az Élıvíz-csatornát a Száraz-ér szabályozása során a néhai Mezıhegyesi Cukorgyár 

vízellátásának biztosítására építették (GAZDAG L. 1964). 

A Csanádi-hát mérsékelten meleg éghajlata jellemzı Mezıhegyesre is. Alföldünk 

szélsıséges hımérséklető tájai közé tartozik (PÉCZELY Gy. 1965). „Országunkban az 

Alföld területén a legkisebb a borultság, s ez a nyári hónapok felhızetében jelentkezik 

elsısorban” (PÉCZELY Gy. 1965:105). Az Alföldre a derült napok nagy gyakorisága 
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jellemzı, ennek következménye a bıséges napsütés. Az éves napsütéses órák száma 

több mint 2000 (PÉCZELY Gy. 1965). Az Alföld részesül a legnagyobb energia bevitelre 

az év folyamán, ezzel szemben a hosszú hullámú kisugárzás során történı energia 

leadás is itt a legnagyobb a csekély felhızetnek köszönhetıen. Az átlagos évi 

középhımérséklet 10,6 oC. A vegetációs idıszak átlag hımérséklete 17,3 oC-ot is eléri. 

A tényleges vegetációs idıszak 200 nap. A fagymentes idıszak általában április 10. és 

október 20. között van (RÉTVÁRI L. 1991). A tél hóban szegény, ritka a tartós vastag 

hótakaró, ennek következménye, hogy gyakran elıfordul a hótakaró nélküli kemény 

fagy (PÉCZELY Gy. 1965). 

Mezıhegyes hazánk egyik legmelegebb részén fekszik. Itt a csapadék több mint a 

Közép-Alföldön (ENYEDI Gy. 1963). Az évi csapadékösszeg 600 mm, a vegetációs 

idıszakban átlagosan 350 mm körüli. A terület hajlamos az aszályra, amely súlyos 

károkat okozhat a mezıgazdaságban (HORVÁTH Sz. – SÜMEGHY Z. 1999). A tél hóban 

szegény, az átlagos maximális hó vastagság 18-20 cm (ENYEDI Gy. 1963). A hótakarós 

napok száma 30-33 között váltakozik (HORVÁTH Sz. – SÜMEGHY Z. 1999). 

Jellemzıek a D-i és a DK-i szelek az északiak mellett. A terület éghajlata és 

talaja tökéletesen megfelel hıigényesebb és közepes vízigényő növények termesztésére 

(RÉTVÁRI L. 1991). 

A területen alföldi mészlepedékes csernozjom és réti csernozjom talaj 

található. Ezek az ország legtermékenyebb talajai. Jellemzıjük, hogy középkötött 

(WISCHÁM Z. 1954), mélyrétegő, morzsalékos szerkezető, humuszban gazdag, jó 

szellızı és vízháztartású, semleges vagy gyengén meszes kémhatású talajok. A jó 

talajadottságoknak elsısorban a mezıgazdaság területén fontosak.  

Mezıhegyesen a „potenciális erdıtársulások, a pusztai és sziki tölgyesek 

gyakorlatilag eltőntek” (RÉTVÁRI L. 1991:12). Az utakat szegélyezı fasorok, a 

belterület É-i és ÉK-i részén, a Királyhegyesi Száraz-ér melletti, valamint a Belsı-

Peregpuszta vasútállomás közeli és az erdészház környéki zöld területek mindegyike 

ültetett, többségében lágy és keménylombos erdı. Mezıhegyes természeti értékekben és 

látnivalóban igen gazdag település. A Ménesbirtok központjának épületeit övezı 

platánfák valódi faritkaságok. A római katolikus templom körüli tér fái között a 

vérbükk  a legismertebb. 1989-ben kezdeményezték a belterület fáinak és parkjainak, 

valamint egyes majorok étékes faegyedeinek, fasorainak a védetté nyilvánítását. 
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Napjainkra már a belterületen és jó néhány majorban valamennyi fa és parkterület helyi 

védettséget élvez.  

Mezıhegyesen 1953-ban indult meg a szénhidrogén-kutatás, amely hamar 

eredményt is hozott. A kutató fúrásokkal vált ismertté a terület földtani felépítése is. A 

tárolókızetek (pliocén - pannon) jelentıs szénhidrogén-készletet tartalmaznak. Az 1500 

m körüli mélységő 16 fúrás közül 10 produktívnak bizonyult. A kiépített termelı kutak 

vegyesen kıolajat és földgázt adtak. A békési szénhidrogén-termelésen belül a 

mezıhegyesinek külön értéke, hogy a gázkútjaiból nyert földgáz energiatartalma a 

legmagasabb, s az itt termelt kıolajnak viszonylag még mindig alacsony a víztartalma 

(RÉTVÁRI L. 1991). Békés megyében jelentıs kıolaj és földgázmezı található még 

Battonyán és Pusztaföldváron (VISONTAI Á 1964), Tótkomlóson, Pusztaszılısön, 

Végegyházán (DANK V. 1966). 

Az antropogén hatások megváltoztathatják a természeti környezetet (DÖVÉNYI Z. 

– MOSOLYGÓ L. – RAKONCZAI J. 1976). Például a mezıgazdasági mővelés alá vont 

területeken a mikroklíma módosulásával kell számolnunk. Egy ezzel kapcsolatos 1952-

ben Mezıhegyesen végzett kísérlet után (Wagner R. 1956) a következıket állapította 

meg: A terület mikroklímájának változását eredményezte a talaj hıháztartásának 

megváltozása agrotechnikával, öntözéssel, a talaj anyagának megváltoztatásával 

(mőtrágya, szerves trágya hozzáadása), a növényzet megváltoztatása telepítéssel, 

növényi fedettség megváltoztatásával, szegélynövényzet alkalmazásával, valamint a 

fény és árnyékviszonyok módosításával (technikai eszközökkel, a növényzet 

vetéssorainak égtáji rendezésével, védıerdıkkel, fasorokkal). 
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4.2 Társadalmi szféra 
 
 

A dolgozat eddigi résziben láthattuk, hogy a gazdasági szféra volt a telepítés alapja, 

ami a többi szférát felemelte. 

Amint a gazdasági funkció megroppant, a társadalmi szférát is szétverte. A 

továbbiakban ennek vizsgálatával foglalkozom részletesen.  

 

4.2.1 A mezıhegyesi népesség vándorlásának fıbb sajátosságai 

 
Migrációnak, vándorlásnak nevezzük a népesség térbeli, idıbeli mozgását (ACSÁDI GY. 

1964). Többféle szempont szerint osztályozhatjuk a migráció típusokat, ezek közül 

néhányat említenék. A mozgás állandósága, vagy ideiglenes volta szerint két csoportot 

az állandó és ideiglenes migrációt különböztetjük meg. Állandó vándorlás esetén a 

vándorló az állandó lakhelyét egy másik állandó lakhelyre cseréli le (BECSEI J. 2004). A 

dolgozat ezen részében az állandó mozgásokat vizsgálom az 1989-2008 közötti 

idıszakra vonatkozóan. 

Ha a vándorló átlépi az országhatárt, akkor beszélünk külsı-, ha nem, akkor 

belsı migrációról. A döntéshozatal módja szerint megkülönböztetünk, önkéntes- és 

kényszer-, a vándorlók száma szerint egyéni- és csoportos-, a törvényi szabályozás 

szerint legális- és illegális-, a távolmaradás idıtartama szerint végleges- és ideiglenes 

migrációt (ILLÉS S. 2000). Az országon belüli mozgásoknál intraregionális és 

interregionális mozgásról szoktunk beszélni (TÓTH J. 1998).  

A migrációt nyilván nem lehet egyetlen okkal magyarázni (ILLÉS S. 1994). Az 

ember életét átszövik a munka-, lakás- és családviszonyok. Általában a 

munkanélküliség elıl (NEMES NAGY J. 1987), munkavállalás miatt vándorol az 

emberek többsége: pl. munkahelyet (vagy jobb munkahelyet) kapott, dolgozni kezd 

(pályakezdı) egy másik településen, nem kell ingáznia, vagy kevesebbet kell stb. A 

vándorlásból adódóan az embereknek meg kell változtatniuk a lakásviszonyaikat. A 

jobb lakásviszony is motiváló erejő lehet a vándorlásban pl. jobb, szebb, újabb, 

komfortosabb, nagyobb (szolgálati) lakásba költözik a másik településen, mint ahol 

jelenleg lakik. A családi élet különbözı eseményei is gerjeszthetik a vándorlást pl. 

válás, özvegyülés, szülıktıl elköltözés, házasság, gyermek születése stb. 
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A népesség területi átrendezıdése az idık kezdete óta jelenlévı gazdasági-

társadalmi meghatározottságú folyamat. Ennek ellenére csak az 1800-as évek végén 

élénkült meg a magyarországi belsı vándormozgalom. A második világháború után 

kezdett intenzívebbé válni. Az elmúlt évtizedekben számos olyan kutatást végeztek, 

amelyekkel a migráció temérdek karakterisztikus jegyét tárták fel. Nem sok olyan 

munka született, amely a folyamat részletes strukturális és területi elemzésével 

foglalkozott. Alapvetı oka a migrációra vonatkozó statisztikai adatok nem megfelelı 

részletezettsége. Ennek a problémának a kiküszöbölésére a saját kutatásomban egyéni 

adatgyőjtést végeztem. Az így megkapott adatbázis megfelelı alapul szolgált a 

migrációs folyamat részletes analíziséhez. 

Az adatbázis forrásául a lakossági be- és kijelentı lapok szolgáltak. Az ott szereplı 

adatok közül a következık kerültek felhasználásra: 

• a költözés idıpontja 

• honnan, illetve hová történt a költözés 

• a költözı életkora 

• neme. 

Sajnos nem tartják nyilván a költözık iskolai végzettségét és foglalkozási viszonyát, 

ami miatt nem tudtam számszerően kimutatni, hogy a magasabb iskolai végzettségőek, 

vállalkozó szellemőek mozgása jelentısebb, mint a kevésbé képzetteké (ILLÉS S. 2000; 

HARCSA I. 1987; EKE P-NÉ. 1998; NEMES NAGY J. 1998). Ugyanis tudásuk birtokában 

jobb esélyük lehet a kedvezıbb kereseti viszonyok elérésére az új környezetben. 

 Habár a migráció már az 1960-as évek táján megindult, az adatgyőjtés az 

1989-2008 közötti idıszakra terjedt ki, ugyanis ekkor vált a vándorlás még 

intenzívebbé. 1999-re vonatkozó adatok nem álltak rendelkezésre. 1998-tól 

elektronikus formában tartották nyilván ezen adatokat, addig papír alapon. 

 Összességében Mezıhegyes a vizsgált idıszakban a népességbıl veszteséget 

realizált (2. táblázat, 1. ábra). Fıként a fiatal és a középkorúak esetén negatív a mérleg. 

A férfiak és a nık aránya a migrációban közel azonos, mégis csekély nıtöbblet a 

jellemzı. Az 1989–2008 közötti idıszakban az összes vándorlók 51,4%-a volt nı. Ez 

nem meglepı jelenség, hiszen az országos viszonylatban is az 1990-es évektıl ez 

jellemzı (ILLÉS S. 2000). Megállapítható tehát, hogy az elvándorló és bevándorló nık 

száma lényegében azonos volt, a férfiak esetében Mezıhegyes számára veszteséges volt 

a migráció. 
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 Feltételezem, hogy a 15 év alattiak az eltartóikkal együtt vándorolnak. A 15-29 

éves korosztály a legjobban képzett (SÁRFALVI B. 1986) és mozgékonysága igen 

nagyfokú (ILLÉS S. 1994), hiszen a középiskolás korúak egy része kénytelen más 

településen iskolába járni a szerény környékbeli képzési kínálat miatt, illetve a 

felsıfokú tanulmányokat folytatók is vándorlásra kényszerülnek. Legközelebb 

Békéscsabán és Szegeden van felsıoktatási intézmény. Meg kell említenem, hogy a 

tényleges elvándorlás a nyilvántartottól valamennyiben eltér, ugyanis a környezı 

nagyvárosokban tanulmányait folytató diákok nagy része nem jön vissza lakni a 

településre, de az állandó lakhelyük sok esetben Mezıhegyes marad, tehát hivatalosan 

nincsenek kijelentkezve. A frissdiplomások nagyobb valószínőséggel találnak 

végzettségüknek megfelelı munkát más településeken – elsısorban nagyvárosokban – 

mint Mezıhegyesen.  

A 30-44 és 45-59 évesek szintén megélhetési okból költöznek el, vagy lakás, 

illetve családi okok miatt. A nyugdíjas korúak az olcsóbb megélhetés miatt vándorolnak 

be Mezıhegyesre. Négy korcsoportba soroltam a vándorlásban résztvevıket (15-29, 

30-44, 45-59 évesek és 60 évnél idısebbek). A migrációban a 30-44 és a 45-59 évesek 

aránya a legnagyobb. Elég nagy probléma, hogy az elvándorlási veszteség az említett 

két korcsoportból adódik, hiszen ık lennének az aktív keresık a településen.  

A bevándorlók átlagéletkora lényegesen idısebb. Jellemzı, hogy a 

településrıl elszármazottak idıs korukra visszajönnek lakni. Illetve az alacsony 

ingatlanáraknak, valamint az olcsóbb megélhetésnek köszönhetıen a környezı 

nagyvárosok nyugdíjasai kiköltöznek Mezıhegyesre. A migráció következtében is a 

település lakossága egyre jobban elöregedik.  

Emellett fontos tény, hogy Mezıhegyes határszéli helyzetben van. Jelentıs 

vándorlási különbözetet eredményezett az elmúlt évtizedekben a határszéli helyzet nem 

csak itt, hanem a környezı határmenti települések zöménél is. Fıként gazdasági, 

társadalmi, ezen belül fıként pszichés okai vannak (BECSEI J. 1991). A depressziós 

zónák lakossága menekül a depressziós helyzetbıl, ez is lehet egy oka a migrációnak. 
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2. táblázat A Mezıhegyest érintı migráció néhány jellemzı adata 
Év Bevándorlók (fı) Elvándorlók (fı) Vándorlási különbözet (fı) 

1989 97 144 - 47 

1990 121 151 - 30 

1991 105 116 - 11 

1992 135 116 + 19 

1993 111 148 - 37 

1994 116 123 - 7 

1995 96 126 - 30 

1996 90 137 - 47 

1997 93 152 - 59 

1998 90 185 - 95 

1999 - - - 

2000 133 140 - 7 

2001 123 130 - 7 

2002 123 175 - 22 

2003 96 156 - 60 

2004 99 138 - 39 

2005 94 160 - 66 

2006 141 177 - 36 

2007 113 147 - 34 

2008 85 146 - 61 

Forrás: lakossági be- és kijelentı lapok, saját győjtés 
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1. ábra A Mezıhegyest érintı vándorlás évenkénti alakulása 1989-2008 között 
Forrás: lakossági be- és kijelentı lapok, saját győjtés, saját szerkesztéső ábra 



 54 

 

 A Mezıhegyest érintı migráció vizsgálata településszintő részletezettséggel az 

alábbi szinteken történt: 

• Békés megyén belül, 

• a Dél-alföldi régióban, 

• néhány – Mezıhegyes szempontjából fontos – település. 

Megállapítható, hogy a vándorlásban résztvevık több mint kétharmada a Dél-alföldi 

régión belül mozgott. Még jobban leszőkítve a kört Békés és Csongrád megyén belül. 

A Központi régióval volt kapcsolatos a mezıhegyesi migráció 11%-a. A többi régió 

közül egyik sem érte el még ezt a részesedést sem. Mezıhegyes ezekkel a régiókkal 

szemben veszteséget realizált.  

 Békés és Csongrád megye határain belül zajlott le a Mezıhegyessel 

kapcsolatos vándormozgalom 61%-a (11. térkép). A két megye településeivel 

szemben jelentıs vándorlási vesztesége volt Mezıhegyesnek. A többi megye 

részesedése a település népmozgalmából sokkal kisebb. Pest megye áll a második 

helyen 11%-kal. Az ide áramló népesség jelentıs része a fıváros körüli agglomerációs 

zónában telepedett le. Említésre méltó azoknak a száma, akik innen, ill. Csongrád 

megyébıl évtizedek után nyugdíjas korukra visszaköltöztek Mezıhegyesre. 

 A Csongrád megyével kapcsolatos migráció nagyobb része is a szegedi 

agglomeráció területét érintette. A nagyobb városoknak általában bevándorlást vonzó 

adottságai jobbak, mint a kisvárosoké. Az egzisztencia-teremtési és a lakáshoz jutás 

nagyon fontos szempont (EKE P-NÉ. 1998). Fıként erre a területre költöztek el a 

cukorgyár felszámolását, valamint a ménesbirtoki átszervezéseket követıen 

munkanélkülivé vált elvándorlók. Egész családok: gazdaságilag aktív korú férfiak és 

nık gyermekeikkel együtt. Korábbi kutatások bizonyítják (ILLÉS S. 1998), hogy a 

gyermekszám növekedésével a párok mobilitásának valószínősége növekszik. 
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11. térkép Az elvándorlók száma és az elvándorlás célterületei (1989-2008) 

Forrás: az adatok saját győjtés eredményei 

A térképet szerkesztette: Firbás–Térkép Stúdió 

 

 A Mezıhegyessel kapcsolatos 1989-2008 közti állandó migráció fı 

jellegzetességei az alábbiakban foglalhatók össze: 

• a település a vizsgált idıszakban a migrációból összességében veszteséget 

realizált; 

• a nık részvétele a migrációban valamivel több, mint a férfiaké, 

• a fiatal és a középkorúakból negatív a mérleg; 

• a migrációban a 30-44 és a 45-59 évesek aránya a legnagyobb; 

• az intraregionális vándorlás dominált; 

• a települések teljes vándormozgalmának 61%-a Békés és Csongrád megye 

határain belül zajlott le; 

• az elvándoroltak többsége belterületi lakos volt 

• a majori lakosság településen belül vándorolt (nem felelt meg az igényeknek 

a major, jobb életfeltételeket kínált a zárt település) 

 

Láthattuk, hogy még az egyik település az odavándorlók által (képzett, 

fiatal, vagy középkorú munkavállalókkal) nyereséget realizál, addig a másik, 
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ebben az esetben Mezıhegyes (ahonnan elköltöztek) veszteséget szenved. A 

település még kedvezıtlenebb helyzetbe került, hátrányos helyzete fokozódott. 

 Az állandó migráció mellett érdemes megnézni a napi ingázókkal kapcsolatos 

változásokat. Elıször is néhány alapfogalmat ismertetnék. Megkülönböztetünk állandó 

és ideiglenes migrációt. Az ideiglenes migrációnak két fajtája lehet: periodikus és 

nem periodikus. Ha a periodikus mozgás rendszeressé válik, akkor ezt ingázásnak 

hívjuk. Az ingázás lehet napi, heti, vagy havi (TÓTH J. 1998).  

 Szoros kapcsolat van a településekbe tömörült munkahelyek mennyisége, 

minısége, s ezzel a foglalkoztatottság és a települések fejlettsége között. A terület 

munkaerımozgását jelentısen meghatározza a terület gazdasági szerkezete, ennek 

változásai, emellett az infrastruktúra, a rendelkezésre álló munkaerı mennyisége, 

minısége, a népesség szociális viszonyai, a jövedelemszint, az életkörülmények… stb.  

Mezıhegyesen a cukorgyár, mint az egyik legnagyobb foglalkoztató 

bezárása, valamint a ménesbirtoknál lezajlott átszervezések döntıen befolyásolták 

a munkaerı mozgását.  

Legelıször a környezı településekrıl bejáró dolgozók viszonyait elemeztem. 

A Mezıhegyesre bejáró dolgozókat adó települések kapcsolata két megközelítésben 

került vizsgálatra: 

a) Mezıhegyes szempontjából. Ennek mutatója, hogy az egyes települések milyen 

mértékben részesednek a város bejáróiból. 

b) A munkaerıt adó települések szempontjából. Ennek mutatói: 1. a településrıl 

Mezıhegyesre bejáró dolgozók és az aktív keresık viszonya, 2. az összes 

eljáróból a Mezıhegyesen dolgozók aránya. 

Ezen mutatókkal sikerült feltárni, hogy Mezıhegyes mely településekkel van szorosabb 

kapcsolatban, melyek sorolhatók vonzáskörzetébe. 

A bejáró dolgozók döntı többségét, 67%-át a következı települések adják: 

Tótkomlós, Mezıkovácsháza, Végegyháza, Pitvaros, Csanádalberti, Ambrózfalva, 

Nagyér, Csanádpalota, Apátfalva, Battonya. Ezek a legfontosabbak Mezıhegyes 

szempontjából. Ez a mutató mennyiségi jellegő, a kapcsolat intenzitásának kimutatására 

kevésbé alkalmas. Ezért van szükség a másik két mutatóra. 

Az említett települések eljáróiból Mezıhegyes részesedése nagyon eltérı. 15% 

körüli Végegyháza, Pitvaros, Csanádpalota értéke, az említett többi település közül a 

kettı mutatója mára alig haladja meg a 6-7%-ot. Ez az intenzitás idıben jelentısen 
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megváltozott, ugyanis a cukorgyár 1998. évi bezárását megelızıen a környezı 

települések eljáró dolgozóinak a többsége Mezıhegyesre járt be dolgozni. Az üzem 

munkavállalóinak 65%-át adták a bejárók. Fıként vonattal, busszal ingáztak. Ezen 

összefüggések látszanak az eladott menetjegyek számának alakulásából is, amelyrıl 

bıvebben „A vasúti közlekedés, szállítás és a közúti forgalom alakulásának vizsgálata” 

c. alfejezetben lesz szó. 

A Mezıhegyesre eljáró foglalkoztatottak számát tekintve szintén Végegyháza, 

Pitvaros és Csanádpalota emelkedik ki. 

Adatok híján, sajnos nem tudtam vizsgálatot végezni a bejáró dolgozók 

szektorális megoszlása, neme és kora tekintetében. 

Eddig a bejáró munkavállalókkal kapcsolatban végeztem elemzést. Most nézzük 

meg a helyben foglalkoztatottak és a más településre eljárók arányát!  

 
3. táblázat A helyben dolgozó és a más településre eljáró foglalkoztatottak száma 

Helyben dolgozó (fı) Más településre eljáró (fı) Összesen (fı) 
 

1990 

Békés 
megye 140 581 32 703 173 284 
Mezıhegyes 3 145 147 3 292 

 2001 

Békés 
megye 96 905 28 246 125 151 
Mezıhegyes 1 812 257 2 069 
Forrás: KSH 
 

A mezıhegyesi munkavállalók többségét helyben foglalkoztatják. Ámde a 

helyben dolgozók aránya az idık során változott. Míg 1990-ben 95,5%, 2001-re már 

csak 87,6% volt. Ezzel párhuzamosan a más településre eljárók aránya megnıtt 

4,5%-ról 12,4%-ra (3. táblázat). Munkahely híján sokan járnak el dolgozni 

Battonyára, Mezıkovácsházára, Makóra és Orosházára.  

Következtetésként elmondható, hogy a gazdaságban történt változás jelentıs 

befolyással volt az ingázásra. A munkahelyek megszőnése csökkentette a bejáró 

munkavállalók szempontjából a Mezıhegyes és a környezı települések közötti 

kapcsolat intenzitását. Az eljárók tekintetében viszont Mezıhegyes és a környezı 

városok közötti kapcsolat erısödést mutat. Mint láttuk, akik nem vándoroltak el, azok 

egy része ingázni kényszerült. Ámde, ha egy másik településre ingázó, aki csak 

minimálbérért keres az utazási költségeit nem biztos, hogy hosszú távon tudja 
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vállalni  (ha a munkaadó nem téríti neki), s ha meg szeretné tartani az állását, egy idı 

után kénytelen elköltözni arra a településre ahol a munkahelye van, vagy annak 

közelébe.  

 

4.2.2 A népesség demográfiai jellemzıinek változásai  
 
 

A továbbiakban azt vizsgálom, hogy a gazdasági szféra megroppanása 

következtében létrejött migráció által hogyan változott meg a település társadalmi 

szférája.  

A legfontosabb adatbázist a népesség számának alakulásához a 

népszámlálások jelentik. „A népszámlálás, egy ország, állam össznépességének 

rendszeres idıközönként, azonos módszerekkel történı számbavétele, melynek során 

felvételezésre kerül a különbözı demográfiai helyzete mellett a család, vagy háztartás 

összetétele, a lakáshelyzet stb.” (ABONYINÉ PALOTÁS J. – KOMAREK L. 2005). 

Magyarországon 10 évente tartanak népszámlálást. Munkám során az 1990-es és a 

2001-es Mezıhegyesre vonatkozó népszámlálási adatokat vettem bázisul és az 

országos, valamint a megyei adatokkal vetettem össze.  

