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A program készítésében részt vettek, az adatokat, információkat szolgáltatták: 
 

Szeghalom Városi Polgármesteri Hivatal 

Műszaki Iroda 

 

Nagy István műszaki irodavezető 

Elek Ágnes műszaki ügyintéző 

Buza Berta ügyintéző 

Kántor Tibor ügyintéző 

 

 

 

 

 

A dokumentumot készítették: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vörösné Vinczek Julianna 

Környezetmérnök 

Környezetvédelmi szakértő  

 

Fehér Tamás 

Környezetvédelmi szakmérnök 

Környezetvédelmi szakértő 
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Felhasznált szakirodalom:  
 

A Szeghalom Város Környezetvédelmi Programja 

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szeghalom Város Önkormányzata 

Szeghalom Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2006. (IV.27.) Szeghalom ÖKR. 

rendelete Szeghalom város helyi építészeti örökségének védelméről 

A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Közoktatási Intézkedési  

Terve 2008-2013. 
Magyarország Kistájainak Katasztere 
Szeghalom Város Településfejlesztési koncepciója ‐ a 67/2008 (V. 9.) Ökt. sz. határozattal módosított 

118/1999 (VIII. 20.) határozata (melléklete a településszerkezeti terv)  

Szeghalom Város Gazdasági Programja 2010‐2014. évre vonatkozóan 

Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010 (VI. 1.) rendelete  

Feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv  

Békés megye  2013-2018  

KSH: 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS Területi adatok Békés megye 

Békés Megyei Területfejlesztési Koncepció 2012. 

Békés megyei Területrendezési terv – módosítás  

Körös Maros régió (Békés megye) kulturális értékei (bibliográfia) 

MÖKT Szeghalom város környezetvédelméről 
Szeghalom Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) – Szeghalom Város Önkormányzat 

Képviselő‐testülete a 74/2008 (V. 26.) sz. határozata 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - Testületének 22/2012. (X. 27.) önkormányzati 

rendelete egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról 

 

www.szeghalom.hu 

 

hu.wikipedia.org/wiki/Szeghalom 

 

természetvédelem.hu 

 

http://www.helyicivil.hu/j/Szeghalom-egyesulet-alapitvany/oktatasi 

 

www.wikipedia.hu enciklopédia 

 

www.muemlekem.hu  

 

 

  

http://www.szeghalom.hu/
http://www.helyicivil.hu/j/szentes-egyesulet-alapitvany/oktatasi
http://www.wikipedia.hu/
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ELŐSZÓ 
 

Szeghalom Város Önkormányzata megrendelte a Város Local Agenda 21 Környezeti 

Fenntarthatósági Tervének, Programjának elkészítését a LanFarm Kft-től nyertes ajánlattételt 

követően. Ennek megfelelően és a program elkészítésére vonatkozó útmutatókat is figyelembe 

véve készítettünk két kérdőívet, melynek kiértékelésével ismereteket szerezhettünk a Város 

környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági szokásairól, igényeiről a lakosság Városhoz való 

hozzáállásáról.  

Ennek lényege, hogy a kérdőívek által megismert adatokból, információkból olyan 

fenntarthatósági célokat fogalmazzunk meg, melyek elősegítik a Local Agenda 21 három fő 

pillérének (társadalmi, gazdasági, környezeti), ezáltal a Fenntarthatósági Fejlődés javítását 

Szeghalom Városában.  

 

Szeghalom Város Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának felépítése 

1. A LA 21 program általános bemutatása. 

2. Helyzetelemzés: Szeghalom város bemutatása (földrajzi, történeti, természeti, környezeti, 

infrastrukturális, társadalmi és gazdasági helyzetének áttekintésével). 

3. Helyzetértékelés: adatgyűjtés céljából kitöltött kérdőívek értékelése, SWOT analízis és 

táblázatok, diagramok elkészítése a kapott adatok alapján. 

4. Stratégia: fenntarthatósági célok megfogalmazása, prioritás sorrendjének meghatározása 

és a várható hatások megfogalmazása. 

5. Megvalósítás: a LA21 3 fő pillérét figyelembe véve a célok megvalósítására vonatkozó 

6. programok, részprogramok meghatározása. 

7. Monitoring: célok és indikátorok meghatározása a fejlesztések tükrében 20 éves 

időtartamra. 

8. Értékelés (audit) és visszacsatolás: az előrehaladás és teljesítmény értékelése, tervezési 

folyamat megismétlése meghatározott időközönként. 

 

A Local Agenda 21 megvalósításának lépései 

 

1. Külföldi és hazai példák feltárása, az Local Agenda 21 folyamat eddigi eredményeinek 

értékelése 

 A Local Agenda 21 lépéseinek, eszközeinek meghatározása 

2. Jogi, társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetelemzés  

 Az Local Agenda 21 jogszabályi hátterének feltárása és más tervekhez,  

  dokumentumokhoz való kapcsolódásának (illeszkedésének) vizsgálata. 

 A Város gazdasági, társadalmi és környezeti állapotának, folyamatainak elemzése  

        statisztikai adatok segítségével.  

 A fenntarthatósággal kapcsolatos kérdőíves kutatás elvégzése.  

 A statisztikai indikátorokat kiválasztása a változások követéséhez. 
 

3. Partnerség, bevonás 

 A lakosság, valamint a szakmai és civil szervezetek bevonása a programba, középiskolák 

kérdőíves felkeresése, konzultációk lefolytatása és az Önkormányzat honlapjára 

felhelyezett kérdőívvel történő információ, adatgyűjtés.  

4. Stratégiai csoport felállítása 

 A helyi önkormányzati döntéshozókból, szakmai szervezetek és az oktatási intézmények 

képviselőiből, valamint a Local Agenda 21 folyamatot vezető szervezet tagjaiból álló 

stratégiai csoport megalakítása.  
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5. Akciótervezés 

 A stratégiai dokumentum részét képező akciók pontos meghatározása. 

 A tervezés felügyelete, koordinációja.  

 A korábbi ágazati tervek beépítése a Local Agenda 21 folyamatba. 

 

6. Kommunikáció 

 Az Interneten, valamint a helyi nyomtatott sajtón keresztül történő kommunikáció.  

 A lakosság valamint a szakmai, civil szervezetek visszajelzésének megfelelő fogadása. 

 

7. Végtermék 

A gyakorlatban kettős végtermékről beszélhetünk. Egyrészt létrejön egy stratégiai dokumentum, 

ami a helyzetelemzés mellett tartalmazza a stratégiai akciókat, és konkrét javaslatokat tesz, 

lépéseket fogalmaz meg a Város hosszú távú, fenntarthatóság felé mutató működésére. Másrészt 

a feljebb ismertetett lépések megfelelő koordináció esetén egy folyamatot indítanak el, ami a 

környezettudatosság növelésében, a lakossági és intézményi (pl. vállalati, önkormányzati) 

döntésekben jelenik meg. 

 

8. Monitoring 

Mivel egy hosszú távú folyamat elindításáról van szó, ezért a Local Agenda 21 megalapozását és 

a stratégiai dokumentum létrejöttét követően is komoly szükség van a Local Agenda 21 folyamat 

működésének nyomon követésére. A monitoring csoport felállítása a stratégiai csoportban helyet 

kapó intézményi képviselők feladata. 
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1. A LOCAL AGENDA 21 PROGRAM ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

 
A nyolcvanas évek elején jelent meg a "fenntarthatóság" vagy a "fenntartható fejlődés" kifejezés 

a nemzetközi szakirodalomban.  
 

1983-ban az ENSZ Közgyűlés határozata alapján megkezdte munkáját az ENSZ Környezet és 

Fejlődés Világbizottsága, amelyet Gro Harlem Brundtland norvég miniszterelnöknő vezetett. (E 

huszonkét tagú bizottságnak tagja volt Láng István akadémikus is.) A Bizottság 1987-ben 

,,Közös jövőnk'' címmel kiadott jelentésében a gazdasági növekedés olyan új korszakának 

lehetőségét vázolta fel, amely a fenntartható fejlődés globális megvalósítására épít, megőrzi a 

természeti erőforrásokat, s amely megoldás lehetne a fejlődő országok nagy részében 

elhatalmasodó szegénység leküzdésére is.  
 

A jelentés nagyon röviden és tömören határozta meg a fenntartható fejlődés fogalmát: "a 

fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy 

veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket". 

(Forrás: www.wikipedia.hu enciklopédia) 
 

A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális (társadalmi), a gazdasági és a 

környezeti pilléreken és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével mérlegelni 

kell a különböző fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, illetve a konkrét 

intézkedésekben, cselekvésekben. A fenntartható fejlődés, mint általános stratégiai cél 

"bevonult" a nemzetközi konferenciák, szervezetek dokumentumaiba és a nemzeti kormányok 

cselekvési programjaiba. 

 
A Fenntartható Fejlődés alappillérei 

(Forrás: www.wikipedia.hu enciklopédia) 

 

A fejlődés alapvető célja tehát a szociális jólét, a méltányos életfeltételek lehetőségének 

biztosítása mindenki és egyaránt a jelenlegi és a jövőbeli nemzedékek számára, ami csak úgy 

lehetséges, ha közben fenntartható módon hasznosítjuk a természeti erőforrásokat, elkerüljük a 

káros hatásokat, s különösen a környezet állapotában bekövetkező visszafordíthatatlan 

változásokat. 

A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata megfogalmazásában: "A fenntarthatóság az 

emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő 

generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg." (Átmenet a fenntarthatóság felé; Világ 

Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata, Tokió, 2000). 

http://www.wikipedia.hu/
http://www.wikipedia.hu/
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Mi a fenntartható fejlődés?  

Az emberiség, az egyes emberek és társadalmak közvetlenül vagy a gazdaság révén 

szükségleteik kielégítése érdekében természetes környezetükből veszik el azokat a javakat, 

amelyeket a földi rendszer létezése óta felhalmozott. A fenntarthatóság biztosítása azt kívánja 

tőlünk, hogy a jelen és jövő generációk létfeltételeihez szükséges természeti és épített környezet 

minőségét, értékeit megőrizzük. Ettől a rendszertől az ember annyit és olyan körülmények között 

vehet el, hogy ne sértse saját létkielégítésének jövőbeli esélyeit. A fenntartható fejlődés célja 

mindezek értelmében az emberi társadalom fenntartása.  

Ebben a feladatban a környezet feltételként jelenik meg, amely azt jelenti, hogy addig a mértékig 

használhatjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg nem sértjük annak megújulási 

lehetőségét. A gazdaság a társadalom fenntartásának és ezen keresztül a környezet használatának 

eszköze. Ezt az eszközt bölcsen, a társadalom hasznára, a környezet sérelme nélkül kell 

használnunk.  

 

A fenntartható fejlődés lényege:  

Olyan fejlődési-fejlesztési folyamatok együttese, amely az életminőség hosszú távú, 

egyenletesen biztosítható javulását szolgálja az adott ökológiai keretek között. Ezért a természeti 

erőforrásokkal, a környezettel való fenntartható gazdálkodásnak együtt kell érvényesülnie a jólét 

elérését, megtartását elősegítő gazdasági fejlődéssel, valamint a szociális esélyegyenlőség 

folyamatos növelésével. 

Az EU a tagállamok mellett felkért társult országokat is, hogy az EU stratégiával összhangban 

készítsék el saját stratégiájukat. A Bizottság a fenntartható fejlődés stratégiáját meghatározó 

alapelvekről szóló, 2005-ben született deklarációja szerint az Unió elkötelezett a fenntartható 

fejlődés mellett, amely minden politikáját és cselekedetét meghatározza. Az Unió megújított 

Fenntartható Fejlődés Stratégiájának jóváhagyása a 2006. júniusi Európai Tanács napirendjén 

szerepelt. 1992-ben Rio de Janeiróban rendezett ENSZ Környezet és Fejlıdés Konferencián 

elfogadott „Local Agenda 21” program („LA 21”) értékelése kapcsán fogalmazódott meg a 

fenntartható fejlődés helyi, lokális programja. Ezzel a modellel a cél az, hogy elveket 

(vezérfonalat) fogalmazzon meg a helyi önkormányzat(ok), valamint a helyi lakosok, 

közösségek számára a fenntarthatóság tennivalóinak, helyi programjának kidolgozása, 

megvalósítása érdekében. 

A „LA 21” program az általános érvényű fenntartható fejlődés konkrét, gyakorlati 

megvalósítását a helyi adottságok, érdekek alapján, az önkormányzat és a helyi lakosok, 

közösségek széleskörű együtt munkálkodásával javasolja folytatni. Az alapfeladat itt a helyi 

hatáskörben befolyásolható fejlődés (beruházások, fejlesztések, felújítások, intézkedések, 

szabályozás stb.) olyan irányú alakítása, amely mind jobban előtérbe helyezi „a helybeni” 

életminőség, környezeti állapot javítását, valamint a helyi erőforrások - talaj, vízkészlet,energia, 

emberi- és jövedelemtermelő erőforrások stb.- tartamos, azaz nem kimerítő kiaknázását. További 

fontos elvárás, hogy valamennyi nem helyi erőforrásra támaszkodó, de helyi felhasználásban 

szerepet játszó beruházó-fejlesztő, termelő-szolgáltató- és fogyasztó törekedjen a 

fenntarthatóságot figyelembe vevő megoldások, eljárások igénybe vételére, szokások 

kialakítására. Ennek megvalósíthatóságát a megfelelő politikai akarat megléte és helyi 

társadalmi-közösségi kultúra jellege együttesen szabja meg és egy racionális tervezési folyamat 

útján kimunkált stratégia foglalja rendezett keretbe. 
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A fenntartható fejlődés holisztikus értelmezése 

 

 

A fenntartható fejlődés nemzeti stratégia (FFNS) globális összefüggéseket is tükröző, nemzeti 

szintű prioritásai és fókuszai - az előzőekkel is összefüggésben - a következők: 

 

 a gazdaság anyag- és energiaigényességének racionalizálása; 

 a fenntarthatatlan társadalmi folyamatok kezelése és szabályozása; 

 környezeti rendszerek fenntartható hasznosítása. 

 

 

A helyi önkormányzat szerepe a folyamatban 

 

A Szeghalom város Local Agenda 21 Fenntarthatósági Terv elkészítése során kiemelt, alapvető 

jelentőséggel bírt a készítők és a helyi önkormányzat közötti jó együttműködés. Az 

önkormányzat az adatok biztosításán túl teret adott a lakosság különböző csoportjaik között 

végzett felmérésünknek, mely jelen dokumentum szerves részét képezi, és jelentősen 

befolyásolta végkövetkeztetéseinket. 

A terv készítői és az önkormányzat, valamint annak intézményei és munkatársai között az 

együttműködés zavartalan és partnerközpontú volt, támogatásuk nagyban elősegítette a települési 

Local Agenda 21 program elkészítését. 
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2. HELYZETELEMZÉS 

 

A fenntartható fejlődést szolgáló optimális célkitűzések, illetve a megvalósítás lépéseinek 

meghatározásához elengedhetetlen feltétel a település fennálló helyzetének alapos ismerete. A 

vizsgálati munkarészben részletesen elemzésre kerülnek a környezetvédelmi, ökológiai, 

társadalmi és gazdasági adottságok. 

 

Földrajzi elhelyezkedés  

 

Szeghalom Békés megye északi részén, a Berettyó és a Sebes-Körös deltájában fekvő, 10 ezer 

lakosú kisváros - mintegy 7 ezer éve lakott 

hely. A Szeghalmi kistérség központja a (a 

Sárrét fővárosaként is szokták emlegetni). Az 

1400-as évek végén mezőváros volt, majd 

elnéptelenedett. 1711 óta folyamatosan lakott 

település, 1984 óta város. A Berettyó jobb 

partján fekszik, innen már csak pár kilométer, 

ahol a gyönyörű ártéri erdők kíséretében a 

Sebes-Körös és a Berettyó összefolyik. Ha 

pedig a folyóknak hátat fordítunk, az Alföld 

"tengersík" vidékét látjuk. A folyók 

szabályozásakor levágott kanyarulatok szép 

kirándulóhelyek és kedvelt 

horgászparadicsomok. Itt még kis foltokban 

megtalálható a földrajzi fekvésnek megfelelő 

flóra és fauna. Az ipar megkímélte a vidéket, csak a földműveléssel kerülhettek vegyszerek a 

talajba. 

