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1. Tudományos elızmények és célkitőzések 
 

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 
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a majornak a zárt településhez képest mennyivel rosszabb 
az infrastrukturális ellátottsága.  

• 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 
mőködı 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 
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elmúlt két évtizedrıl. Ezzel az értekezéssel szeretnék 
hozzájárulni a város minden lakóját érintı jelentıs 
eseményhez. 
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 ismertettem, valamint a szükséges anyagokat és 
azok forrásait vettem számba részletesen.  

• A második logikai egység az elméleti alapozás céljából a 
szakirodalmi anyag áttekintését foglalja magába. Itt 
került 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 
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bontottam. Az elsı szakasz Mezıhegyes megalapításától 
Trianonig terjed, a második a két világháború közötti idıt 
öleli fel, a harmadik a második 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 ismertettem, vizsgáltam az 
elmúlt húsz év társadalmi-, gazdasági-, és 
infrastrukturális változásait a hipotéziseim igazolása, 
illetve megcáfolása érdekében.  

• A negyedik logikai egységben a kutatási eredményeimet 
foglaltam össze. 

• Végül a kutatás jövıbeli lehetséges irányait vázoltam fel. 
 
 

2. Kutatási anyag és módszer 
 
 

Az elıbbiekben megfogalmazott cél eléréséhez, valamint a 
felállított hipotézisek bizonyításához, illetve megcáfolásához a 
következı módszereket, szakirodalmi forrásokat, adatgyőjtési 
technikákat alkalmaztam: 
• Értekezésem TÓTH József tetraéder modelljének 

alkalmazásával írtam 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) 



 5 

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. 

• 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 
került sor. A kapott adatokat mindig viszonyítottam 



 6 

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 volt. 

• 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 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 magyarázatához. Mindig az aktuális 
alfejezeteknél jeleztem, hogy interjút alkalmaztam és hogy 
ez milyen összefüggésrendszert eredményezett. Elsısorban 



 7 

képviselı-testületi tagokkal és az aljegyzıvel folytattam 
beszélgetést, valamint a legjelentısebb 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 
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 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  érintettem határterületeket, határtudományokat 
úgymint gazdaságtörténet, helytörténet, demográfia, szociológia 
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stb. Egyetértve TÓTH Józseffel a társadalomtudományok eddigi 
eredményeit „adaptálom, de nem tekinthetem feladatomnak a 
társadalomtudományok oldaláról való hiánytalan szintézist” (TÓTH J. 
1976:12).  
 
 

3. Az eredmények összefoglalása 
 
 
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 megye kiemelt 18 
településének részletes adatait láthatjuk az 1. 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. 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. 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. 
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1. térkép A regisztrált vállalkozások száma Békés megye 

néhány településén (2001 – 2006) 
Forrás: KSH 

A térképet szerkesztette: Firbás-Térkép Stúdió 
 
 Korábban a majorokban a lótenyésztés céljából 
jöttek létre, késıbb emellett jelentıssé vált a szarvasmarha és a 
sertéstenyésztésük is, napjainkra mindezek szerepe lecsökkent. 
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 2. A munkanélkülivé lett népesség jelentıs része 
elköltözött. A migrációval kapcsolatban a vizsgálatokat a lakossági 
ki- és bejelentılapok részletes elemzésével végeztem. 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. Az 
elvándorlás irányait és intenzitását láthatjuk a 2. térképen. További 
vizsgálati eredmények a dolgozat 4.2.1. fejezetében olvashatók. 
 

 
2. térkép Az elvándorlók száma és az elvándorlás célterületei 

(1989-2008) 
Forrás: az adatok saját győjtés eredményei 

A térképet szerkesztette: Firbás–Térkép Stúdió 
 
 A mezıhegyesi népesség szerkezete így megváltozott. A 
település korfáján jól látszik, hogy mely korosztályok hiányoznak (1. 
ábra). 
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1. ábra Mezıhegyes népességének 2001. évi korfája 

Forrás: KSH, Népszámlálás 
Az ábrát szerkesztette: Firbás-Térkép Stúdió 

 
 A népesség nem csak a természetes fogyás 
következtében lett kevesebb, hanem a vándorlási különbözet volt 
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meghatározóbb. A település népessége nagyobb ütemben öregszik, 
mint Magyarország népessége.  
 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 (3. térkép). 
 