A népesség számát a születések és a halálozások, valamint a migráció 

figyelembevételével számoljuk. A tényleges szaporodás, illetve fogyás 

megállapításához a következı képletet alkalmazhatjuk:  

 

Nvált.= (SZ-H)+(Vb-Vk)  

 

Nvált. népesség szám változás (tényleges szaporodás/fogyás) 

SZ élveszületések száma 

H  halálozások száma 

Vb  bevándorlók száma 

Vk  elvándorlók száma 
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Magyarország népessége folyamatosan csökken, ezért nem meglepı, hogy a 

vizsgált idıszakban Békés megyében és Mezıhegyesen is népességszám csökkenés volt 

tapasztalható (4. táblázat). Ugyanakkor Mezıhegyesen feltőnıen nagy az idıszak 

vándorlási különbözete. Ebbıl kifolyólag a tényleges fogyás a településen sokkal 

drasztikusabb volt, mint a megyében és országosan. Ennek okait és egyéb jellemzıit a 

migrációs vizsgálatoknál részletesen leírtam a 4.2.1. fejezetben. Tehát a népesség 

száma a migráció következtében jelentısen csökkent (2. ábra). 

 

4. táblázat A népmozgalom fontosabb mutatói 
Megnevezés Mezıhegyes Békés megye Mezıhegyes Békés megye 

1990 - 1999 1990 - 1999 2000 - 2006 2000 - 2006 1000 lakosra jutó 

években átlagosan  

élveszületések 9,6 10,3 8,3 8,6 

halálozás 14,7 14,9 16,3 14,5 

természetes 

szaporodás ill. 

fogyás 

-5,2 -4,6 -7,9 -5,9 

vándorlási 

különbözet 

-7,6 -1,9 -10,2 -2,9 

tényleges 

szaporodás ill. 

fogyás 

-9,3 -2,0 -17,1 -7,8 

Forrás: Békés megye statisztikai évkönyvek (1990; 1999; 2000; 2006) 
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2. ábra Mezıhegyes népessége (1990 - 2006) 

Forrás:adatok Békés megye statisztikai évkönyvekbıl, saját szerkesztéső ábra 
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Az értekezés korábbi fejezeteiben már említettem, hogy korábban a 

majorokban élt a népességjelentıs része. Ahogy az egyes majorokban a gazdasági 

funkció megszőnt, a népessége úgy fogott, hiszen településen belül is oda költöztek, 

ahol a munkahely volt. Mára a lakónépesség közel egyharmada él majorokban, de 

már közel sem olyan sokan laknak külterületen, mint korábban. Ez egy kirívóan 

magas arány békés megyei (az össznépességnek 1990-ben 5,42%-a, 2001-ben 4,96%-a 

élt külterületen) és alföldi (1990-ben 6,23%, 2001-ben 6,06%) (ABONYINÉ PALOTÁS J. – 

KOMAREK L. 2005) viszonylatban egyaránt. A Május 1. tér és Árokospuszta 

kivételével minden major népességszáma csökkent. Főperegpuszta pedig teljesen 

elnéptelenedett (12. térkép). Ez részben a természetes fogyásnak – a majorok lakói 

többnyire idıskorúak – részben pedig a migrációnak köszönhetı. Az interjúim során 

fény derült arra, hogy ebben az esetben inkább a településen belüli mozgás figyelhetı 

meg, a Mezıhegyest végleg elhagyók általában nem a majorokból költöztek el.  

 

 

12. térkép Mezıhegyes külterületének lakónépessége (1990; 2001) 
Forrás: KSH, Népszámlálás 

A térképet szerkesztette: Firbás-Térkép Stúdió 

 

A fogyó népességő társadalmakban általában a gyermekkorúak fokozatosan kisebb 

arányt képviselnek (TÓTH J. 1998). Ennek megfelelıen országosan is, és így 

Mezıhegyesen is a 0-14 évesek aránya folyamatosan csökken. 1990-ben még az 
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össznépesség 20,8%-a tartozott ebbe a korosztályba, 2001-re már csak 16,1%-a, így 

nincs biztosítva a normális népességreprodukció. A 60 év felettiek aránya országosan 

és Mezıhegyesen is nı. 1990-ben a mezıhegyesi lakosságnak csak 18%-a volt 

idıskorú, ez az országostól minimálisan tért el (18,9%). A 2001-es népszámlálási 

adatok alapján jól látszik, hogy a település népessége (összlakosságnak már 24,6%-a 

volt 60 év feletti) kissé nagyobb ütemben öregszik, mint Magyarország népessége 

átlagosan (20,38%). 100 felnıtt korúra jutó gyermek- és öregkorúak száma összesen 

69. 100 gyermekkorúra jutó öregkorúak száma 153. Ebbıl is látszik, hogy az öregedési 

index jóval 1,00 fölött van (1,53), tehát egyértelmően öregszik Mezıhegyes népessége. 

A népesség idırıl idıre cserélıdik a halálozások, a születések és a vándorlások 

következtében (BECSEI J. 2004), valamint megújul a nemzedékek váltakozása által. A 

kor- és a nemek szerinti megoszlást jól szemlélteti a korfa, vagy korpiramis. A magyar 

népesség korfája hagyma vagy urna alakú, ez az öreg korösszetételt és a fogyó 

népességet jelzi. Mezıhegyes korfája  (3. ábra) is jól mutatja az elıbb említetteket.  

 

 
3. ábra Mezıhegyes népességének 2001. évi korfája 

Forrás: KSH, Népszámlálás 
Az ábrát szerkesztette: Firbás-Térkép Stúdió 
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A vizsgált idıszakban csökkent a fiatalkorúak és ezzel ellentétesen nıtt az 

idıskorúak aránya. Látszik egyértelmően a nıtöbblet, fıleg az idısebb korosztálynál. 

Meg kell jegyeznem, hogy ez a korfa meglehetısen „sovány” , értem ezen a középsı 

részének, a fiatal és középkorúak az országoshoz képest kisebb arányát. Véleményem 

szerint ez nem csak a születések számának csökkenésével, valamint a halálozások 

számának növekedésével magyarázható, hanem ezen korosztályok nagy mértékő 

elvándorlásával is.  

Mezıhegyes lakossága a határ közelségének ellenére meghatározó 

mértékben magyar. Ez 1990-ben a település népességének 98,7%-át, 2001-ben pedig 

96,8%-át jelentette. Csak néhány hazai kisebbséghez tartozó van a településen. A 

lakosság 0,3%-a német, 0,3%-a román. Ezzel szemben, mint tudjuk a román határ nincs 

messze, s azt gondolhatnánk, hogy a településen a román nemzetiségőek többen vannak. 

Feltételezhetıen ennek történelmi okai vannak, csakúgy, mint a szlovák nemzetiséghez 

tartozók kis számának (0,6%) is, pedig ha megnézzük a környezı Tótkomlóst, ott igen 

nagy számban élnek szlovákok (a szlovák-magyar lakosságcserének köszönhetıen). Az 

adatok azért megdöbbentıek, mert 2001-ben Békés megyében élt országos 

viszonylatban a legtöbb román és szlovák nemzetiségő. A népszámlálási adatok szerint 

csekély a cigány (roma) etnikumhoz tartozó Mezıhegyesen (3 fı). Ezzel szemben 

néhány kilométeres körzeten belül található Végegyháza, ahol elég nagy számban élnek.  

A lakosság vallás szerinti megoszlása a 2001-es népszámlálási adatok alapján a 

következı: római katolikus: 39,7%, görög katolikus: 0,3%, református: 10,7%, 

evangélikus: 2,6%, más egyházhoz, felekezethez tartozik: 0,5%, nem tartozik 

egyházhoz, felekezethez: 37,8%. Ez egy kirívóan magas érték, amely jócskán eltér az 

országos adatoktól (2001-ben 14,54%). 

A lakosság iskolai végzettség szerinti megoszlása a gazdasági fejlıdés 

feltételeinek munkaerı oldalát jellemzi. Nagyon fontos szempont, hogy a népesség 

mely korcsoportjára vonatkoztatva adjuk meg a legmagasabb iskolai végzettséget. A 

gyakorlatban használatos a tisztított iskolázottsági mutató (BECSEI J. 2004), amelynél 

nem csak a 7 évesnél idısebb népességben számolják ki a legmagasabb iskolai 

végzettséget, hanem attól a kortól számítják a megfelelı végzettséget, amikortól a 

adott korcsoporthoz tartozók elvégezhették az adott iskolát. Az elıbb leírtak szerint 

következı csoportosításokat használjuk: legalább az általános iskola 8. osztályát 
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végzettek a 15 éven felüli népességbıl; legalább szakközépiskolai/szakiskolai, vagy 

középiskolai végzettségőek a 18 éven felüli népességbıl; valamint befejezett felsıfokú 

iskolai végzettségőek a 25 éven felüli népességbıl (5. táblázat).  

 

5. táblázat A 15 - X éves népesség iskolai végzettsége (1990; 2001) 
Legalább az ált. 

isk. 8. osztályát 

elvégezte 

Szakközépiskola 

/szakiskola 

Középiskola Felsıfokú iskola Megnevezés 

1990 2001 1990 2001 1990 2001 1990 2001 

Magyarország 78,1 89,1 29,2 24,9 15,0 24,4 10,1 13,3 

Békés megye 72,6 86,0 23,4 27,1 15,4 22,1 6,6 7,7 

Mezıhegyes 68,8 75,9 30,4 44,38 17,7 22,5 4,8 4,6 

Forrás: az adatok egy része BECSEI J. 2004: Népességföldrajz. IPSZILON Kiadó Kft., Békéscsaba, 270.p.; 
a Mezıhegyesre vonatkozó adatok saját számítás eredményei a népszámlálási adatokból. 

 

A 15 éven felüli népességbıl legalább szakközépiskolát/szakiskolát végzettek 

száma igen jelentıs. Ez köszönhetı a hajdani cukorgyár szakmunkásigényének és az azt 

kiszolgáló szakközépiskolának. Erre volt igény a munkaerıpiacon. A szakközépiskola 

azóta is évrıl-évre bocsátja ki a végzett diákjait. A Mezıhegyesen folyó oktatási 

tevékenység jellemzıirıl késıbb – a 4.4.3. fejezetben – írok részletesen. A helyben 

folyó mezıgazdasági tevékenységek ellátásához is fıként szakmunkásokat keresnek.  

Míg 1990-ben Mezıhegyesen a 25 éven felüli népesség 4,8%-a végzett 

felsıfokú iskolát, addig 2001-ben már csak 4,6%. Ez az országos adatnak csaknem 

egyharmada. Magyarországon és Békés megyében is a felsıfokú végzettségőek száma 

nıtt a vizsgált idıszakban, Mezıhegyesen ellentétes mozgás figyelhetı meg. Ennek 

egyik oka lehet, hogy az elvándorlásban a magasabb iskolai végzettségőek hagyták 

itt végleg a települést. 
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4.2.3 A népesség foglalkozási-társadalmi struktúrájának átalakulása 

 

A 1990-es évek végén bezárt a cukorgyár, mint Mezıhegyes egyik nagy 

foglalkoztatója, a másik nagy foglalkoztatónál, az akkor még Mezıhegyesi Állami 

Ménesbirtok Rt-nél pedig átszervezések voltak, amelyek által csökkentették a 

foglalkoztatottak számát. A munkanélküliek száma a vizsgált idıszakban 

emelkedett, ami javarészt ezeknek tudható be. Aki a környéken nem talált 

munkát, ahová napi ingázással eljárhatott volna dolgozni, az elvándorolt.  

Mezıhegyesen még 1990-ben a gazdaságilag aktívak 98,8%-a volt 

foglalkoztatva. Ez nagyjából közelít a békés megyei adathoz, ami 97,29% volt. 2001-re 

lecsökkent a település munkavállalási korú népességének a száma. Pontosabban, 

2001-ben már csak 86,67%-a volt foglalkoztatva a gazdaságilag aktív lakosságnak. 

Nem csak az utánpótlás hiánya, valamint az idıskort elértek számának növekedésével 

magyarázható, hanem az elvándorlással is. Az adatokból kitőnik, hogy a gazdaságilag 

aktívak számának csökkenésével párhuzamosan az eltartottak száma is csökkent (6. 

táblázat). Az eltartottak aránya 1990-2001 között 28,7%-ról 25,1%-ra csökkent. 

Mindkét esetben a megyei átlag alatt maradt az érték (29,9%, 26,8%). Ez nem csak a 

kevesebb élveszületésnek, halálozásnak köszönhetı, hanem a családi költözéseknek is.  

Munkanélküli volt 1990-ben a település gazdaságilag aktív népességének 1,2%-

a, ez akkor a megyei átlaghoz viszonyítva (2,71%) jónak mondható. 2001-ben a 

munkanélküliek száma a munkavállalási korú népesség 13%-át tette ki. 1990-ben még 

csak 38 fı regisztrált munkanélküli volt Mezıhegyesen, 2001-ben már 318 fı.  

6. táblázat A népesség gazdasági aktivitás szerint (fı) 

Foglalkoz- 
tatott  

Munkanélküli  Inaktív keresı  Eltartott  Összesen  
 

1990 

Békés megye 172 898 4 816 110 883 123 290 411 887 
Mezıhegyes 3 267 38 1 755 2 040 7 100 
 2001 

Békés megye 125 151 19 754 146 435 106 451 397 791 
Mezıhegyes 2 069 318 2 405 1 607 6 399 
Forrás: KSH 
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 A 100 fı foglalkoztatottra jutó gazdaságilag nem aktívak száma a vizsgált 

idıszakban végig a békés megyei átlagnál jobb volt. Tehát 100 fı foglalkoztatottnak 

1990-ben 116 fı gazdaságilag nem aktív keresıt kellett eltartania Mezıhegyesen, míg 

Békés megyében átlagosan 135 fıt. 2001-re település szinten és megyei szinten is 

romlott a helyzet. 100 fı foglalkoztatottnak Mezıhegyesen 194 fı gazdaságilag nem 

aktív keresıt kellett eltartania, Békés megyében átlagosan 202 fıt.  

 Az foglalkoztatottak 25,7%-a tartozott 1990-ben a szellemi foglalkozásúak 

körébe, 2001-ben már 31,8%-a (7. táblázat). Habár növekvı tendenciát mutat, 

mégis elmaradt a megyei átlagtól. Ugyanis Békés megye foglalkoztatottjainak 1990-

ben a 27,7%-a, 2001-ben 34,2%-a volt szellemi foglalkozású.  

 
 

7. táblázat A foglalkoztatottak foglalkozási összetétele (fı) 
Szellemi Fizikai Összesen 

 
1990 

Békés megye 47 826 125 072 172 898 
Mezıhegyes 838 2 429 3 267 

 2001 
Békés megye 42 810 82 341 125 151 
Mezıhegyes 657 1 412 2 069 

Forrás: KSH 
 
 
 

8. táblázat A foglalkoztatottak összevont nemzetgazdasági ág szerint (fı) 

Mezıgazdaság és 
erdıgazdálkodás 

Ipar, építıipar 
Szolgáltatási 

jellegő ágazatok 
Összesen 

 

1990 

Békés megye 46 779 57 454 68 665 172 898 
Mezıhegyes 2 173 369 725 3 267 

 2001 

Békés megye 14 385 41 761 69 005 125 151 
Mezıhegyes 757 398 914 2 069 

Forrás: KSH 
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4. ábra A foglalkoztatottak összevont nemzetgazdasági ág szerint (1990) 

Forrás: KSH adatok, saját szerkesztés 
 

2001

37%

19%

44%

Mezıgazdaság és
erdıgazdálkodás

Ipar, építıipar

Szolgáltatási jellegő
ágazatok

 
5. ábra A foglalkoztatottak összevont nemzetgazdasági ág szerint (2001) 

Forrás: KSH adatok, saját szerkesztés 
  

A mezıgazdaságban dolgozott 1990-ben Mezıhegyesen a foglalkoztatottak 

többsége (66,5%), csak 22,2% dolgozott a szolgáltatási jellegő ágazatokban, a 

fennmaradó 11,3% az iparban, építıiparban helyezkedett el (8. táblázat) (4. ábra). 

2001-re lecsökkent a mezıgazdaságban dolgozók aránya 36,6%-ra a tercier szektor 

javára (44,2%) (5. ábra), de ezen a téren még mindig elmaradt a megyei átlagtól 

(55,1%). Tehát 2001-re a szolgáltatási ágazat (kereskedelem, közlekedés, postai, 

távközlési stb.) vezetı helyre került, második helyre szorítva a mezıgazdaságot. 

Békés megye viszonylatában szintén a tercier szektor állt az élen (55,1%), de ıt az ipar, 

építıipar követi (33,4%) és csak harmadik helyen van a mezıgazdaság (11,5%) a 

foglalkoztatottak számát tekintve.  
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A gazdasági szféra szétesésének következtében „széthullott a társadalmi 

szféra is. Ugyanis az elvándorlások száma jelentısen nıtt, így a településen maradt 

a népesség számának és összetételének módosulása által jelentısen megváltozott a 

népesség foglalkozási-társadalmi struktúrája is.  

 
 

4.3 Gazdasági szféra 
 
 
 

A továbbiakban arról lesz szó, hogy a gazdasági szféra hogyan, milyen tényezık 

által ment tönkre. 

Az ipari szerkezet átalakulása, a helybeli feldolgozóipar megszőnése 

megváltoztatta az egész gazdasági szférát is. A harmadik szektor, valamint részben a 

mezıgazdaság vette fel a településen maradt felszabadult munkaerı nagy részét. 

Kis tıkével sok kereskedelmi vállalkozás jött létre, valamint az 

agrárprivatizációnak köszönhetıen nıtt az önfoglalkoztató kényszervállalkozók 

száma (RUDL J. 2009) is. Emellett azonban az elvándorlással is számolni kell, melynek 

legfontosabb gazdasági okait keresem ebben a fejezetben. 

Mezıhegyesen 2001-ben a regisztrált vállalkozások száma 321 volt, ebbıl 69 

(21,5%) társas és 252 (78,5%) egyéni vállalkozás. A vállalkozási formák e szerinti 

megoszlása a megyében is hasonló képet mutatott. Békés megyében a vállalkozások 

26,2%-a volt társas, 73,8%-a egyéni.  

A megye kiemelt 18 településének részletes adatait láthatjuk a 13. térképen. Meg 

kell említenem, hogy a ténylegesen mőködı vállalkozások száma a regisztráltakhoz 

képest 9%-kal kevesebb volt, sıt 2006-ra még ez is lecsökkent 2,2%-kal. 
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13. térkép A regisztrált vállalkozások száma Békés megye 

néhány településén (2001 – 2006) 
Forrás: KSH 

A térképet szerkesztette: Firbás-Térkép Stúdió 
 

A vállalkozások területi sőrősége 2,06 db/km2-rıl lement 2,02 db/km2-re. 

Ennek okára az interjúk  során derült fény. A környezı települések pl. Végegyháza és 

Medgyesegyháza ebben az idıszakban a vállalkozásoknak kedvezıbb feltételeket 

biztosított a helyi iparőzési adó fizetésével kapcsolatban, ennek a vállalkozáselszívó 

hatása érzıdött Mezıhegyesen is. Emellett megjelentek az olcsó árukat kínáló kínai 

üzletek, amelyekkel a helyi butikok nem tudták felvenni a versenyt és kénytelenek 

voltak megszüntetni vállalkozásukat. 

 Ezzel szemben a megyében nıtt a számuk 6,3%-kal. A társas vállalkozások 

aránya lecsökkent 0,5%-kal, az egyéni vállalkozások száma pedig nıtt 0,5%-kal, ami a 

megyei átlagnál 5,8%-kal volt magasabb.  

 Az 1000 lakosra jutó regisztrált vállalkozások számát nézve Mezıhegyes a 

megye általam kiemelt 18 településének listáján 2001-ben a 13. volt. 2006-ban már 

csak 14. Mindkét idıpontban jóval a békés megyei átlag alatt maradt a 321 ill. 314 
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regisztrált vállalkozásával. 2001-ben és 2006-ban is az 1000 lakosra jutó legtöbb 

regisztrált vállalkozás Békéscsabán volt. Szarvas állt a 2. helyen a megyei rangsorban, 

3. Gyula volt, 4. Orosháza. Mezıhegyes mindkét vizsgált évben megelızte Battonyát, 

Vésztıt és Dévaványát. 

 

4.3.1 Mezıhegyes tradicionális gazdasági tevékenysége, a mezıgazdaság 
 

A mezıgazdasági termelés szempontjából Mezıhegyes jó adottságokkal 

rendelkezik. Területén uralkodnak a különbözı típusú csernozjom talajok. A réti 

csernozjom, illetve az alföldi mészlepedékes csernozjom, amelyek kitőnı alapul 

szolgálnak a szántóföldi növénytermesztéshez. A terület aranykorona értéke a hét régió 

közül itt a Dél-Alfölfön a legmagasabb (CZAGÁNY L. 2009). A mezıhegyesi földek 

aranykorona-értékét mutatja a 9. táblázat.  

 

9. táblázat Mezıhegyesi földek aranykorona-értéke 
 Mezıhegyes 

Közigazgatáshatáros terület (ha) 15550 
Aranykorona-érték/hektár  

Szántó 37,82 
Gyümölcsös 0,00 
Szılı 41,95 

Forrás: (PINTÉR L. – KECSKÉS CS. 2000) 

 

A környezı települések szántóihoz képest is magasabb a mezıhegyesiek 

aranykorona-értéke. Battonyán a szántók aranykorona-értéke 33,95; Mezıkovácsházán 

37,5 és Tótkomlóson 34,57. 

Az éghajlati adottságok is jónak mondhatók, habár nyáron az aszályveszély 

fennállhat, tavasszal meg a fagyveszély (GURZÓ I. 1991).  

Mezıgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetekkel kapcsolatos 

adatokat a KSH 2000. évi általános mezıgazdasági összeírásából győjtöttem ki, az 

ezen túlmenı információkat a KSH Csongrád Megyei Igazgatóságától kaptam.  

A 100 hektárra jutó lakónépesség száma 41 fı, ami nemhogy csak a megyei 

értékhez képest alacsony (95 fı), de a környezı települések között is annak számít 

Mezıkovácsházán a 100 hektárra jutó lakónépesség 113 fı, Medgyesegyházán 62 fı, 

Tótkomlóson 55 fı, Battonyán pedig 44 fı. Annak köszönhetı, hogy Mezıhegyesen 

ilyen kevés ember jut 100 hektár területre, hogy a viszonylag nagy a 
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közigazgatáshatáros területe és alacsony a népességszáma. A településen a gazdaságok 

száma 2000-ben 755 volt, a békés megyei gazdaságok 1,2%-a, ebbıl egyéni gazdaság 

743. Az egy gazdaságra jutó átlagos földterület 20,6 hektár volt, ez megyei 

viszonylatban (8,92 hektár) nagy területnek számít. De meg kell említenem, hogy a 

terület közel sem egyenletesen oszlott meg a gazdaságok között, 71,7%-át az akkori 

Mezıhegyesi Állami Ménesbirtok Zrt. mővelte önállóan. A fennmaradó területen 

gazdálkodott a további 754 gazdaság. Tehát ténylegesen az egy gazdaságra jutó 

földterület 5,8 hektár volt, ami már nem is mutat olyan kedvezı helyzetet. Korábban 

még jobban el volt aprózódva a földterület. Hiszen az egyéni gazdaságok száma 1994-

2000 között 54,9%-kal csökkent a településen (a megyében csak 40,5%-kal).  

Az egyéni gazdaságokban munkát végzık száma 1994-hez képest 50,6%-kal, az 

egyéni gazdaságokban munkát végzı családtagok száma 26,5%-kal csökkent, a 

megyében 40,1%-kal, illetve 30,6%-kal. Az egyéni gazdaságokban állandó 

alkalmazásban állók száma 14-szeresére emelkedett, ezzel szemben a megyében 36,3%-

kal csökkent (10. táblázat). Nagy probléma, hogy ezekben a vállalkozásokban dolgozók 

nagy részének nincs semmilyen mezıgazdasághoz kötıdı végzettsége (RUDL J. 2009). 

 

10. táblázat Egyéni gazdaságok jellemzıi (1994-2000) 
Mezıhegyes Békés megye Mezıhegyes Békés megye 

 1994 2000 

Egyéni gazdaságok száma (db) 1646 105317 743 62604 

Egyéni gazdaságokhoz tartozók 
száma (fı) 4199 276471 2071 165467 

Egyéni gazdaságokban munkát 
végzı családtagok száma (fı) 3281 179799 870 55113 

Egyéni gazdaságokban állandó 
alkalmazásban állók száma (fı) 3 694 42 442 
Egyéni gazdaságok irányítását 
fıfoglalkozásban végzık száma 
(fı) 29 4408 78 9428 
Forrás: KSH 

 

 Mezıhegyesen az 1994-2000 közötti idıszakban a kéttengelyes traktorral 

rendelkezı egyéni gazdaságok száma majdnem háromszorosára nıtt (11. táblázat). 