 

Szeghalom elhelyezkedése EU NUTS – rendszer szerint: 

• NUT 1: Országos szint Magyarország 

• NUT 2: Regionális szint Észak-Alföldi Régió 

• NUT 3: Megyei szint: Békés megye 

• NUT 4: Kistérségi szint: Szeghalmi kistérség 

 

Szeghalom lakos szám:     9228 fő 

  közigazgatási területe:   21713 ha 

  népsűrűség:                    42,50 fő/km
2 

 

 terület (ha) % 

városias települési térség 659,8  3,04 

erdőgazdálkodási térség 1393,2 6,42 

mezőgazdasági térség 19484,3 89,74 

vízgazdálkodási térség 175,1 0,80 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1400
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91v%C3%A1ros
http://hu.wikipedia.org/wiki/1711
http://hu.wikipedia.org/wiki/1984
http://hu.wikipedia.org/wiki/Beretty%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sebes-K%C3%B6r%C3%B6s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%B6ld
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Szeghalom városrészei: 

A településnek 2010 évben nyílt lehetősége arra, hogy a városközpont és környéke teljes felújítása 

megtörténjen. 

Szeghalom testvérvárosai 

  Trasaghis, Olaszország (1997) 

  Kalotaszentkirály, Románia (1994) 

  Scheibbs, Ausztria 

Évente több alkalommal kerül sor közös rendezvények megtartására, így rendszeresen 

művelődési-, sport- és kulturális eseményeket  rendeznek közös részvétellel az érintett 

városokban. 

 

Népesség megoszlása:                                       Vallási összetétel 

   

 

(Forrás: wikipédia.hu, ksh.hu) 

  

 Városrésznév Határleírás 

1. Érmellék Érmellék utcák-belterületi határ 

2. Farkasfok Szeghalmi főcsatorna-Szeghalom-Körösladány vasutvonal-47. sz. főút 

3. Gyehenna Árpád u.-Lehel u.- Ady Endre u.- belterületi határ  

4. Hatház Farkasfoktól északra a főcsatorna melletti terület 

5. Katonaváros Széchenyi István u.- Jókai Mór u.- Somogyi Béla u.-  

Kazinczy Ferenc u. 

6. Kendereskert 47-es főút- Batók B. u.- főcsatorna- Berettyó folyó 

7. Kisfalu Berettyó töltés-Szeghalom-Vésztő közút 

8. Szeleskert Szeleskerti Újtelep u.-Szeghalmi Gyula u.- Szabolcs vezér u.- 

Szeghalom-Vésztő vasút  

9. Túriék alja Kinizsi Pál u.-Arany János u.-Kolozsvári u. 

10. Újtelep Újtelep I-XX. utcák  

11. Vásártér Kinizsi Pál u.- Petőfi Sándor u. – Szeghalom – Füzesgyarmat vasút 

12. Veremköz Táncsics Mihály u -Kolozsvári u.- Toldi Miklósu.- Arany János u.  

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Trasaghis&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Olaszorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1997
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kalotaszentkir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nia
http://hu.wikipedia.org/wiki/1994
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Scheibbs&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztria
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Flag_of_Italy.svg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Flag_of_Romania.svg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Flag_of_Austria.svg
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A járások kialakítása a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló átalakításának, a Jó Állam 

kialakításának egyik eleme, amelyről 2011 őszén határozott a Kormány. A járások 2013-ban 

jöttek létre. A járások és járási (fővárosi körzeti) kormányhivatalok (továbbiakban: járási 

kormányhivatal) a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kerültek 

felállításra 2013. január 1-jével. A járási kormányhivatalok legfontosabb feladata a megyei 

szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz. Ennek alapján a 

járási kormányhivatalokhoz kerülnek a jegyző – kivételesen a polgármester, illetve a 

polgármesteri hivatal ügyintézője – hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek; a megyei 

kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak, 

irodáinak feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek. 

 

 

 

Járás székhelye: Szeghalom 

 

Járás illetékességi területe: Bucsa, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Körösladány, Körösújfalu, 

Szeghalom, Vésztő települések  
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Szeghalom története:  

Szeghalom Békés megye legrégibb települése, hiszen már a honfoglalás idején is létezett. 

A XIII. századi krónikák szerint Szeghalom főesperességi székhely. A XV. század végétől 

vámszedő joggal felruházott mezővárosként szerepel. A török uralom idején a település a 

Nadányi család birtokába került, így, ellentétben a megye más helységeivel, megőrizte színtiszta 

magyarságát.  

 Az évezredek során a Nagy- és Kis - Sárrétet elválasztó szárazulat többször is benépesült. A 

végleges letelepülés évszáma 1711, s ezt követően rövidesen Békés után a megye második 

legnépesebb helysége. A tiszta református népesség 1715-ben templomot és iskolát épített 

magának. (A mai templom 1784 és 1794 között épült fel.) A XIX. század elejétől, a 

felvilágosodás és a reformkor hatására, megindult a polgári fejlődés a falu értelmiségének 

vezetésével. A XIX. század közepétől az első világháború kitöréséig tartó időszak a település 

életében a civilizációs fejlődést hozta el. Megkezdődött a Sebes-Körös és a Berettyó 

szabályozása (1854). 1884-ben új épületbe költözött a községháza (D'Orsay-kastély), 1885-ben 

megnyitotta kapuit a Simay Kisdedóvó. A gazdaság fellendülésében nagyon jelentős szerepet 

játszott, hogy 1891-ben megindult a közlekedés a Gyoma-Nagyvárad közötti vasútvonalon. Az 

1914-ben kirobbant háború ezt a fejlődést derékba törte.  

A háborús évek, az 1919-es események és Trianon megrázkódtatásai után nagy változást a helyi 

építkezések és a középfokú oktatás megszervezése hozott. A 20-as években megindult gazdasági, 

kulturális, egészségügyi fejlődés megmutatta, hogy ez az ősi település a várossá válás útjára 

lépett. Közel két évtized alatt kövesutak, közúti híd, középületek (adóügyi hivatal, posta, 

járásbíróság stb.), iskolák épültek. 1926-ban, Péter András gazda hagyatékából, megnyitotta 

kapuit a gimnázium. Az Oncsa lakásépítő programja keretében kialakult az Újtelep. Ekkor jött 

létre a villanytelep, mely egy időben Füzesgyarmatot is ellátta. Ezt a nagyléptű fejlődést az újabb 

háború közeledése szakítja meg.  

A hadviselés okozta anyagi károknál sokkal jelentősebb a szellemi értékek elvesztése. A 

második világháború után Szeghalom életében ugyanazok a történelmi események zajlottak le, 

mint az ország bármelyik településén, korábbi központi szerepe sok tekintetben elhalványul, 

nyoma sincs a városias fejlődésnek.  

 

Szeghalom területi, térszervező szerepe 

és jelentősége manapság elsősorban 

kistérségi központi szerepkörében 

nyilvánul meg. A kistérséget összesen 9 

település alkotja: Bucsa, Dévaványa, 

Ecsegfalva, Füzesgyarmat, 

Kertészsziget, Körösladány, 

Körösújfalu, Vésztő, Szeghalom.  

A Szeghalom Kistérség területe 

1010,19 km
2
, népsűrűsége 39,5 fő/km

2
. 

(Forrás: Wikipédia) 
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A kistérség népességszám szerinti 

legnagyobb városa Szeghalom. A 

települések közötti természetes 

egymásra utaltság és az együttműködés 

a kistérségi társulási rendszerben tovább 

erősödött.  

A mellékelt diagram az 1970-es évektől 

kezdve vizsgálja a Szeghalmi Kistérség 

mai településeinek népességszám-

változását. 2001-től kezdve 

megállapítható az egyértelmű csökkenés. 

A nagymértékű elvándorlás, illetve a 

születések csökkenése a népesség-

kibocsátó térségek közé sodorja a Szeghalmi Kistérséget. A térségi fejlődést mindenképpen 

fellendítheti, ha a helyi szakképzett fiatal munkaerő a kistérség területén telepedik le. 

 

A mellékelt korfa egyértelműen mutatja a 

kistérség népességének kor szerinti eloszlását 

is. Ez alapján elmondható, hogy a kistérségi 

az országos mutatókat megjelenítő korfa 

alakjára hasonlít. Kimagasló a 45-49 éves 

korosztály részaránya. A korábbi adatokhoz 

képest csökkent a 14 évnél fiatalabb 

korosztály, illetve nőtt a 40-54 éves 

korosztály részesedése az összlakosságból.  

Országos hasonlóságokat mutatva a térségben 

is rohamosan nő a 70 év feletti korosztály 

részaránya, mely elöregedő társadalomra 

enged következtetni.       

A város által betöltött funkciók tekintetében meg kell említenünk, hogy kistérségi székhelyként 

valamennyi jelentősebb városi funkciót ellátja. Így például a térség gazdasági-szervezési 

központjaként Szeghalmon koncentrálódik a térség lakosságát és gazdasági szereplőit kiszolgáló 

pénzügyi szektor és szolgáltatói kör, de a városi és kistérségi közigazgatási feladatkörök 

(bíróság, ügyészség, munkaügyi központ helyi kirendeltsége stb.) is itt összpontosulnak. 

 

3.2. Szeghalom megközelítése:  

A térség közlekedési lehetőségei kedvezőtlenek. Nemcsak az autósztrádák, de az országos főutak 

is elkerülik a térséget. Megyén belüli közlekedés területi közlekedési ellátottságára jellemző, 

hogy minden település be van kapcsolva a menetrendszerű autóbusz-közlekedésbe, míg a vasúti 

közlekedésbe bekapcsolt települések száma 32. Ezek a mutatók országos összehasonlításban is 

megfelelőek. Az eljutási idők szempontjából már nem olyan kedvező a helyzet, mert helyenként 

sem a menetrendszerű járatok sűrűsége, sem a közlekedésre szolgáló pályák (utak) állapota nem 

alkalmas az elvárható szolgáltatási színvonal biztosításához. 

Szeghalom városa a 47-es főközlekedési út mellett helyezkedik el, így Békéscsaba - Szeged, 

illetve Berettyóújfalu - Debrecen irányban a közúti tömegközlekedés egyaránt jól megoldottnak 

mondható. A környező településekkel helyi, valamint helyközi járatú autóbuszok biztosítják a 

közúti közlekedést. A közúti tömegközlekedési feladatokat a Körös Volán látja el. A város 
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forgalmi és gyűjtő úthálózata teljesen kiépítettnek mondható. Jelenleg nagy ütemben folyik a 

lakóút hálózat kiépítése. Az önkormányzati úthálózat hossza több mint 40 km, ebből kiépített 

mintegy 25 km, burkolatlan 18 km. A kiépítési arány 2011. végére elérte a 90 %-ot.  

Az állami közutak hossza (2011-es adat) ugyancsak közel 6,5 km. 

 

Az alábbiakban néhány országos és területi jelentőségű, valamint Szeghalom környezetében 

fekvő jelentősebb város közúton mérhető távolságát mutatjuk be: 

főváros (Budapest):    196 km. 

régióközpont (Szeged):   137 km 

megyeszékhely (Békéscsaba):   48 km 

Gyula:     51 km 

Orosháza:     82 km 

Sarkad:     44 km 

Debrecen:     77 km 

Szeghalom Dél-alföldi régión belüli periférikus elhelyezkedését jól szemlélteti az a tény, hogy a 

szomszédos régióközponttól, Debrecentől mért távolság mintegy fele a Szegedtől mért 

távolságnak. 

 

Az OTRT megyei véleményezésében szereplő javaslatok:  

- az országos tervekben a 47. sz. 

főúttól (Csökmő- Körös-

nagyharsány) vonalán szereplő 

főútvonal nyugati meg 

hosszabbítása a Szeghalom – 

Dévaványa - Túrkeve irányban. A 

javaslat a hálózati kapcsolatok 

szempontjából indokolt lenne, 

vizsgálat szükséges a Kőrös-Maros 

Nemzeti Park elkerülésének 

lehetőségére. 

 

 

 

 

Vonattal a MÁV 127-es számú Körösnagyharsány – Vésztő – Gyoma vasútvonalon és a 128-as 

számú Békéscsaba – Kötegyán – Vésztő – Püspökladány vasútvonalon közelíthető meg. (A két 

vasútvonal Vésztő és Szeghalom között közös nyomvonalon fut.)     

 

Kerékpáros közlekedés  

a város belterületén összefüggő kerékpárút hálózat épült ki. Szeghalom és Füzesgyarmat között 

kistérségi beruházás keretében megépült 7200 méter kerékpárút, mely nagy népszerűségnek örvend a 

két település lakossága körében. 

 Az OTRT által meghatározott országos kerékpárutak közül Szeghalmon áthalad az 

- Alföldi kerékpárút: Tiszafüred-Karcag-Bucsa-Füzesgyarmat-Szeghalom-Vésztő-Okány-

Doboz- Sarkad településeket érintve.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_%C3%81llamvasutak_Zrt.
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6r%C3%B6snagyhars%C3%A1ny%E2%80%93V%C3%A9szt%C5%91%E2%80%93Gyoma-vas%C3%BAtvonal
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9k%C3%A9scsaba%E2%80%93K%C3%B6tegy%C3%A1n%E2%80%93V%C3%A9szt%C5%91%E2%80%93P%C3%BCsp%C3%B6klad%C3%A1ny-vas%C3%BAtvonal
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9k%C3%A9scsaba%E2%80%93K%C3%B6tegy%C3%A1n%E2%80%93V%C3%A9szt%C5%91%E2%80%93P%C3%BCsp%C3%B6klad%C3%A1ny-vas%C3%BAtvonal
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9szt%C5%91
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Természeti adottságok  

 

Szeghalom az Alföld délkeleti részén, a Békéscsaba-Debrecen közötti főútvonal mellett a 

Berettyó jobb partján fekszik. Természet földrajzi elhelyezkedése szerint Alföld nagytájon, 

Berettyó –Körös-vidék középtájon, és ezen belül a Dévaványai sík kistájon helyezkedik el.  

 

 

Éghajlat, helyi klíma  

A terület, mint hazánk egésze az északi mérsékelt övben fekszik, ahol a kontinentális hatások 

túlsúlya érvényesül. A helyi klíma szempontjából fontos, hogy a Berettyó - Kőrös vidék térsége 

viszonylag közel fekszik az Erdélyi–Szigethegységhez. A napsütéses órák száma megközelíti a 

2000. órát, ebből nyáron 810–820, télen 190–200 óra várható.  

Mezőgazdasági szempontból kedvező a tenyészidőszak adata. A hőmérséklet sokévi átlaga 10,2–

10,4 C°. A legmelegebb nyári napok maximum hőmérsékletének sokévi átlaga 34,3–34,6 C°, a 

leghidegebb teli napok minimum hőmérsékletének átlaga -19,0 es -18,0 C° közötti. 

A szél viszonyok kialakításában az Erdélyi–Sziget hegység viszonylagos közelsége, valamint az 

észak–déli nyitottság játszik döntő szerepet. Ezért a K-i és DK-i szelek jelentősége kicsi, a 

Kárpátokon átbukó északi légtömegek ugyanakkor a Bodrog es Hernád völgye irányából minden 

akadály nélkül juthatnak el a vidékre. Ezért különösen a tavaszi es nyári időszakban az északias 

szelek uralkodóak. A D és DNY felől érkező légtömegeket pedig a Déli–Kárpátok nyugati része 

és az Erdélyi–Szigethegység eltérítő hatása irányítja területre. Ez legjobban az ősz és a tél 

folyamán érzékelhető. Az előzőekben felsorolt hatások az ország központi részein uralkodó 

ÉNy-i, Ny-i szeleket háttérbe szorítják. Így évi összesítésben a térség uralkodó széliránya É-ÉK-

i, a második pedig a D-i. Az átlagos havi szélsebesség viszonylag állandó, az év folyamán 2,5 es 

3,5 m/s között változik. A külterületen mért értékek több mint 0,5 m/s-mal meghaladják a 

belterületen észlelteket. 

 

Domborzat 

A térség területe 82-84 m közötti tengerszint feletti magasságú, a Hortobágy-Berettyó és a 

Körösök között elhelyezkedő tökéletes síkság K-i része ártéri szintű, középső és Ny-i része 

alacsony, de ármentes síkság. Az ország legkisebb relatív relifű kistája (átlagos érték: 0,5 m/km
2
) 

síkság. Morotvák, volt vízfolyások kusza hálózata borítja a felszínt, amelyek nagy része 

feltöltődött és enyhe terep hullámok formájában jelenik meg. A felszínt zömmel ártéri, mocsári 

agyag, löszsár, illetve elszikesedett lösz fedi. 