 
3. térkép Mezıhegyes külterületének lakónépessége (1990; 2001) 

Forrás: KSH, Népszámlálás 
A térképet szerkesztette: Firbás-Térkép Stúdió 

 
 A vizsgált idıszakban a majori lakosság településen belül 
vándorolt. Nem felelt meg az igényeknek a major, jobb 
életfeltételeket kínált a zárt település. Nem csoda, hiszen a kutatásai 
során fény derült arra, hogy nagy hiányosságok vannak a külterület 
kommunális ellátottságával kapcsolatban. 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. 
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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 valamikori 
gazdasági fellendülés felemelte az infrastruktúrát is.  

Az infrastrukturális szférára  is kihatott a gazdasági szféra 
megroppanása. Az eladott vasúti menetjegyek drasztikus 
csökkenését jelentıs 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 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 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 
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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. 

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 
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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 (4. térkép).  

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 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 (5. 
térkép). 
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4. térkép Egy fogyasztóra jutó évi villamosenergia-felhasználás 

 (1990 - 2006) (kWh) 
Forrás: KSH adatok 

A térképet szerkesztette: Firbás-Térkép Stúdió 
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5. térkép Háztartási gázfogyasztók száma 

 a lakásállomány %-ában (1990-2006) 
Forrás: KSH adatok 

A térképet szerkesztette: Firbás-Térkép Stúdió 
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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 (6. térkép). 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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6. 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 
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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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4.  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 (7. térkép). Amennyiben ez megvalósulna, 
érdemes lenne vizsgálni a Mezıhegyesre kifejtett hatásait. 

 

 
7. térkép Arad – Pécska – Battonya – Mezıhegyes – Szeged 

vasútvonal helyreállítása 
A térképet szerkesztette: Firbás-Térkép Stúdió 
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• 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. 

 
 
 
Szeged, 2010. április 26. 



 23 

 
5. A témakörben megjelent publikációk jegyzéke 
 

 
Közlemények, tanulmányok, könyvrészletek 
 
1. ZSÓTÉR B. (2006): Mezıhegyes történeti bemutatása 1875-ig. – 

Agrár és Vidékfejlesztési Szemle, 2006. 1.(1), pp. 89-92. ISSN: 
1788-5345. 

 
2. ZSÓTÉR B (2006): Mezıhegyes történeti bemutatása a 

kezdetektıl a Ménesbirtok megalapítása utáni néhány évtizedig. 
In: A táj változásai a Kárpát-medencében, Település a tájban, 
Környezetkímélı Agrokémiáért Alapítvány, Gödöllı; 2006, pp. 
262-266, ISBN 978-963-06-2214-1. 

 
3. ZSÓTÉR B. (2007): A Hotel Nonius szolgáltatásait igénybe 

vevık földrajzi megoszlása. – Agrár és Vidékfejlesztési Szemle, 
2007. 2.(2), pp. 201-207., ISSN: 1788-5345. 

 
4. ZSÓTÉR B. (2007): A Hotel Nonius vendégforgalmának 

vizsgálata. – Agrár és Vidékfejlesztési Szemle, 2007. 2.(1), pp. 
77-82. ISSN: 1788-5345. 

 
5. ZSÓTÉR B. (2007): Examination of Hotel Nonius. Management 

of Durable Rural Development. – Management Agricol 9(1), 
EDITURA AGROPRINT TIMISOARA, Timisoara, pp. 571-
574, ISSN 1453-1410. 

 
6. ZSÓTÉR B. (2008): Application of a new method in compilation 

of a settlement monograph. – Agrár és Vidékfejlesztési Szemle, 
2008. 3.(1), ISSN: 1788-5345, CD melléklet. 

 
7. ZSÓTÉR B. (2008): Lakáshelyzet vizsgálata egy délkelet-alföldi 

településen az önkormányzásra való átállást követı idıszakban 
(1990-2006). – Comitatus, XVIII/9-10. 175. szám, 
Önkormányzati Szemle, a Megyei Önkormányzatok Országos 
Szövetségének folyóirata, pp. 64-72. 

 



 24 

8. ZSÓTÉR B. (2008): Mezıhegyes between the two wars – 
introduction to the history of Mezıhegyes with the tetrahedron-
modell. Management Agricol, Timisoara, 10.(1), EDITURA 
AGROPRINT TIMISOARA, pp. 389- 396, ISSN 1453-1410. 