Ezzel egyidıben Békés megyében átlagosan csak másfélszeresére nıtt ezen egyéni 

gazdaságok száma. A tehergépkocsival rendelkezı gazdaságok száma Békés megyében 

majdhogynem 42%-kal csökkent. Érthetı, hiszen a tehergépjármővek fenntartási 
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költsége idıvel csak nı. Ezzel ellentétben a tehergépkocsival rendelkezı egyéni 

gazdaságok száma Mezıhegyesen mégis másfélszeresére emelkedett.  

 

11. táblázat Az egyéni gazdaságok gépállománya (1994-2000) 
Mezıhegyes Békés megye Mezıhegyes Békés megye Megnevezés 

 1994 2000 
Kéttengelyes traktorral rendelkezı 
egyéni gazdaságok száma (db) 12 3304 33 5183 

Tehergépkocsival rendelkezı egyéni 
gazdaságok száma (db) 10 1828 15 1062 
Forrás: KSH 

Mezıhegyesen a konyhakertet (593), valamint a számtót (269) használók száma 

kiemelkedı. Rétet, szılıt, nádast használók elenyészı számmal vannak (12. táblázat). 

 

12. táblázat Földterületet használók száma szerint (2000) (fı) 
Megnevezés Mezıhegyes (fı) Békés megye (fı) 

Szántót 269 36195 
Konyhakertet 593 44690 
Üvegházat és fóliát 2 2371 
Szılıterületet 1 774 
Gyümölcsös területet 12 3310 
Rétet 1 701 
Legelıt 4 1334 
Mezıgazdasági területet 678 58566 
Erdıt 2 1173 
Nádast 1 110 
Halastavat 0 41 
Termıterületet 678 58624 
Mővelés alól kivett területet 700 61339 
Földterületet 731 62626 
Más településen földet használók 42 4140 

Forrás: (PINTÉR L. – KECSKÉS CS. 2000) 

 

2000-ben a használatban lévı összes földterület 12 681,1 ha volt, amely a Békés 

megyei 6,9%-a. Ebbıl 9 828,7 ha szántó, 2,8 ha gyümölcsös és 526,5 ha erdı. A 

használat alól kivett földterület 791,8 ha volt. Az összes földterületnek csak 3,4 

ezreléke (54,2 ha) volt bérelt, amely nagyon alacsony értéknek tőnik . Az okok 

keresésére interjútechnikát alkalmaztam. 2000-ben a Mezıhegyesen lévı 

földterületek jelentıs részén az akkori Mezıhegyesi Állami Ménesbirtok Rt. 

gazdálkodott. Ezek a területek állami tulajdonban vannak a mai napig, tehát az állami 

cég állami tulajdonú területet mővelt. A fennmaradó földek magánkézben voltak, 
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melyeknek az említett csekély részét adták csak bérbe, ugyanis a legtöbb földtulajdonos 

szakértelme birtokában, vagy annak hiányában mővelte azt.  

A mezıgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek 

állatállományával kapcsolatos részletes adatokat a 13. táblázat mutatja. Látható, hogy a 

sertés- és a szarvasmarha-állomány a megyei összesennek közel 10%-a, ellenben a 

megyei lóállomány több mint fele Mezıhegyesen volt 2000-ben.  

A 2000. évben a mezıhegyesi állatállomány 56,43%-át a szarvasmarha tette 

ki.  A szarvasmarha állomány aránya a békés megyei 37,9%-os átlaghoz és a környezı 

településekhez mérten magas. A tótkomlósi állatállománynak csak 10,62%-át, a 

battonyainak 21,5%-át, a mezıkovácsházinak pedig 33,38%-át adta a szarvasmarha. 

Ennek oka az akkori Mezıhegyesi Állami Ménesbirtok Rt. tevékenységének az 

egyik fı profilja a szarvasmarha tenyésztés volt. Három szarvasmarhatelepet 

üzemeltetett (39-es majorban, 57-es majorban és a 11-es majorban), amelybıl a 11-es 

majori mintatehenészet lett.  

 

13. táblázat Mezıgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek állatállománya (2000) 
Állomány megnevezése Mezıhegyes Békés megye 

Szarvasmarha-állomány (db) 4253 42703 
Tehénállomány (db) 1699 19593 
Sertésállomány (db) 17640 178181 
Anyakoca-állomány (db) 1734 18499 
Juhállomány (db) 22 13431 
Lóállomány (db) 271 500 
Tyúkállomány (db) - 667013 
Libaállomány (db) - 154963 
Kacsaállomány (db) - 51240 
Pulykaállomány (db) - 457017 
Házinyúl-állomány (db) - 450 
Méhcsaládok száma (db) - 190 

Forrás: (PINTÉR L. – KECSKÉS CS. 2000) 

 
A ménesbirtokon belül a különbözı ágazatok egymásra épülése volt 

jellemzı. A cukorgyártás melléktermékét, a répaszeletet feletették a 

szarvasmarhákkal. A sertéseket a növénytermesztési ágazat által megtermelt 

takarmánnyal hizlalták. A sertés- és szarvasmarha telepek biztosították a szerves 

trágyát a földek tápanyag utánpótlásához. A cukorgyártás során keletkezı 

mésziszapot pedig a mésztelen talajok javítására használták.  
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A sertések a mezıhegyesi állatállomány 37,04%-át adják, amely elmarad a 

41,78%-os megyei átlagtól (6-7. ábra). Nagyon fontos a minıség a sertéshús 

elıállításban, aminek feltehetıen nagy költségigénye van (NÁBRÁDI A. 2007). 

 

 Mezıhegyes

56,43%
37,04%

1,11%
0,79%

0,61%

4,02%
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6. ábra Állatállomány szerkezete Mezıhegyesen számosállat-egyenérték alapján  
(2000) (%) 

Forrás: adatok: (PINTÉR L. – KECSKÉS CS. 2000), saját szerkesztés 
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7. ábra Állatállomány szerkezete Békés megyében számosállat-egyenérték alapján (2000) (%) 

Forrás: adatok: (PINTÉR L. – KECSKÉS CS. 2000), saját szerkesztés 
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A ló adja az állomány 4,02%-át, ez az érték a megyei átlag felett van (3,15%). 

Nagy hagyományokkal bír a településen a lótenyésztés, ahogy már a dolgozat elején a 

történeti részekben említettem. A 2000. évben Mezıhegyesen a lótenyésztés mellett 

jelentıs volt a szarvasmarha és a sertéstenyésztés is, melyek területileg 

hagyományosan a majorokban vannak a mai napig is. 

Már említettem, hogy a földterületek jelentıs részén egy nagyobb vállalat 

gazdálkodik, a Mezıhegyesi Ménesbirtok Zrt. Az elmúlt közel húsz év alatt a cég 

jogelıdjét átszervezték, majd késıbb privatizálták. A következı részben részletesen 

errıl számolok be. 

 

 

4.3.1.1 Mezıhegyesi Ménesbirtok átszervezése, privatizációja 
 
 

Mezıhegyes, sıt a környezı települések életében is meghatározó szerepet tölt be 

a Mezıhegyesi Ménesbirtok Zrt. 1990-ben a mezıhegyesi foglalkoztatottak közel 

86%-a dolgozott a cégnél, 2001-ben már csak 35,8%-a. Vajon milyen problémák 

vezethettek az ilyen nagy létszámú munkaerı elbocsátáshoz? A gazdasági alfejezet 

elején már említettem, hogy az agrárprivatizációt  ez a vállalat sem kerülhette el.  

Ezen rész megírásához elsıdleges forrásként szolgáltak a Ménesbirtok által 

hozzáférhetıvé tett üzleti tervek és beszámolók. 

A munkaerı-állomány változatásait (8. ábra) az 1990-2007 közötti idıszakban a 

létszámcsökkenés jellemezte, ennek mértéke jelentıs, 72,8%. Ami méltán vált az 

elvándorlás táptalajává. Magyarázata a többszöri átszervezés, privatizáció, 

valamint a munkaerı-felhasználás hatékonyabbá tétele.  

1991. január 1-jén a Cukorgyár kivált a Mezıhegyesi Mezıgazdasági 

Kombinátból, így a megmaradt vállalati rész 1992. december 31-én többségi állami 

tulajdonban lévı részvénytársasággá alakult és Mezıhegyesi Állami Ménesbirtok Zrt. 

néven mőködött tovább. A foglalkoztatottak csak egy része maradt a részvénytársaság 

kapuin belül.  
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8. ábra Statisztikai átlagos létszám alakulása a Mezıhegyesi Ménesbirtok Zrt-nél 

 (1990 - 2007) 
Forrás: Mezıhegyesi Ménesbirtok Zrt. adatok, saját szerkesztéső ábra 

 
 

A nem megfelelı gazdálkodás következtében fokozatosan csökkent a 

nyereségtermelés, a vállalati vagyon növekedése megállt, az idıközben sorozatosan 

felvett hitelek következtében eladósodott, likviditása romlott. A vállalat igen válságos 

helyzetbe került. Az adósságállomány 2,1 milliárd Ft volt, ebbıl a banki tartozás 

összege 1,5 milliárd Ft, a szállítói tartozás 0,4 milliárd Ft, egyéb kötelezettségek 

(APEH, TB, vám) 0,2 milliárd Ft volt. Az adósságállomány meghaladta a vállalati 

vagyon értékét, a kamatok törlesztése elviselhetetlen terhet jelentett. Mindezek 

következtében 1992-ben elkerülhetetlen volt a csıd bejelentése. A csıdegyezségi 

tárgyalások sikerrel zárultak, a belsı tartalékok és a szigorú költséggazdálkodás 

eredményeként a szállítói tartozások néhány hónapon belül kifizetésre kerültek.  

A likviditási gondokat tovább súlyosbította, hogy két rendkívül aszályos év 

követte egymást, melynek konstatálása után felmerült a legtragikusabb kérdés a birtok 

történetében, miszerint vagy állami, tulajdonosi segítséggel túljut a nehézségeken, vagy 

elkerülhetetlen a felszámolása. A segítség megérkezett. A támogatók a következı 

szervek voltak: a Pénzügyminisztérium, a Földmővelésügyi Minisztérium és az Állami 

Vagyonkezelı Részvénytársaság. Megtörtént az átalakulás. A társaság neve megint az 

eredeti Mezıhegyesi Állami Ménesbirtok, de ettıl kezdve már részvénytársaság, 100 

%-os állami tulajdonként. Országszerte zajlott a kárpótlás, egyre több állami 

földterület került magánkézbe, a birtok területe is jelentısen, több mint 5 400 ha-ral 
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csökkent. A megmaradt terület összesen 11 151 ha, melybıl a szántóterület 8 864 ha. A 

pénzügyi rendezés része és feltétele volt az Állami Vagyonkezelı Rt. által végrehajtott 

300 millió Ft-os tıkeemelés, azzal a feltétellel, hogy az kizárólag öntözésfejlesztésre 

fordítható. Ez az elképzelés tökéletesen illeszkedett a mezıhegyesi elképzelésekhez, 

miszerint egy vetımag-elıállításra specializálódott mezıgazdasági üzemben a stabil és 

nyereséges gazdálkodás feltétele és alapja kell, hogy legyen az öntözés. Már 

annakidején Széchenyi is – a folyókanyarulatok átvágása, az öntésvizek lecsapolása és 

gátak építése mellett – felvetette az egész Alföld öntözési koncepcióját (BARANYAI K. 

1974). Ezáltal némiképp függetleníteni lehet a termelést az idıjárás változékonyságától. 

A szakszerően végrehajtott öntözéssel nagyobb, biztonságosabb és egyenletesebb 

termelést lehet elérni (NAGY GY. 1972). 

1994-1995-ben a 465 millió Ft-os beruházás két ütemben elkészült, így a 

nagyüzemi szántóterület közel fele, 4 000 hektár öntözhetıvé vált. Ezáltal lehetıvé vált 

a szántóföldi növénytermesztés vetésszerkezetének átalakítása, nyereségesebbé tétele.  

1994 végére, nem egészen három év alatt a birtok talpra állt, ismét nyereséges 

lett. A profitja közel 125 millió Ft volt, a mélyponthoz viszonyítva ez 700 milliós 

eredményjavulást jelentett.  

A termelési szerkezet leszőkült 1997-re, ezzel arányosan csökkent a dolgozói 

létszám is (670 fı).  

A 2002-es év az aszály miatt nagyon sok mezıgazdasági üzem számára jelentett 

nehézséget. A természeti szférában történı változások kihatottak a gazdasági 

szférára (TÓTH J. 1981). Az eredmények hiányán túl súlyos pénzügyi finanszírozási 

gondokkal küzdöttek, közülük sokan csıdhelyzetbe kerültek. Az általános nehézségek a 

Ménesbirtokot sem kerülték el, az aszálykár alapjaiban változtatta meg a nyereséggel, a 

likviditással és a kötelezettség-állomány csökkentésével kapcsolatos elképzeléseket. Az 

adózás elıtti eredmény kiesésének mértéke meghaladta a 130 millió Ft-ot . 

Állandósultak a likviditási problémák, hiszen a bevételek elmaradtak.  

Aszályos évet még egy aszályos év követte. 2003-ban a telekgerendási és 

gyulai területeket leadta a Nemzeti Földalap Kezelı Szervezet részére. Mégis a 

2003. évi mérleg szerint realizált 624 951 eFt veszteség rendkívülinek számított. 

Ekkor már világosan látszott, hogy a probléma kezelése és megoldása nem rendezıdhet 

egy év alatt, de a beavatkozó döntést, amely elsısorban a pénzügyi helyzet rendezésére 

vonatkozott, azonnal meg kellett tenniük. 
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A kormány 2004. március 31-i – Mezıhegyesi Állami Ménesbirtok 

privatizációjáról szóló – döntését követıen 2004. május 7-én megalapításra került a 

Mezıhegyesi Ménes Lótenyésztı és Értékesítı Kft . 3 millió Ft-os alaptıkével. 

 2004. szeptember 1-jén eszközök apportjával, illetve 25 millió Ft készpénzzel a 

társaság saját tıkéje 355 millió Ft-tal megemelésre került, így a társaság saját tıkéje 358 

millió Ft-ra nıtt; ugyanakkor az év végével a Ménesbirtok Rt. lemondott az állami 

tulajdonban lévı 725 ha szántó és 440 ha gyep földhaszonbérletérıl a Kft. javára, 

amivel a Nemzeti Földalapkezelı Szervezet a földhaszonbérleti szerzıdéseket 2005. 

január 1-tıl megkötötte. 

A Ménesbirtok Rt. privatizációjával kapcsolatban a fent említett 

kormányhatározat úgy rendelkezett, hogy a társaság tıkeemeléssel történı 

privatizációját egyfordulós eljárásban, nyílt pályázat útján kell lebonyolítani. Az erre 

vonatkozó pályázati kiírás 2004. április 30-án jelent meg az országos napilapokban, 

amely kiírásban szerepelt többek között a Ménesbirtok Rt. részvényeinek 79,52%-át 

képviselı részvénycsomag értékesítése, valamint 830 millió Ft-os nagyságú tıkeemelés 

két részletben történı vállalása. 

A pályázati kiírás feltételei szerint alakult egy kivásárló társaság 90 millió Ft-os 

alaptıkével, amelyet a dolgozók, a menedzsment, a helyi gazdák és az IKR Rt. hoztak 

létre úgy, hogy a részvények több, mint 50%-a a menedzsment és a dolgozók 

tulajdonába került. A befektetı társaság neve: Határ Haszon Üzletviteli Tanácsadó és 

Szolgáltató Részvénytársaság.  

Ez a befektetı társaság az Erste Bank Hungary Rt. privatizációs 

hitelígérvényével érvényes pályázatot nyújtott be az ÁPV Rt-hez, amelyet az el is 

fogadott. A privatizációs szerzıdést megkötötték, illetve az abban rögzített vételárat és a 

tıkeemelés elsı részletét 2004. augusztus 19-én kifizették.  

2004 ısze folyamán került az ÁPV Rt. részérıl kidolgozásra a maradék 15%-os 

részvénycsomag értékesítésére vonatkozó eljárás, amely alapján a Ménesbirtok Rt. 

munkavállalói (558 fı) mintegy 50%-os kedvezménnyel tudták megvásárolni a 328 410 

eFt névértékő részvénycsomagot, amely pénzügyi realizálása 2004. november 26-án 

ugyancsak az Erste Bank által nyújtott hitelbıl történt meg. Ezután a társaságban az 

állam tulajdoni része teljes mértékben megszőnt, ezért a társaság közgyőlése a 

cégnévbıl az „állami” jelzıt törölte. 
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A teljes privatizációt követıen kialakult a tulajdonosi kör, amely szerint a 

Ménesbirtok Rt. részvényeinek 85,5%-a a Határhaszon Rt. tulajdonát képezte, 13% 

dolgozói részvényeseké részben dolgozói részvényként, részben törzsrészvényként, míg 

1,5% a Ménesbirtok Rt. saját részvénye. 

A 2005-ös évtıl kezdve a vállalkozás már minden évben nyereséget realizált, 

köszönhetı ez az átszervezéseknek, valamint a privatizációnak. Mára már 

gazdaságilag hatékonyam mőködik a szervezet.  

 

 

4.3.2 A Mezıhegyesi Cukorgyár bezárásának körülményei 
 
 

A vizsgált idıszakban a gazdasági szféra megroppanásának egyik legfıbb oka 

a Mezıhegyesi Cukorgyár bezárása volt. 

1990-1991-ben országos szinten a cukoriparban megindult a privatizáció, a 

külföldi tıke beáramlása. Míg az ország vezetı cukorgyárai a külföldi partnerekkel a 

tıkebevonásról, a tulajdonosváltásról folytattak tárgyalásokat, Mezıhegyes a 

Kombinátból való kiválással küszködött. A vagyon- és hitelmegosztás procedúrája 

másfél évig elhúzódott. 

Nehezítette a gyár helyzetét, hogy az 1991-es évben országos túltermelés volt 

cukorból, ami arra ösztönözte a már külföldi érdekeltségő gyárakat, hogy cukorár 

versenybe kezdjenek, és piacot nyerjenek a még nem privatizált gyárakkal 

szemben. 

A keleti piacok összeomlása, valamint a nagy vevık tönkremenetele miatt a 

cukorvevık 90%-a kicserélıdött, de ezt szinte zökkenımentesen elviselte a 

Mezıhegyesi Cukorgyár. A konkurens gyárakkal vívott árversenyben a veszteségek 

óriásiak voltak, ami párosult a bankszféra bizalmatlan megítélésével, hiszen már akkor 

az az álláspont alakult ki vezetı körökben, hogy az addig nem privatizált gyárak közül 

néhányat be kell zárni. A kedvezıtlen körülmények ellenére nagy erıfeszítések árán 

sikerült a pénzügyi válságból kilábalni. A banki bizalom is javuló tendenciát mutatott a 

közelgı részvénytársaság alakulására tekintettel. 
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1992. június 30-i határidıvel 700 millió forintos jegyzett tıkével – aminek 95,85 

%-a az ÁVÜ és 4,15 %-a az önkormányzat tulajdona – részvénytársasággá alakult a 

Mezıhegyesi Cukorgyár. 

Az 1992. évi aszályos idıjárás miatt a korábbi évek átlagának közel felére 

csökkent a termett répa és a gyártott cukor mennyisége. A kampánynapok száma 68 

nap volt, a cukorkészletek leapadtak, a kapacitáskihasználás csökkent. A kedvezıtlen 

körülmények ellenére az 1992. év második félévét szerény nyereséggel zárta a 

részvénytársaság. 

Az 1993-as évet pozitív várakozással kezdte a gyár, de hamar kiderült, hogy a 

„hét szők esztendı” tovább folytatódik. A rendkívül aszályos tavasz és a répakártevık 

elszaporodása gyakorlatilag megfelezte a termést adó területet, és a megmaradt területen 

az átlagtermés is rendkívül alacsony szintet ért el. Ezért a répafeldolgozás a megelızı 

15-20 év átlagának negyedére csökkent. 

A volumencsökkenés ellensúlyozására, a belföldi cukorpiac megtartására a 

cukorgyár a cukorgyártás közbeesı terméket, sőrőlevet importált rendkívül magas 

költséggel. 

Közben az Állami Vagyonügynökség 1993. szeptember 27-i határidıvel 

pályázatot hirdetett meg az ácsi, ercsi, mezıhegyesi, sarkadi és sárvári 

cukorgyárak állami tulajdonú részvényeinek egy tömbben és megosztás nélkül 

történı értékesítésére. 

Itt meg kell jegyeznünk, hogy erre az idıre a magyarországi cukorgyárak – a 

fentiek kivételével – már külföldi tulajdonban voltak. A legnagyobb piaci részesedéssel 

(38 %) a francia-olasz Beghin Say érdekcsoport bírt, amely megszerezte a hatvani, 

selypi, szerencsi, szolnoki cukorgyárakat. A német-osztrák Agrana (16 %) a petıházi és 

a kaposvári cukorgyárakat, míg az angol-francia Tate and Lyle (14 %) a kabai 

cukorgyárat vette meg. A külföldi csoportok a nagyobb kapacitású és mőszaki-technikai 

állapotú gyárakat vették meg, azokat pénzügyileg stabilizálták, és több esetben mőszaki 

fejlesztéseket is végrehajtottak. Az elızıekben felsorolt érdekcsoportok néhány év 

múltán meghatározó szerepet játszottak a Mezıhegyesi Cukorgyár sorsának 

alakításában. 

Az ÁVÜ által meghirdetett pályázaton a meghirdetett minimális névértékő 

részvénypakettet az Elsı Hazai Cukorgyártó és Forgalmazó Konzorcium – EHCFK – 

vásárolta meg. A konzorcium közös képviselıje a gyárak menedzsmentjébıl alakult 
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ÖTÖK Kft. volt. A részvény-átruházási szerzıdés keretében a konzorcium többek 

között azt vállalta, hogy 1996. december 31-ig 200 fı/társaság volumenben 

foglalkoztatja a munkavállalókat. Ezzel együtt a gazdálkodás körülményei semmit 

sem javultak, sıt a válság tovább mélyült. 

A külföldi érdekeltségő társaságokkal tovább élesedett a harc. A répatermı 

területért folytatott verseny és a cukorpiacon élesedı árverseny tovább mélyítette a 

gazdálkodás problémáit. Az 1994. évi termelési válság már olyan mélypontnak 

számított, ami már nem mélyülhetett tovább. Világosan látszott, hogyha nem sikerül 

tıkebevonással konszolidálni az öt gyár helyzetét, elbuknak a multikkal folyó 

versenyben. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy az akkori formában egy vagy több gyár 

bezárása elkerülhetetlen. A potenciális jelöltek között emlegették a mezıhegyesi gyárat 

is. 

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı Rt-tıl remélt tıkeinjekció reményében 

az EHCFK tulajdonosai kezdeményezték az öt cég összeolvadással történı egyesülését. 

E kezdeményezés sikerrel járt és 1995. július 1-jén az öt cukorgyár jogutódjaként 

megkezdte mőködését a Magyar Cukor Rt.  (KOVÁCS J. 2000). 

Az 1996-os évben sorra készültek a válságkezelı, megváltó programok, de azok 

egyike sem számolt mind az öt gyár megtartásával. A gyárbezárási verziók 

mindegyikében számoltak a mezıhegyesi gyár bezárásával. 

A társaság krónikus tıkehiánya 1996 második felére közvetlenül fenyegette a 

mőködés fenntarthatóságát. Ebben a helyzetben csak egy gyors és jelentıs tıkebevonás 

tette lehetıvé a felgyülemlett fizetési kötelezettségek rendezését. Mivel az ÁPV Rt-vel 

nem jártak sikerrel a tárgyalások, a cég vezetése külföldi érdekcsoportokkal kezdett 

tárgyalásokat. E tárgyalások során egyedül az AGRANA International AG-tól érkezett 

értékelhetı ajánlat (KOVÁCS J. 2000). 1996 ıszén döntött az AGRANA , hogy 

tıkeemeléssel belép a Magyar Cukor Rt-be. Kabai Cukorgyár Rt. tulajdonosa a Tate 

and Lyle 1998. január 1-i dátummal megvásárolta az AGRANA-tól a Magyar Cukor Rt. 

Sarkad és Mezıhegyes cukorgyárát. 

Megkezdıdött az elbocsátások elıkészítése. A munkáltatók és az 

érdekképviseletek közötti kemény tárgyalások végül is eredménnyel jártak (KOVÁCS J. 