 

 

Hidrogeológiai viszonyok  

A Sebes-Körös hordalékkúpjának D-i lábánál elhelyezkedő 85-95 tszf-i magasságú síksági táj.  

Felszíne kis reliefű, átlagosan 0,5 m/km
2
. Orográfialaig tekintve középső része rossz lefolyású,  

alacsonyártéri szintű síkság, csak É-i és D-i peremén tekinthető ármentes síkságnak. A rossz 

lefolyás oka a medencehelyzet, amit az É-on (Ős-Szamos) és D-en (Sebes-Körös) található 

folyóhátak alakítottak ki. Az óholocénban itt nagy kiterjedésű mocsár képződött. Horizontális 

felszabdaltsága csak a peremeken érzékelhető. Gyakoriak a morotvák és a fattyúágak.   

A Körösök dinamikusan süllyedő medencéjében több ezer méter vastag pliocén rétegsorra 

vékonyabb pleisztocén-holocén főként folyóvízi üledék települt. Ezek felszínre csak az ÉK-i és a 

D-i peremen bukkannak. A felszín közeli üledékek nagy része átéri mocsári iszap, agyag. Az 

idősebb mocsárüledékekben tőzeg képződött, ami felszínen csak a mélyebb részeken van, 
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többnyire 30-40 cm-es lencsékben, általában lápi és réti agyag borítja. A kistáj középső része 

erősen szennyeződés érzékeny.  

  

A Dévaványai – sík kistájat a Közép – tisza vidékén Ny-on a Hortobágy – Berettyó Bucsa és 

Turkeve közötti 30 km-es szakasza, K-en a Berettyó Darvas és Szeghalom közötti 16 km-es 

szakasza határolja. A két folyó között összetett egymással a vízállás és az igények szerint 

összefüggésbe hozott illetve elkülöníthető csatorna hálózatot alakítottak ki.  Ennek nevezetesebb 

tagjai: Felsőréhelyi csatorna,  Csurgó – Alsóréhelyi csatorna, kengyelréti csatorna, Malomzug – 

simafoki csatorna, amelyek a Berettyóba vezetik időszakos vizeiket. A másik oldalon a 

Berettyóba vezették a Szeghalmi főcsatornát, amelynek nagy mellékvize a Fürjéri csatorna.   

Száraz, gyér lefolyású, vízhiányos terület. A Berettyó nagy árvizei kora nyáriak, míg a helyi 

csatornáké a hóolvadáskor. A vízminőség II. osztályú, nyáron a határon túlról érkező 

szennyeződésektől rosszabb.  

Állóvize mindössze 4 van, természetes jellegűek, kb. 4 ha vízfelülettel.  

  

A talajvíz érdekes módon meglehetősen mélyen található, Dévaványától É-ra 6 méter körül 

található, onnan emelkedik a peremek felé. Mennyisége jelentéktelen. Kémiai jellege Ny-on 

nátriumos, illetve K-en kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos.  

Keménysége a kistáj Ny-i felében 25 nk
o
 alatt, K-en a települések közelében 45 nk

o 
felett van

. 
 

közepes, szulfáttartalma viszonylag magas 60 – 300 mg/l közötti, de a települések közelében a 

600 mg/l koncentrációt is meghaladja.  

A rétegvíz mennyisége csekély. A legtöbb településnek ártézi kútja van, átlagos mélysége 200 

méter alatt van, vízhozama mérsékelt. A felszíni vízkészlet kihasználása 80%, a felszín alatti 

20%.  

 

 

Talaj  

A táj a Hajdúság folytatása, mélyfekvésű, jelenleg is süllyedő terület. A síkvidék nagyobb része, 

a folyók hordalékkúpjaként értelmezhető. A felszínt 20-50 m vastag folyóvízi üledék takarja, A 

földtörténeti fejlődésből következően talajadottságai gyengék, többsége öntés réti talaj, de 

számos helyen szikes foltok is kialakultak.  
 

Valamennyi talajtípus talajvízhatás alatt képződött a kistájon, a réti csernozjom kivételével, de ez  

csak 15%-ot tesz kis a kistáj területéből. Vályogos, agyagos vályogos talajok, kémhatásuk 

enyhén savanyú. A szikes talajok kiterjedtek, a mezőgazdaságra alkalmatlan réti szolonyecek, 

szikes sztyeppesedő réti szolonyecek jellemzőek. Emellett réti öntéstalajok és lápos rétitalajok 

vannak. Mezőgazdasági jelentőségük gyenge.  
 

A térség ásványkincsekben szegény. Egyedül csak a kőolaj és földgáz kitermelés a jelentős. A 

MOL kitermelő, szállító, primer feldolgozó és tároló tevékenysége meghatározó a térségben. 

Az eddigi kutatások közel 20 településen jeleztek 20
o
C-nál melegebb termálvíz készletet.(Gyula,  

Békés, Gyomaendrőd), A kutak felét azonban forrás hiány miatt nem tudják hasznosítani, 

lefojtva várják  a sorsukat.  
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Természetvédelem 
 

A Szeghalomi kistérség az Alföldön (nagytáj), a Berettyó-Körösvidék (középtáj), Berettyó 

vidék (kistáj csoport), Dévaványai-sík és Nagy- Sárrét (kistájak), illetve Körös vidék (kistáj 

csoport) Kis- Sárrét és Körösmenti - sík (kistájak) természetföldrajzi tájegységek területén 

helyezkedik el úgy, hogy döntő része a Dévaványai-síkon (többek között Szeghalom városa is), 

és a Kis- Sárréten található. A természeti adottságokat vizsgálva, azt a megállapítást lehet tenni, 

hogy a térség természet-földrajzilag nagyjából egységes területet alkot. Átlagos tengerszint 

feletti magassága 82-84 m között alakul, ezzel az Alföld legmélyebben fekvő területei közzé 

tartozik, ennek tudható be az évszázadokon át tartó rendszeres vízzel való fedettség is. 
 

A Körös-Maros Nemzeti Park, illetve a természetvédelmi kezelését ellátó Igazgatóság hazánk 

hetedik nemzeti parkjaként 1997. január 16-án jött létre a Dél-Tiszántúl természeti és táji 

értékeinek megőrzése érdekében. A Nemzeti Park Igazgatóság működési területe 800 000 hektár, 

ami magába foglalja Békés megyét, Csongrád megye Tiszától keletre eső felét, valamint a 

Körös-ártér és a Dévaványai-Ecsegi puszták területi egységek Jász-Nagykun-Szolnok megyébe 

átnyúló részeit.  
  
A más és más adottságú és sajátosságú tájakon változatos, természeti értékekben gazdag 

területek maradtak fent. A mezőgazdaság fejlődése következtében napjainkra kimagasló 

természetvédelmi feladatot jelent a megmaradt természetes növénytársulások, elsősorban a 

löszgyepek védelme. A hajdani Kis-Sárrét, a Körösök vidéke, a Dévaványai-, Békési- és 

Csanádi-sík területein tájképi- és természeti értékeiknél fogva nagy kiterjedésű szikes puszták, 

erdőspuszta- és mocsármaradványok, kaszálók és ligeterdők maradtak fenn. Országosan is 

kiemelkedő feladat azoknak a növény- és állatfajoknak a védelme, melyek Magyarországon 

egyedül itt tenyésznek vagy állományuk jelentős része a Nemzeti Park területén található. A 

növényvilágból ilyen a bókoló zsálya, az erdélyi hérics.  

Szintén e táj egyedülálló természeti képéhez tartozik az ősszel tömegesen nyíló vetővirág. A 

növények mellett az állatok közül is nem egy ritkaság található: a nagy szikibagoly lepkefaj, a 

dobozi pikkelyes csiga, az atracél cincér, a sztyeplepke, a túzok, mely törzsalakjának 

legéletképesebb populációja Békés megye északi részén él. A Ramsari egyezmény hatálya alá 

tartozó területek - a Kardoskúti Fehértó és a Biharugrai halastavak - vizes élőhelyeinek szerepe a 

nemzetközi madárvonulásban is jelentős.  
  

A Nemzeti Park részterületei:  

1. Kis-Sárrét  

2. Bélmegyeri Fáspuszta  

3. Mágor-puszta  

4. Dévaványai-Ecsegi puszták  

5. Kígyósi-puszta  

6. Körös-ártér  

7. Cserebökény  

8. Kardoskúti Fehértó  

9. Csanádi puszták  

10. Maros-ártér  

11. Tompapusztai löszgyep  

12. Tatársánci ősgyep  

 13. Csorvási löszgyep  
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Szeghalmi Kék tó természetvédelmi terület 

44/2006. (XI. 17.) KvVM rendelettel védetté nyilvánítva 

Törzskönyvi adatok 

Törzskönyvi szám: 306/TT/06 

Védettségi szint: országos jelentőségű, egyedi 

Védelmi kategória: TT 

Kiterjedése: 112,17 hektár 

Ebből fokozottan védett: 0 hektár  

 

Törzskönyvi szám   Település - HRSZ 

1306/TT/06    Szeghalom 0725/a 

2306/TT/06    Szeghalom 0725/b 

3306/TT/06    Szeghalom 0725/c 

4306/TT/06    Szeghalom 0725/d 

5306/TT/06    Szeghalom 0726/ 

6306/TT/06    Szeghalom 0727/a 

7306/TT/06    Szeghalom 0727/b 

8306/TT/06    Szeghalom 0727/c 

9306/TT/06    Szeghalom 0728/ 

10306/TT/06    Szeghalom 0729/ 

111306/TT/06    Szeghalom 0729/ 

212306/TT/06    Szeghalom 0729/ 

413306/TT/06    Szeghalom 0729/5a 

14306/TT/06    Szeghalom 0729/5b 

 

A magasabb fokozatú védelem alá helyezés célja a Kék-tó holtágnak, mint védett madárfajok 

fészkelő- és táplálkozó helyének a védelme, továbbá a környező lösz- és szikes gyepek 

természetes növény- és állatvilágának, valamint a jellegzetes tájképi adottságoknak a megőrzése. 

Az itt fészkelő és táplálkozó védett madarak közül a kék vércse (Falco vespertinus), a nagy 

goda (Limosa limosa), a piroslábú cankó (Tringa totanus), a védett növények közül többek 

között a macskahere (Phlomis tuberosa) és a buglyos boglárka (Ranunculus polyphyllus), az 

állatok közül pedig a tarajos gőte (Triturus cristatus) érdemel említést. 

Szeghalom a régészeti leletek szerint mintegy hétezer éve lakott hely, Békés megye legrégebbi 

települése. A település természeti és kulturális értékét nem csak a Kék-tó, hanem a környéken 

található kunhalmok is növelik. 

A terület természetvédelmi kezelése azt is jelenti, hogy a Kék-tó környezetében a gyepek 

művelési ága nem változtatható meg. A tájidegen, agresszíven terjeszkedő növényfajokat el kell 

távolítani a gyepterületről. Szarvasmarhákat és lovakat tilos szabadon legeltetni. Sertést és 

baromfit egyáltalán nem szabad a területre engedni, kecske pedig csak juhokkal együtt tartható. 

Legeltetés és kaszálás kifejezetten csak száraz időben történhet. Tilos szemetet elhelyezni, 

növényt égetni. Gépkocsival csak a meglévő földutakon szabad közlekedni 

 

 



 

19 / 147 

 

Név: D'Orsay-kastélykert maradványfái 

Törzskönyvi szám: 3/33/TT/89 

Megye: Békés 

Település: Szeghalom 

Védettségi szint: helyi jelentőségű 

Védelmi kategória: TE 

 

 
Törzskönyvi 

szám 
Védett természeti terület Település Hrsz. 

Hatályba 

lépés éve 

13/33/TT/89 D'Orsay-kastélykert maradványfái Szeghalom 1019 1989 

23/33/TT/89 D'Orsay-kastélykert maradványfái Szeghalom 1023/1. 1989. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Név: Szeghalmi Kórház-kert kocsányos tölgyei 

Törzskönyvi szám: 3/75/TE/89 

Védettségi szint: helyi jelentőségű 

Védelmi kategória: TE 

Törzskönyvi 

szám 

Védett természeti terület Település HRSZ 

3/75/TE/89 Szeghalmi Kórház-kert kocsányos tölgyei Szeghalom 521; 529/1 

 

  

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=pl_3-33-TT-89
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=pl_3-33-TT-89
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=pl_3-75-TE-89
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Mágor-pusztai tanösvény 

 

 

Adatok:  

Tájegység:    Dél-Alföld 

Település:    Szeghalom,Vésztő 

Érintett NP Igazgatóság:  Körös-Maros NPI 

Téma: állattan (zoológia),növénytan (botanika) 

Bemutatás módja:  tájékoztató tábla  

 

  

 

   

A település környékén fellelhető – a Sebes-Körös korábbi, nagy kierjedésű vízgyűjtőjéből 

fennmaradt – vizes élőhelyek a legmeghatározóbbak az állatvilágra. Emellett a meglévő gyep és 

erdőtársulások is magukban hordozzák a Kis-Sárrétre jellemző flóra- és faunajegyeket. 

A vésztő-szeghalmi út mellett elhelyezkedő Mágor-domb és közvetlen környezete 1978-ban 

került régészeti és természetvédelmi, kettős védelem alá, mindössze 13 hektáros területen. A 

folyamatos bővítések eredményeként a Holt-Sebes-Körös ölelésében húzódó, mintegy 949 

hektáros terület Mágor-puszta elnevezéssel a Körös-Maros Nemzeti Park területi egysége. 
 

A Körös Maros Nemzeti Park Igazgatósága 2003. tavaszán adta át ötödik tanösvényét Mágor 

pusztán. Az alig több mint 500 m-es tanösvény a Vésztő-Mágori Történelmi Emlékhely 

bejáratához vezető út mellett indul. Az útvonal bejárásával megismerhetők a védett terület 

természeti és kultúrtörténeti értékei. A tanösvény a Mágor-dombhoz vezet. A bejárás időtartama 

kb. 1,5-2 óra. 

 

Állomások: 

 Holt-Sebes-Körös élővilága 

 Ártéri erdő élővilága 

 Pákásztanya 

 Csolt-Monostor és a kettős Mágor-halom  

 Mocsár élővilága 

 

Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett 

természeti terület Vésztő közigazgatási területén 

nem található.   
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Érzékeny Természeti Terület (ÉTT)  

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 53. § (5) bekezdésében, valamint a 85. § c) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján elkészített 2/2002-es KöM-FVM együttes rendelet 

meghatározza az „Érzékeny Természeti Területek” (továbbiakban ÉTT) fogalmát. Az ehhez 

tartozó szabályozás, pályázati-támogatási rendszer bevezetésének célja a természeti (ökológiai) 

szempontból érzékeny földrészleteken olyan természetkímélő gazdálkodási módok megőrzése, 

fenntartása, további földrészletek kijelölése, amelyek támogatással ösztönzött, önként vállalt 

korlátozások révén biztosítják az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség, a tájképi és 

kultúrtörténeti értékek összehangolt megőrzését.  

A rendelet szempontrendszere alapján az ÉTT kijelölése az alábbi kategóriákban történik:  

a) kiemelten fontos ÉTT: azok a területek, ahol nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő 

természeti, táji és kultúrtörténeti értékek fordulnak elő, amelyek fennmaradása középtávon 

(5-10 év) is kétséges a természetkímélő gazdálkodás támogatása nélkül;  

Kiemelten fontos ÉTT-ek térség Szeghalom közigazgatási területén nincsen 

 

b)  fontos ÉTT: ahol országos viszonylatban jelentős természeti, táji és kultúrtörténeti értékek 

fordulnak elő, amelyek fennmaradása vagy állapotának javítása érdekében a 

természetkímélő gazdálkodás támogatása szükséges;  

Fontos ÉTT-ek térségei:  

  
• Bihari-sík (7.2.1.)  

− A terület kategóriája: fontos ÉTT.  

− Az érintett Békés megyei települések: Biharugra, Bucsa, Füzesgyarmat, Körösújfalu,  

Körösnagyharsány, Szeghalom, Zsadány 

 

• Vésztő-Szeghalom környéke  (9.2.4.)  

− A terület kategóriája: fontos ÉTT.  