 
9. ZSÓTÉR B. (2008): The stud farm, from its establishment till 

1920 – introduction to the history of Mezıhegyes with the 
tetrahedron-modell. SCIENTIFIC PAPERS AGRICULTURE, 
EDITURA AGROPRINT, Banat’s University of Agricultural 
Sciences and Veterinary Medicine Timisoara Faculty of 
Agriculture, Timisoara, 2008. 40 (3), pp. 383-387, ISSN 1221-
5279. 

 
10. ZSÓTÉR B. (2008): Változások a délkelet-alföldi Mezıhegyes 

életében várossá nyilvánítását követıen. – Területi Statisztika. 
Budapest, 11. (48.) évfolyam 6. szám, pp. 651-657. , ISSN 
0018-7828. 

 
11. ZSÓTÉR B. (2009): A házasságkötések számának alakulása 

Mezıhegyesen. – Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, 
IV. évfolyam 2. szám, Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar, 
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet tudományos folyóirata, 
pp. 42-45, ISSN 1788-7593. 

 
12. ZSÓTÉR B. (2009): Changes in commercial activities in 

Mezıhegyes (1989-2006). –Management Agricol, VOL XI (1), 
Timisoara, EDITURA AGROPRINT TIMISOARA, 2009, pp. 
159-164, ISSN 1453-1410. 

 
13. ZSÓTÉR B. (2009): Egy dél-békési település, Mezıhegyes víz- és 

csatornaellátottságának vizsgálata 1990 és 2006 között. 
Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, IV. évfolyam 1. 
szám, Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar, Ökonómiai és 
Vidékfejlesztési Intézet tudományos folyóirata, pp. 72-75., ISSN 
1788-7593. 

 
14. ZSÓTÉR B. (2009): Management of the stud farm of Mezıhegyes 

after the change of regime. – Research Journal of Agricultural 
Science, EDITURA AGROPRINT, Banat’s University of 



 25 

Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Timisoara 
Faculty of Agriculture, Timisoara, VOL. 41 (2), pp. 205-212, 
ISSN 2066-1843. 

 
15. ZSÓTÉR B. (2009): Villamosenergia-ellátás alakulása egy dél-

békési településen 1990 és 2006 között. – Agrár és 
Vidékfejlesztési Szemle, 2009/1. 69. p. (CD melléklet) ISSN: 
1788-5345. 

 
16. ZSÓTÉR B. – CZAGÁNY  L. – SZABÓNÉ TÜRKÖSSY A. (2009): A 

mezıhegyesi ménesbirtok privatizációja és annak elızményei az 
éves beszámolók és üzleti tervek tükrében. –Jelenkori társadalmi 
és gazdasági folyamatok, IV. évfolyam 2. szám, Szegedi 
Tudományegyetem Mérnöki Kar, Ökonómiai és Vidékfejlesztési 
Intézet tudományos folyóirata, pp. 45-50. ISSN 1788-7593. 

 
17. ZSÓTÉR B. – GÁLNÉ HORVÁTH I. – SZABÓNÉ TÜRKÖSSY A. 

(2009): Egy kábeltelevíziós társaság vagyoni helyzetének 
vizsgálata (2003-2006) egy vidéki város, Mezıhegyes életében. 
– Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, IV. évfolyam 1. 
szám, Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar, Ökonómiai és 
Vidékfejlesztési Intézet tudományos folyóirata, pp. 67-71. ISSN 
1788-7593. 

 
18. Zsótér B. – Gál J. (2009): Marketing Communication and 

Logistics – Past and Future of Mezohegyes Railway Line. – 
Marketing – from Information to Decision. Universitatea Babes-
Bolyai Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, 
Cluj-Napoca, Romania, pp. 517-525. ISSN 2067-0338 

 
19. Zsótér B (2009): Migrációs folyamatok vizsgálata 

Mezıhegyesen (1989 – 2008). In: Gulyás L. – Gál J. (szerk.): – 
Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, IV. évfolyam 3-4. 
szám, Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar, Ökonómiai és 
Vidékfejlesztési Intézet tudományos folyóirata, pp. 247-250. 
ISSN 1788-7593. 

 
20. Zsótér B (2009): A közúti forgalom alakulása Mezıhegyesen 

(1995 – 2008). In.: Gulyás L. – Gál J. (szerk.): – Jelenkori 



 26 

társadalmi és gazdasági folyamatok, IV. évfolyam 3-4. szám, 
Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar, Ökonómiai és 
Vidékfejlesztési Intézet tudományos folyóirata, pp. 257-261. 
ISSN 1788-7593. 