2000). 1997. december 17-én megszületett a megállapodás a munkaviszony 

megszüntetéssel kapcsolatos járandóságok módjáról és mértékérıl.  
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Ennek alapján 224 fı munkaviszonya szőnt meg közös megegyezéssel 1997. 

december 31-én. 1998. elsı félévében az új tulajdonos még 80-90 fıt foglalkoztatott a 

zárással és a cukorkiszállítással kapcsolatos munkáknál. 1998 nyarán megkezdıdött a 

gépek, berendezések leszerelése. A cukorgyár területe ma már Ipari Parkként várja 

a bel- és külföldi befektetıket, hogy a cukorgyár helyén újra munkahelyek 

létesüljenek. A volt munkavállalók sorsa megpecsételıdött, nagy részük nem tudott a 

településen elhelyezkedni, közülük néhányan vállalták a napi ingázást, de 

többségük elköltözött. 

Összességében elmondható, hogy a gazdasági szféra, ami korábban a telepítés 

alapjául szolgált, és aminek a település a felemelkedését köszönhette, most 

hanyatlásnak indult. 

 

4.4 Infrastrukturális szféra 
 

Az infrastrukturális hátérnek az a feladata, hogy biztosítsa az ott élı lakosság 

életszínvonalának szakadatlan emelkedését (ABONYINÉ PALOTÁS J. 1981). Az 

infrastrukturális szférát nem vizsgálhatjuk csak magában, a többi szféra kizárásárával, 

ugyanis ezek kölcsönösen hatnak egymásra (TÓTH J. 1981). Ennek megfelelıen azt 

feltételezem, hogy a település gazdaságában történt változások éreztetik hatásukat 

az infrastrukturális szférában, ahol javarészt ennek köszönhetıen fejlıdésbeli 

lemaradás tapasztalható. 

Az elızı alfejezetekben már láthattuk, hogy a gazdaságban végbement 

folyamatok hogyan befolyásolták a migrációt, hogyan változtatták meg a társadalom 

szerkezetét. A továbbiakban azt vizsgálom, hogy vajon az infrastruktúra mely 

elemére és milyen irányban, mekkora mértékben hatott mindez. Feltételezem, hogy 

Mezıhegyes gazdaságának szétesése nemcsak a társadalmi szférát verte szét, 

hanem az infrastrukturálist is. 

 

4.4.1 A vasúti közlekedés, szállítás és a közúti forgalom alakulásának vizsgálata 

 
A belföldi személy- ill. teherszállításban a vasút szerepe folyamatosan idırıl-

idıre csökken. A belföldi személyszállításból a vasútinak a részaránya 2000-ben az 

utasok számát tekintve 21,2% volt (ERDİSI F. 2003). A vasúti személyszállítás fıként 
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rövidebb távolságokon szenvedett el veszteséget az utóbbi évtizedekben. A vasúti 

teherszállításban a szállítási távolság és az áru mennyisége is csökkent. A rakományok 

szerkezete is megváltozott. Korábbihoz képest lecsökkent a szállított építıanyagoknak, 

fémhulladékoknak, érceknek és a szénnek stb. a mennyisége. Ezzel ellentétben megnıtt 

pl. a mezıgazdasági termékek, gépek részaránya (ERDİSI F. 2003). Érdemes 

megvizsgálni nem csak országos szinten, hogy milyen változások következtek be a 

személy- és teherforgalommal kapcsolatban az elmúlt néhány évben. A települések 

életében „óriási szerepet játszik az infrastrukturális szféra egy-egy szállítási útvonala” 

(TÓTH J. 2008). Ebben az alfejezetben elıször is Mezıhegyes 1990 és 2006 közötti 

vasúti forgalmának változásait vizsgálom. A cukorgyár bezárása, a ménesbirtok 

átszervezése, majd privatizációja, valamint az ezeket követı munkaerı 

elbocsátások hogyan hatottak a vasúti személy-, ill. teherforgalom alakulására? 

Rövid történeti bevezetı után vizsgálom az eladott vasúti menetjegyek 

volumenének, valamint az egy lakosra jutó utazások számának változását, az 

eladott menetjegyek km-övezetek szerinti alakulását, ennek a havonkénti 

megoszlását, a teherforgalom mennyiségi és szerkezeti módosulásait és a külföldi 

országokkal való vasúti teherforgalmi kapcsolatokat. Kutatásomhoz a szükséges 

adatokat a Mezıhegyesi Térségi Vasút MÁV üzemfınöksége bocsátotta rendelkezésre. 

Hasonló jellegő kutatómunka korábban már Mezıberénnyel kapcsolatban is készült 

(TÁNCZOS-SZABÓ L. 1980). 

Mezıhegyesen nem kizárólag normál nyomtávú vasutat építettek az idık során, 

hanem keskeny nyomtávú gazdasági kisvasutat is. CHOLNOKY Jenınél (1906) 

olvashatjuk, hogy kora tudósai abban találták volna az Alföld problémáinak orvoslását, 

ha apró, kis, mintegy „közúti vasutakkal” összekötnék a nagyobb gócpontokat vidékük 

kisebb helyeivel, tanyáival és pusztáival, hogy kis tarifával a vásárra, földmunkára, 

napszámba stb. járók használhassák, s a gócpontok olcsón és könnyen kaphassák meg a 

távolabb fekvı termelıhelyek terményeit. Idıvel kiépült a kisvasút hálózat 

Mezıhegyesen is. FÉJA Géza a Viharsarok c. szociográfiájában azt írja Mezıhegyesrıl, 

hogy fejlett az iparvasútja kb. 80 km hosszú, mert minden majorba elvezet. 

Mezıhegyes ipari létesítményeinek (pl. gızmalom, főrésztelep, téglagyár, jéggyár, 

digesztor) kiszolgálására építették. A Mezıhegyes határában létrejött kisvasút hálózat 

a Ménesbirtok üzemelésében saját gazdasági vasúttársaságként mőködött. Szerzıdéses 
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megállapodással az ott épített gépmőhelyben szereltek és gyártottak új alkatrészeket az 

Alföldi Elsı Gazdasági Vasút mozdonyai és motorkocsijai számára (BOROS G. 2005).  

„A Dél-Alföldön van az ország vasúthálózatának 20%-a” (KRAJKÓ Gy. – 

DÖBRÖNTE Zné – MÉSZÁROS R. 1978:415). 1883-ban lett Mezıhegyes vasúti 

csomópont (BALANYI M. 1999). 1943-ban a következıt írták róla: „A mellékvonalakon 

fekvı vasúti gócpontok közül legnagyobbak Zombor, Szentes és Mezıhegyes” 

(VAGÁCS A. 1943: 288).  

Mezıhegyesen a következı mellékvonalak metszıdnek (14. térkép): 

121. sz. (Békéscsaba) – Kétegyháza – Mezıhegyes – Újszeged 

125. sz. Mezıtúr – Mezıhegyes 

125a sz. Mezıhegyes – Battonya 

(SZEDLÁK Zs. 2004) 

 

 
14. térkép A mezıhegyesen metszıdı vasúti mellékvonalak 

 
A térképet szerkesztette: Firbás-Térkép Stúdió 



 84 

Békéscsaba és Mezıhegyes között a vonatok ütemes menetrendben 2 óránként 

közlekednek. Munkanapokon a három mőszakos foglalkoztatási rend igényei szerint 

további 3 pár vonat közlekedik. A csúcsforgalmi idıszakban 2 motorkocsiból és 3-4 

betétkocsiból álló un. dupla Bz. szerelvényeket üzemeltetnek. Mezıhegyes és Újszeged 

között kétfajta menetrend is van. Az egyik nem felel meg a városközi és hivatásforgalmi 

igényeknek, mert nem lehet Szegedre a munkakezdési és iskolakezdési idıpontra 

beutazni. A Mezıhegyes – Battonya közötti vonatok ütemes menetrendben 2 óránként 

közlekednek. Mezıhegyesen az érkezı, induló vonatcsoportok Békéscsaba, Orosháza és 

Újszeged viszonylatokban minden irányban kölcsönösen csatlakoznak.  

Az 1990 és 2006 közötti 17 évben a Mezıhegyesen eladott vasúti menetjegyek 

száma csökkent, s az egy lakosra számított utazások száma is több mint kettıvel 

lett kevesebb (14. táblázat). A mezıhegyesi vasúti személyforgalom a békéscsabainak 

1990-ben még kb. 7,6%-a, 2006-ban már csak 4,2 %-a volt. 

 

14. táblázat Mezıhegyesen eladott vasúti menetjegyek számának alakulása (1990 - 2006) 
Az eladott menetjegyek  Év 

száma (db) egy lakosra jutó száma (db) 

1990 94320 13, 3 

1991 94018 13,4 

1992 93351 13,5 

1993 93118 13,5 

1994 92011 13,6 

1995 89824 13,3 

1996 92424 13,9 

1997 90325 13,6 

1998 90125 13,7 

1999 82843 12,6 

2000 90008 13,9 

2001 95910 14,9 

2002 66382 10,4 

2003 68452 10,9 

2004 69682 11,3 

2005 65345 10,9 

2006 64880 11,1 

Forrás: MÁV adatok  



 85 

Ha az eladott vasúti menetjegyeket km-övezetenként vizsgáljuk, érvényesül 

az általános szabály, hogy az utazások száma a távolsággal fordított arányban áll. Iskola 

ideje alatt az utazók 60%-a nem utazik 20 km-nél nagyobb távolságra. Jelentıs a 

majorokból és a környezı településekrıl bejáró tanulók száma pl. Battonyáról, 

Végegyházáról, Pitvarosról. Az 51-200 km távolságra fele annyi jegyet adnak el, mint 

20 km-nél közelebbre. A 200 km-nél távolabbra megváltott menetjegyek aránya az 

összesnek csak 10%-át adja. Nyáron, amikor nem kell számolni a bejáró 

iskolásokkal a rövidebb távolságra utazók aránya 45%-ra esik vissza, a megváltott 

jegyek 35%-a szól 51-200 km távolságra. 

Ha a négy fı km-övezetben utazók havonkénti megoszlását vizsgáljuk, akkor a 

legkisebb havi ingadozások a 21-50 km távolságra utazóknál tapasztalhatók. A 

legközelebbre utazók nyári utazásai (július, augusztus) viszonylag alacsonyak az év 

többi hónapjához képest. A 0-20 km-es utazások fıleg ingázásoknak tekinthetık. Az 

eladott menetjegyek drasztikus csökkenését részben a cukorgyár bezárása, ezáltal 

környezı településekrıl bejáró napi ingázók számának csökkenése okozhatta. Az 

üzem bezárása után pedig a Mezıhegyesrıl más településre eljárók száma az elıbb 

említettnél jóval alacsonyabb volt. 

A Mezıhegyes – Szeged közötti rövidebb útirányos busz útvonala a következı: 

Mezıhegyes – Pitvaros – Makó – Szeged. A hosszabb útvonal megegyezik a busz és a 

vonat esetében (15. táblázat), ez a következı: Mezıhegyes – Csanádpalota – Nagylak – 

Magyarcsanád – Apátfalva – Makó – Kiszombor – Deszk – Szıreg – Újszeged. 

 

15. táblázat Néhány település elérhetısége Mezıhegyesrıl tömegközlekedési eszközön 
vonattal autóbusszal Indulás – érkezés Távolság (km)  

óra perc óra perc 

Mezıhegyes – Békéscsaba 47 1 14 1 51 

Mezıhegyes – Orosháza 39 - 57 - 45 

Mezıhegyes – Csanádpalota – 

Nagylak – Magyarcsanád – 

Apátfalva – Makó – Kiszombor 

– Deszk – Szıreg – Újszeged  

74 1 35 1 47  

Mezıhegyes – Pitvaros – Makó 

- Szeged 

62 - - 1 25 

Mezıhegyes – Battonya 17 - 30 - 26 

Forrás: MÁV adatok 
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A 2006-os évben a napi érkezı vonatjáratok száma 43, az indulóké 41 volt. Az 

elmúlt évtizedekben a vasúti forgalom – azon belül árufuvarozás is – jelentısen 

visszaesett a közlekedési ágazatok között folyó versenyben Európában és 

Magyarországon egyaránt (VERES L. 2004). Hazánk az út- és vasúthálózat 

sajátosságainak, az ország méretének köszönhetıen jelentıs fuvarvesztést szenvedett. 

Napjainkban a tradicionálisan vasúton szállított tömegárukat is egyre nagyobb 

mennyiségben közúton juttatják el rendeltetési helyükre.  

A továbbiakban nézzük meg, hogy Mezıhegyes gazdaságában lezajlott 

változás hatására hogyan alakult a vasúti teherszállítás (16. táblázat)?  

 

16. táblázat A vasúti teherszállítás alakulása Mezıhegyesen (1990 - 2006) 

Feladás Leadás Év 

kocsirakomány (db) súly (t) kocsirakomány (db) súly (t) 

1990 1021 42129 323 15415 

1991 1139 43307 421 15052 

1992 1041 45540 451 17328 

1993 1209 47057 430 15101 

1994 997 44114 397 13328 

1995 1100 42700 317 15216 

1996 885 37401 201 6633 

1997 902 38058 107 4173 

1998 376 17454 81 2107 

1999 387 14950 170 3520 

2000 434 14340 352 12560 

2001 392 15970 127 3764 

2002 271 12922 85 3971 

2003 250 12901 77 2404 

2004 178 7450 62 2008 

2005 105 4927 67 2300 

2006 92 4103 99 1882 

Forrás: MÁV adatok 

 

Vasúti teherforgalom a békéscsabainak 1990-ben 14%-a volt, 2006-ban már 

csak 0,72%-a, tehát a vizsgált idıszakban jelentısen lecsökkent. Ennek legfıbb oka a 

cukorgyár bezárása. Hiszen ehhez az iparághoz kötıdött a teherszállítás nagy 
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része. A leadott áruk, anyagok 65%-át a cukorrépa tette ki. A Mezıhegyesre szállított 

cukorrépát Földeákon, Makón, Orosházán és Székkutason adták fel a vasútra. A 

fogadott áru 24%-a mészkı volt, amely Nagyharsányból származott. Ez szintén a cukor 

elıállításához volt szükséges. A leadott áruk 6%-át a Horvátországból származó szója 

adta. A fennmaradó 5%-át egyéb szállított anyagok tették ki, amelyek az ország 

különbözı helyeirıl érkeztek.  

A feladott áruk és anyagok 23%-a nedves szelet volt, amelyet Orosházára, 

Székkutasra, Makóra, Hódmezıvásárhelyre, Kiskundorozsmára, Szentesre és Algyıre 

szállítottak. 15%-körüli volt a feladott melasz aránya, amelyet Gyırbe vittek.  

Nemcsak Mezıhegyesen, hanem egész Magyarországon az elmúlt néhány 

évtizedben a vasúton szállított árumennyiség radikális csökkent (ILLÉS I. 2008).  

A településnek néhány külföldi országgal is volt vasúti teherforgalmi kapcsolata, 

melyek közül elsısorban (a vizsgált idıszak elején) a Szovjetuniót, Franciaországot és 

Romániát kell kiemelni. A vetımag kukorica teherszállítása az összes feladás 11%-át 

tette ki. Célállomása a Szovjetunió és Franciaország volt. Jelentıs mértékő volt az 

ömlesztett gabona vasúton történı mozgatása. Ez az összes feladás 43%-a volt. Fıleg a 

Szovjetunióba, Bábolnára és Románia kikötıibe vitték. A feladás fennmaradó 8%-át 

egyéb áruk tették ki, amelyeket belföldre és Európa egyéb országaiba szállítottak. 

Mezıhegyesen nemcsak általánosságban csökkent le a vasúti forgalom, 

hanem a cukorgyár bezárásával nagyobb mértékben. A személyforgalom az ingázó 

cukorgyári munkások munka nélkül maradását követıen esett vissza.  

A dél-alföldi térségben jelentıs szerepet töltöttek be a 19. sz. ötvenes és 

kilencvenes évei között megépült vasútvonalak, így például a Szeged – Temesvár 

vasútvonal is. A trianoni békeszerzıdés után kedvezıtlen volt a határ 

vasútvonalakat átszelı hatása (TRÁSER F. 2003). A román határ menti térségek 

igénylik a korábbi vasúti kapcsolatok helyreállítását. „Az Európai Unióhoz való 

csatlakozást követıen a Balkán délkeleti összeköttetései a most nem üzemelı Szeged – 

Temesvár vasútvonal nélkül gazdasági és logisztikai hátrányt szenvednek” (TRÁSER F 

2003:123). A jövıben Mezıhegyes vasúti forgalmára várhatóan kedvezı hatással 

lesz az Arad – Pécska – Battonya – Mezıhegyes – Szeged vasútvonal helyreállítása 

(15. térkép). Ennek érdekében Battonya már adott be pályázatot, mintegy 600 méternyi 

vasút építésére a határig. A romániai oldalon 5 km-es szakaszt kellene megépíteni. 

Talán ennek köszönhetıen fellendülne Mezıhegyes vasúti forgalma is a tetraéder-
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modellnek megfelelıen nem csak az infrastruktúra fejlıdne a településen, hanem a 

másik három szférára is kedvezı hatást gyakorolna (TÓTH J. 1988).  

 

 
15. térkép Arad – Pécska – Battonya – Mezıhegyes – Szeged vasútvonal helyreállítása 

A térképet szerkesztette: Firbás-Térkép Stúdió 

 

A település területi kapcsolatait szolgálják a Mezıkovácsháza – Mezıhegyes, a 

Pitvaros – Mezıhegyes, a Mezıhegyes – Tótkomlós és a Mezıhegyes – Battonya 

összekötı utak (16. térkép). A továbbiakban a Mezıhegyesrıl Battonyára és 

Tótkomlósra kivezetı útszakaszokon az utak átlagos forgalomnövekedését, a 

mezıhegyesi gépjármőállomány változását és ezek között a lehetséges 

összefüggéseket vizsgálom az 1995 és 2008 közötti idıszakban. Az Országos 

Közlekedési Adatbank, valamint a helyi önkormányzat gépjármő-nyilvántartási 

adatait használtam fel a munkám során. A forgalom vizsgálata azért csak erre a két 

útra korlátozódik, mert az OKA a többi kivezetı út forgalmával kapcsolatban adatokat 

nem közölt.  

A vizsgált idıszakban a Tótkomlósra és a Battonyára kivezetı utak átlagos napi 

forgalma növekedett, összességében 28%-kal. Átlagos napi forgalomba beleértendı a 

kamion- és a kerékpáros forgalom is.  
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16. térkép Az átlagos forgalom változása a Mezıhegyesrıl 

kivezetı utakon (1995 – 2008) 
A térképet szerkesztette: Firbás-Térkép Stúdió 

 

 

Jól látható a térképen (16. térkép), hogy a Battonya – Mezıhegyes út jóval 

forgalmasabb, mint a másik. Közel kétszerannyi jármő közlekedik arra. Ez fıként a 

battonyai határátkelıre tartó átmenı személygépkocsi forgalomnak köszönhetı.  

Ha csak a nehéz-tehergépkocsi forgalmat nézzük egymagában, akkor 

megállapíthatjuk, hogy a vizsgált idıszakban igencsak lecsökkent. Míg a Tótkomlós 

felé kivezetı úton csak 27%-kal, addig a battonyai úton 83%-kal (17. táblázat). 

Az ipari tevékenység megszőntével csökkent az utakon a nehéz-

tehergépkocsi forgalom. A közlekedési helyzet elemzésében fontos a jármőpark 

mennyisége és eloszlása (ABONYINÉ PALOTÁS J. 2006). 
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17. táblázat Az átlagos forgalom változása a Mezıhegyesrıl kivezetı utakon (1995 – 2008) 
Átlagos napi forgalom1 

(E/nap) 

Átlagos nehéz-tehergépkocsi 

forgalom (E/nap) 

Irány 

1995 2008 1995 2008 

Tótkomlós 924 1344 45 33 

Battonya 2016 2426 120 20 

Együtt 2940 3770 165 53 

Forrás: OKA adatai 

 

A következıkben azt vizsgálom, hogy az utóbbi néhány évben Mezıhegyesen a 

gépjármőállományban volt-e jelentıs változás, valamint mennyire érzıdött a 

cukorgyár bezárásának hatása. Valószínősíthetı, hogy a nehéz-tehergépkocsi 

forgalom visszaesésével párhuzamosan annak állománycsökkenése is végbement. A 

helyi önkormányzat gépjármő nyilvántartási adatbázisa szolgált a kutatás alapjául. 

Sajnos csak az 1995–2008 közötti idıszakra tudtak adatokat a rendelkezésemre 

bocsátani.  

Megállapítható, hogy összességében a gépjármővek száma 2008-ra 1995-höz 

képest nıtt (9. ábra), mint ahogy a motorizációnak köszönhetıen az egész országban.  
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9. ábra A gépjármővek számának alakulása Mezıhegyesen (1995 -2008) 

Forrás: Mezıhegyes Város Önkormányzatának gépjármő-nyilvántartása, saját szerkesztés 

                                                 
1Átlagos napi forgalomba beleértendı a kamion- és a kerékpáros forgalom is. 
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 De ha jobban megnézzük az ábrát, akkor láthatjuk, hogy pont abban a kritikus 

idıszakban – 1998-tól – a gépjármővek (ezen belül a nehéz-tehergépkocsik) száma 

lecsökkent. „Az egyén, a társadalom, de akár az egész emberiség élettevékenységét 

tekintve sem találunk olyan elemeket, amelyeknek ne lennének gazdasági vonatkozásai” 

(MOLNÁR J. 2003). Tehát a korábbi cukorrépa szállításban használt teherautók is a 

többi ingósággal együtt értékesítésre kerültek, s ez is okozhatta a már említett 

közúti forgalom csökkenését. 

A gépjármőállomány 2004-tıl egyre csak nıtt, döntı többsége – 2008-ban – 

személygépkocsi (77%) volt.  

Összegzésként elmondható, hogy a cukorgyár bezárása mind a vasúti teher- 

és személyszállításban, mind pedig a közúti forgalom és a gépjármőállomány 

alakulásában súlyosan éreztette a hatását.  

 

 

4.4.2 Mezıhegyes kereskedelmi szerepe 

 

Részben az iparból, részben pedig a mezıgazdaságból felszabaduló 

munkaerıt a harmadik szektor vette fel. Fıként kereskedelmi vállalkozások jöttek 

létre nagy számban (RUDL J. 2009), amelyekhez kis tıke is elegendı volt pl. 

élelmiszerboltok, vegyesboltok. Ezek nem nagy bevétellel rendelkeznek, hiszen a 

mindennapi létfenntartáshoz szükséges termékeket tudják csak megvásárolni a 

településen élık.  

Ebben az alfejezetben a mezıhegyesi kiskereskedelmi hálózatban végbement 

változásokat vizsgálom, majd a területi elhelyezkedését tárgyalom. A külterületen 

él a település népességének közel egyharmada, ami elég nagyszámú fogyasztót 

jelent, ezért a majori lakosok vásárlási szokásait is meg kellett vizsgálnom. Ezzel 

kapcsolatban interjúkat  készítettem. Mezıhegyesen több falusi vendéglátóhely van, de 

a legmeghatározóbb kereskedelmi szálláshely a Hotel Nonius. Pár gondolatban az ezzel 

kapcsolatos kutatásaimat ismertetem. 
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A lakosság ellátásában a kiskereskedelemnek fontos szerepe van. Ez a 

tevékenység jól megközelíthetı, és értékelhetı a kiskereskedelmi egységek számának 

vizsgálatán keresztül. 

Mezıhegyesen a vizsgált 17 évben a boltok száma 4,7-szeresére, a 

vendéglátóhelyeké pedig 2,7-szeresére nıtt. A fejlıdést mutatja, hogy 2006-ban már 

majdnem hatod-annyi lakosra jut egy bolt és harmad-annyira egy vendéglátóhely, mint 

1990-ben (10. ábra) (18. táblázat).  
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10. ábra A boltok és a vendéglátóhelyek számának alakulása Mezıhegyesen 

 (1990-2006) 
Forrás: KSH adatok, saját szerkesztés 

 

18. táblázat A boltok és vendéglátóhelyek számának alakulása Mezıhegyesen 

Év 
 

Boltok 
száma (db) 

Egy boltra jutó 
lakosok száma (fı) 

Vendéglátó-helyek 
száma (db) 

Egy vendéglátóhelyre jutó 
lakosok száma (fı) 

1990 19 369 14 501 
1991 69 100 23 301 
1992 72 96 23 299 
1993 75 90 27 251 
1994 81 83 27 250 
1995 91 73 30 222 

1996 95 70 33 201 
1997 82 80 34 193 
1998 89 73 36 180 
1999 92 70 34 190 
2000 91 71 32 201 
2001 95 67 35 182 
2002 96 65 39 161 
2003 97 64 41 151 
2004 90 67 38 158 
2005 90 65 38 153 
2006 90 64 38 151 
Forrás: KSH adatok 
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Az imént közölt adatokat óvatosan kell kezelni, hiszen 1991-tıl a megfigyelés 

alapegysége az üzlet, függetlenül a tulajdonformától, illetve a mőködtetıtıl, valamint 

1997 elıtt a jogi szabályozás csak az üzlet- és vendéglátóhely-nyitás bejelentési 

kötelezettségét írta elı, az adatok meghatározása a bejelentési kötelezettségen alapult, 

ami az üzletbezárások számontartásának elmaradása miatt a mőködı üzleteknél 

nagyobb üzletszámot eredményezett. 