− Az érintett Békés megyei települések: Békés, Bélmegyer, Körösladány, Köröstarcsa,  

Mezőberény, Okány, Sarkad, Szeghalom, Tarhos, Vésztő 

 

b)  tervezett ÉTT: ahol jelentős az extenzív mezőgazdasági hasznosítású földrészleteken 

található élőhelyek száma, de a természeti, táji és kultúrtörténeti értékek jelentősége kisebb, 

illetve olyan területek, ahol az extenzív gazdálkodás ösztönzésével és támogatásával a 

terület természeti értéke növelhető, a környezet állapota javítható.  

A megyében tervezett ÉTT nem található 

 

Natura 2000 területek  

 Békés megyében 31 Natura 2000 terület került kijelölésre összesen 80.888 ha (a megye 14,4%-

a) kiterjedésben. Ez a védett területekhez hasonlóan szintén elmarad az országos átlagtól (21%). 

Ebből a különleges madárvédelmi területek Békés megyében 52.695 ha-t (a megye 9,4%-a), a 

jóváhagyott természet megőrzési területek 51.879 ha-t (a megye 9,2%-a) tesznek ki. Mint 

látható, a két típus jelentős átfedésben van. Ezen túl 27.935 ha országos jelentőségű védelem 

alatt is áll, a nem védett Natura 2000 területek nagysága 52.953 ha.  
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A Dévaványa és környéke Magas Természeti Értékű Terület 77 564 ha kiterjedésű, Békés megye 

északi részét, Bucsa, Dévaványa, Ecsegfalva, Füzesgyarmat, Gyomaendrőd, Kertészsziget, 

Körösladány, Szeghalom települések külterületét, illetve azok részeit foglalja magába.  

A Békés-Csanádi hát Magas Természeti Értékű Terület, mely a Békés megye délnyugati részén 

lévő, Békéssámson, Kardoskút, Orosháza, Tótkomlós településeket érinti, a Csongrád megyébe 

eső területekkel összesen 40 580 hektáros kiterjedésű.  

Új Magas Természeti Értékű Terület a megyében a Kis-Sárrét MTÉT, 40 616 hektáron, 

Biharugra, Geszt, Körösnagyharsány, Mezőgyán, Okány, Sarkadkeresztúr, Szeghalom, Vésztő, 

Zsadány térségében.  

  

 Az MTÉT területekre vonatkozó célprogramok önkéntességen alapulnak, a túzok, a kékvércse, a 

vadludak és darvak élőhelyeinek megőrzését, fejlesztését célozzák, egyben jelentős többlet 

támogatást biztosítva az eredményesen pályázó gazdáknak.. Fontos előírás csomagok a 

környezetvédelmi, illetve természetvédelmi célú, művelési ág váltásra irányuló gyeptelepítési 

célprogramok, melyekhez ugyancsak pályázati úton, önkéntesen lehet csatlakozni. 

 

Szeghalom területét Ramsari területek nem érintik.  

 

A helyi jelentőségű védett természeti területek és természeti emlékek száma Szeghalom 5 db. 

 

Farkasfoki Holt-Berettyó 

A torkolat közeli holtág a 19. században alakult ki, a Berettyó jobb parti ármentesített 

területén helyezkedik el, közigazgatásilag a Békés megyei Szeghalom város területéhez 

tartozik. A helybéliek Hidlaposi holtágnak is nevezik. Hossza 1,7 km, átlagos szélessége 30 m, 

területe 5 ha, átlagos vízmélysége 1 m, víztérfogata 50 ezer m
3
 Tulajdonosai a Szeghalmi 

Szövetkezet tagjai, kezelői a Békés megyei Vízmű Vállalat, Szeghalom város Önkormányzata és 

a szövetkezet. Felső végén (380 m hosszan) szennyvíztározó szerepet tölt be. Medrének 

feliszapoltsága és vízi növényzettel való benőttsége előrehaladott, vízminősége változó. Nincs 

kapcsolata élővízfolyással vagy más vízrendszerekkel, csak kis kiterjedésű öblözet belvizeiből és 

szivárgó vizekből töltődik, leürítése megoldatlan. Vízpótlása a Berettyóból a Hatházi-csatornán 

át megoldható. Funkciói: belvíz tározás, szennyvíz tározás (a leválasztott szakaszon). Beépített 

területek és zártkertek veszik körül, jelentős antropogén terhelés éri, de ennek ellenére is 

rendelkezik tájformáló és természeti értékekkel. 
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A Farkasfoki Holt-Berettyó helyszínrajza 

 

Tájalakulás történet  

Békés megye az ország védett természeti értékekben gazdagabb vidékei közé tartozik. Az 

elmúlt évtizedek intenzív tájhasznosítási, tájgazdálkodási formáinak következtében – az ország 

más részeihez hasonlóan – számos táji-, természeti érték semmisült meg, illetve szenvedett el 

maradandó károsodásokat. Mindezen kedvezőtlen folyamatok ellenére a megyében sok olyan 

természetileg értékes terület, illetve objektum található, melyek már védettek, vagy arra 

érdemesek, de akár jogi védelem nélkül is megóvásra érdemesek. 

 

Az Európai Unió szempontjából is kiemelt jelentőségű fajok védelmére a közvetlen uniós 

koordinálású LIFE programok biztosítottak többlet lehetőséget. A kék vércse (Falco vespertinus) 

állományának megerősítését szolgáló projektnek a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság a 

koordinátora, míg a túzok és a kerecsen sólyom védelmét szolgáló programokban partnerként 

közreműködünk.  

  

Békés megye területén él a magyarországi túzokállomány mintegy egyharmada.  

Dévaványa térségében ’70-es évek második fele óta zajlik aktív túzokvédelem. 1997-óta ezt a  

tevékenységet a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság végzi, 2004-től 2008-ig a „Túzok  

védelme Magyarországon” Life Nature projekt is segítette ezt a munkát.  

  

A kerecsensólyom (Falco cherrug), az eurázsiai pusztákon élő „turulmadár”, 1997-től újra 

fészkel a megyében, de az első sikeres költés 2002-ig váratott magára. 2009-ben 14 

kerecsensólyom fészekről tudunk, melyekből 47 fióka repült ki. A kerecsensólyom védelmét 

2007-óta „A kerecsensólyom védelme a Kárpát-medencében” Life Nature projekt is segíti.  
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Tájhasználat, területhasználat alakulása 

 

Táji értékek 

A táji értékekhez tartoznak azok a természeti és épített értékek, melyek országos, illetve helyi 

védettség alatt állnak, valamint az egyedi tájértékek is, melyek jogilag nem védett értékek, de a 

tájjelleg szempontjából jelentősek, és megőrzésükről gondoskodni kell. Egy település/város táji 

értékeihez hozzátartoznak a helyi kulturális és civil élet sajátosságai is. A tájak karakterének 

fontos összetevői az egyedi tájértékek. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 

(Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző 

olyan természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, 

amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a 

társadalom számára jelentősége van. 

A legrégebbi emberlakta kultúrtörténeti emlékeink a kunhalmok. Egykori számukat a Kárpát-

medencében negyvenezerre becsülik. Főleg a vízjárta síkvidékeken keletkezett igen sok 

kunhalom. Elnevezésük megtévesztő. Döntő többségük még jóval a kunok bejövetele előtt 

keletkezett. Ezek a lakódombok, sírdombok, őrhalmok, határhalmok értékek hordozói és őrzői.  

A KMNP Igazgatóság nyilvántartása alapján Békés megyében 1545 kunhalom található. Fontos 

emlékhelyek a várost körülvevő kunhalmok.  
 

Dióhalom (Szeghalom)  

Szeghalom és Körösladány között kiemelkedő Pakóc érparton, a 47-es számú úthoz közel,  

attól É-ra található a Dió-halom. Mintegy 6 m magas, 80-100 m átmérőjű kurgán. Az állandó  

szántás ellenére jellegét jól tartja, aránylag ép, tetején geodéziai kő, mint magassági jegy  

található.  
   

Szeghalom-halom (Templom-halom)  

Szeghalom névadó halma a város közelében áll. A belterület DK-i részén, a környezetéből  

2,5-3 m-re kiemelkedő magaslat közepén ma a katolikus templom áll és a fazsindelyes harangláb 

áll, ahol a középkori Szeghalom (Zeguholmu, Scegholm, Zughalum) település feküdt. A múlt 

században uradalmi magtár állott a tetején.  

 Szeghalom egy folyózugban álló halomról kapta nevét. Békés megye legrégibb és 

legjelentősebb települése közé tartozik. Anonymus szerint a honfoglaló magyarok Szeghalomnál 

akartak átkelni a Körösön. A halom átmérője 40-50 m, tetejét az építkezéskor lehordták.  

Szeghalom első említése 1067-ből származik, amikor az Aba nembéli Péter ispán a századi  

apátságnak adta a Szeghalom nevű birtokot. 
 

Korhányhalom  

  A szeghalmi határ É-i felében, a töviskesi műúttól É-ra, a Szeghalmi övcsatorna K-i partján  

emelkedik a kb. 4 m magas és mintegy 40-80 m átmérőjű kurgán.  
 

Bálinthalom  

  A szeghalmi határ Ny-i részén, a töviskesi földút kanyarulatától D-re emelkedik a kb. 4 m  

magas és mintegy 50-75 m átmérőjű kunhalom.  
  

Benehalom  

 A településhatár ÉNy-i felében, a Szeghalmi-gyűjtőcsatorna kanyarulatának Ny-i szegletében 

emelkedik a mintegy 3,5 m magas és 60-85 m átmérőjű nagy halom. Környékén csupán egyetlen 

szürke, szarmata kori edényfül-töredéket találtak.  
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Helyi jelentőségű természeti emlékek 

 Egykori D’Orsay kastélykert maradványfái: az egykori kastélykertben három fa áll helyi 

védelem alatt, egy 200 év körüli kocsányos tölgy (Quercus robur) az óvoda udvarán 

(hrsz: 1019), mely igen közel van az épülethez, illetve a kastély melletti 2 db erdei fenyõ 

(Pinus sylvestris) hrsz: 1023/1. 

 

 Kórház kerti kocsányos tölgyek: 

 Békés Megye Tanácsa 2/1989.(VI.22.) sz. rendeletében „Kórház kerti kocsányos 

tölgyek” elnevezéssel helyi védetté nyilvánította az 521. hrsz-on lévő tölgyfákat (Quercus 

robur), melyek a mai sportterület töltés melletti telekhatárán és az 529/1. hrsz-on (kórház 

területe) lévõ tölgyeket, melyek a kórház épületének előterében találhatóak. 

 

 D’Orsay kastély előterében lévő vadgesztenyék (Aesculus hippocastanum) hrsz:1019.  

 

Városképi szemponttól javasolt a védelem. 

 Bethlen Gábor u. – Nagy Miklós u. kereszteződésében lévő idős kocsányos tölgy 

(Quercus robur) hrsz: 1011. Városképi, történeti és ökológiai szempontból javasolt a 

védelem. 

 A Szeghalom Mûemléki Környezetére készített RSZT-ben helyi védelemre javasolt 

természeti emlékek: 

 Kossuth téren (hrsz: 512.) japánakácok 12 db, 

 Kossuth téren (hrsz: 512.) vadgesztenyék 3 db, 

 Alma Mater étterem telkén (hrsz: 975/5.) japánakác 4 db, 

 Bocskai utcai lakóterületen (hrsz: 975/26.) japánakác 4 db, 

 Tildy Z. u. 5. sz. (hrsz: 981.) japánakác 3 db,  

 494. hrsz-ú ingatlanon japánakác 1 db, 

 orvosi rendelõ kertjében (hrsz: 497.) kõrisfa 2 db, 

 Dózsa György utcában kőrisfa 2 db, 

 leánykollégium (hrsz: 498.) kõrisfa 2 db, 

 Péter András Gimnázium kertjében (hrsz: 239/5.) 

 szomorú japánakác 1 db, 

 kõrisfa 6 db, 

 szilfa 6 db, 

 juhar 1 db, 

 gömbjuhar 1db, 

 japánakác 1 db, 

 Szabolcs Vezér u. 2. (hrsz: 726.) tölgy 1 db. 

 A Kertészsziget felé vezető út mellett, jobb oldalon a Töviskesi major és a csatorna 

elhagyása után a gyepterület szélén található egy idõs vadkörtefa – Pyrus 

pyraster (átmérõ kb. 70-80 cm). 

 Szeghalmot elhagyva a Vésztői úton a vasút keresztezése után a zártkerti 

terület közepén áll egy idős tölgyfa – Quercus robur. 

 Vésztő felől a Sebes-Körös hídja előtt a baloldali gáton haladva az erdő után 

egy tanya és a gát között áll 2 db idős tölgyfa – Quercus robur, melyek közül már 

csak az egyik van életben. 

 

  



 

26 / 147 

 

Épített értékek  

Az építészeti látnivalók köréből ki kell emelni a szeghalmi katolikus templom fa haranglábját, 

mely a Dél-alföld egyetlen fatornya, illetve a Wenckheim-D’Orsaykastélyt. 

A klasszicista-romantikus kúriát 1800 körül építtette a Wenckheim család. D'Orsay Emil pedig 

romantikus jegyekkel bővítette az épületet. A település nevezetesebb épületei még az 1700-as 

években épült református templom, a Simay-féle kisdedóvó egykori épülete. Műemléki 

védettséget élvez a Kárász kastély és kerti táncpavilon, a Kossuth téri műemléki környezet 

épületegyüttese, Halaspuszta, Torda-halom, Pétes András sírkápolna, Kossuth tér 7. (volt 

református iskola).  

 

Helyi építészeti értékvédelem alatt állóépületek 

 Hunyadi u. 54.  hrsz. 1939.   – építészeti együttes 

 Kossuth u. 3.  hrsz. 1996.    – bölcsőde 

 Nagy M. u. 2/1.  hrsz. 1014.   – posta 

 Nagy M. u. 4.  hrsz. 1015.    – földhivatal (irodaház) 

 Szabadság tér 2/1.  hrsz. 434.   – lakóház 

 Szabadság tér 2/2.  hrsz. 436.    – lakóház 

 Szabadság tér 5.  hrsz. 1018/1.   – bíróság 

 Szabadság tér 5/1.  hrsz. 1018/2.   – lakóház 

 Szabadság tér 9.  hrsz. 1895.    – lakóház 

 Tildy Zoltán u. 2.  hrsz. 493.    – volt szülőotthon 

 Tildy Zoltán u. 3.  hrsz. 974.    – lakóház 

 Tildy Zoltán u. 5.  hrsz. 981.   – lakóház 

 Tildy Zoltán u. 10.  hrsz. 491.    – gyógyszertár 

 Tildy Zoltán u. 11.  hrsz. .989.   – ÁFÉSZ iroda fõépület 

 Tildy Zoltán u. 12.  hrsz. 486.   – üzlet 

 Tildy Zoltán u. 15-17. hrsz. 994/1.    – általános iskola (régi szárnya) 

 Tildy Zoltán u. 26. hrsz. 464.   – lakóház 

 Tildy Zoltán u. 30-32. hrsz. 460/4.   – mozi 

 Tildy Zoltán u. 31/1. hrsz. 1001/2.    – Schillinger ház 

 Vasúti vendéglõ, Kinizsi u. 2. sz. 

 Kinizsi u. 17.  hrsz. 1720.     – malom 

 Szabolcs Vezér u. 9. hrsz. 529/1.    – kórház főépület 

 Ady Endre u. 6.  hrsz. 509.    – tüdőgondozó 

 Vésztõi út,   hrsz. 0120/1.   – Vidra-tanya épülete 

 Kernye,   hrsz. 018/7.   – gépház, gátőrház (1897) 

 Töviskes,   hrsz. 11160/27.  – Wekerle kastély 
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Helyi építészeti értékvédelemre javasolt épületek 

 Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Dózsa György u. 2.  

hrsz.: 239/5 

 Kollégium, (1940) (volt Internátus, fiúkollégium) Kossuth tér hrsz.: 510 

 Zöldséges üzlet, Vitamin Kuckó (volt lakóház) 1910 körül Nagy Mihály u. 1. hrsz.: 1010 

 Tornácos parasztház Hunyadi u. 64. hrsz.: 2300 

 Lakóház és melléképülete Petõfi u. 43. hrsz.: 1237 

 Lakóház ( udvari fa filagóriával) Széchenyi u. 2. hrsz.: 727 
 

 

Régészeti szakterület  

 Szeghalom Város igen gazdag, viszonylag jól kutatott régészeti örökséggel büszkélkedhet. A 

területén található nagyszámú, 235 db ismert régészeti lelőhely többsége a külterületen, kisebb 

része a belterület fedett részein található. A belváros területét, pedig egy nagyobb egységben 

régészeti érdekű területként kell kezelni. A régészeti örökség többsége településnyomokhoz, 

kisebb mennyiségben temetőkhöz, ill. temetkezésekhez, valamint templomokhoz és egy várhoz 

köthetőek. Az egy évszázada tartó aktív múzeumi munka és a település egész területét lefedő  

részletes topográfiai kutatás mellett, több helyen is történt feltárás, amely összességében persze 

kevésnek tűnhet.  