 
21. Zsótér B (2010): Egy feldolgozóüzem megszőnésének hatása a 

napi ingázásra. – Agrár és Vidékfejlesztési Szemle, 2010. vol. 
5. (1) 259-261. (CD melléklet), Hódmezıvásárhely, SZTE MGK 
tudományos folyóirata, ISSN: 1788-5345. 

 
Konferencia elıadásokhoz kapcsolódó publikációk 

 
22. ZSÓTÉR B (2006): A mezıhegyesi Hotel Nonius bemutatása. II. 

Országos Turisztikai Konferencia Tudományos Közleményei, 
Pécs, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 
Földrajzi Intézet; CD kiadvány, ISBN-10: 963-642-119-6, 
ISBN-13: 978-963-642-119-9. 

 
23. ZSÓTÉR B. (2006): Historical presentation of Mezıhegyes up to 

1875. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, nemzetközi 
konferencia, lektorált konferencia CD kiadvány, pp. 26-27., 
Mezıtúr, ISBN 963 06 0817 0. 

 
24. ZSÓTÉR B (2006): Turizmus Mezıhegyesen- A Hotel Nonius 

bemutatása. Európai Uniós Kutatási és Oktatási Projektek Napja 
c. nemzetközi konferencia, CD kiadvány, Hódmezıvásárhely, 
ISBN 963-06-1269-0; ISBN 978-963-06-1269-2. 

 
25. ZSÓTÉR B. (2007): Demographic development and position of 

Mezıhegyes according to the data of the national census in 
2001. Erdei Ferenc IV. Tudományos Konferencia, Kecskemét, 
ISBN 978-963-7294 63-1 Ö, 65-5, pp. 651-655. 

 
26. ZSÓTÉR B. (2007): Mezıhegyes – from the stand-point of 

population geography. IV. Európai Kihívások Konferencia, 
SZTE MK, Szeged, pp. 261-265, ISBN 978-963-482-857-0. 

 



 27 

27. ZSÓTÉR B. (2007): Szemelvények Mezıhegyes 
környezetvédelmébıl. In: III. Kárpát-medencei 
Környezettudományi Konferencia tudományos közleményei. 
SAPIENTIA - Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
Természettudományi és Mővészeti Kar, Kolozsvár, pp. 309-315, 
ISSN 1842-9815. 

 
28. ZSÓTÉR B. (2008): Mezıhegyes in the period between the 

second word war and the change of the political system. In: 
Cecília Hodúr (szerk.) 2008: INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON SCIENCE AND TECHNIQUE IN THE 
AGRI-FOOD BUSINESS. ICOSTAF2008 PROCEEDINGS. 
UNIVERSITI OF SZEGED, Szeged, 328-330 p., ISBN 963 482 
676 8. 

 
29. ZSÓTÉR B. – GÁLNÉ HORVÁTH I. – SZABÓNÉ TÜRKÖSSY A. 

(2009): Role of Local Cable Television Company of Mezohegyes 
in Life of a Rural Town and Analysis of Assets from 2003 – 
2006. In: AVA Congress International Congress on the aspects 
and Visions of Applied Economics and Informatics. Debrecen, 
2009. 03. 26-27., Book of Abstracts, 97 p., ISBN 978-963-502-
897-9.  

 
30. Zsótér B. – Kis Mária (2009): Mezıhegyes kereskedelme. In: 

LI. Georgikon Napok Tudományos Konferencia elektronikus 
formátumban megjelenített kiadványa. Pannon Egyetem 
Georgikon Kar, Keszthely, pp. 508-513. ISBN 978-963-9639-
35-5. 

 
 

Egyéb publikációk 
 
 
1. HORVÁTH J. - ZSÓTÉR B. (2009): Gammelstu – A farm. In: 

Bodnár K. – Horváth J. (szerk.): Falusi turizmus Norvégiában és 
Izlandon. Szegedi Tudományegyetem Mezıgazdasági Kar, 
Hódmezıvásárhely, 2009, 38-47. p. ISBN 978 963 482 921 8. 

 
 



 28 

2. ZSÓTÉR B. (2006): Az SZTE MFK beiskolázási térképe 5 évi 
adatbázis alapján. V. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási 
Napok, nemzetközi konferencia, lektorált CD kiadvány, 2006. 
10. 26-27., Mezıtúr, ISBN 963 06 0817 0. 
 
 
 
 
 