Mezıhegyes és a békés megyei városok kiskereskedelmi üzlethálózatának 

összehasonlító vizsgálatát egy hálózati egységre jutó lakosok száma alapján 

végeztem el.  

Az egy boltra jutó lakosok száma a békés megyei városok átlagában 1997-ben 

77 fı, 2006-ban 58 fı volt. Mezıhegyesen magasabb ez az érték mindkét vizsgált 

idıpontban, tehát a boltok számát tekintve kevésbé jó az ellátottság, de így is megelız 

több várost. Az egy boltra jutó lakosok számát tekintve lényeges átalakuláson mentek át 

a megye városai az 1997 és a 2006 közötti idıszakban (17. térkép). Ez az érték 

legjobban Vésztın és Sarkadon csökkent. Mezıhegyes e tekintetben a 

középmezınyben, a 10. helyen van Békéssel együtt, maga után hagyva Füzesgyarmatot, 

Battonyát, Tótkomlóst, Békéscsabát, Gyomaendrıdöt, Dévaványát és Mezıberényt, 

ahol ez az érték nem csökkent, hanem nıtt 5-tel. 

A vendéglátó-hálózatot tekintve Mezıhegyes mutatója a többi megyei város 

átlagánál jobb helyzetben volt. Az egy vendéglátóhelyre jutó lakosok száma alapján a 

sorban Mezıhegyes az 1997-es évben csak Battonya, Füzesgyarmat, és 

Mezıkovácsháza elızte meg. 2006-ban lecsúszott az eszerint felállított rangsor 8. 

helyére Tótkomlós, Orosháza, Békéscsaba, Battonya, Mezıkovácsháza, Szarvas és 

Gyula mögé. A vizsgált idıszakban történt változás szempontjából az egy 

vendéglátóhelyre jutó lakosok száma megyei átlagban 65 fıvel csökkent, ehhez képest 

Mezıhegyesen csak 42 fıvel, Tehát elmarad a megyei városok átlagától, sıt majdnem 

minden város megelızi, csak Mezıkovácsházának és Füzesgyarmatnak vannak 

rosszabb eredményei. 

Meg kell jegyeznem, hogy a lakónépesség számbeli változásai is nagyban 

befolyásolják az elızıekben leírtakat. Tehát nem feltétlenül a boltok, illetve a 

vendéglátóhelyek száma nıtt, vagy csökkent jelentıs mértékben, lehet, hogy a 
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lakónépesség száma fogyott, vagy növekedett, s így kaptunk az alkalmazott mutatóval 

néhol jobb, néhol pedig rosszabb értéket.  

 

 
17. térkép Egy boltra/vendéglátóhelyre jutó lakosok száma (fı) 

Békés megye néhány településén (1997-2007) 

Forrás: KSH adatok 

A térképet szerkesztette: Firbás-Térkép Stúdió 

 

A továbbiakban szakágak szerint vizsgáltam a kiskereskedelmi egységeket. 

Ennek eredményeként az alábbiakat állapítottam meg. Az üzletek negyede 

élelmiszerbolt, 12,5%-a ruházati üzlet, 7,3%-a vasárú-, festék-, üvegszaküzlet. A 

környezı településeken is hasonló az üzletek szakágak szerinti aránya. Mezıhegyesen 

egy üzemanyagtöltı állomás van, csak úgy mint Battonyán. Tótkomlóson már kettı, 

Mezıkovácsházán négy az üzemanyagtöltı állomások száma. A településen a 

vendéglátóhelyek 66%-a az italbolt, söntés, kocsma kategóriába tartozik, 17%-a 
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presszó, cukrászda; 11%-a üzemi vendéglátóhely; 6%-a étterem, vendéglı (ZSÓTÉR B. 

2009a). 

 Nagyon fontos szempont a kereskedelmi ellátottság vizsgálatánál, hogy mennyi 

idıt vesz igénybe a vásárlás, a lakosság milyen idıráfordítással jut a keresett áru 

birtokába. Ebben nagy szerepet játszik az üzletnek a lakóhelyhez, legforgalmasabb 

utakhoz viszonyított elhelyezkedése. Ebbıl a szempontból a vizsgált idıszak alatt 

nagyobb változás a településen nem volt. A következı térképen (18. térkép) láthatjuk a 

mezıhegyesi üzletek és vendéglátóhelyek jelenlegi területi elhelyezkedését. 

 

  
18. térkép A mezıhegyesi üzletek és vendéglátóhelyek 

 jelenlegi területi elhelyezkedése  

Forrás: saját terep bejárás eredménye 

A térképet szerkesztette: Firbás-Térkép Stúdió 

 

Megállapítható, hogy Mezıhegyesen a központban, három egymástól 

elkülönült kiskereskedelmi egység csoportosulás van, sajnos bevásárlóközponttal 

nem rendelkezik a település. A többi vendéglátóhely pedig szétszórtan helyezkedik el.  
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Mezıhegyesnek nincs piaca, ebbıl kifolyólag a piaci napok hatását pl. az egyéb 

ügyintézés gyakoriságára, valamint a piaci áruk származását és mozgását nem tudtam 

vizsgálni.  

A település lakóinak élelmiszer vásárlási szokásait önkitölt ıs kérdıívek 

segítségével vizsgáltam. Helyszínnek három, a város központjában lévı, viszonylag 

forgalmas élelmiszerboltot választottam. A felmérés három napos volt és a három 

üzletben párhuzamosan kitöltetık segítségével folyt. Összesen 335 db kérdıív került 

kitöltésre. A kitöltetık személyesen adták át a kérdıívet a vásárlóknak és tájékoztatták 

ıket a kutatás tárgyáról. A kérdıív megtalálható a mellékletben. A három üzletben 

megforduló vásárlók nagy része szakmunkás, vagy nyugdíjas (11. ábra), a vásárlók 

korszerkezete lényegében hasonlít a település népességének korszerkezetére.  
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11. ábra A megkérdezett vásárlók foglalkozási szerkezet szerinti megoszlása (%) 

Forrás: saját kérdıíves felmérés adatai, saját szerkesztés 
 
 

Arra a kérdésre, hogy általában mekkora összeget költ el egy ilyen bevásárlás 

során a vizsgált három üzletben a vásárlók jelentıs része 1.000 Ft alatti (62%), illetve 

1.000-5.000 Ft közötti (34%) összeget jelölt meg. A vásárlások gyakoriságára a napi 

bevásárlás a jellemzı (67%). A legfontosabb alapvetı élelmiszereket veszik meg 

ezekben a boltokban az emberek pl. a napi tejet, kenyeret.  

A válaszadók 20%-a kétheti-, 9%-a heti gyakorisággal jár el vidéki 

településekre nagy bevásárlás céljából. Egy részük (15%) Mezıkovácsházára jár a 

Pennybe, valamint Orosházára a TESCO-ba. Arra a kérdésre, hogy mi az oka, hogy 

ott vásárolnak, sokan a TESCO nonstop nyitva tartására hivatkoztak, vagy ha már 

úgyis több hivatalos ügyet Mezıkovácsházán intéznek (Munkaügyi Központban, 
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vagy a Földhivatalban), ezzel együtt lerendezik a bevásárlást. Vannak, akik az akciók 

miatt utaznak vidékre. Néhányan átjárnak a tótkomlósi piacra is hetente. A válaszadók 

9%-a Szegeden szokott bevásárolni heti-, vagy kétheti rendszerességgel. A 

gyermekeiket Szegeden taníttató szülıkrıl van szó, akik esetleg hozzák-viszik 

gyermekeiket és közben megveszik a szükséges termékeket. 

A kérdıívkitölt ık 70%-a mezıhegyesi volt. Néhányan átjárnak vásárolni 

Pitvarosról, Ambrózfalváról . Tulajdonképpen a három, mezıhegyesi viszonylatban 

forgalmas élelmiszerboltnak a vonzáskörzete csupán ennyi.  

A majori lakosoknak csak egy kis része vásárol az említett három üzletben, 

pedig külterületen nincsenek üzletek, és mint tudjuk a mezıhegyesiek egyharmada 

ott él. A majorok lakóinak vásárlási szokásaival kapcsolatban interjúkat 

készítettem, összesen 14-et, külterületi lakosokkal. Kevert típusú interjút 

alkalmaztam, amely során kiderült, hogy a majorok alapvetı élelmiszerrel való 

ellátását (pl. tej, kenyér) egy mozgó ABC biztosítja, emellett néhány éve mőködik a 

tanyagondnoki szolgálat is. A területileg megbízott tanyagondnok segíti a majorok 

lakóit nem csak az élelmiszerek, hanem a tartós fogyasztási cikkek beszerzésében és 

hazaszállításában is. Az autóval rendelkezı, „tehetısebb” majorlakók  hetente 

eljuthatnak egy környezı nagyobb település bevásárlóközpontjába (pl. Orosházára, 

Mezıkovácsházára). A hétfıi és a szombati tótkomlósi piac a friss zöldségeknek és 

gyümölcsöknek a konyhakert után a második legfıbb beszerzési forrása a majorlakók 

számára. Sajnos nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Mezıhegyesen a fizetıképes 

kereslet csekély, hiszen a lakosság nagy részének alacsony a jövedelme. 

A közúti forgalommal kapcsolatos vizsgálatoknál már láthattuk, hogy a 

battonyai úton a román-magyar határ miatt jelentıs a tranzitforgalom.  A 

tranzitjellegbıl eredıen a vendéglátóegységek és szálláshelyek szolgáltatásait az ide 

érkezı külföldiek csak egy-két napig veszik igénybe. A terület kulturális, táji és 

történeti emlékei kevésbé jelentenek vonzerıt a turizmus számára. Korábbi vizsgálataim 

alapján már bebizonyosodott, hogy a külföldi szállóvendégek leginkább Romániából, 

Franciaországból, Olaszországból és Németországból jöttek. Igen sok a romániai és a 

németországi (török vendégmunkás) szállóvendég. Habár a határokon belépık 

számához viszonyítva átlagosan 2,03% a környezı országok látogatóinak 

szálláshelyigénye (MICHALKÓ  G. 2005). Magyarország beutazó turizmusában mindmáig 

domináns a németajkú vendégkör, részarányuk a teljes forgalomban 60% körül mozog 
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(KOVÁCS P. 2004). Ez jellemzı Mezıhegyes meghatározó kereskedelmi 

szálláshelyének, a Hotel Noniusnak a vendégforgalmára is (19. térkép). A 

tranzitforgalom mellett igen népszerő a vadászturizmus, a lovasturizmus, valamint 

a sportturizmus. „A lótartásnak, lovaglásnak és a lovasversenyeknek ismét kultusza 

kezd kialakulni Magyarországon” (KABÓDI I. 2005:131). Mezıhegyesen évente több 

alkalommal rendeznek díjugrató lovas versenyt, ezért nemcsak lovasturizmusról, hanem 

sportturizmusról is beszélhetünk. A lovasversenyek önmagukban is sikeres 

rendezvények lehetnek, de kísérı rendezvényekkel – népmővészeti vásárral, 

gasztronómiai versennyel – még jobban lehetne növelni az odalátogatók számát. 

„Nyilvánvaló, hogy a turista elsısorban arra vágyik, ami odahaza nincs” 

(KOVÁCS P. 2004:26). Például, ha nagyvárosban él, akkor vidékre vágyik. 2001-2005 

között a belföldi vendégek 42 %-a Pest megyébıl, döntı többségük Pestrıl, 12%-a 

Csongrád megyébıl, legtöbbjük Szegedrıl és 9%-a Békés megyébıl érkezett. 

 

 
 

19. térkép A belföldi vendégforgalom összetétele a vizsgált idıszakban 
 (2001 - 2005) megyék szerint (fı) 

Forrás: Az adatok a KSH Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekrıl c.  
a szálloda által havonta kitöltött formanyomtatványokról valók, saját szerkesztés 

 
A hotelnek érdemes lenne a fenti eredmények figyelembevételével egy saját 

vendég adatbázist létrehozni, amely minimálisan tartalmazná a vendég nevét, címét, 

telefonszámát. Elınye, hogy olcsó és a már meglévı vevıkörrel kialakított kapcsolat 

gondozására kiemelkedıen magas hatékonyságú lehetıséget nyújt. A direkt marketing 

módszer alkalmazására ad lehetıséget. A törzsvendég nem utasítja el az ismert, 
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feltehetıleg „kedvelt szállodától jövı telefont, nem dobja bontatlanul kukába az onnan 

érkezı levelet” (KOVÁCS P. 2004:153).  

A szállodán kívül hat falusi szálláshely van Mezıhegyesen. Ezek közül öt 2 

napraforgós, egy pedig 3 napraforgós besorolású. Ezen szálláshelyek egyharmada a 

szerényebb infrastrukturális kiépítettség ellenére külterületen, a majorokban 

található.  

A település idegenforgalma szempontjából hátrányt jelent a dominánsan 

mezıgazdaságra épülı gazdasági élet, a kedvezıtlen demográfiai viszonyok, a 

népesség alacsony képzettségi színvonala és az infrastruktúra nem megfelelı 

kiépítettsége. 

 

 

4.4.3 Oktatás, kultúra, egészségügy Mezıhegyesen 
 

A település elsı óvodája 1887. április 1-jén nyílt meg. Az igények egyre 

növekedtek, így 1977-ben három, 1989-ben hat óvoda mőködött. Ezek közül négy 

belterületen, kettı pedig külterületen, a majorokban látta el a gyermekek 

felügyeletét. Napjainkban csupán három óvoda elégíti ki az igényeket, amelyek 

mindegyike a zárt településen van. Sajnos egyetlen óvoda sem maradt fenn a 

majorokban.  

Feltételezem, hogy a település gazdaságában történt törés miatti 

elvándorlások következtében a gyermekek száma is csökkent a településen, aminek 

hatásai, következményei kimutathatók. Természetesen, ha lecsökken az óvodáskorú 

gyermekek száma, valamint a tanulói létszám, ennek egyenes következménye lehet, 

hogy az intézmények nem tudnak annyi óvodapedagógust és tanárt foglalkoztatni. 

Az általam vizsgált idıszakban az óvodások száma a településen 40%-kal 

esett vissza. Az 1000 lakosra jutó férıhelyek száma a vizsgált idıszakban 25%-kal 

csökkent. 2006-ban a kihasználtság 89%-os, ellenben voltak olyan évek, amikor elérte a 

125%-ot (pl. 1994-ben). Ebbıl látszik, hogy a kilencvenes években az óvodai ellátottság 

körülményeinek javulása nem tudott lépést tartani az igényekkel. Ehhez hasonló 

problémákkal küzdöttek pl. Sarkadon, Mezıberényben és Dévaványán is.  

Az egy óvónıre jutó óvodás gyermekek száma a vizsgált idıszakban végig a 

megyei átlaghoz közelített. 1990-ben egy óvónıre a megyében átlagosan 12 gyermek 
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jutott, Mezıhegyesen ez a szám csak 11 fı volt. 2006-ban a mezıhegyesi mutató 

megegyezett a megyei átlaggal, miszerint 11 óvodás jutott 1 óvodapedagógusra. A 

részletes adatokat a 19. táblázat mutatja.  

 

19. táblázat Az óvodai ellátottság néhány mutatója Mezıhegyesen (1990 – 2006) 
Év 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1990 290 26 296 11 98 23,7 
1991 270 22 301 12 90 22,9 
1992 250 18 223 14 112 30,8 
1993 258 18 223 14 116 30,4 
1994 279 18 223 16 125 30,2 
1995 248 17 223 15 111 29,9 
1996 247 17 223 15 111 29,7 
1997 238 17 223 14 107 29,4 
1998 233 16 195 15 119 33,3 
1999 217 16 195 14 111 33,2 
20002 - - - - - - 
2001 187 16 195 12 96 32,6 
2002 201 16 195 13 103 32,1 
2003 185 17 195 11 95 31,7 
2004 194 16 195 12 99 30,9 
2005 181 16 195 11 93 29,9 
2006 173 16 195 11 89 29,4 

1=az óvodába beíratott gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (fı) 
2=az óvodapedagógusok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (fı) 
3=az óvodai férıhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (db) 
4=egy óvónıre jutó óvodás gyermekek száma (fı) 
5=100 férıhelyre jutó óvodások száma (fı) 
6=1000 lakosra jutó óvodai férıhelyek száma (db)  
 
Forrás: KSH adatok 

 

Az említett idıszakban a Mezıhegyesen tanuló általános iskolások száma is 

lényegesen csökkent, az óvodásokéhoz hasonlóan mintegy 40%-kal, amíg Békés 

megyében átlagosan csak 28,8%-kal. Csak nappali oktatásban résztvevı általános 

iskolai tanulókkal kellett számolnom, ugyanis általános iskolai felnıttoktatásban 

résztvevı nem volt.  

A majorokban élı gyermekek oktatásban való részvételét segíti a 90 

férıhelyes diákotthon. 1975-ben épült a város lakóinak segítségével, téglajegy 

vásárlásával támogatták az építkezést. A diákotthon azoknak az általános iskolás-

korú gyermekeknek ad az iskola idıszakban otthont, akik az iskolába történı 

bejárást a majorokból nem tudják megoldani, valamint az életvezetési problémákkal 

                                                 
2 A KSH nem tudott adatot szolgáltatni erre az évre vonatkozóan. 
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küzdı családok gyermekei részére. Mára az összes majori iskolát bezárták, tehát a 

diákotthonnak fontosabb szerepe van, mint valaha. 

A feltételezésem beigazolódott. A vizsgált idıszakban a tanerık számát 13 

fıvel, az osztálytermek számát 18 db-bal csökkentették (20. táblázat), amelyet a 

tanulói létszám zuhanása indokolt. Véleményem szerint a szükségesnél több 

osztálytermet zártak be, ezt bizonyítja a következı: 2002-ben az egy 

osztályteremre jutó tanulók száma 38,9 fı volt, 2006-ban 36 fı, ami szerintem túl 

sok. Ez az érték túl magas a megyei átlaghoz képest is, ami 2002-ben 21,5 fı, 2006-ban 

pedig 19,4 fı volt.  

 

20. táblázat Az általános iskolai ellátottság néhány mutatója Mezıhegyesen (1990 - 2006) 
Év 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1990 788 54 31 15 25,4 112 
1991 751 54 33 14 22,8 109 
1992 718 52 33 14 21,8 104 
1993 699 54 33 13 21,2 103 
1994 636 52 30 12 21,2 94 
1995 608 48 29 13 21 91 
1996 598 43 28 14 21,4 90 
1997 576 46 26 13 22,2 88 
1998 573 46 26 12 22 88 
1999 553 43 24 13 23 85 
2000 - - - - - - 
2001 571 46 26 12 22 90 
2002 544 42 14 13 38,9 87 
2003 530 41 14 13 37,9 86 

2004 491 43 15 11 32,7 82 
2005 483 41 13 12 37,2 83 
2006 472 41 13 12 36,3 82 

1 = az általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fı) 
2 = az általános iskolai fıállású pedagógusok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fı) 
3 = az általános iskolai osztálytermek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) (db) 
4 = egy pedagógusra jutó tanulók száma (fı) 
5 = egy osztályteremre jutó tanulók száma (fı) 
6 = 1000 lakosra jutó tanulók száma (fı) 
 
Forrás: KSH adatok 

 
Meglepı, de ezzel ellentétesen alakultak a tanulói létszámadatok a 

középiskolában. Az ezer lakosra jutó középiskolai tanulók száma meghaladja a 

megyei átlagot, ezzel Mezıhegyes megelızi többek között Battonyát, Sarkadot, 

Mezıberényt, Vésztıt, Tótkomlóst is. Ez részben annak is köszönhetı, hogy a 

középiskola rendelkezik kollégiummal, amely lehetıvé teszi a távoli településrıl érkezı 

tanulók elszállásolását, így nem csak a szomszédos településekre van hatással, mint 
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oktatási centrum. A vizsgált 17 év során a nappali oktatásban résztvevı középiskolai 

tanulók száma 3,5-szeresére nıtt. Ez a szám jóval meghaladta a megyei átlagot, ahol 

csak 67%-kal nıtt a nappalis tanulók száma. A középiskolai felnıttoktatásban 

részvevık száma 1990 és 2006 között 57%-kal csökkent, míg a megyében átlagosan 

8%-kal növekedett. A középiskolai felnıttoktatás Mezıhegyesen 1994-tıl 2003-ig 

virágzott, csúcspontját 2001-ben érte el.  

Az egy tanárra illetve egy osztályteremre jutó tanulók száma még 1990-ben elég 

kedvezıtlen volt, jóval elmaradt a megyei átlagtól, de ez jelentısen megváltozott 2006-

ra. A vizsgált idıszak végére sokkal kedvezıbb helyet biztosított a mezıhegyesi 

középiskola az oktatásnak, mint a megye más településein átlagosan.  

 

21. táblázat Néhány adat Mezıhegyes középiskolai ellátottságának alakulásáról (1990 - 2006) 
Év 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1990 85 89 4 3 44 58 
1991 105 74 5 4 36 45 
1992 94 79 6 4 29 43 
1993 128 96 6 5 37 45 
1994 193 111 6 7 51 43 
1995 244 117 6 7 60 52 
1996 247 101 7 9 50 39 
1997 277 93 12 9 31 41 
1998 304 141 11 11 40 40 
1999 353 137 24 11 20 45 
2000 - - - - - - 
2001 271 211 20 12 24 40 
2002 329 158 15 12 32 41 
2003 327 125 22 12 21 38 
2004 331 62 25 12 16 33 
2005 322 50 26 11 14 34 
2006 296 38 27 11 12 30 

1 = középiskolai tanulók száma a nappali oktatásban 
2 = középiskolai felnıttoktatásban tanulók száma  
3 = középiskolai fıállású pedagógusok száma 
4 = középiskolai osztálytermek száma 
5 = egy pedagógusra jutó tanulók száma 
6 = egy osztályteremre jutó tanulók száma 
 
Forrás: KSH adatok 

 

Míg az egy pedagógusra jutó tanulók száma a megyében átlagosan 13 fı volt, 

addig Mezıhegyesen 12 fı. Az egy osztályteremre jutó tanulók száma megyei szinten 

34 fı volt 2006-ban, Mezıhegyesen 30 fı. Ebbıl a szempontból megelızte többek 

között pl. Battonyát, ahol az egy osztályteremre jutó középiskolai tanulók száma 122 fı 

volt, Mezıberényt (39 fı), Sarkadot (35 fı) és Tótkomlóst (35 fı) is. A mezıhegyesi 
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középiskolában kialakult kedvezı helyzet az osztálytermek, valamint a fıállású 

pedagógusok számának növekedésével volt elérhetı. Az osztálytermek száma az 

említett 17 év alatt 3,5-szeresére nıtt, a pedagógusok száma 6,75-szorosára. 

Részletes adatok a 21. táblázatban találhatók. 

A továbbiakban az vizsgálom, hogy a település hogyan tölti be a kulturális 

szerepkört. Mezıhegyes statisztikai adatokkal alátámasztható, értékelhetı kulturális 

elemeit emeltem ki, hiszen a település kultúrájának rengeteg összetevıje van, s vannak 

közte olyanok is, amelyeket számokkal mérni szinte lehetetlen és nem is célom.  

A könyvnek a lakossághoz való eljuttatásában nagy szerepük van a 

könyvtáraknak. Szerepüket, melyre a települések kulturális életében hivatottak, egyrészt 

könyvek kölcsönzésével, másrészt könyvtári szolgálat, a helyben való olvasás, tanulás 

lehetıségeinek megteremtésével igyekeznek teljesíteni. Mezıhegyes könyvtáraiban 

(22. táblázat) található kötetek száma a vizsgált idıszakban 25%-kal nıtt .  

Könyvtár egyetlen majorban sincs. 