 A régészeti örökség tudatos védelme mindezek ellenére sajnos csak kevéssé jelent meg a 

település életében. Ez legjobban, abban érhető tetten, hogy a lelő helyek jelentős többségén, 

beleértve a kunhalmokat is, intenzív mezőgazdasági művelés folyik.  

Ennek oka, természetesen a gazdag földterületek szükségszerű műveléséből adódik, melyet  

azonban szükségszerű lenne szabályozni, racionális módon korlátok között tartani, mert csak így 

maradhatnak fenn a hosszú távú, főként turisztikai fejlesztések szempontjából fontos régészeti 

emlékek.  

A város település szerkezeti terv készítői lehetőségeik szerint megpróbálták figyelembe venni a 

régészeti emlékek elhelyezkedését, illetve azok szükségszerű védelmét. Ez jól látható abból, 

hogy a település területéről ismert lelő helyek számához képest arányaiban kevés régészeti 

emléket érint fejlesztés különösen a külterületen.  

A külön védelem alatt nem álló értékek esetében az elkerülhetetlen talajmunkával járó 

beruházások esetében megelőző régészeti kutatást kell végezni, melyre vonatkozó jogszabályi 

hátteret részletesen bemutattuk. A régészeti lelő helyeket a település szerkezeti terv 5. sz. 

melléklet tartalmazza. 

 

Erdő- és zöldterületek 

 A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület, az erdőterület az erdő céljára szolgáló 

terület. 

 

A zöld- és az erdőterület az alábbi övezetekre tagozódik: 

 közpark, 

 rehabilitációra kijelölt zöldterület, 

 védelmi erdőövezete, 

 gazdasági erdő övezete. 

 korlátozott funkciójú gazdasági erdők övezete. 
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Az övezetek részletes előírásai a következők. 

A közparkok területe. Állandóan növényzettel fedett terület, amelyen csak a pihenést, testedzést, 

fenntartást szolgáló építmények és műtárgyak helyezhetők el. 

 

Zöldterületek   

Meglévő, fenntartásra és fejlesztésre szánt zöldterületek 

 Szabadság tér 

 D’Orsay-kastély előtti közpark 

 Kossuth tér 

 Szeleskerti- csatorna menti közpark 

 Közkert a Bocskai u. – Bethlen Gábor u. csatlakozásában 

 Érmellék u. –i közkert 

 Érmellék u. –i, Vízmű melletti közkert 

 Táncsics Mihály úti közkert: 

 XIII. utca és az Arany János út kereszteződésében lévő közkert 

 Berettyó melletti közpark  

 

 

Lakóterületi közkertek 

 Fáy u.-i lakóterületi közkert 

 Semmelweis utcai játszókert 

 Tildy u. 20-24. és Tildy u. 4-8 alatti lakóházak közkertje 

 Dózsa György u.-i lakóterületi közkert 

 Szabadság téri lakóterületi közkert 

 Bajcsy Zsilinszky u. és József Attila u. kereszteződésében lévő lakóterületi közkert 

 Bocskai u.-i lakóterületi közkert 

 

 

Kulturális értékek és civil élet 

 
 Az intézmények klasszikus feladatain túl fontos a közösségszervezés ösztönzése, civil szervezeti 

partnerek létrehozása. A civil szervezetek erősíthetik a térségi identitást és betölthetik a 

társadalmi kontroll szerepet is. A helyi társadalom építésében igen fontos szerepet játszanak a 

kultúra területén, valamint a településük jövőjéért tevékenykedő egyesületek es alapítványok. 

Ezen közösségek segítenek a hagyományok, tradíciók megőrzésében, kinyitják a település 

határait és közvetítő szerepet tölthetnek be a társadalmi-gazdasági élet különböző területen a 

hosszabb tavú kapcsolatok kiépítésében. 

 

Civil szervezetek, informális közösségek 

A civil szervezetek száma a szeghalmi kistérségben 280, amelyek közül 73 kulturális területen 

(is) tevékenykedik. Vannak nagyobb, jelentősebb infrastrukturális háttérrel rendelkező 

szervezetek is, pl. a Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége (szeghalmi székhellyel), az 

Ösvény Alapítvány Füzesgyarmaton.  

Dévaványán működik a civil szervezetek háza (önkormányzati fenntartással) és Szeghalmon 

Leader támogatásból épült a civil közösségi tér, amely több szervezet működéséhez is helyet ad.  

A Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége, amely 19 tagszervezetet tömörít, elkészítette a 

kistérség civil stratégiáját, továbbá civil információs pontot működtet 5 településen és 
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rendszeresen szervez találkozókat, képzéseket, szakmai műhelyeket, információs napokat a 

kistérségben működő szervezetek részére.  

Kulturális szervezetként kiemelésre méltó a térségben a Bucsai Kézműves és Hagyományőrző 

Egyesület, a körösladányi Körös Művészeti Egyesület, a Nadányi Hagyományőrző és Vívó 

Egyesület, a vésztői Vejsze Kulturális Egyesület, Szeghalmon a Pro Musica Egyesület, a 

Szeghalmi Kulturális Egyesület, a Sárrét Könnyűzenéjéért Alapítvány, a Sárrét Népdalkör 

Egyesület, a Szeghalmi Hagyományőrző Egyesület, dévaványai Kulturális és Hagyományőrző 

Egyesület.  Jelentős szakmai múltra és eredményekre tekint vissza a Körös-Sárrét Turizmusáért 

Egyesület, amely a térség turisztikai szolgáltatóit, intézményeit és rendezvényszervezőit 

tömöríti.   

A kisebb településeken néhány – a település egészét átfogó – szervezet tevékenysége 

kiemelendő, pl. az Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú Egyesület, amely kulturális 

rendezvényeket, gyermeknapot szervez, megpróbálja összegyűjteni a falu értékeit és egy 

kiadványban megjelentetni, Kertészszigeten a Szigetkék Kertészsziget Fejlődéséért Egyesület 

fejt ki hatékony kulturális és közéleti tevékenységet. Körösújfalu esetében fontos a teleház 

tevékenysége, amely információközvetítő, tanácsadó, szervező közösségi tér is egyben.  

 

Az amatőr művészeti csoportok jelenléte is meghatározó a térségben, közülük jelentős a 

népdalkörök aktivitása: Füzesgyarmati Népdalkör, körösladányi Fülemüle Népdalkör, 

Körösladányi „Cuháré” Citerazenekar, a dévaványai Zsombékos Citerazenekar, Vésztői 

Népdalkör, a szeghalmi Sárrét Népdalkör, a Sárrét 100 tagú együttese, a füzesgyarmati 

Hagyományőrző Egyesület Népdalköre. 

 

Füzesgyarmaton, Dévaványán és Körösladányban nagy hangsúlyt kap a helytörténeti kutató és 

feltáró munkát segítő közösségek tevékenysége.   

 

Szeghalom városban jelenleg készül a Szeghalmi Települési Értéktára. A Szeghalmi lakosságnál  

fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz.  
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3.7. Társadalmi helyzet 
 

A társadalmi adottságok ismertetése fontos elem egy településre/városra vonatkozóan. A 

népességszám alakulása, az oktatási és kulturális helyzet, a sportolási, kikapcsolódási, 

szórakozási lehetőségek, az egészségügyi ellátás színvonala, a közbiztonság helyzete – az évek 

során bekövetkezett változások tendenciája – szorosan összefügg az életszínvonallal, a település 

népességmegtartó erejével és a jövőbeni fejlődési lehetőségekkel. Ezek alapján lehet 

következtetni arra, hogy a helyi lakosság milyen módon tud bekapcsolódni a közösségi életbe, 

milyen helyi kötődések és kapcsolati hálók kiépítésére van lehetőség. 

A Szeghalmi kistérség Békés megye területének alig egyötödét, 19 százalékát foglalja el, de 

lakosságaránya alacsonyabb ennél, mindössze 12 százalék. Az ok, az észak-békési 

térszerkezetben keresendő, itt viszonylag nagy területű, de ehhez képest alacsony lélekszámú 

településekről van szó. 

A térség városi központja és legnagyobb települése Szeghalom, tízezer főt meghaladó 

lakossággal. A térség népsűrűsége jóval alacsonyabb a megye népsűrűségénél. 

 

Demográfiai adatok 

A Szeghalmi kistérség Békés megye területének alig egyötödét, 19 százalékát foglalja el, de 

lakosságaránya alacsonyabb ennél, mindössze 12 százalék. Az ok, az észak-békési 

térszerkezetben keresendő, itt viszonylag nagy területű, de ehhez képest alacsony lélekszámú 

településekről van szó. 

A térség városi központja és legnagyobb települése Szeghalom, tízezer főt meghaladó 

lakossággal, míg Kertészsziget lakóinak száma éppen csak meghaladja az ötszázat. A térség 

népsűrűsége jóval alacsonyabb a megye népsűrűségénél. 

 

Szeghalom állandó népességének változását az alábbi táblázatban mutatjuk be: 

Évek Lakónépesség száma Változás 

2007. 9465 fő  

2008. 9413 fő -1,6 % 

2009. 9228 fő -2,0 % 

2010. 9142 fő -1,0 % 

2011. 9115 fő -0,03% 

2012. 9109 fő -0,01% 

 

A fenti számadatok, illetve a változás aránya megmutatja, hogy Szeghalmon az elmúlt 5 évben 

3,8%‐kal csökkent a lakosság létszáma. A település vonzereje csökken, az elvándorlás a 

jellemző, ennek fő oka a munkahelyek hiánya. A fiatalok nagy városokban tanulnak tovább, így 

munkahelyet azokban, illetve azon városok környékén keresnek. Sokan dolgoznak külföldön  

 
                                                                                                                  Szeghalom- állandó népesség 

 fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

 4800 4765 9565 50 50 

0‐14 éves 604 676 1280 47 53 

15‐17 éves 179 171 350 51 49 

18-59 éves 2658 3071 5948  44 56 

60‐64 éves  340 297 637 53 47 

65 év feletti 800 550 1350  59 41 
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ÉV lakosság fő 
18 év 

alattiak 

18 – 62 

év 

között 

62 év 

feletti

ek 

születések 

száma 

halálozás

ok száma 
elvándorlás 

oda 

vándorlás 

1990 10462 - - - 171 117 466 443 

1991 10493 - - - 159 127 492 359 

1992 10340 - - - 150 109 432 339 

1993 10463 - - - 139 187 465 336 

1994 11008 - - - 117 156 397 272 

1995 10909 - - - 123 121 422 304 

1996 10615 - - - 116 132 444 383 

1997 10581 - - - 97 131 319 364 

1998 10599 - - - 113 136 480 344 

1999 10033 2565 6040 1428 109 120 355 290 

2000 10301 2502 6352 1447 95 115 383 310 

2001 10201 2422 6326 1453 95 112 380 286 

2002 10151 2372 6303 1476 84 115 359 338 

2003 10077 2295 6286 1496 91 112 363 305 

2004 9954 2234 6211 1509 89 109 334 228 

2005 9857 2172 6138 1547 81 117 362 300 

2006 9688 2079 6043 1566 85 103 427 273 

2007 9465 2010 5884 1571 84 122 505 321 

2008 9318 1947 5796 1575 74 138 327 230 

2009 9228 1867 5746 1615 80 106 283 223 

2010 9142 1821 5655 1666 69 96 298 224 

2011 9115 1754 5639 1722 78 112 316 323 

2012 9109 1711 5641 1757 - - - - 

2013  1849  1950 - - - - 

 

 

Foglalkoztatás, munkaerő-piaci helyzet 

Napjaink egyik legjelentősebb problémája a munkanélküliség. Társadalmi és gazdasági 

értelemben is a perifériára szorulnak azok, akik tartósan munkanélkülivé válnak. Különösen 

hátrányos helyzetben vannak a munkaerő-piacon az alacsony iskolai végzettségűek és a romák.  

A következő táblázatok a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által nyilvántartott Szeghalom városra 

vonatkozó adatokat tartalmazzák. A szociális területen dolgozók tapasztalatai alapján vannak 

olyanok, akik tartósan munkanélküliek, de a nyilvántartásokban nem jelennek meg. 



 

32 / 147 

 

Elmondásuk szerint mivel ellátásra nem jogosultak és munkát a részükre nem tudtak felajánlani 

nem tartották szükségesnek, hogy továbbra is tartsák a kapcsolatot a Munkaügyi 

Kirendeltséggel.  
 

Álláskeresők száma 

Év 15‐64 év közötti 

lakónépesség (fő) 
nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 3410  3629  7039  355 10,4 490 13,5 845 12,0 

2009 3476 3017 6493 404 11,6 624 20,7 1028 15,8 

2010 3480 3639  7119 366 10,5 503 13,8 869 12,2 

2011 3473 3619  7092 395 11,4 460 12,7 855 12,1 

 
 

 
 

Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a 15‐64 év közötti lakónépességhez képest milyen arányú 

a nyilvántartott álláskeresők száma: 2008, 2010 és 2011 években 12,0‐12,2% között, kimagasló 

értéket 2009‐ben figyelhetünk meg: 15,8%. A férfiak és nők között az arány a vizsgált területen: 

több a nyilvántartott álláskereső férfi, mint nő. 2011‐ben a különbség már csak 1,3%.  

Regisztrált munkanélküliek többsége 36‐40 év közötti, következő helyen a 26‐30 évesek vannak, 

őket követik az 51‐55 évesek. A regisztrált munkanélküliek száma a 2009‐es kimagasló érték 

után 2011 év végére visszaszorult, megközelíti a 2008 évi adatot. A tartós munkanélküliek 

aránya csökken, 2008 és 2011 között 51,5%‐ról 40,2%‐ra , azaz 11,3%‐kal csökkent. 

2011‐ben a 18‐29 évesek 5,5%‐a nyilvántartott pályakezdő álláskereső volt. Számuk 2008 és 

2011 között 0,8%‐kal nőtt. A vizsgált években a nők száma 1,8%‐kal nőtt, a férfiaké 0,1%‐kal 

csökkent.  

2011 évben a nyilvántartott álláskeresők 42,5%‐a alacsony iskolai végzettségű. Ezen belül is 

5,6%‐a 8 általánosnál alacsonyabb végzettséggel rendelkezik.  

A településen a 2010 és 2012 között az aktív korú (15‐64 év közötti) lakónépesség 6‐3%‐a vesz 

részt közfoglalkoztatásban. A közfoglalkoztatásban résztvevők kb. 40%‐a roma/cigány. Arra 

vonatkozóan, hogy az aktív korú roma/cigány népesség mekkora része vesz részt e 

foglalkoztatási formában, nem rendelkezünk adattal.  



 

33 / 147 

 

Jelenleg három uniós projectet működtet a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 

Szeghalmi Kirendeltsége 

TÁMOP1.1.1. az egészségkárosodottak részére rehabilitációs járadék illetve rendszeres szociális 

járadék megállapítását követően képzésbe vonást és munkába helyezést biztosít. A projekt 

kifutóban van, már újabb létszám bevonása nem lehetséges a programba. 

TÁMOP1.1.2. a hátrányos helyzetű álláskeresők e program segítségével szakmát tanulhatnak, 

mentori segítséggel és támogatással álláshoz juthatnak. 

TÁMOP2.1.6. „Újra tanulok” program, melynek keretében nem csak álláskeresőknek, hanem a 

munkaviszonyban állók számára is biztosít tanulási lehetőséget  
(Forrás: KSH.hu; Szeghalom város Helyi Esélyegyenlőségi Program) 

 
 

Oktatás, képzés 

A településen egy bölcsőde működik, 40 férőhellyel. A 2013-as évre beíratott gyermekek száma: 

32 fő. A városban egy óvoda működik három telephellyel, 300 férőhellyel, 12 óvodai csoporttal. 