 

22. táblázat Könyvtárak adatai Mezıhegyesen (1990 - 2006) 
Év 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1990 24 3334 1016 144 27953 28 
1991 24 3403 1613 232 21696 13 
1992 24 3440 1818 263 22878 13 
1993 24 3551 1266 185 23002 18 
1994 25 3630 1091 161 30612 28 
1995 25 3668 868 129 19748 23 
1996 24 3615 803 121 20446 25 
1997 25 3794 817 124 22755 28 
1998 26 3934 826 126 19150 23 
1999 27 4087 754 116 19000 25 
2000 27 4174 730 113 20044 27 
2001 28 4374 779 122 21629 28 
2002 28 4459 785 124 22979 29 
2003 29 4628 849 136 23823 28 
2004 29 4807 947 155 22432 24 
2005 29 4822 836 141 27426 33 
2006 30 5128 787 136 32539 41 

1 = a települési könyvtár egységeinek száma (leltári állomány) (1000 db) 
2 = 1000 lakosra jutó leltári állomány (db) 
3 = a települési könyvtár beiratkozott olvasóinak száma (fı) 
4 = a települési könyvtár beiratkozott olvasóinak 1000 lakosra jutó száma (fı) 
5 = a települési könyvtár kölcsönzött könyvtári egységeinek száma (db) 
6 = egy beiratkozott olvasóra jutó kölcsönzött könyvtári egységek száma (db) 
Forrás: KSH  

 

A lakosság könyvek iránti érdeklıdése alábbhagyott. Ez abból látszik, hogy az 

1990 és 2006 közötti idıszak alatt a beiratkozott olvasók 1000 lakosra jutó száma nem 
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nıtt, hanem csökkent, ezt a tendenciát mutatja a megye valamennyi könyvtára. A 

könyvtárba beiratkozottak 1000 lakosra jutó száma 1990-ben a megyében átlagosan 185 

fı volt, ekkor Mezıhegyesen csak 144 fı. 2006-ban a megyei átlag 165 fı volt, 

Mezıhegyes könyvtára ettıl szintén negatív irányba tért el 136 fıvel. Tehát a vizsgált 

idıszakban e tekintetben Mezıhegyes nem érte el a megyei átlagot.  

Az egy olvasóra jutó könyvtári kölcsönzött könyvek száma nıtt, több mint 46%-

kal. Ez az érték a vizsgált években végig a megyei átlag felett volt. 1990-ben a 

megyében átlagosan egy beiratkozott olvasó évente 22 könyvet kölcsönzött ki, 

Mezıhegyesen 28-at. 2006-ban a megyében átlagosan az egy olvasóra jutó 

kikölcsönzött könyvek száma lecsökkent 19 db-ra, ennek ellenére Mezıhegyesen nıtt, 

41 db-ra. 

A könyvtár mellett jelentıs szerepet tölt be egy vidéki város életében a 

kábeltelevízió. Lehetıvé teszi a háztartások mősoros jellel történı ellátását. 

Tevékenységei közé tartozik: a helyi szerkesztett mősorok készítése és közvetítése, 

kábelhálózaton történı hirdetések megjelenítése, valamint a Mezıhegyesi Városi 

Önkormányzat Képviselı-testületi soros üléseinek közvetítése.  

Az egészségügyi ellátásnak van ez lépcsızetes, vagy progresszív rendszere 

(ILLÉS I. 2008). Alapfokozata a háziorvosi ellátás, a második lépcsıfok a járóbetegeket 

ellátó szakrendelı intézeti ellátás, a harmadik fokozat az általános kórházi ellátás, a 

negyedik pedig a szakosított országos intézetek szintje.  

Mezıhegyesen az egészségügyi alapellátást három igen korszerően kialakított 

és felszerelt háziorvosi rendelı, két fogorvosi, valamint egy házi gyermekorvosi 

rendelı biztosítja. Az orvosi ellátást három háziorvos, két fogorvos és egy házi 

gyermekorvos látja el. Jelenleg már mind a három háziorvos és egy fogorvos 

vállalkozásban végzi a munkáját. A külterületi lakosság egészségügyi ellátása házi 

ápolási szolgálat keretében történik. A megyében Békésen, Szarvason, Békéscsabán 

mőködik még ilyen jellegő szolgálat. 

Mezıhegyesen szakorvosi rendelıintézet nincs. Bizonyos szakrendeléseket 

1998-ig a városi Utókezelı Kórházban folytattak. 1998-tól azonban ezeket a 

szakrendeléseket hetente, kéthetente (szemészet, nıgyógyászat), mivel nincs központi 

egészségház, az önkormányzat fenntartásában mőködı háziorvosi rendelı épületében 

kereshetik fel a mezıhegyesiek, ahol külön helyiséget biztosítanak a szakorvosok 
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részére. Szakrendelésekre vagy Mezıkovácsházára (20 km) vagy Orosházára (40 

km) kell beutazni.  

Az orvosi rendelık ma már számítógépekkel ellátottak. Az eredményes 

gyógyítást a modern orvosi mőszerek, az orvosok szakszerő tudása és a folyosókon 

elhelyezett szórólapok segítik.  

A háziorvosi ellátást mind a felnıtt, mind pedig a gyermekorvoslás tekintetében 

változatlan számú (4 fı) doktori létszámmal biztosítják. A háziorvosi vizsgálatok 

száma (Mezıhegyesen 2001-ben 43.601 db) a környék településein közel azonos. A 

házi gyermekorvosi vizsgálatok számában viszont nagyságrendi eltérések vannak, 

ami nem feltétlenül arányos az adott településen élı gyermekek számával. Míg 

2001-ben mezıhegyesen összesen 5.971 db házi gyermekorvosi vizsgálat volt, addig 

Tótkomlóson több mint ennek a másfélszerese 9.335 db, és nem beszélve 

Mezıkovácsházáról, ahol a mezıhegyesinek több mint dupláját (11.982 db-ot) 

jegyezték fel. Ennek magyarázatát interjútechnika alkalmazásával kerestem. 10 

fıvel készítettem interjút . A kapott válaszokból egyértelmően az tőnt ki, hogy a 

gyermekeket áthordják Tótkomlósra és Mezıkovácsházára az ottani 

gyermekorvosok szakértelme, valamint az irántuk érzett bizalom miatt. 

Mezıhegyesen a gyermekek egészségét ezen felül három védını óvja, közülük egy 

védını iskolai védınıi tevékenységet lát el.  

A már említett Utókezelı Kórház gyökerei az 1840-es években erednek, amikor 

az akkori kornak megfelelıen alapítottak kórházat Mezıhegyesen. Az Utókezelı az 

1980-as évek elején még, mint kórház üzemelt szülészettel. A szülészet megszüntetését 

követıen minısítették vissza a kórházat utókezelıvé. Az Utókezelıben a ténylegesen 

teljesített ápolási napok száma rendszeresen az évek során megközelítette a teljesíthetı 

ápolási napok számát, tehát a kihasználtság közel 100%-os volt. Voltak azonban olyan 

évek (1997-1999) is, amikor a kihasználtság meghaladta a 100%-ot. Az Utókezelıben 

2001-ig onkológiai szőrıvizsgálatokat is végeztek, amelynek megszüntetése a mutatók 

alapján nem volt indokolt, mivel a kihasználtság az évek során folyamatos növekedést 

mutatott a megszüntetésig.  

A lakosság gyógyszerrel való ellátását a környezı településekhez hasonlóan – 

Battonya, Tótkomlós, Medgyesegyháza – egy patika biztosítja.  

A majori lakosok egészségügyi ellátásával kapcsolatban vizsgálatot 

végeztem. 
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A vizsgálatom módszeréül szintén az interjút echnikát választottam. A kutatás a 

következıket eredményezte. A korábban már említett tanyagondnoki rendszernek 

köszönhetıen a majorok lakói is akadály nélkül igénybe tudják venni az 

egészségügyi alapellátást. A helyi önkormányzat személyszállításra fenntart egy 

kisbuszt, amellyel szükség szerint a tanyagondnok szervezésével a majori lakókat 

eljuttatják orvoshoz. A gyógyszerek kiváltását is megoldja a tanyagondnok.  

A megkérdezettek többsége szükség esetén Orosházára megy kórházba. Emellett 

voltak, akik Gyulára, illetve Szegedre vitetik magukat.  

 
 

4.4.4 Lakáshelyzet, villamosenergia-, gáz-, víz- és csatornaellátás 
 
 

A dolgozat történeti részében láthattuk, hogy a gazdasági fellendülés az 

infrastrukturális szféra fejlıdését vonta maga után. Azt kutatom a továbbiakban, hogy a 

gazdasági szféra hanyatlása mennyiben befolyásolta a lakáshelyzetet, a 

villamosenergia-, gáz-, víz- és csatornaellátás alakulását. 

Néhány békés megyei település kommunális ellátottságát vetettem össze 

egymással részmutatók elemzése alapján. Ezáltal azonos mutatók kerültek 

összehasonlításra, s kiküszöböltem a szintetikus mutatók torzításait. Megyei 

rangsorokat képeztem és megnéztem, hogy Mezıhegyes ezen rangsorokban milyen 

helyezéseket ért el, ill. a gazdasági szférájának megroppanásával mennyiben módosult 

mindez. 

A lakáshelyzet alakulásának vizsgálatát elıször a 100 lakásra jutó lakosok 

számának elemzésével érdemes kezdeni. Ez alapján Békés megye általam kiemelt 18 

településének jól alakult a helyzete az 1990-2006 közötti idıszakban. Minden vizsgált 

településen kedvezıen alakult a lakások és a lakosok egymáshoz való viszonya. A 

részletes adatokat a 23. táblázat mutatja.  
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23. táblázat 100 lakásra jutó lakosok számának alakulása Békés megye városaiban (1990 - 2006) 
 

100 lakásra jutó lakos (fı) 
Város 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20003 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Battonya 227 226 222 215 216 214 213 214 211 213 .. 217 217 216 213 208 205 
Békés 270 268 265 265 266 265 262 259 257 255 .. 264 262 260 256 253 253 
Békéscsaba 256 257 257 257 250 250 249 247 247 246 .. 242 237 234 232 229 227 
Csorvás 255 251 248 244 248 247 244 242 241 241 .. 242 241 239 236 233 232 
Dévaványa 261 260 258 255 275 273 274 273 273 273 .. 273 271 267 264 260 257 
Elek 295 290 290 288 291 289 288 287 283 279 .. 285 284 278 276 269 266 
Füzesgyarmat 271 265 264 260 274 275 274 273 272 271 .. 273 272 269 265 261 259 
Gyomaendrıd 249 247 245 243 247 245 246 244 242 240 .. 240 237 234 233 231 231 
Gyula 266 267 268 268 259 256 254 253 251 248 .. 248 244 243 242 241 238 
Mezıberény 261 259 257 254 257 256 259 260 257 257 .. 258 258 254 252 250 248 
Mezıhegyes 241 236 234 230 228 225 223 221 218 218 .. 220 216 213 208 201 198 
Mezıkovácsháza 244 241 242 242 247 245 245 241 239 238 .. 239 236 233 229 226 222 
Orosháza 251 250 248 247 246 245 243 241 238 236 .. 233 231 228 225 222 219 
Sarkad 259 259 258 257 263 262 259 258 258 257 .. 254 255 255 253 251 251 
Szarvas 252 250 249 247 248 249 250 249 246 244 .. 252 248 246 245 245 243 
Szeghalom 277 272 270 267 274 273 271 272 268 268 .. 268 267 264 260 257 250 
Tótkomlós 230 226 223 219 231 227 223 223 222 221 .. 225 225 221 220 218 215 
Vésztı 246 244 241 239 249 247 247 249 247 246 .. 246 246 243 241 240 237 
Városok összesen 257 255 254 253 253 252 251 249 248 246 .. 246 244 241 238 236 233 
Forrás: KSH 
 
 
 
 

 
 

                                                 
3 A KSH erre az évre adatokat nem tudott közölni. 
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A 2000-es évre vonatkozóan a KSH nem tudott adatokat közölni, a táblázatban 

azért lehet felfedezni némi hiányosságot.  

1990-ben Mezıhegyesnek igen kedvezıen alakult a fent említett mutatója. A 

kiválasztott 18 település rangsorának élén áll. Majd követi 2. helyen Dévaványa, 3. 

helyen Gyula, utána Szarvas, Füzesgyarmat, Csorvás. 2006-ban is a megyei rangsorban 

az 1. helyen Mezıhegyes volt e tekintetben. 100 lakásra csupán 205 lakos jutott. 

Érthetı, hiszen a tömeges elvándorlás, valamint a természetes fogyás 

következtében a lakosság száma csökkent. A rangsorban Mezıhegyest a 2. helyen 

Battonya követte, 3. helyen Tótkomlós állt, 4. helyezett Orosháza. A sor végén 

Dévaványa után Füzesgyarmat és Elek található. A 2006-os évben a megyében 100 

lakásra átlagosan 233 lakos jutott.  

Tehát Mezıhegyes helyzete a vizsgált 1990-2006 közötti idıszakban nem 

változott a megyei rangsorban a 100 lakásra jutó lakosok számának alakulásában. 

Sajnos ez a mutató egyedül, önmagában nem tükrözi hően a települések lakáshelyzetét 

(FARKAS J. – KOVÁCS Z. – SZÉKELY G-NÉ. 2004). Hiszen, mint már említettem a 

népesség számának csökkenésébıl is adódhat, hogy a településnek kedvezıen alakul a 

ez az értéke.  

Éppen ezért szükséges összevetni a lakásszám és a népesség számának 

alakulását is (ABONYINÉ PALOTÁS J. 2006).  

A lakásállomány a vizsgált 18 településbıl csak 10 helyen emelkedett (20. 

térkép). A népesség minden településen csökkent (11. ábra). A 100 lakásra jutó lakosok 

számának csökkenése úgy a legkedvezıbb, ha a lakásállomány növekedési üteme 

meghaladja a népességszám növekedését. Igen ám, de a vizsgált települések egyikénél 

sem tapasztalható népességszám növekedés.  

A vizsgált 18 békés megyei település a lakásállomány és a népességszám 

növekedése szempontjából két csoportba sorolható. Az egyik kategóriára jellemzı, 

hogy a településen nıtt a vizsgált idıszakban a lakásállomány, de a népesség száma 

csökkent. Ebbe a csoportba sorolható Békés, Békéscsaba, Elek, Füzesgyarmat, Gyula, 

Mezıberény, Mezıkovácsháza, Orosháza, Sarkad, Szeghalom.  
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20. térkép A lakásállomány változása Békés megye néhány településén (1990 - 2006) 

Forrás: KSH adatok 
A térképet szerkesztette: Firbás-Térkép Stúdió 
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11. ábra A békés megye néhány településén a lakónépesség változása (1990-2006) 

Forrás: KSH adatok, saját szerkesztés
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A másik csoportra jellemzı, hogy a népességszám és a lakásállomány is 

csökkent. Mezıhegyes 100 lakásra jutó lakosok számának alacsony értéke a 

népesség 18,2%-os csökkenésének, valamint a lakásállomány 0,5%-os 

csökkenésének köszönhetı. Tehát a népesség száma nagyobb mértékben csökkent, 

mint a lakásállomány. Ez a folyamat meglehetısen kedvezıtlen. Hasonló 

problémákkal küszködik Battonya is, ahol a lakásállomány 4,76%-kal csökkent és a 

népesség száma 14%-kal. Ugyanígy Tótkomlóson a lakásállomány 3,4%-kal, a 

népességszám 9,7%-kal csökkent. 

 A lakásállomány minıségi mutatóinak a vizsgálatát végzem a továbbiakban. 

Meg kell nézni, hogy a lakásállomány hány szobás lakásokból áll. Ugyanis ez is 

nagymértékben befolyásolja a lakáshelyzet alakulását. A kutatás alapjául a 

népszámlálási adatok szolgáltak. 

 A vizsgált 18 település közül 17 esetében az tapasztalható, hogy a 2 szobás 

lakások vannak többségben. Kivételt képez Elek, ahol a 3 szobás lakások dominálnak 

(40,3%). A megyei átlagot tekintve is ez áll fenn. A békés megyei lakásállomány 

47,8%-a 2 szobás lakás. A megyei átlagnál kedvezıbb a helyzet Dévaványán (55,5%), 

Szeghalmon (53,4%), Füzesgyarmaton (53,0%), Orosházán (51,8%), Sarkadon (51,1%), 

Vésztın (49,1%) és Békéscsabán (48,3%). Mezıhegyes lakásállományának 43,2%-a 

2 szobás, ami jócskán elmarad a megyei átlagtól. Az egyszobás, valamint a 4 és ennél 

több szobás lakások aránya nem igazán jelentıs a vizsgált településeken. Mezıhegyesen 

a lakások 17,9%-a 1 szobás, 11,7%-a 4 és több szobás.  

A békés megyei városok lakásállományának 12,4%-a 1 szobás (24. táblázat). Az 

1 szobás lakások arányának alakulásában a megyei átlagnál kedvezıbb képet mutat 

Elek, ahol a lakásállománynak csak 6,4%-a 1 szobás lakás, így a békés megyei városok 

rangsorában e tekintetben az 1. helyet foglalja el. A rangsorban 2. helyen áll Gyula 

(8,8%), 3. helyezett Békés (10,9%). A megyei átlagnál jobb eredménye van még a 

következı településeknek: Mezıkovácsháza (11,2%), Battonya (11,6%), Békéscsaba 

(12,0%), Sarkad (12,1%), Szarvas (12,3%) és Mezıberény (12,3%). Mezıhegyes ennek 

a rangsornak az utolsó elıtti helyén áll, a 17. helyen. Mezıhegyes után már csak 

Vésztın (18,4%) rosszabb a helyzet az 1 szobás lakások lakásállományon belüli aránya 

szempontjából. Békés megye városaiban a 4 és több szobás lakások aránya sehol sem 

éri el a 20%-ot. Legkiemelkedıbb e tekintetben Elek (16,2%), Gyula (16,3%) és 
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Szarvas (13,6%). Megyei átlagnál (11,1%) némileg kedvezıbb a helyzet Mezıhegyesen 

(11,7%).  

A mezıhegyesi majorokban az egyszobás lakások aránya még 1990-ben is 

meghaladta a 60%-ot. A legalább 3 szobás lakások részesedése viszont 4,4% volt 

(DÖVÉNYI Z. – KOVÁCS Z. 1991). Belterületen ez az arány akkor 10,1% és 46,7% volt. 

 A vizsgált 18 település közül Eleken van a lakásállományon belüli legtöbb 3 

szobás lakás (40,3%). A békés megyei átlag 28,7%. A mezıhegyesi 27,1% jóval a 

megyei átlag alatt van, tehát rosszabb eredményeket mutat ebben a tekintetben is, mint a 

békés megyei átlag.  

 
24. táblázat A lakásállomány szerkezete Békés megye 18 településén a szobák száma szerint (2001) 

1 2 3 4 és több Megnevezés 
szobás lakások aránya (%) 

Békéscsaba 12,0 48,3 27,0 12,7 
Battonya 11,6 47,4 33,1 7,9 
Békés 10,9 46,9 33,1 9,1 
Csorvás 16,6 45,8 28,1 9,4 
Dévaványa 17,6 55,5 21,2 5,7 
Elek 6,4 37,1 40,3 16,2 
Füzesgyarmat 12,4 53,0 27,9 6,8 
Gyomaendrıd 13,1 46,2 30,1 10,7 
Gyula 8,8 45,2 29,7 16,3 
Mezıberény 12,3 45,8 31,9 10,1 
Mezıhegyes 17,9 43,2 27,1 11,7 
Mezıkovácsháza 11,2 46,6 30,6 11,6 
Orosháza 14,0 51,8 25,7 8,5 
Sarkad 12,1 51,1 28,6 8,2 
Szarvas 12,3 45,5 28,7 13,6 
Szeghalom 13,0 53,4 26,3 7,4 
Tótkomlós 12,7 39,2 36,9 11,2 
Vésztı 18,4 49,1 25,3 7,2 
Városok összesen 12,4 47,8 28,7 11,1 
Forrás: KSH 
 
 
 Mezıhegyesen lényegesen dominálnak a földszintes lakóházak (25-26. táblázat). 

1990-ben a lakóházaknak csak 3,7%-a volt emeletes. 2001-ben sem mutat nagy eltérést 

az elızı népszámláláshoz képest, ekkor is csak 3,8% volt.  

 
25. táblázat A lakóházak magassága és nagysága Mezıhegyesen (1990) (db) 

1 2 3-X 
Év Összesen Földszintes Emeletes 

lakásos 
1990 1521 1464 57 1237 97 187 

Forrás: KSH 
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26. táblázat A lakóházak magassága és nagysága Mezıhegyesen (2001) (db) 
1 2-3 4-10 11-X 

Év Összesen Földszintes Emeletes 
lakásos 

2001 1553 1494 59 1272 130 107 44 
Forrás: KSH 
 
 
 A vizsgált idıszak elején, 1990-ben a mezıhegyesi lakások 64,4%-a volt 

személyi tulajdonban. 2001-ben már 84%-a. A többi önkormányzati és egyéb 

tulajdonban van. Meghatározó a Mezıhegyesi Ménesbirtok Zrt., mint tulajdonos 

szerepe, fıként a majorokban. 1990-ben a lakott lakások 44%-át bérelték, 2001-ben 

már csak 14,4%-át. A lakásállomány tulajdoni összetételében is van eltérés a kül- és 

belterület között. A majorokban a ménesbirtoki tulajdon van többségben, 

belterületen ennél jóval jelentısebb a személyi tulajdon, sıt jelen van az 

önkormányzati tulajdon is. 1990-ben a lakások 7,8%-a, 2001-ben 11,9%-a nem volt 

lakott. 2001-ban üdülıként 1 lakóegység volt nyilvántartva.  

 Az újonnan épített lakások volumene idıszakonként nagyon különbözı mértékő 

(ABONYINÉ PALOTÁS J. 2006). Mezıhegyes lakásállományának 30%-a épült 1919 

elıtt . A ménesbirtok építtette ezeket az épületeket, az akkori munkavállalói létszám 

figyelembevételével, többségük cselédlakás volt. Ezek sorházak voltak. Úgy voltak 

megépítve, hogy az épület két oldalán ajtók nyíltak egy közös nagy térbe. Ez volt a 

közös konyha. Kéménye nem volt. A füst a tetın lévı lyukon távozott. Ebbıl a 

helyiségbıl nyílt 4 ajtó, a négy szoba bejárata. Mindegyik szobában egy-egy család 

lakott. Ezt a fajta elrendezést nevezték négyeskonyhának. Késıbb a 

négyeskonyhákat megszüntették. Elıször középen szétválasztva 2-2 részre 

tagolták, ez lett a ketteskonyha, majd egy újabb fal felhúzásával teljesen 

elválasztották a családokat. Ilyen házak álltak minden majorban, így mindenhol 

helyben lakott a munkaerı. Nagy részük mára már mőemlék, vagy mőemlék jellegő 

épület.  

Az 1919 elıtt épült lakások lakásállományon belüli aránya elég magas. A békés 

megyei városok közül csak Tótkomlós helyzete kedvezıtlenebb (42,4%). A megyei 

átlagnál kedvezıtlenebb helyzetben van még Battonya, Szarvas, Elek, Orosháza, 

Mezıberény, Füzesgyarmat és Csorvás (27. táblázat). 



 113 

1920-1944 között meglepıen kevés lakás épült, a 2001-es lakásállománynak 

csak 3%-a. A vizsgált települések lakásállományának átlagosan 13,7%-a épült ebben az 

idıben. A mezıhegyesi lakásépítéseket 1945-ig lényegében a ménesbirtok határozta 

meg. 1900 és 1945 között már nem volt szükség tömeges lakásépítésre, így ebben az 

idıszakban a mezıhegyesi lakásoknak csak minimális része épült. 

 

27. táblázat A lakásállomány szerkezete a lakások kora alapján (2001) 

–1919 
1920 – 
1944 

1945 – 
1959 

1960 – 
1969 

1970 – 
1979 

1980 – 
1989 

1990 – 
2001 Megnevezés 

elıtt között 
  épült lakások aránya (%) 
Békéscsaba 11,2 10,9 6,7 16,1 27,0 20,4 7,7 
Battonya 29,4 22,9 14,8 6,5 9,8 15,2 1,4 
Békés 13,6 11,2 4,9 9,5 33,1 21,9 5,8 
Csorvás 17,2 25,2 18,1 11,5 14,2 11,0 2,9 
Dévaványa 10,3 10,1 11,1 10,0 25,9 28,4 4,1 
Elek 23,1 27,8 6,0 4,1 15,1 17,5 6,4 
Füzesgyarmat 17,7 13,2 9,0 6,2 14,9 30,1 8,8 
Gyomaendrıd 14,8 14,8 7,8 16,1 26,1 16,7 3,7 
Gyula 12,8 10,2 6,6 14,5 23,9 24,3 7,7 
Mezıberény 18,7 15,1 4,4 8,8 25,2 21,6 6,3 
Mezıhegyes 30,0 3,0 19,4 9,1 17,3 18,8 2,4 
Mezıkovácsháza 13,1 19,4 16,6 10,3 15,9 21,8 2,7 
Orosháza 19,0 17,5 7,1 12,6 23,2 17,0 3,6 
Sarkad 12,1 12,4 14,1 15,8 24,1 15,4 6,2 
Szarvas 25,1 13,1 4,3 11,1 22,5 19,2 4,8 
Szeghalom 8,9 8,7 6,1 9,1 32,5 29,3 5,4 
Tótkomlós 42,4 23,4 3,7 4,6 10,4 12,5 2,9 
Vésztı 11,8 20,3 12,4 8,9 19,9 21,5 5,2 
Összesen 16,1 13,7 8,0 12,4 23,9 20,3 5,6 

Forrás: KSH 
 
 Mezıhegyes lakásállományának 19,4%-a épült 1945-1959 között, 17,3%-a 

1970-1979 között és 18,8%-a 1980-1989 között, ha a 2001-es lakásállományt vesszük 

alapul. Ebben az idıszakban „a lakásépítés tempója az országos átlag körül mozgott” 

(DÖVÉNYI Z. – KOVÁCS Z. 1991:87). 1989-2006 közötti idıszakban összesen 114 lakást 

építettek. A fiatal házasok elsı lakáshoz jutásához nyújtott önkormányzati vissza nem 

térítendı támogatások a következık szerint alakultak: 1992-2005 között összesen 107 

fı kapott ilyen támogatást. 1992-ben ez az összeg 80.000 Ft volt családonként, 2003-

ban 516.500 Ft, 2005-ben már 2.235.000 Ft. Az említett összegek nem túlzottan 

magasak, tehát ezek a vissza nem térítendı támogatások nem ösztönzik a fiatalokat arra, 

hogy Mezıhegyesen építsenek házat, vagy vegyenek lakást, s itt telepedjenek el.  
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 1990-ben az épített lakások száma tízezer lakosra Mezıhegyesen 22,7 volt, ezzel 

a település a vizsgált 18 település csökkenı rangsorában 10. helyen állt. 2001-ben ez az 

érték 1,6-re csökkent le, ezzel a 14. helyet foglalta el a csökkenı rangsorban, 2006-ban 

1,7 volt, így 15. lett.  

 1990-2001 között a lakóegységek száma összességében csökkent. A külterületi 

lakóegységek száma 10%-kal csökkent, a belterületieké pedig 3,9%-kal nıtt. 1990-

ben még 47,5%-a, 2001-ben már csak 41 %-a volt majorokban a lakásoknak.  

 A belterületen a családi házas építkezés volt mindig is jellemzı. Volt idıszak, 

amikor a gyönyörő központi terület mellé elkezdtek panelházakat építeni, amelyek nem 

illenek bele az esztétikus városképbe. Bizonyos szempontból voltak elınyei is a 

panelházak építésének, ugyanis ez a technológia (SZŐCS A. 1984) lehetıvé tette a 

megfelelı helykihasználást, a nagyobb lakásszám miatt csökkenti az egy lakásra jutó 

közös közmővesítési kiadásokat, továbbá alkalmas a középmagas és magas lakóházak 

sorozatépítésére. A panelos építkezések (PÁLFALVI  Zsné 2006) a Dél- Alföldön a 

hatvanas évek végén kezdıdtek meg, ekkor még más térségek üzemeibıl szállították ide 

az elemeket (Dunaújvárosból, Szolnokról), a régióban csak késıbb indult meg a gyártás. 

 A vizsgált idıszakban sem változott az a tény, hogy Mezıhegyesnek lazán 

beépült belsı szerkezete van, amely egyszerre jelent a településnek elıny és hátrányt 

is. Hátránya, hogy hagyományos értelemben vett városközponttal nem 

rendelkezik. A hivatalok elszórtan, egymástól nagy távolságra helyezkednek el. Elınye 

viszont, hogy nagy zöldterület foglal helyet a központban. A megye városai között az 

1 lakosra jutó zöldterületek arányát tekintve kiemelkedıen jó helyet foglal el. 

A lakosság életkörülményirıl nem csak a lakásállomány összetétele, minısége, 

kora árulkodik, hanem például a villamosenergia-fogyasztás is. A továbbiakban az 

ezzel kapcsolatos vizsgálataim eredményeit írom le. 

Funkcionális megközelítés szerint a villamosenergia-ellátás az anyagi 

infrastruktúra  körébe tartozó fogalom, amely szerint a termelés egyik feltételét képezi 

(PERCZEL Gy. 2003). Fizikai természeténél fogva vonalas infrastruktúra . 

Nem csak hazánkban, hanem szerte a világon az elsıdleges energiahordozók 

egyre nagyobb hányadát másodlagos energiahordozókká alakítják át. Ezek közül az 

egyik legfontosabb a villamosenergia. Hazánkban (még a trianoni békeszerzıdés elıtti 

Magyarországon) az elsı közcélú villamos erımővet Temesváron helyezték üzembe 

1884-ben. A második világháború után az ország lakásállományának 40%-ában volt 
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bevezetve az elektromos áram. 1960-ra minden települést bekötöttek az országos 

hálózatba. Folyamatosan csaknem minden lakásba bevezették a villanyt. 1970-re az 

ország lakosságának ellátása már elérte a 85%-ot (PATAKY L. 1970). Békés megye a 

megyék infrastrukturális ellátottsági rangsorában 1960-ban még csak a 15., 1975-ben 

13., ezen belül a kommunális ellátottság színvonalát tekintve 17. és 14. helyen volt 

(ABONYINÉ PALOTÁS J. 1980). ROMVÁRI (1971) arról számolt be, hogy már 1971-ben 

Békés megyében valamennyi település és külterületi lakott hely, valamint nagyobb 

mezıgazdasági üzem villamosenergia-ellátása megoldott volt. PATAKY (1970) 

vizsgálataiból kiderült, hogy 1950-1970 között Békés megyében az évenként 

értékesített villamosenergia hússzorosára emelkedett. Köszönhetı fıként annak, hogy a 

fogyasztók száma, valamint az elektromos háztartási cikkek mennyisége növekedett. 

Ebbıl lehet következtetni az életszínvonal alakulására is (PATAKY L. 1970).  

A továbbiakban Mezıhegyes villamosenergia-felhasználásának változását 

(1990-2006) mutatom be. 

Hasonló vizsgálatot végzett korábban pl. BENKE János (1977) Gyomán és 

DÖVÉNYI Zoltán (1980) Mezıberényben. Az ı módszereiket vettem irányadónak. 

 A települési villamosenergia-ellátás alakulásnak vizsgálatához mindenekelıtt 

Békés megye ellátottságához, valamint a megye 17 településéhez való viszonyítást 

tartottam szükségesnek. Meghatározott mutató képzése alapján történt a viszonyítás, 

amely az egy háztartási fogyasztóra jutó éves villamosenergia-felhasználás volt. 

Azért nem az egy lakosra jutó mennyiség alakulását vizsgáltam, mert abban szerepet 

játszana a népesség számának változása is. Alapvetıen KSH adatokat használtam a 

kutatás során. Csak a háztartási fogyasztók villamosenergia-felhasználását 

vizsgáltam, nem pedig az összes fogyasztóét. Így kizártam a vizsgálatából az ipari 

felhasználókat, tehát a lakosság az eszerinti életszínvonal alakulását nagyobb 

pontossággal tudom mérni. 

Ma a magyarországi villamosenergia-elosztó hálózat összes hossza több mint 

150 ezer km (PERCZEL Gy. 2003). Mezıhegyesen a kisfeszültségő energia hálózat 

hossza 70,9 km. A település villamosenergia-ellátása teljesnek mondható bel- és 

külterületen egyaránt. 

A mezıhegyesi háztartási villamosenergia fogyasztók száma csökkent a 

vizsgált idıszakban. A csökkenést kiváltó tényezık a majori lakások folyamatos 

megüresedése, a termelési struktúra átalakulása (GÁL J. 2005). Mindezek ellenére a 
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felhasznált villamosenergia idırıl-idıre növekszik. A jelenség annak ellenére 

megfigyelhetı, hogy maguk az eszközök fajlagosan egyre kevesebb energiát 

fogyasztanak (GÁL J. 2002). 

A villamosenergia-ellátás színvonalát az egy háztartási fogyasztóra jutó 

felhasználás mennyisége alapján vizsgáltam. A 18 békés megyei település közül 14-re 

jellemzı, hogy a felhasznált villamosenergia mennyisége növekedett 1990-2006 között. 

Kivételt képez ez alól Dévaványa, Elek, Gyomaendrıd és Szeghalom. Ezeken a 

településeken csökkent a villamosenergia-felhasználás (21. térkép).  

 

 
21. térkép Egy fogyasztóra jutó évi villamosenergia-felhasználás 

 (1990 - 2006) (kWh) 
Forrás: KSH adatok 

A térképet szerkesztette: Firbás-Térkép Stúdió 
 

A lakosság anyagi viszonyaira utal az egy háztartási fogyasztóra jutó évi 

felhasználás nagysága. Minél magasabb a fogyasztás mértéke, annál több háztartási 

elektromos berendezésre tudunk következtetni (DÖVÉNYI Z. 1980). Ezek 
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megvásárlásához pedig pénzre van szükség. Tehát ahol magas az egy fogyasztóra jutó 

villamosenergia-felhasználás, ott viszonylagos jólétben él a lakosság. 

Mezıhegyes 1990-ben a vizsgált települések között a 17. helyet foglalta el az 

egy háztartási fogyasztóra jutó villamosenergia-felhasználás alapján, csak Battonyán 

volt rosszabb a helyzet. 2001-ben valamivel több volt a villamosenergia-fogyasztás, így 

Mezıhegyes 14. a rangsorban, megelızve Gyulát, Battonyát, Békéscsabát és 

Orosházát. De mindkét esetben a kiemelt városok átlaga alatt volt az egy háztartási 

fogyasztóra jutó villamosenergia-felhasználás (ZSÓTÉR B. 2009c).  

Dévaványa, Elek, Gyomaendrıd és Szeghalom esetére jellemzı, hogy 

lakosaiknak életszínvonala romlott (a vizsgálat szerint) a vizsgált 17 évben, ez abból 

látszik, hogy az egy háztartási fogyasztóra jutó villamosenergia-felhasználás csökkent 

1990-2006 között. 

Láthattuk, hogy a gazdasági szférában bekövetkezett törés hatására a 

mezıhegyesi lakosok életszínvonala (a vizsgálatban feltételezettek szerint) nem érte 

el a békés megyei városok lakóinak átlagos életszínvonalát, nem tudott lépést 

tartani a megyei városok fejlıdésével. 

 A település fejlettségének egy másik fokmérıje, hogy a lakásállomány hány 

%-ába van bevezetve a vezetékes gáz. A vizsgált 18 békés megyei település közül 

1990-ben még négyben nem volt vezetékes gáz. 1990-ben a lakások gázellátásának 

47,7%-át a palackgáz biztosította. A többi lakásba be volt vezetve a hálózati gáz. 

DÖVÉNY Zoltán és KOVÁCS Zoltán (1991) kutatási jelentése kimutatta, hogy 1990-ben a 

belterületi lakások 4/5-e rá volt kötve a gázvezetékre. Ez az országban is magas 

aránynak számított. E tekintetben Mezıhegyes a 9. helyen állt az általam kiemelt 

települések rangsorában (22. térkép), megelızte Csorvást, Battonyát, Szarvast, 

Füzesgyarmatot, Gyomaendrıdöt, Dévaványát, Eleket, Szeghalmot és Vésztıt. Ezzel 

szemben 2006-ra lecsúszott az utolsó helyre. Ebben sem tudott lépést tartani a 

megyei városok fejlıdésével (ZSÓTÉR B. 2008a). 
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22. térkép Háztartási gázfogyasztók száma 

 a lakásállomány %-ában (1990-2006) 
Forrás: KSH adatok 

A térképet szerkesztette: Firbás-Térkép Stúdió 
 

2001-ben a mezıhegyesi lakások 37,4%-ában használtak palackgázt, a többiben 

vezetékest. De így is csak 17. volt a 18-as listán. 2006-ban pedig az utolsó. Fıként a 

majori lakásokba történı nehézkes gázbekötés miatt került a rangsor végére. A 

nagy területi távolságok miatt egyetlen majorban sincs vezetékes gáz. 

Egyre inkább csökken a háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége. Ennek 

legfıbb oka a folyamatos gázárak emelkedése. 

Meg kell még említenem, hogy PB gázpalackot használnak a majorokban, 

valamint azokban a belterületi háztartásokban is, ahol a vezetékes gázhálózat már ki van 

építve, tudniillik az úgynevezett kis- vagy nyári konyhai gázfelhasználást sokan 

palackos gázzal oldják meg. 
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Magyarország uniós csatlakozása óta különös figyelmet szentelnek a 

környezetvédelemnek, ezen belül a csatornázottságnak. A település fejlıdésének egy 

általam vizsgált harmadik fokmérıje egy km közüzemi vízhálózatra jutó közüzemi 

szennyvízcsatorna-hálózat hossza. Emellett érdemes megnézni még, hogy a lakások 

hány százaléka volt a közüzemi csatornahálózatba bekapcsolva az adott idıszakban. 

Ezeket a megye városainak megfelelı adataival összevetettem, majd rangsort állítottam 

fel a települések között, szintúgy, mint az elızı vizsgálatoknál. Alapvetıen KSH 

adatokra hagyatkoztam, valamint az ok-okozati összefüggések feltárásánál interjúk 

készítésére is szükség volt. 

A településen – természetes folyóvíz nem lévén – fúrt kutak létesítése vált 

szükségessé. A munkálatokat már az 1880-as években megkezdték. 1904-ben építették 

meg az elsı vízvezeték-hálózatot. A közterületi kifolyók  a város területén biztosítják 

az ivóvízellátást. A 90-es évek legelején 57 kifolyó üzemelt. 1994-tıl már csak 42 látta 

el a funkcióját, mivel 15 kifolyót gazdasági okok miatt megszüntettek. 1998-ra a 

kifolyók száma 65-re emelkedett, napjainkban 79 mőködik. A város szennyvíztisztító 

telepe 1975-ben készült el, melynek kapacitása 1350 m3/nap.  

A Mezıhegyesi Cukorgyár vízellátásának biztosítására 1889-ben élıvíz 

csatornát építettek, amely a Marosból szállította a répamosó vizet (TOKOVICS J. – VITAY 

J. 1989). Ezek a munkálatok tulajdonképpen a Száraz-ér szabályozásával egyidıben 

történtek (GAZDAG L. 1964). 

DÖVÉNY Zoltán és KOVÁCS Zoltán (1991) megállapították, hogy Mezıhegyes 

belterületén 1990 év elején lakások 91,5%-ában, a külterületen, a majorokban a lakások 

72%-ában volt bevezetve a víz.  

2001-ben az összes lakás 81,7%-ába volt vezetékes ivóvíz. Sajnos 

népszámlálási körzetenkénti adatbázis hiányában nem tudtam a külterületi, ezen 

belül a majoronkénti helyzetet felmérni, ezért volt szükség terepbejárásra. 

Megállapítottam, hogy az idık során a majorok infrastrukturális ellátásában 

lényeges fejlıdés történt, de még mindig elmarad a napjainkban elvárhatótól. 

Ugyanis a következı majorokban nincs kiépítve vezetékes ivóvízhálózat: 52., 73., 46., 

81. és a 47. majorban. Csatornázottságról egyetlen majorban sem beszélhetünk. 

Az egy lakosra jutó évi vízfogyasztás szempontjából Mezıhegyes 1990-ben az 

akkor még csak 12 békés megyei város rangsorában az 1. helyet foglalta el, tehát 

itt volt a legnagyobb a vízfogyasztás. 2001-re nıtt a békés megyei városok száma 17-
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re, ebben a rangsorban is az 1. helyet foglalta el Mezıhegyes (28. táblázat). Erre 

kerestem a magyarázatot. Interjút  folytattam több helyi önkormányzati képviselıvel. 

Az interjús felméréseim eredménye a következı: a Mezıhegyesi Ménesbirtok Zrt. 

tulajdonában van a település lakásállományának jelentıs hányada. Ezekben a szolgálati 

lakásokban vízmennyiség-mérıket csak az elmúlt néhány évben szereltek fel. Addig az 

ott élık csak vízdíj átalányt fizettek. Ebbıl következett, hogy korábban még a 

veteményes kertet is ivóvízzel öntözték, ezáltal igen jelentıs volt a vízfogyasztás. 

2006-ban már 18 város volt a megyében, ekkor már az egy lakosra jutó évi 

vízfogyasztás szerint már csak az 5. helyen szerepelt Mezıhegyes. Ez egyrészt a 

vízmennyiség-mérık felszerelésének köszönhetı, másrészt a megyében nıtt a városok 

száma (ZSÓTÉR B. 2009b). 

 

28. táblázat Egy lakosra jutó évi vízfogyasztás (m3), valamint egy km közüzemi vízhálózatra jutó 
közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza (m) 

Egy lakosra jutó évi vízfogyasztás, m3 
Egy km közüzemi vízhálózatra jutó 

közüzemi szennyvízcsatorna-
hálózat, m Város 

1990 /a 2001 /a 2006 /b 1990/c 2001 2006 

Békéscsaba 55,2 30,6 35,3 398,6 265,5 285,1 
Battonya 58,7 24,7 29,2 221,2 220,8 238,5 
Békés 43,7 29,1 33,3 201,2 592,6 813,0 
Csorvás 31,7 30,5 31,9 37,6 459,6 1 220,2 
Dévaványa 37,5 24,8 29,6 - 548,2 756,1 
Elek 38,9 30,0 30,1 73,0 344,4 525,7 
Füzesgyarmat 42,0 25,5 28,7 89,0 186,5 137,4 
Gyomaendrıd 39,9 22,8 25,9 264,0 293,3 1 091,4 
Gyula 58,1 39,2 38,5 542,3 449,4 674,3 
Mezıberény 34,0 24,7 28,1 236,8 297,3 572,7 
Mezıhegyes 90,2 46,1 32,8 111,7 353,5 507,6 
Mezıkovácsháza 40,4 25,8 29,7 262,1 262,1 708,6 
Orosháza 50,7 31,5 33,0 436,4 368,7 388,0 
Sarkad 49,1 27,4 30,4 114,8 305,4 648,0 
Szarvas 38,1 27,9 30,2 614,3 670,9 609,6 
Szeghalom 55,6 32,8 29,3 234,9 347,1 500,8 
Tótkomlós 44,4 30,7 31,6 57,6 151,0 235,7 
Vésztı 30,9 23,3 27,4 96,5 233,7 301,7 
a/ Háztartásoknak szolgáltatott 
víz b/ A lakosságnak szolgáltatott víz 

c/ csapadékcsatornával 
együtt 

Forrás: KSH 
 

Az egy km közüzemi vízhálózatra jutó közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat 

hosszát tekintve Mezıhegyes az 1990-2006 közötti idıszakban a vizsgált települések 

közül sosem volt a legjobban csatornázottak között. Az 1990-es 12-es listán 12. volt, a 

2001-es 17-es listán 7. és 2006-ban a 18 város rangsorában 11 (23. térkép). 1990-ben 
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az egy km közüzemi vízhálózatra jutó közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza a 

megye városokban átlagosan 296,3 m volt, Mezıhegyesen ettıl jóval kevesebb 111,7 m. 

2001-ben a megyei városok átlagos értéke 354,1 m volt, ettıl Mezıhegyes már nem 

jelentıs mértékben maradt le (353,5 m). 2006-ban a megyei városi átlag 508,7 m volt, 

Mezıhegyesen 507,6 m.  

 

 
23. térkép Egy km közüzemi vízhálózatra jutó közüzemi 

 szennyvízcsatorna-hálózat hossza (m)  
Békés megye néhány településén (1990-2006) 

Forrás: KSH adatok 
A térképet szerkesztette: Firbás-Térkép Stúdió 

 

 2006-ban a mezıhegyesi lakások 45,6%-a a közüzemi csatornahálózatba be 

volt kapcsolva, ez a megyei városok átlagától (58,5%) negatív irányban tért el. A 

közüzemi csatornahálózatba bekapcsolt lakások arányát tekintve 2006-ban a megye 

városainak rangsorában Mezıhegyes a 13. helyet foglalta el (24. térkép). Megelızte 

Mezıkovácsházát (24,2%), Vésztıt (24,2%), Füzesgyarmatot (17,3%), Tótkomlóst 
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(16,6%) és Battonyát (9,1%). 2006-ban Békésen a lakások 90,2%-a be volt kötve a 

közüzemi csatornahálózatba, ezzel Békés megye legjobban csatornázott városa volt.  

 

 
24. térkép A közüzemi csatornahálózatba bekapcsolt 

lakások aránya (1990-2006) (%) 
Forrás: KSH adatok 

A térképet szerkesztette: Firbás-Térkép Stúdió 
 

 

Összességében a lakásállománybeli változások, a villany-, gáz-, vízellátás, 

valamint a csatornázottság adatait figyelembe véve megállapítható, hogy a vizsgált 

idıszakban Mezıhegyes semmilyen tekintetben nem érte el a békés megyei városok 

átlagos színvonalát sem.  
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4.5 A fennmaradt majorokról 
 
 

1784-ben 84 major volt. Számuk 1891-ben 90-re nıtt. Mára már csak 17 marad meg.  

A helyszínbejárást követıen ezeket egyenként ismertetem (25. térkép), majd 

tipizálom. 

 

21. major Kamaráspuszta 

A majorban találhatók egykori részben átalakított mezıgazdasági üzemi épületekbıl 

létrejött mezıgazdasági tároló és feldolgozó üzemek. Itt látható még egy Hild-féle 

mőemlék magtár, valamint egy szakaszon megmaradt kisvasúti sín. Gazdasági és 

lakófunkció együtt van jelen. A lakások megosztva ménesbirtoki és önkormányzati 

tulajdonban vannak. 

 

22. major Belsıkamarás puszta 

A major magántulajdonban van. Jelenleg nincs használva, az épületek állapota és a 

környezet is viszonylagosan elhanyagolt. 

 

 
25. térkép Mezıhegyes a majorokkal 

A térképet szerkesztette: Firbás-Térkép Stúdió 
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23. major Főperegpuszta 

A major szintén magántulajdonban van, nem használják. Az épületek állapota és a 

környezet is gondozott. Egy mőemlék zabsiló található itt, ill. egy hatalmas Hild jellegő 

istálló.  

 

81. major Külsıfecskés puszta 

Az ún. önkormányzati majorok egyike, ahol gyakorlatilag szabályos utcahálózatra 

főzıdnek fel a lakóépületek. Ezek mellett jelen vannak a mezıgazdasághoz kapcsolódó 

tároló létesítmények. 

 

73. major Csatókamarás 

A major két részre különül el. Az északi terület olyan, mint a 81. major, ám ma már 

összesen két épület lakott. A déli területen voltak a közösségi funkciók, ill. ma ennek a 

területnek részbeni gazdasági hasznosítása van jelen. 

 

6. major Komlósfecskéspuszta 

A major a volt birtoki majorok közül a leginkább „élı”. Mára az épületek egy része 

magántulajdonban került. Együtt van jelen a lakófunkció az idegenforgalmi célú 

lótartással. Itt van a város második fedett lovardája, ahol komplex vendéglátási kínálatot 

nyújtanak. 

 

20. major Kamaráspuszta 

A major a lótenyésztés helyszíne, az ún. kancaménes van itt elhelyezve. Emellett 

lakófunkciója is van a majornak. Az ingatlanok ménesbirtoki tulajdonban vannak. 

 

17. major  

A majorban csak néhány lakás és a MEZİPRODUCT Kft. főszerraktára található egy 

jól karbantartott Hild jellegő istállóépületben, amely a Kft. tulajdona. 

 

52. major Belsıperegi tanyák 

Önkormányzati jellegő major, ahol elsısorban a „hétvégi házas” felhasználás a jellemzı 

egy-egy mezıgazdasági tároló telep mellett.  
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46. major  

A majorban egy állandó lakos van, továbbá egy erdész állattartó telepe. Helyi értéket 

képviselı épületek is találhatók itt. 

 

47. major Külsıpereg-Rákóczitelep 

A major lakófunkcióval rendelkezik. Megtalálhatjuk még az egyik szeszgyár romjait. A 

vízellátás helyi kútról van megoldva. A majorban igen jó állapotú, tipikus majori 

iskolaépület található.  

 

57. major Belsıperegpuszta 

A major alapvetıen birtoki major. Két részre osztható, melyek közül az északi rész 

gazdasági telephelyek területe, a déli igazgatósági épülettel és lakásokkal klasszikus 

majorsági terület. A majorban mőemlékek találhatók, igen rossz állapotban. 

 

28. major Újmezıhegyes 

A majorban az egykori cselédlakások utódaiban megmaradt lakások és a 

mezıgazdasághoz kapcsolódó gazdasági funkciók is jelen vannak.  

 

48. major  

A major a lótenyésztés színhelye, a csikóménes van itt elhelyezve. Itt található az ún. 

csikóslak. 