Körzethatára Szeghalom város közigazgatási területe. Diplomás óvodapedagógusok, képzett 

dajkák/gondozónők látják el a gyermekeket. Betöltetlen állás nincs. Az óvodai férőhelyek száma 

biztosítja, hogy minden 3‐6 éves korban lévő gyermek igénybe vehesse az óvodai ellátást. A 

korábbi években csak a 3 éves kort betöltött halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket kellett 

előnyben részesíteni az óvodai felvétel során, míg 2014‐től minden 3 éves gyermeknek kötelező 

óvodába járni. Az óvodában nincs gyógypedagógiai csoport.  
 

Szeghalmon egy általános iskola működik, amely fenntartója a Klebelsberg Kunó 

Intézményfenntartó Központ, működtetője az önkormányzat. Integrált intézmény: művészeti 

oktatást is végeznek. 658 gyermek 1-8. osztályos tanítását folytatták 2013. évben. Az iskolában 

emelt szinten folyik a számítástechnika, valamint az angol, és német nyelv oktatása. 

 

A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részt vesz az IPR programban – 

esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és integrációs rendszer (képesség‐kibontakoztató 

integrációs felkészítés szervezése) ‐, mely a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek hátrányának felzárkóztatását segíti elő. A programnak köszönhetően az 

elmúlt öt évben 15,1%‐kal emelkedett a szakiskolai képzésben továbbtanulók száma. Az 

osztályokban a hátrányos helyzetű gyermekek száma az osztálylétszámhoz viszonyítva 17 és 

60% között mozog. Ebből a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya 4 és 25% között 

van. A sajátos nevelési igényű tanulók száma 3,8 és 20,8% között mozog.  

A hátrányos helyzetű tanulók létszámában a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma is 

benne szerepel.  

Megállapodás szerint utazó pszichológus látja el a gyermekeket a pedagógiai szakszolgálat 

keretein belül. Minden pedagógusállás betöltött az általános iskolában. 

Városban működik gyermekjóléti szolgálat, amely a gyermekek érdekeit védő speciális 

személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek a felhasználásával 

szolgálja, a gyermekek családban történő nevelésének elősegítését:  

A város középfokú oktatási Intézménye a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakközép 

Iskola.  
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Péter András végrendelete 1926-ban valósult meg. Az Egyetemes Református Konvent 

engedélyezte a reálgimnázium első osztályának megnyitását. Az első igazgató, Nagy 

Miklós irányításával Pásztor József tanár és négy óraadó kezdte meg a tanítást. 1934-ben 

érettségizett az első osztály, ekkor a gimnáziumnak 356 tanulója volt. A gimnázium 

épülete1928-ban, a tornaterem 1935-ben, 

az internátus - a mai kollégium - 1940-ben 

készült el. A háború előtti években kiváló 

tantestület dolgozott a gimnáziumban. A 

környék kulturális életét irányították, 

könyveket adtak ki, szerkesztették a helyi 

hírlapot, tehetséggondozást végeztek.1942-

ben Szigeti István birtokadományából 

mezőgazdasági középiskola létesült a 

gimnázium keretei között. A később 

önállósult iskolát az adományozó korán 

elhunyt gyermekéről, Szigeti Endréről 

nevezték el. 1945-ig 889 tanulót oktatott és 

nevelt a Péter András Gimnázium. Mivel Nagy Miklóst 1946-ban kultuszminiszteri államtitkárrá 

nevezték ki, így az igazgató dr. Pásztor József, majd Boör Ferenc lett.  1948 nyarán 

államosították a középiskolát. 1950-ben a politikai hatalom "elvette" a Péter András nevet 

és Bolyai Farkas nevet "adományozta" a gimnáziumnak. 1951-től 1975-ig Sándor Jenő 

vezetésével végezte eredményes munkáját a gimnázium tantestülete. 1954-ben leánykollégium 

létesült a Kárász kastélyban. A forradalom hatására 1956. októberében a tantestület úgy döntött, 

hogy a gimnázium kapja vissza a régi nevét. A tantestület akarata csak 1957. novemberében 

valósult meg.  1966-ban mezőgazdasági gépszerelő szakközépiskolai képzés kezdődött, majd 

1978-tól gépi forgácsolás váltotta fel ezt a szakmát. 1975-től 2007-ig Vaszkó Tamás volt a 

gimnázium igazgatója. A gimnázium alapításának 50. évfordulóján 1976-ban országos 

ünnepséget rendeztek. Emlékkönyvben dolgozták fel az elmúlt öt évtized sikereit, küzdelmeit. 

(Péter András Emlékkönyv). 

Az iskola életében fontos szerepe van a hagyományápolásnak. 1984-ben az öregdiákok Nagy 

Miklósnak,1986-ban Péter Andrásnak emeltek szobrot az 

iskola parkjában. 1990-ben Péter András születésének 150. 

évfordulóján iskolazászlót avattak, a szaktantermeket kiváló 

tanár egyéniségekről nevezték el: Fülöp Károly, Jermendy 

László, dr. Pásztor József, dr. Fényes Imre. A diákság 20 év 

óta minden november végén diáknapokkal emlékezik a 

névadóra. A tantestület gondozza Sinka István költő 

irodalmi hagyatékát. Emellett az utolsó két évtizedben hat 

alapítványt jegyeztek be a diákok támogatására.  

Az iskola jelenlegi szerkezete több átszervezés után alakult 

ki. 1996-ban kezdődött el a hat évfolyamos gimnáziumi 

képzés. 2002-ben érettségizett ez a nemzedék. 

 

Szeghalom városban felsőoktatási intézmény nem működik.  

 

  

http://hu.wikipedia.org/wiki/1926
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_Mikl%C3%B3s_(tan%C3%A1r)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_Mikl%C3%B3s_(tan%C3%A1r)
http://hu.wikipedia.org/wiki/1934
http://hu.wikipedia.org/wiki/1928
http://hu.wikipedia.org/wiki/1935
http://hu.wikipedia.org/wiki/1940
http://hu.wikipedia.org/wiki/1942
http://hu.wikipedia.org/wiki/1945
http://hu.wikipedia.org/wiki/1946
http://hu.wikipedia.org/wiki/1948
http://hu.wikipedia.org/wiki/1950
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bolyai_Farkas
http://hu.wikipedia.org/wiki/1951
http://hu.wikipedia.org/wiki/1975
http://hu.wikipedia.org/wiki/1956
http://hu.wikipedia.org/wiki/1975
http://hu.wikipedia.org/wiki/2007
http://hu.wikipedia.org/wiki/1976
http://hu.wikipedia.org/wiki/1984
http://hu.wikipedia.org/wiki/1986
http://hu.wikipedia.org/wiki/1990
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nyes_Imre
http://hu.wikipedia.org/wiki/1996
http://hu.wikipedia.org/wiki/2002
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Társadalmi –kulturális jellemzők 

A lakó népesség iskolázottsági foka nagyban meghatározza a helyi munkaerőbázis minőségi 

jellemzőit. A népesség iskolázottsága Szeghalom város esetében mind a megyei, mind pedig az 

országos értékekhez viszonyítva gyengébb.  

A kistérség lemaradása már az alapképzettségi mutatók szintjen jelentkezik, ami tovább gyűrűzik 

es nagyság rendjében fokozódik a közép és felsőfokú végzettségű népesség aránya esetében. A 

releváns korcsoporton belül az általános iskolai végzettségűek aránya 4,3 %-kal, illetve 3,7 %-

kal marad el a megyei es országos értékektől. Ez a különbség 11,6 % es 11,2 % az 

érettségizettek, illetve 6,4 % es 6,5 % a felsőfokú végzettségűek arányát tekintve. Ez utóbbi 

értékpár különösen súlyos lemaradásra utal, hiszen a felsőfokú végzettségűek aranya a felét sem 

éri el a megyei es országos vonatkozó értékeknek. 
 

Békés megye: a népesség iskolai végzettsége, 2011 (Forrás: KSH Népszámlálás. 

 
 

Az idegen nyelvek ismeretének felértékelődése azt mutatja, hogy a megye lakói között egyre 

nagyobb arányban vannak azok, akik anyanyelvükön kívül más nyelven, nyelveken is képesek 

megértetni magukat. A magyar anyanyelvű népesség körében az előző népszámláláshoz képest, 

mintegy 5 % -kal emelkedett az idegen nyelvet beszélők aránya, így 2011 elején már csaknem 

egyötödük tudott valamely más nemzet nyelvén. A felsőfokú tanulmányok folytatásához, illetve 

befejezéséhez elengedhetetlen nyelvismeret miatt, az idegennyelv-tudás főként a fiatalokra (15-

39 évesek) és a magasan képzettekre jellemző. A angol és a német maradt a két vezető nyelv, 

legtöbben ezeket beszélik, illetve az idősebb korosztályok esetében az orosz nyelv ismerete is 

számottevő. A határ mentiségből adódóan a román nyelvet is sokan ismerik, valamint a 

megyében élő szlovák nemzetiségűek jelenléte ösztönzőleg hat a szlovák nyelvhasználatra is. 
             Békés megye: a népesség idegen nyelv tudása, 2011 (Forrás: KSH Népszámlálás.)

 



 

36 / 147 

 

2008. évben kidolgozásra került Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Közoktatási 

Intézkedési Terve 2008-2013. évre. A dokumentum bárki számára elérhető a város honlapján 

illetve a Polgármesteri Hivatalban.  

 

Művelődés. kultúra 
 

A városi önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmények közül a legnagyobb a 

Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ.  
Az intézmény magában foglalja: a Művelődési Központot, a Városi Sportcsarnokot és 

Sporttelepet, az Ambrus Mozgót és a Várhelyi Ifjúsági Tábort. 

 
A Művelődési Központ biztosítja:  

 Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 

és életesélyt javító tanulási, felsőoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése. 

 A település, környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismerése, a helyi közművelődési szokások gondozása, gazdagítása. 

 Az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, 

a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. 

 Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. 

 A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítésének 

segítése. 

 A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése 

 A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása 

 Egyéb művelődési lehetőséget segítő lehetőségek biztosítása 

Könyvtár: Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 

Könyvtár körülbelül 14000 kötetet ölel fel legváltozatosabb téma- és tárgykörökből. Néprajzi, 

történeti, földrajzi és helytörténeti könyvanyagunk alkotja a könyvtár törzsét, e könyvek között 

viszonylag ritka és nehezen hozzáférhető példányok is akadnak. 

Megtalálhatók: Pallas Lexikon, Révai Nagy Lexikon, Új idők lexikonának stb. teljes sorozata, 

jelentős számú egyház- és vallástörténeti, irodalmi és természettudományi témájú könyv is. 

Ugyanilyen változatos tematikájú a fotótár (mintegy 6500 db), valamint számos folyóirat 

bekötött példánya áll a kutatni vágyók rendelkezésre. (Szeghalom-, Vidéki Hírlap, Békés megyei 

népújság, Élet és Irodalom, Új Auróra stb.)  
 

Sárréti Múzeum: legfőbb feladata Sárrét kultúrájának, hagyományainak, történeti értékeinek és 

változási folyamatainak kutatása, megőrzése és bemutatása.  

A múzeum gyűjtemény főbb tárgykörei: néprajz, helytörténet, képzőművészet, technika-történet. 

Gyűjtőkörünk a Szeghalommal szomszédos településekre is kiterjed. 

Gyűjteményből gazdag válogatást tekinthet meg az érdeklődő a - Tildy utcai épületben - három 

állandó és számos időszakos kiállítás keretében. Az évi 5-6 időszakos kiállításon Sárrét múltjával 

kapcsolatos tematikus egységeket, valamint ma élő művészek, kézművesek munkáit kerülnek 

bemutatásra. 

 

Simay Kisdedóvó és Nagygazdaház  

Simay János 1816-ban Kenderesen született, édesapja halála után édesanyjával Szeghalomra a 

rokonság közelébe költözött. Iskoláit helyben és Debrecenben végezte. A helyi közélet aktív 

tagja volt. Az épületegyüttes szerényebb, klasszicista, belső oszlopsor-tornácos része 1836-ra 

http://szeghalomkonyvtar.hu/index.php/muzeumok/tildy-utcai-muzeum/81-simay-kisdedovo.html
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épült fel. 1849 és 1854 között községi bírósága idején vagyonát harmincszorosára növelte, ami 

később több találgatás és népi monda tárgyát képezte. 1859-től 1873-ig csendbiztosként 

működött. Nyugállományba vonulása után több alapítványt tett, többek között a község javára, 

hogy házát, illetve annak telkét és hozzá megfelelő jövedelmet biztosítva, óvodát emeljenek. A 

ma látható, korábbi lakóházhoz épített romantikus stílusjegyeket hordozó épület, az 1885-ös 

megnyitásakor az ország legmodernebb ilyen intézményeinek egyikeként. Az építő ifjabb 

Bogdán Lajos építész volt, az 1848-as mártír szeghalmi református lelkipásztor fia. 

Az óvoda feladatát 1986-ig 101 éven keresztül látta el. 1990-ben a volt Sárréti Múzeum költözött 

az épületbe. A Simay ingatlant 2010-ben a város önkormányzata pályázat keretében teljesen 

felújította és napjainkban újra gyűjteményi-közösségi kulturális feladatot tölt be.  

Jelenleg a "Mundérba bújt történelem" című országosan egyedülálló had- és egyenruha történeti-

kiállítást lehet megtekinteni az óvodai 

szárnyban. Az eredeti lakóházban Simay 

János korát idéző népi bútorok kaptak 

helyet. A szabadkéményes konyhában 

korhű cívis-polgári berendezés és enteriőr 

látható. Az utcafronton, mely Dapsy 

Gizella Szeghalom első óvónőjeként 

működött és NIL néven ismert alakja volt a 

magyar irodalomnak, korát idéző, száz év 

előtti polgári berendezéssel találkozik a 

betérő. A gazdaház falán Simay János 

emlékét márványtábla őrzi. 
 

  

Kistérségi Sárrét Televízió : A kistérség településein élő szakemberek által működtetett 

televízió legfőbb célja: az országos, a megyei jelentőségű hírek mellett az embereket leginkább 

érdeklő helyi történések bemutatása, a településükkel, a helyben élőkkel kapcsolatos friss 

információk közzététele.  

  

 Sport 
 

Szeghalmon komoly sportélet zajlik, ezt támasztja alá többek között az a tény, hogy a Péter 

András nosztalgia kosárlabda tornát tizenhetedik, míg a Vass Sándor kézilabda emléktornát 

negyedik alkalommal rendezték meg idén. A településen sikeres mazsorett csoport is működik, 

melynek gálája idén immár tizenötödik alkalommal került megrendezésre. 
 

Városi Sportcsarnok és Sporttelep 

Tevékenység köre, szolgáltatásai: Szeghalom Város Képviselő-testülete 2001-ben döntött a 

Városi Sportcsarnok megvalósításáról. 

A létesítmény kiszolgálja a város oktatási intézményeit, és több sportegyesület sportolni vágyó 

tagját. Több éves működése alatt országos és nemzetközi sport- és egyéb rendezvénynek adott 

otthont. (Karate versenyek, Fekvenyomó Országos Bajnokságok, Nemzetközi Twirling verseny, 

Nemzetközi Galambkiállítás, Nemzetközi Férfi Kézilabda Torna stb.) 

Sporttáborok, felkészülési tornák lebonyolítására is alkalmas a létesítmény. Minden igényt 

kielégít a nemzetközi mérkőzések lebonyolítására alkalmas küzdőtér, s a minimum 500 fő 

befogadására alkalmas lelátó, valamint a kiszolgáló helyiségek. 

Kiváló adottságai lehetővé teszik edzőtáborok, egyéb kulturális rendezvények szervezését és 

lebonyolítását.2006-ban megújult a labdarúgó pálya, valamint az atlétikai pálya is. 
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Egészségügy 
 
 

Orvosi ellátás 

 

Háziorvosi ellátás 

A lakossági ellátás területén az egészségügyi reform (1992) az alapellátás elsőrendű fontosságát 

hangsúlyozza. Az alapelv az, hogy a háziorvosi munka kerül előtérbe, amely tartós, évtizedeken 

át működő orvos-beteg kapcsolatot feltételez különböző szociális helyzetű és műveltségű 

lakosokkal.  

Háziorvosok, fogorvosok vállalkozói formában működnek. A háziorvosi rendelők épületét 

folyamatosan az EU előírásoknak megfelelően pályázati pénzekből újítjuk fel, a szükséges 

műszerpark karbantartója és felújítója a háziorvos. Az alap- és szakellátás orvosgárdája évek 

(évtizedek) óta a városban dolgozik, családjukkal itt telepedtek le. Jelentős szerepet kapnak a 

prevencióban.  
 

Felnőtt háziorvosok: A háziorvosi tevékenységük során különböző prevenciós szűréseket 

végeznek (hyperlipidaemia, diabetes, hypertonia, mycosis, obesitas). 2012-ben rendeléseiken 

6000–15000 közötti betegforgalom tapasztalható. Változatos képet mutat az orvos- és  

nővérlátogatás egy-egy praxisban (évente 1000-3000 közötti).  

 

Házi gyermekorvosok: A gyermekorvosok kiterjedten végzik prevenciós szűrésüket (hallás, látás, 

szem, bőr stb.). 20-ben rendeléseiken 1000-1500 közötti betegforgalom volt a jellemző. Az orvos 

látogatás családoknál 150-200 közötti. Az iskolaorvosi teendőket az általános iskolákban, 

óvodákban, bölcsődében ellátják. A középiskolások iskola egészségügyi  

orvosi ellátását külön iskolaorvos végzi.  

 A városban 5 háziorvosi és 2 gyermekorvosi körzet üzemel. 

 

Fogorvosi ellátás  

 A kórház rendelőintézetében 2 fogorvos látja el az alapellátási feladatokat és az iskolaorvosi  

szűréseket. Szeghalom Város lakosságának ellátásán kívül sok beteg jön át a környező 

településekről is.  

A gyermekeknél leginkább maradandó fogtöméseket végeztek, évente minden általános 

iskolásnál elvégzik fogorvosaink az éves fogászati szűrővizsgálatot.  

 
A Szeghalmi Fekvő és Járóbeteg ellátó Egység a gyulai Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház 

szerves része. Gazdaságilag önálló, a munkáltatói jogokat és felügyeletet a megyei kórház 

gyakorolja. A tulajdonos Szeghalom Város Önkormányzata. Az utókezelő kórházban és a 

járóbeteg ellátásban összesen 105-en dolgoznak.  

Az intézet feladata: hosszabb kórházi kezelést igénylő betegek ellátása. Ezzel tehermentesíti az 

aktív kórházi osztályokat. Társadalmi jelentősége, hogy az idős és beteg családtag otthoni 

ápolása megoldást nyer, a munkaképes családtag nem esik ki a munkából az ápolási tennivalók 

miatt.  

A kórházi ápolás mellett a város járó betegeinek ellátását is a kórház orvosai végzik. A kórház 

területén működő orvosi centrumban bőrgyógyászati, szülész nőgyógyászati, illetve pszichiátriai 

rendelés folyik.  
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Az Országos Mentőszolgálat mentőállomása Szeghalom városban, a Fáy András utca 1. szám 

alatt az üzemel. 
 

Gyógyszertárak 

Szeghalmon jelenleg 2 működő gyógyszertár látja el a lakosok kiszolgálását.  
 

Dózsa Patika    Szeghalom, Dózsa gy. u. 32. 

Cédrus Gyógyszertár  Szeghalom, Tildy Z. u. 10. 

Védőnői ellátás  

Önkormányzati feladat a védőnői szolgálat működtetése (36/1996.(III.05.) Korm. rend). 

Városban 3 védőnői körzet működik és ifjúsági védőnő tevékenykedik az iskolákban. A védőnők 

önálló feladattal az elsődleges megelőzésben vesznek részt.  

Mivel a család és a gyermekek egészségfejlesztése fontos szerepet játszik az egészség 

nevelésben, így védőnők nélkül nem képzelhető el a megvalósítás.  

Amennyiben a családok működésében zavart látnak, mint egy első jelzőrendszer, felhívják a  

Gyermekjóléti Szolgálat figyelmét. Munkájuk széleskörű, hiszen a terhes-, csecsemő és 

kisgyermek gondozástól az iskolai felvilágosító munkáig minden beletartozik.  

Az ÁNTSZ hatáskörében működik a Családvédelmi Szolgálat.  
 

.                         Egészségügyi statisztikák összefoglaló táblázata 2011. évre vonatkozóan (Forrás: KSH 2012.) 

Megnevezés év 2011. 

Működő háziorvosok száma (fő) 5 

Működő házi gyermekorvosok száma (fő) 2 

Háziorvosi szolgálathoz tartozó körzeti ápolónők száma (fő) 5 

A háziorvosok által ellátott szolgálatok száma (szolgálat) 5 

A házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok száma (szolgálat) 2 

Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma (szolgálat) 5 

A háziorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak száma összesen (eset) 40549 

A házi gyermekorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak száma összesen 

(eset) 18252 

A házi gyermekorvosi ellátásban a rendelésen megjelentek száma (eset) 16921 

A házi gyermekorvosi ellátásban a látogatások száma összesen (eset) 1331 

A háziorvosi ellátásban a rendelésen megjelentek száma (eset) 38551 

A háziorvosi ellátásban a lakáson történt beteglátogatás (eset) 1998 

Működő kórházak száma (db) 1 

Gyógyszertárak száma (humán) (db) 2 

 

Szociális gondoskodás a városban  
  

A társadalmi fejlettség fokmérője az oktatás az egészségügy és a szociálpolitika állapota. 

A város lakosságának korösszetételét vizsgálva súlyozni lehet az egyes tevékenységeket és 

kiderül, hogy a szociális gondoskodás is az a terület, melyet a születéstől a halálig valamennyi 

lakos igénybe vehet. Ezért javítása, bővítése, rászorultságra törekvő vonalvezetése hangulat- és 

egészségjavító hatású a lakosság valamennyi rétegében. Ehhez elengedhetetlen a jól célzott és 

magas színvonalú segélyezési rendszer, a szakellátást biztosító intézményhálózat megfelelő 

működtetése. A jó szociálpolitika vizsgálatokat végez a rászorultság kiderítése érdekében.  

Mivel minden szociális ellátás az egyén, illetve a család sérült, hiányos önellátó képességét 

pótolja, alapjában függő helyzetet teremt, amely tovább gyengíti az ellátott személynél, családnál 
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a saját erőforrásokra történő támaszkodás képességét. Ezért általánosan elfogadható az alapelv, 

hogy a szociális ellátásnak olyan módon kell a megfelelő színvonalú szükséglet kielégítést 

biztosítania, hogy közben az ellátást igénybe vevő személy függetlensége csak a 

legszükségesebb mértékben korlátozódjon.  
 

Szeghalom város Gondozási Központja: idősek számára személyes gondoskodást nyújtó 

szociális, alap ellátásokat biztosító intézmény, mely ezen túlmenően, alaptevékenységként 

szabadidős szolgáltatásokat is ellát.  

Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény: Működési területe: 

Szeghalom kistérség közigazgatási területe.  

Az intézmény által nyújtott alapszolgáltatások 

 Étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás a kistérség 8 településén 

 Támogató szolgáltatás  

 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Bucsa, Szeghalom településen  kistérségi ellátási 

területtel  

 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Szeghalom város közigazgatási területén. 

 Szociális foglalkoztatás Idősek nappali ellátása mellett  

Szociális ellátás (Forrás Szeghalom város Önkormányzata) 

Megnevezés 
2012 

év 

Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működő 

férőhelyeinek száma (db) 29 

Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeinek gondozottak 

száma (fő) 29 

Idősek nappali intézményeinek száma (db) 1 

A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények száma (db) 1 

Az önkormányzat kezelésében levő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést 

nyújtó intézmények  száma (db) 1 

Az önkormányzat kezelésében levő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést 

nyújtó intézmények működő férőhelyeinek száma (db) 29 

Az önkormányzat kezelésében levő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést 

nyújtó intézményekben  a gondozottak száma (fő) 29 

Szociális étkeztetésben részesülők száma (fő) 32 

Házi segitségnyújtásban részesülők száma (fő) 40 

Idősek nappali intézményeinek engedélyezett férőhelyei (db) 22 

Idősek nappali intézményeiben ellátottak  száma (fő) 29 

Szociális alapszolgáltatásban és nappali ellátásban foglalkoztatottak száma 

összesen (fő) 7 

Fogyatékosok nappali intézményeinek száma (db) 1 

Fogyatékosok nappali intézményeiben ellátottak száma (fő) 10 

Pszichiátriai betegek nappali intézményeinek száma (db) 1 

Szenvedélybetegek nappali intézményeinek száma (db) 0 

Népkonyhák száma (db) 0 

Hajléktalanok nappali ellátása egységeinek száma (db) 0 

Hajléktalanok nappali ellátása egységeinek napi átlagos forgalma (fő) 0 

Idősek nappali intézményeiben foglalkoztatottak száma (fő) 2 
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Családsegítő szolgálatok száma (db) 1 

A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma tárgyévben (fő) 748 

Lakásfenntartási támogatás esetei (pénzbeni és természetbeni) (eset) 1013 

Ámeneti segélyezés esetei (pénzbeni és természetbeni) (eset) 532 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetei (pénzbeni és természetbeni) (eset) 89 

Lakásfenntartási támogatásban részesültek száma (pénzbeni és természetbeni) (fő) 808 

Átmeneti segélyezésben részesültek száma (pénzbeni és természetbeni) (fő) 396 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma (pénzbeni és 

természetbeni) (fő) 87 

Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma (fő) 55,33 

Időskorúak járadékában részesítettek évi átlagos száma (fő) 4 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma (fő) 674 

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma (fő) 376 

 
Nyugdíjba, árvaellátásban, megváltozott munkaképességűek járadékában részesülők  

Megnevezés 2012. év 

Öregségi nyugdíjban részesülő férfiak száma (fő) 726 

Korbetöltött rokkantsági nyugdíjban részesülő férfiak száma (fő) 132 

Korhatár alatti rokkantsági nyugdíjban részesülő férfiak száma (fő) 168 

Árvaellátásban részesülő férfiak száma (fő) 48 

Megváltozott munkaképességűek járadékában részesülő férfiak száma (fő) 299 

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak száma (fő) 921 

Öregségi nyugdíjban részesülő nők száma (fő) 957 

Korbetöltött rokkantsági nyugdíjban részesülő nők száma (fő) 158 

Korhatár alatti rokkantsági nyugdíjban részesülő nők száma (fő) 225 

Árvaellátásban részesülő nők száma (fő) 50 

Megváltozott munkaképességűek járadékában részesülő nők száma (fő) 314 

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő nők száma (fő) 1327 
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Közbiztonság 

 

A Szeghalmi Rendőrkapitányság tevékenységi területe: a rendőrség a közbiztonság és a közrend 

védelme érdekében folytatott tevékenysége a közterületek rendjének fenntartása. Jellemzően a 

gépkocsizó vagy gyalogos járőrszolgálatot ellátó egyenruhás rendőrök végzik a közterületek és 

nyilvános helyek rendőri ellenőrzését, meghatározott személyek, területek, létesítmények vagy 

értékek védelmét és közbiztonsági ellenőrzését. 

Büntettek alakulása: 

 Ismertté vált bűncselekmények:  

 

 

 

 

 

Polgárőrség feladata: 

Bűncselekmények elkövetésének megelőzése, illetve az észlelt bűncselekmények 

megakadályozása, az elkövetők tetten érése és elfogása. Feladata még a helyi rendőri szervnek 

történő segítségnyújtás is. 

 

Bűnmegelőzésre tett intézkedések:  

DAOP pályázat keretében 5 db térfigyelő kamera került kihelyezésre, valamint 1 db bűn- és 

baleset megelőzési kisfilm készült el. 

  

Év Bűncselekmények db. 

2010 223 

2011 208 

2012 232 
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Gazdasági Helyzet 
   

A Központi Statisztikai Hivataltól származó adatok alapján megállapítható, hogy míg Békés 

megye gazdasági erőforrása az országos átlaghoz képest stagnáló, addig a dél-alföldi értékekhez 

képest is elmaradást mutat. Hiszen miközben 2006-ban az egy főre eső GDP a régióban közel 1,5 

millió forint volt, addig ugyanez az érték a megyében alig haladta meg az 1,3 millió forintot. 

(Bács-Kiskunban 1,465 millió Ft, Csongrádban pedig 1,670 millió forint volt az egy főre eső 

GDP ugyanebben az időszakban). A komoly gazdasági problémákkal küzdő megyében ráadásul 

több külső, illetve belső periféria szerepet betöltő kistérség is van. Ezek egyike a szeghalmi 

kistérség. 

Békés megye 8 kistérségén belül a Mezőkovácsházi és Sarkadi kistérségek sorolhatóak a 

szeghalminál kedvezőtlenebb helyzetű kistérségek körébe. Fentiek alapján a hivatkozott 

kormányrendelet 2. számú melléklete a Szeghalmi kistérséget az ország leghátrányosabb 

helyzetű kistérségei közé sorolja, mely kategóriába a régió 8 kistérsége tartozik. 

 

Szeghalom Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája elemzést végzett annak 

megállapítására, hogy a település infrastrukturális ellátottsága, földrajzi elhelyezkedése mennyire 

támasztja alá a fenti besorolást. 

A városban működő vállalkozások adatai alapján Szeghalom a békés megyei városok 

középmezőnyében kap helyet (míg a megyei átlag 96 vállalkozás 1000 főre, addig Szeghalmon 

ez a szám 75). A városban 2006-ban regisztrált 726 vállalkozásból 496 a szolgáltatási, 154 az 

ipari-építőipari és 76 a mezőgazdasági ágazatban tevékenykedett. 

A vállalkozások formáját vizsgálva, látható, hogy a cégek közül csupán 70 Kft, további 77 Bt 

formában működik, a fennmaradó hányad egyéni vállalkozás. Kijelenthető tehát, hogy 

vállalkozói aktivitás szempontjából a megye sereghajtói közé tartozó kistérségben a kistérségi 

központ a megyei mutatókkal összevetésben is csupán az átlagos értékeket tudja felmutatni. 

Szeghalmon egy évtized alatt mintegy 30 százalékkal nőtt a regisztrált vállalkozások száma, ami 

komoly vállalkozói aktivitást jelez az itt élők részéről.  

Összességében megállapítható, hogy miközben a kistérségben lassabb ütemben, addig a 

Szeghalomban igen dinamikusan bővült a vállalkozások száma. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor 

a vizsgált időszak végén, mind kistérségi mind pedig városi szinten a vállalkozások számának 

visszaeséséről beszélhetünk. Ez egyrészt a makrogazdasági környezetben tapasztalható 

kedvezőtlen folyamatok (magas vállalkozói terhek, nyersanyagárak emelkedése, növekvő 

bérkiáramlás) miatt alakulhatott így, de Románia 2004-es Európai Uniós csatlakozása is a 

regionális verseny erősödésével járt. 

 

Valódi nagyvállalat – amely helyi központtal működik – nincs a kistérségben. Összesen 

nyolc olyan közepes méretű céget találtunk, melyek éves árbevétele 0,4-1 millió Euro szintre 

tehető. A térség gazdasági térstruktúrájának városi centralizáltságát mutatja, hogy ebből hat 

(Szeghalomban, a térség központjában telepedett meg, a további két cég közül egy Dévaványán 

(Déva Feed Trade Kft.), egy pedig Vésztőn (VÉBU Építő és Beruházó Kft.) található. A cégek 

közül egyedül a volt Rapidsped foglalkoztatott 100 főnél többet 2007-ben, ám a szállítmányozási 

ágazatot is érzékenyen érintő gazdasági válság és úthasználati díjak miatt vélhetően mára ez a 

cég is 100 fő alattivá zsugorodott.  Ágazati szempontból a kereskedelmi és szállítmányozási 

tevékenységek felülreprezentáltak (3-3 társaság), az élelmiszeripar és az építőipari kivitelezés 1-

1 reprezentánst tudott mindössze felvonultatni.  
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Mezőgazdaság 

A város mezőgazdaságát zömmel a szántóföldi kultúrák termelése jellemzi, ugyanakkor – az 

ipari, valamint a szolgáltatói szektorhoz viszonyítva – a mezőgazdaság szerepe folyamatosan 

csökken a kistérség gazdasági szerkezetében.  

Szeghalom település jelentősebb agrár foglalkoztatói: az elsősorban raktározással foglalkozó 

Agrimill - Agrimpex Nyrt., a növénytermesztéssel foglalkozó Agrokohid Kft., az állattartással 

(sertéstenyésztéssel) foglalkozó Bagó Bt. és a Gyányi Kft., a növénytermesztésben, 

raktározásban és takarmánykeverésben érdekelt Helvécia Protein Trade Kft., a Nánási Agro-Ker. 