 

39. major Árokospuszta 

A majorban minden együtt van, ami a hajdani birtoki majorokat jellemezte: lóistálló, 

cselédlakások, zabsiló. A mőemléki épületek jó állapotban vannak. A lakosok száma 

viszonylag alacsony, 41 fı él itt. 

 

Kendergyár 

A volt kendergyár területe a „PACE” Kft. tulajdona. A vízszolgáltató maga a Kft. 

Viszonylag magas lakásszám jellemzi a területet.  
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18. major Ómezıhegyes 

Közvetlenül a belterület mellett található. Nagy részén a lakófunkció dominál, de 

emellett jellemzıen mezıgazdasági szerepkört betöltı állattartó létesítmények is 

vannak. Található itt mőemlék is: Hild udvar.  

 

 

A mezıhegyesi majorok között tulajdonforma szerint megkülönböztethetünk: 

1. magán tulajdonban lévı (22., 23., 17., 46. major, Kendergyár), 

2. önkormányzati jellegő (81. major), 

3. birtoki majorokat  (20., 57., 48. major). 

 

Ezek a tulajdonformák leggyakrabban nem tisztán, hanem keverten jelennek meg az 

egyes majorokban: 

• önkormányzati és birtoki tulajdon (21. major), 

• önkormányzati és magántulajdon (73., 52. major), 

• önkormányzati, birtoki és magántulajdon (18. major), 

• magántulajdon és birtoki tulajdon (6., 47., 28., 39. major). 

 

Ha funkciók szerint nézzük, akkor az alábbi típusok jellemzık: 

1. lakó funkció (tisztán, csak a 47. majorban fordul elı), 

2. „hétvégi házas”,  

3. gazdasági funkció, 

4. idegenforgalmi célú lótartás, 

5. lótenyésztés, 

6. nem használják (22. és a 23. major). 

 

Egy-egy major egyszerre több funkciót lát el. Pl. 

• lakó és gazdasági (18., 21., 81., 73., 17., 46., 57., 28., 39., Kendergyár), 

• idegenforgalmi célú lótartás és lakó funkció (6. major), 

• lótenyésztés és lakó funkció (20., 48. major), 

• „hétvégi házas” és gazdasági funkció (52. major). 
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A korábbi fejezetekben már említettem, hogy a majorokat kimondottan 

lótenyésztésre hozták létre, mert ez volt a legmegfelelıbb településforma, ami a célnak 

megfelelt. Mára egy-két majorban maradt csak meg a lótenyésztési funkció, vagy 

átalakult idegenforgalmi lótartássá.  

 Az értekezés során láthattuk, hogy a majorok nem tudtak lépést tartani a 

fejlıdéssel, ezáltal nem jelentek vonzó lakóteret. A legalapvetıbb infrastruktúra sincs 

néhol kiépítve pl. vezetékes ivóvíz. Egyetlen majorban sincs vezetékes gáz, 

csatornázásról sem beszélhetünk. Üzletek, vendéglátóhelyek sincsenek.  
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5 Az eredmények összefoglalása - kölcsönhatások 
vizsgálata a szférák között 

 

A dolgozatom elején feltett hipotéziseket igyekeztem vizsgálataimmal 

alátámasztani. A tetraéder-modellt alkalmaztam az értekezés megírása során, a 

hipotéziseimet is igyekeztem ezen logika szerint megfogalmazni, valamint a szerkezeti 

felépítésben is ez volt irányadó.  

 

A hipotéziseim a következık voltak:  

1. Mezıhegyes hosszú idın keresztül kedvezıbb helyzetben volt, mint a 

környezetében lévı települések azáltal, hogy úgy telepítették. A telepítés 

alapja a gazdasági szféra volt, ami a többi szférát felemelte. Mikor 

megroppant, magával rántotta a többit. 

2. A gazdasági funkció kiteljesedése javítja, szétesése szétveri a település többi 

szféráját. 

3. A major hozzájárult a település prosperitásához. A lótenyésztéshez a major 

volt a legmegfelelıbb gazdálkodási és települési forma. A település pályáját 

segítette a felívelésben. 

4. A gazdasági szféra összeomlása azt eredményezi, hogy a major társadalmi 

struktúrája is szétesik. 

 

Tézisek: 

1. A gazdasági funkció megtorpanása - a Mezıhegyesi Ménesbirtok 

átszervezése, majd privatizációja, valamint a Mezıhegyesi Cukorgyár 

bezárása - a következıket eredményezte a gazdasági szférában: a településen 

maradt felszabadult munkaerı nagy részét a harmadik szektor és a 

mezıgazdaság vette fel. Kis tıkével sok kereskedelmi vállalkozás jött létre, 

valamint nıtt az önfoglalkoztató kényszervállalkozók száma. A ténylegesen 

mőködı vállalkozások száma a regisztráltakhoz képest 9%-kal kevesebb 

volt, sıt 2006-ra még ez is lecsökkent 2,2%-kal. A vállalkozások területi 

sőrősége 2,06 db/km2-rıl lement 2,02 db/km2-re. Ennek okára az interjúk  
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során derült fény. A környezı települések pl. Végegyháza és 

Medgyesegyháza ebben az idıszakban a vállalkozásoknak kedvezıbb 

feltételeket biztosított a helyi iparőzési adó fizetésével kapcsolatban, 

ennek a vállalkozáselszívó hatása érzıdött Mezıhegyesen is. Emellett 

megjelentek az olcsó árukat kínáló kínai üzletek, amelyekkel a helyi 

butikok nem tudták felvenni a versenyt és kénytelenek voltak megszüntetni 

vállalkozásukat. Az 1000 lakosra jutó regisztrált vállalkozások számát 

nézve Mezıhegyes a megye általam kiemelt 18 településének listáján 2001-

ben a 13. volt. 2006-ban már csak 14. Mindkét idıpontban jóval a békés 

megyei átlag alatt maradt a 321 ill. 314 regisztrált vállalkozásával. 

Korábban a majorokban a lótenyésztés céljából jöttek létre, késıbb 

emellett jelentıssé vált a szarvasmarha és a sertéstenyésztésük is, 

napjainkra mindezek szerepe lecsökkent. 

2. A munkanélkülivé lett népesség jelentıs része elköltözött. A migrációval 

kapcsolatban a vizsgálatokat a lakossági ki- és bejelentılapok részletes 

elemzésével végeztem (4.2.1. alfejezet). A településrıl fıként a 30-44 és a 45-

59 éves korosztály vándorolt el. Az állását elvesztett képzett emberek, akik 

javarészt nem tudtak elhelyezkedni, kénytelenek voltak vidéken munkát 

keresni. Ha nem volt túl nagy távolságra az új munkahely, és anyagilag 

megengedhették maguknak, akkor vállalták az ingázást, de az esetek 

többségében elköltöztek más településre. A képzett, fiatal, valamint 

középkorú munkavállalókból Mezıhegyes veszteséget szenvedett. A 

mezıhegyesi népesség szerkezete (4.2.2. alfejezet) így megváltozott. A 

település korfáján jól látszik, hogy mely korosztályok hiányoznak. A népesség 

nem csak a természetes fogyás következtében lett kevesebb, hanem a 

vándorlási különbözet volt meghatározóbb. A település népessége nagyobb 

ütemben öregszik, mint Magyarország népessége. Kimutattam, hogy a 

magasabb iskolai végzettségőek hagyták itt a települést. A foglalkoztatásban a 

szolgáltatási ágazat (kereskedelem, közlekedés, postai, távközlési stb.) vezetı 

helyre került, második helyre szorítva a mezıgazdaságot. Mezıhegyes 

társadalmának szerkezete a gazdasági szféra szétesésének következtében 

jelentıs átalakuláson ment keresztül. Szétverte a majorok társadalmát is, 

népessége folyamatosan csökkent. A vizsgált idıszakban a majori lakosság 
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településen belül vándorolt. Nem felelt meg az igényeknek a major, jobb 

életfeltételeket kínált a zárt település. Nem csoda, hiszen az értekezés során 

láthattuk a kommunális ellátottsággal kapcsolatos problémákat. De nem csak 

ez jelenti a fı okot, hanem az, hogy amint az egyes majorokban a 

gazdasági funkció megszőnt, a népesség úgy fogyott, hiszen településen 

belül is oda költöztek, ahol a munkahely volt. 

3. A történeti részben írtam arról részletesen, hogy hajdanán Mezıhegyesnek 

igen fejlett volt az iparvasútja kb. 80 km hosszú, mert minden majorba 

elvezet. Mezıhegyes ipari létesítményeinek (pl. gızmalom, főrésztelep, 

téglagyár, jéggyár, digesztor) kiszolgálására építették. Ez már sajnos csak a 

múlté. A valamikor gazdasági fellendülés felemelte az infrastruktúrát (3.4.1, 

3.4.2. és a 3.4.3. fejezetekben). 

Az infrastrukturális szférára  is kihatott a gazdasági szféra megroppanása. 

Az eladott vasúti menetjegyek drasztikus csökkenését részben a cukorgyár 

bezárása, ezáltal környezı településekrıl bejáró napi ingázók számának 

csökkenése okozhatta. A vasúti teherforgalom a vizsgált idıszakban 

jelentısen lecsökkent. A cukorgyár mőködéséhez kötıdött a teherszállítás 

nagy része. A leadott áruk, anyagok 65%-át a cukorrépa 24%-át a mészkı 

tette ki. A feladott áruk és anyagok 23%-a nedves szelet, 15%-a melasz volt. 

Az ipari tevékenység megszőntével csökkent az utakon a nehéz-

tehergépkocsi forgalom.  

Kereskedelmi vállalkozások jöttek létre nagy számban. A 4.4.2. 

alfejezetben vizsgáltam részletesen.  

A település lakóinak élelmiszer vásárlási szokásait önkitölt ıs kérdıívek 

segítségével vizsgáltam. Helyszínnek három, a város központjában lévı, 

viszonylag forgalmas élelmiszerboltot választottam. A felmérés három 

napos volt és a három üzletben párhuzamosan kitöltetık segítségével folyt. 

Összesen 335 db kérdıív került kitöltésre. A három üzletben megforduló 

vásárlók nagy része szakmunkás, vagy nyugdíjas, a vásárlók korszerkezete 

lényegében hasonlít a település népességének korszerkezetére. Arra a 

kérdésre, hogy általában mekkora összeget költ el egy ilyen bevásárlás során 

a vizsgált három üzletben a vásárlók jelentıs része 1.000 Ft alatti (62%), 

illetve 1.000-5.000 Ft közötti (34%) összeget jelölt meg. A vásárlások 
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gyakoriságára a napi bevásárlás a jellemzı (67%). A legfontosabb alapvetı 

élelmiszereket veszik meg ezekben a boltokban az emberek pl. a napi tejet, 

kenyeret. A válaszadók 20%-a kétheti-, 9%-a heti gyakorisággal jár el 

vidéki településekre nagy bevásárlás céljából. Egy részük (15%) 

Mezıkovácsházára jár a Pennybe, valamint Orosházára a TESCO-ba. 

Arra a kérdésre, hogy mi az oka, hogy ott vásárolnak, sokan a TESCO 

nonstop nyitva tartására hivatkoztak, vagy ha már úgyis több hivatalos 

ügyet csak Mezıkovácsházán tudnak intézni, ezzel együtt megoldják a 

bevásárlást is. Vannak, akik az akciók miatt utaznak vidékre. Néhányan 

átjárnak a tótkomlósi piacra is hetente. A válaszadók 9%-a Szegeden szokott 

bevásárolni heti-, vagy kétheti rendszerességgel. A gyermekeiket Szegeden 

taníttató szülıkrıl van szó, akik esetleg hozzák-viszik gyermekeiket és 

közben megveszik a szükséges termékeket. A kérdıívkitölt ık 70%-a 

mezıhegyesi volt. Néhányan átjárnak vásárolni Pitvarosról, 

Ambrózfalváról . Tulajdonképpen a három, mezıhegyesi viszonylatban 

forgalmas élelmiszerboltnak a vonzáskörzete csupán ennyi. A majori 

lakosoknak csak egy kis része vásárol az említett három üzletben, pedig 

külterületen nincsenek boltok, és mint tudjuk a mezıhegyesiek 

egyharmada ott él. A majorok lakóinak vásárlási szokásaival 

kapcsolatban interjúkat készítettem, összesen 14-et, külterületi 

lakosokkal. Kevert típusú interjút alkalmaztam, amely során kiderült, 

hogy a majorok alapvetı élelmiszerrel való ellátását (pl. tej, kenyér) egy 

mozgó ABC biztosítja, emellett néhány éve mőködik a tanyagondnoki 

szolgálat is. A területileg megbízott tanyagondnok segíti a majorok lakóit 

nem csak az élelmiszerek, hanem a tartós fogyasztási cikkek beszerzésében és 

hazaszállításában is. Az autóval rendelkezı, „tehetısebb” majorlakók 

hetente eljuthatnak egy környezı nagyobb település bevásárlóközpontjába 

(pl. Orosházára, Mezıkovácsházára). A hétfıi és a szombati tótkomlósi piac 

a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek a konyhakert után a második legfıbb 

beszerzési forrása a majorlakók számára. Sajnos nem lehet figyelmen kívül 

hagyni, hogy Mezıhegyesen a fizetıképes kereslet csekély, hiszen a lakosság 

nagy részének alacsony a jövedelme. 
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Meg kell említenem, hogy a falusi szálláshelyek egyharmada a szerényebb 

infrastrukturális kiépítettség ellenére külterületen, a majorokban 

található. 

A családok elvándorlásának következtében a gyermekek száma 40%-kal 

csökkent a településen, ennek egyenes következménye lett, hogy az 

intézmények nem tudnak annyi óvodapedagógust és tanárt foglalkoztatni. A 

vizsgált idıszakban a tanerık számát 13 fıvel, az osztálytermek számát 18 

db-bal csökkentették. Bezárták a majori óvodákat és az iskolákat az 

alacsony gyermeklétszám miatt. 

Meglepı, hogy ezzel ellentétesen alakultak a tanulói létszámadatok a 

középiskolában. A vizsgált idıszakban a nappali oktatásban résztvevı 

középiskolai tanulók száma 3,5-szeresére nıtt, a pedagógusok száma 6,75-

szorosára. 

A tanyagondnoki rendszernek köszönhetıen a majorok lakói is akadály 

nélkül igénybe tudják venni az egészségügyi alapellátást. 

Mezıhegyes sem az egy háztartási fogyasztóra jutó villamosenergia-

felhasználás tekintetében, sem a lakásállomány vezetékes gázzal való 

kiépítettségében nem tudott lépést tartani a megyei városok fejlıdésével. 

A lakosság anyagi viszonyaira utal az egy háztartási fogyasztóra jutó évi 

felhasználás nagysága. Minél magasabb a fogyasztás mértéke, annál több 

háztartási elektromos berendezésre tudunk következtetni (DÖVÉNYI Z. 1980). 

Ezek megvásárlásához pedig pénzre van szükség. Tehát ahol magas az egy 

fogyasztóra jutó villamosenergia-felhasználás, ott viszonylagos jólétben él 

a lakosság. Mezıhegyes 1990-ben a vizsgált települések között a 17. helyet 

foglalta el az egy háztartási fogyasztóra jutó villamosenergia-felhasználás 

alapján, csak Battonyán volt rosszabb a helyzet. 2001-ben valamivel több volt 

a villamosenergia-fogyasztás, így Mezıhegyes 14. a rangsorban, megelızve 

Gyulát, Battonyát, Békéscsabát és Orosházát. 

A település fejlettségének egy másik fokmérıje, hogy a lakásállomány 

hány %-ába van bevezetve a vezetékes gáz. Az általam vizsgált 18 békés 

megyei település közül 1990-ben még négyben nem volt vezetékes gáz. 1990-

ben a lakások gázellátásának 47,7%-át a palackgáz biztosította. A többi 

lakásba be volt vezetve a hálózati gáz. 1990-ben a belterületi lakások 4/5-e rá 
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volt kötve a gázvezetékre. Ez az országban is magas aránynak számított. E 

tekintetben Mezıhegyes a 9. helyen állt az általam kiemelt települések 

rangsorában, megelızte Csorvást, Battonyát, Szarvast, Füzesgyarmatot, 

Gyomaendrıdöt, Dévaványát, Eleket, Szeghalmot és Vésztıt. Ezzel szemben 

2006-ra lecsúszott az utolsó helyre. Mezıhegyes a majori lakásokba történı 

nehézkes gázbekötés miatt került a megyei rangsor végére. A nagy területi 

távolságok miatt egyetlen majorban sincs vezetékes gáz. PB gázpalackot 

használnak.  

A háztartások vízfogyasztása a megyében itt volt a legnagyobb. Erre 

kerestem a magyarázatot. Interjút  folytattam több helyi önkormányzati 

képviselıvel. Az interjús felméréseim eredménye a következı: a Mezıhegyesi 

Ménesbirtok Zrt. tulajdonában van a település lakásállományának jelentıs 

hányada. Ezekben a szolgálati lakásokban vízmennyiség-mérıket csak az 

elmúlt néhány évben szereltek fel. Addig az ott élık csak vízdíj átalányt 

fizettek. Ebbıl következett, hogy korábban még a veteményes kertet is 

ivóvízzel öntözték, ezáltal igen jelentıs volt a vízfogyasztás. 2006-ban 18 

város volt a megyében, ekkor már az egy lakosra jutó évi vízfogyasztás 

szerint már csak az 5. helyen szerepelt Mezıhegyes. Ez egyrészt a 

vízmennyiség-mérık felszerelésének köszönhetı, másrészt a megyében nıtt 

a városok száma. Az idık során a majorok infrastrukturális ellátásában 

lényeges fejlıdés történt, de még mindig elmarad a napjainkban 

elvárhatótól. Ugyanis a következı majorokban még nincs kiépítve 

vezetékes ivóvízhálózat: 52., 73., 46., 81. és a 47. majorban.  

Az egy km közüzemi vízhálózatra jutó közüzemi szennyvízcsatorna-

hálózat hosszát tekintve is a megyei rangsor végén kullog a település. Nem 

meglepı, hiszen csatornázottságról egyetlen majorban sem beszélhetünk. 

2006-ban a mezıhegyesi lakások 45,6%-a volt a közüzemi 

csatornahálózatba bekapcsolva, ez a megyei városok átlagától (58,5%) 

negatív irányban tért el. A közüzemi csatornahálózatba bekapcsolt lakások 

arányát tekintve 2006-ban a megye városainak rangsorában Mezıhegyes a 13. 

helyet foglalta el. Megelızte Mezıkovácsházát (24,2%), Vésztıt (24,2%), 

Füzesgyarmatot (17,3%), Tótkomlóst (16,6%) és Battonyát (9,1%). 
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Az infrastrukturális szférában történt változásokat figyelembe véve 

megfogalmazható, hogy Mezıhegyes a vizsgált idıszakban semmilyen 

tekintetben nem érte el a békés megyei városok átlagos színvonalát sem, 

sıt fejlıdésben fokozatosan lemarad tılük a gazdasági szféra 

megroppanását követıen. 

4. A mezıhegyesi majorok között tulajdonforma szerint 

megkülönböztethetünk: magán tulajdonban lévı (22., 23., 17., 46. major, 

Kendergyár), önkormányzati jellegő (81. major) és birtoki majorokat  (20., 

57., 48. major). Ezek a tulajdonformák leggyakrabban nem tisztán, hanem 

keverten jelennek meg az egyes majorokban: 

• önkormányzati és birtoki tulajdon (21. major), 

• önkormányzati és magántulajdon (73., 52. major), 

• önkormányzati, birtoki és magántulajdon (18. major), 

• magántulajdon és birtoki tulajdon (6., 47., 28., 39. major). 

Ha funkciók szerint nézzük, akkor az alábbi típusok jellemzık: lakó 

funkció (tisztán, csak a 47. majorban fordul elı), „hétvégi házas” funkció, 

gazdasági funkció, idegenforgalmi célú lótartás, lótenyésztési funkció, 

vagy éppen nem használják (22. és a 23. major) az adott majort. 

Egy-egy major egyszerre több funkciót lát el. Pl. 

• lakó és gazdasági (18., 21., 81., 73., 17., 46., 57., 28., 39., Kendergyár), 

• idegenforgalmi célú lótartás és lakó funkció (6. major), 

• lótenyésztés és lakó funkció (20., 48. major), 

• „hétvégi házas” és gazdasági funkció (52. major). 
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6 A kutatás további irányai 
 
 

A disszertáció írása közben sok gondolat felvetıdött a további kutatásokat illetıen: 

• Majd a 2011-es népszámlálási adatok alapján népszámlálási körzetenként, 

esetleg utcákra lebontva is meg lehetne vizsgálni a társadalmi szféra egyes 

elemeit, ill. azok változásait. 

• A sajátos majori életformáról egy társadalomföldrajzi-, szociológiai összefoglaló 

tanulmány elkészítése idıszerő lenne. 

• A dolgozatban már említettem, hogy tervezik az Arad – Pécska – Battonya – 

Mezıhegyes – Szeged vasútvonal helyreállítását. Amennyiben ez megvalósulna, 

érdemes lenne vizsgálni a Mezıhegyesre kifejtett hatásait. 

• Ha elkészül a közelben lévı M43-as autópálya, mennyire fogja majd 

befolyásolni a Mezıhegyesen átmenı forgalom alakulását, valamint a 

mezıhegyesiek utazási hajlandóságát, ezáltal vásárlási szokásait? 

• A szállodai idegenforgalom túl a magánszállások idegenforgalmi jellemzıit, 

valamint a lovas programokon résztvevık összetételét is érdemes lenne 

vizsgálni. 

• Meg kellene vizsgálni részletesebben, kérdıíves módszerrel a háztartások 

villamosenergia-fogyasztási szokásait, az egy háztartásban lévı elektromos 

készülékek számát, valamint energiaosztályba való besorolását. 

• Mezıhegyes és a környezı települések közötti funkciómegosztást érdemes lenni 

megnézni, hogy az utóbbi húsz évben mennyiben változott. 
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Köszönetnyilvánítás 
 
 

A dolgozatom végén hálás szívvel mondok köszönetet minden hozzám 

közelállónak, hogy segítette munkámat. Különleges köszönettel tartozom 

témavezetımnek, Tóth József rector emeritus professzor úrnak, hogy az általa vezetett 

doktori iskola befogadta a témámat, s aki mindvégig ıszinte jószándékkal segített és 

bátorított.  

Szeretném kifejezni köszönetemet helyi témavezetımnek, Gál József 

intézetvezetı egyetemi docens úrnak mindazért, hogy fáradságot nem ismerve segített a 

kutatásom, majd az értekezés írásának elırehaladásában. 

Köszönetet szeretnék mondani Véha Antal dékán úrnak, amiért támogatott és 

ösztönzött e munka elkészítése során. 

 Hálával tartozom családomnak, melynek tagjai lehetıvé tették, hogy 

tanulhassak, nyugodt hátteret biztosítottak tanulmányaim és a kutatás idıszaka alatt.  
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Függelék 
Felmérés a vásárlási szokásokról 

Mezıhegyes, 2009. 08. 26-28. 
 
 

A kérdıív kitöltése önkéntes és név nélkül történik. A feldolgozás során semmilyen 
módon nem lehet következtetni a válaszadó személyére.  
 
Kérem, karikázza be a megfelelı válasz betőjelét, illetve írja a válaszát a kipontozott 
vonalra! 
 

1. Foglalkozását tekintve Ön 
a) Értelmiségi 
b) Egyéb szellemi 
c) Vállalkozó 
d) Szakmunkás 
e) Nyugdíjas 
f) Egyéb:……………. 

 
2. Az Ön életkora 

a) 14 év alatt 
b) 15-19 év 
c) 20-24 év  
d) 25-29 év 
e) 30-34 év 
f) 35-39 év 
g) 40-44 év 
h) 45-49 év 
i) 50-54 év 
j) 55-59 év 
k) 60 év felett 

 
3. Általában mekkora összeget költ el egy ilyen vásárlás során? 

a) 1.000 Ft alatt 
b) 1.000-5.000 Ft  
c) 5.000-10.000 Ft 
d) 10.000 Ft felett 

 
4. Milyen gyakran jár ebbe az üzletbe vásárolni? 

a) Naponta 
b) Hetente 
c) Kéthetente 
d) Ritkán 
e) Egyéb….. 
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5. Milyen gyakran vásárol élelmiszert vidéken? 

a) Naponta 
b) Hetente 
c) Kéthetente 
d) Ritkán 
e) Egyéb….. 
 

6. Melyik vidéki településen vásárol? 
a) Tótkomlós 
b) Battonya 
c) Mezıkovácsháza 
d) Orosháza 
e) Békéscsaba 
f) Szeged 
g) Egyéb: ………………….. 

 
7. Mi az oka, hogy éppen ott vásárol? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

8. Melyik településen lakik? 
……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Köszönöm a válaszokat! 
 