Kft., a mezőgazdasági szolgáltatással foglalkozó Töviskesi Agrár Kft, valamint a 

növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozó Körös 2000 Kft. és Tárnok farm, illetve 

Vígh József egyéni vállalkozó. Fentiek mellett 300-500 ha-os családi gazdaságok is jelen vannak 

a településen. 

 

A városra jellemző mezőgazdasági tevékenységek, termelések felsorolása 

Növénytermesztés: Búza, Árpa, Kukorica, Napraforgó, Repce termesztése 

Állattenyésztés: Sertés, Tejhasznú szarvasmarha, Birka tenyésztése 

Vadgazdálkodás, Vadászat, vad tenyésztés 

Szeghalom város mg-i területének művelési ágai:  

erdő 

ha 

fásított 

terület 

ha 

gyep 

legelő 

gyep 

rét 

ha 

gyümölcs 

ha 

szőlő 

ha 

kert 

ha 

kivett 

terület 

ha 

nádas 

ha 

halas 

tó 

ha 

szántó 

ha 

1905 9, 15 4894 283,5 46,0 14,6  66,2 2639,5 26,6  3,2 11825  

 

A városban működik továbbá az Agrárkamara a mezőgazdasági vállalkozóknak kiemelkedő 

szakmai segítséget nyújtva. A városközpontban található a Vállalkozói Központ, amely évtizede 

biztosít lehetőségeket különböző rendezvények lebonyolítására. Minden évben több olyan 

jellegű fórum megszervezésére kerül sor, mely a gazdasági élet szereplőinek nyújt információt, 

segítséget. Szintén a városközpontban található a KISOSZ helyi szervezetének székháza. A 

Szövetség kereskedőknek, kisvállalkozóknak, egyéni vállalkozóknak könyvel, valamint 

tanfolyamokat szervez, oktatással és tanácsadással is foglalkozik.  

    

 Ipar 

A kistérségben az iparban foglalkoztatottak aránya 42,2%. A helyi gazdaság mezőgazdasági 

nyersanyag feldolgozáson és az élőmunka igényes ipari tevékenységek folytatásán alapul. A 

helyi vállalkozások mellett a külföldi tulajdonú cégek is jelen vannak a településen. Szeghalmon 

található a Sárréti Ipari Park, ahol több jelentős ipari üzem beruházása is megvalósult az elmúlt 

években. Itt épített ki telephelyet a BET-TEJ Bt., Ikarus Főnix Kft., Helvécia Protein Trade Kft., 

HIDI-SPED Kft., Ciocca Hungary Kft, Steel Design Kft, Henkel Magyarország Kft. Layer Kft., 

illetve az időközben a Transalliance szövetségbe olvadt Rapidsped Kft.) 

Az ipari parkban komoly raktár kapacitást alakított ki a Henkel és a Billerbeck. A Textstyle Kft. 

és a Sárréti Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Kft. ugyancsak működtet itt üzemet, erősítve ezzel 

a textilipar kiemelkedő szerepét. 

A munkanélküliséggel küszködő térségben közel 400 főnek biztosít megélhetést az 1992-től 

működő Felina Hungaria Kft. A térség jelentősebb foglalkoztatói még az Agrimill 

Rt.(gabonaipar) és a Billerbeck Lakástextil Kft., a Csaba Metál Rt. és a Kuka Robotics Kft. 
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A Sárréti Ipari Park programjának kezdeményezője és az Ipari Park cím birtokosa a Layer 

Kereskedelmi, Szolgáltató és Ipari Kft. Az ipari parkban található a cég központi telephelye is, 

melynek magját a 3.000 m
2
 alapterületű raktáráruház adja. A vállalat fő tevékenysége az 

építőipari termékek nagy- és kiskereskedelme, mely több megyére kiterjedő piacon van jelen. 

A Szeghalom déli részén, a Szegedet Debrecennel összekötő 47-es számú főút mellett húzódó 

Sárréti Ipari Parkban (immár közel egy évtizede) az iparterület bővítéseként bekapcsolt 11 ha-os 

fejlesztési terület infrastrukturális ellátását oldották meg a beruházók. E fejlesztés a területet ipari 

létesítmények építésére, működtetésére tette alkalmassá. Az ipari park területén vállalkozói 

inkubátorház is működik. 

A helyi gazdaságfejlesztésben komoly szerep hárul az ipari parkra, valamint az 1999-ben kijelölt 

vállalkozási övezetre. A Békés megyei Vállalkozó Övezet Kht több mint 10 éve tanácsadással 

segíti a vállalkozásokat, valamint számos kiadványt jelentet meg, elsősorban a város és a térség 

gazdasági- és turisztikai vonzerejét kihangsúlyozva. A fejlett – és továbbfejleszteni tervezett – 

infrastruktúra, a már meglévő és folyamatosan épülő szolgáltatói háttér, valamint a helyben 

elérhető olcsó munkaerő egyaránt vonzóvá teszi a térséget a potenciális befektetők számára. A 

településen több könyvelő iroda, ügyvédi iroda, biztosító található.  

A településen jelen vannak a pénzügyi szolgáltatók, a legtöbb országos bankfiókot működtet, de 

a városban és a kistérség több településén fogadja ügyfeleit az 1979. január 1-jén korábbi öt 

takarékszövetkezet egyesülése következtében létrejött, majd 1984-ben névváltoztatással mai 

nevét elnyerő Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet is. 

 

 

Kereskedelem, szolgáltatások 

A szolgáltatói szektor egyértelműen elsősorban a települési, illetve helyi igények kielégítésére 

rendezkedett be.  

Szeghalom városban 201 kiskereskedelmi üzlet, és 57 vendéglátóhely található. Fellelhetők a 

városban országos szolgáltató hálózatok egységei is. Pl: Spar Magyarország Kft., Lidl 

Magyarország Bt., Penny Market., Sárrét Food Kft.,   UPC Magyarország Kft, Invitel Zrt., 

Oroscom Kft., KitNet Kft.,  

 
 

A fenti ábráról leolvasható, hogy a szeghalmi kiskereskedelmi egységek száma folyamatosan 

csökken. Mindez összhangban van a megyében tapasztalható folyamatokkal is, hiszen 

kismértékben ugyan, de összességében csökkent a Békés megyében működő kiskereskedelmi 

üzletek, illetve vendéglátóhelyek száma is csökkent az elmúlt évek során. 
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Turisztika, látványosságok 
 

Turisztikai mutatóit tekintve a város 

egyértelműen nem versenyezhet a megye olyan 

zászlóshajóival, mint az országos és regionális 

szinten is jegyzett Gyula vagy Orosháza 

(Gyopárosfürdő). A turisztikai ágazatra 

vonatkozóan a KSH 2011. évi adatai szerint 

Szeghalom városban a szállás lehetőségek 

száma 70 fő, vendégéjszaka 6 fő, átlagos 

tartózkodási idő 2,5 éjszaka.  

A megyében a kereskedelmi-, valamint a 

magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 

száma egyaránt folyamatosan emelkedik, addig 

Szeghalmon egyértelmű visszaesés  

tapasztalható.  

A legismertebb vendéglátóhelyek az Alma Mater Étterem, a Puszta Csárda, valamint a Vasúti 

Kisvendéglő. Szálláshellyel a Hídi Panzió és a Vállalkozói Központ várja a Szeghalomra érkező 

turistákat. A település kedveltcukrászdája a Ladányi. 

A város környékén komoly hagyományai vannak az aktív turizmusnak. A horgász-vadász 

turizmus jelentősnek mondható, hiszen a térséget átszelik a Körösök és a Berettyó. A környéken 

jelentős számú horgásztó is található. Az apróvadas területek vonzereje miatt a külföldi 

vadásztatás is igen népszerű.  
 

A városban szervezett „turistacsalogató” rendezvények közül kiemelendő a Magyar Kórusok és 

Zenekarok Szövetsége által Szeghalmon megszervezett országos népzenei minősítő verseny. 

Hasonló módon sok érdeklődő figyelmére tarthat számot a városban immár rendszeresen 

megrendezésre kerülő Körös - Sárréti Ízek és Hagyományőrző Fesztivál, Boszorkány fesztivál, 

Amink van találkozó is. Elsősorban a helyiek látogatják a Művelődési Központ kulturális 

rendezvényeit. 
 

 Az ideérkező látogatókat várja továbbá a sárréti táj kutatását és bemutatását feladatául kijelölő 

Sárrét Múzeum.  

Az itt megtekinthető kiállítási anyagok közül külön kiemelendő a „Mundérba bújt történelem” 

országosan is ritkaság számba vehető gyűjteménye. 

A megye – alföldi jellegénél fogva – nem számít a gyalogos természetjárás frekventált térségei 

közé. Ennek megfelelően turistaút hálózata gyér. A megyén keresztül halad az Alföldi Kéktúra 

útvonala, ezen kívül azonban csak néhány kisebb jelentőségű, a védett területek bejárását 

szolgáló jelzett kiránduló utat alakítottak ki. Az Alföldi Kéktúra a Sárrét védett területeit és a 

Dévaványai túzokos puszták megismerésére alkalmas.  

 A megye síkvidéki jellege és a nagyobb településtávolságok és a látnivalók szórt  

elhelyezkedése a gyalogos természetjárásnak kevésbé, a kerékpáros kirándulások számára 

viszont alkalmassá teszi a Békés megyei tájat. Az egyre nagyobb tömegeket megmozgató 

kerékpáros turizmus szempontjából lényeges, hogy a megyében számos kerékpárút hálózati 

szakasz épült ki, azonban ezek még korántsem alkotnak összefüggő hálózatot. A megye 

kisforgalmú összekötő útjai és a már kiépült településkörnyéki és településközi - egyelőre csak 

Békéscsaba-Gyula között - kerékpárutak kedveznek akár az egyéni, akár a csoportos túrák 

szervezésének is. A megye egy-egy tájegységének valamely településén megszállva egy-egy 
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túranap alatt a környék látnivalói kerékpáros túraútvonalra felfűzve végigjárhatók. A kerékpáros 

túrázás elsődleges célterületének a Körösök vidéke számít.   

A megye táji adottságai a lovas turizmus számára is kiválóak, ám még számos kiaknázatlan  

lehetőséget is rejt magában e téren. A turisztikai kínálat színesítésére gyarapszik a lovaglási  

lehetőséget is biztosító szálláshelyek, vendéglátóhelyek száma, illetve létesülnek az elsődlegesen 

lovaglásra, túralovaglásra szakosodott lovas tanyák, lovardák is.  

Relatíve kedvező adottságai (aktív turisztika, közönségváró rendezvények) Szeghalom nem tudta 

kihasználni a belföldi turizmusban évek óta mutatkozó kedvező tendenciákat. Sőt, a városban 

egyértelműen visszaszorul a turizmus, mint jövedelmet termelő ágazat jelentősége, amit a 

kereskedelmi szálláshelyek számának csökkenése, s a Szeghalmon töltött vendégéjszakák 

számának visszaesése is jelez. 

 

Infrastruktúra 

 

Lakáshelyzet  

A KSH 2012-es adatai szerint Szeghalmon közel négyezer lakás van (3991 db). A lakás 

állomány változása az alábbi táblázatban látható:  

Év 2008 2009 2010 2011 2012 

Lakás db szám 3947 3962 3984 3991 3991 

A fenti adatokból látható, hogy Szeghalom városban a lakásépítési kedv nem jellemző.  A 

közüzemi ivóvíz szolgáltatásba csaknem minden lakóingatlant bekapcsoltak.  

Közcsatornával ellátott lakások száma 2002-2008-ban a Szeghalmi kistérség településein 

jelentősen megemelkedett. Kiemelkedően nagyarányú volt a fejlődés 2002 és 2008 között. A 

rendszeres hulladékgyűjtés Szeghalom teljes belterületén megoldott.  

Az energiagazdálkodás és energiaellátás megyei létesítményei Békés megye az ország 

területének dél-keleti szélén helyezkednek el, mégis több, a jelentősebb energiaellátó 

rendszerekhez tartozó gerinchálózat halad át rajta. Ezek a nagyfeszültségű átviteli hálózatok és 

nagynyomású földgáz-, termék- és olaj-szállítóvezetékek nagy állóeszköz értékűek, így 

helyüknek megváltoztatásának kicsi a realitása. Így ezeket a hálózatokat, valamint azok 

biztonsági, illetve védőövezeteinek helyét, mint helyhez kötött adottságokat kell kezelni, így 

meghatározó elemek a megye térszerkezeti tervében.  

Szeghalom, illetve a térség villamos energia ellátását 120/20 kV-os alállomás biztosítja. Az 

állomáson 2 db 25 MW transzformátor üzemel 60 %-os leterheltséggel. A kisfeszültségű 

elektromos hálózat kiépítettsége 100 %-os, a közvilágítást több mint ezer darab lámpatest 

biztosítja. Szolgáltató: GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 

1993-94-ben épült ki a városi gázhálózat. A gázellátás a Füzesgyarmati gázmezőről biztosított 

nagy középnyomású hálózaton keresztül. A hálózat kiépítettsége 99 %-os. Bekapcsolt lakások 

száma 2.742 db. A városi gázhálózat hossza bekötő vezetékekkel együtt meghaladja a 80 

kilométert. Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték Szeghalom város környékét nem 

érinti.  

1997. évben belterületen a telefonhálózat 100 %-ban kiépült. A település három nagy mobil 

szolgáltató hálózata által jól lefedett. A kábeltelevízió hálózat kiépítése 1990-ben vette kezdetét. 

Jelenleg a lakások mintegy 40%-a kapcsolódik a hálózathoz (a megye városainak átlaga 45%). 



 

48 / 147 

 

2006-ban a településen 1950 telefon fővonal működött, melyből 1579 volt lakás fővonal és 126 

ISDN-vonal. A kábeltelevízió hálózatba 1579 lakás volt ugyanekkor bekapcsolva. 

A kábeltelevízió hálózat kiépítése 1990-ben indult. A település jelenleg 85 %-os lefedettségű, 

bekapcsolható lakások száma: 3.200. Fejlesztési cél a 100 %-os kiépítettség elérése. 

 

Megújuló energiaforrások, ellátások  

 A megújuló energiaforrások közül a megyében elsősorban a biomassza alapú tüzelési módok és 

technológiák elterjesztése, a napenergia aktív (főleg használati melegvíz célú, a szél 

hasznosítása, valamint a geotermikus energia játszhatnak meghatározó szerepet. 

A megújuló energiaforrás-adottságok közül, a megye területének jelentős erdősültsége, a 

biomassza előállítás lehetőségét biztosítja. Az erdőgazdasági hulladékok, a fa és egyéb 

növénytermesztési hulladékok, ill. az energiahasznosítási céllal telepíthető energia ültetvények 

folyamatosan keletkező és hasznosítható energiahordozóként állhatnak rendelkezésre. A 

biomassza egyedi alkalmazással kiválthatja nagyobb kommunális oktatási, kórházi, egyéb 

intézményi stb. létesítmények hagyományos hőenergia hordozóját, lakossági központos 

hőenergia-ellátási rendszereinek primer energiahordozóját, ipari parkok új, egyéb vállalkozások 

hő- és villamosenergia-átalakító berendezéseinek is primer energiahordozóját. Továbbá, alap 

energiaforrásul szolgálhatnak új vidékfejlesztési, turisztikai, rekreációs stb. létesítmények 

energiaellátási rendszereinek. A biomassza potenciális adottságaira alapozva készíthető el a 

megyei biomassza energiaforrás-hasznosítási javaslata, amelyben elsődlegesen a hőszolgáltatás 

bázisainak biomassza tüzelésű átállítását célszerű megoldani, amennyiben a helyi szándékok is 

megértek erre az olcsóbb, versenyképes és környezetkímélő megoldás módra, mely egyben 

munkahelyteremtéssel és folyamatos foglalkoztatással párosul.  

  A geotermikus energia hasznosítása (humán erőforrás-foglalkoztatás fejlesztés, gazdasági 

versenyképesség, életminőség javítás) javasolt, elsődlegesen a már feltárt termálvízzel 

rendelkező településeken, de újabb feltárásra is kínál lehetőséget a megye termálvíz kincsét jelző 

átfogó térképek.  

Vízenergia villamos energiává történő átalakítására vízerőművek létesítésére több vízfolyáson is 

lenne lehetőség, a már kiépített és még kiépíthető duzzasztási lehetőségek hatására. Ezeket kellő 

körültekintéssel szabad csak létesíteni, mert erőltetett duzzasztások előnytelenül megváltoztatják 

és veszélyeztetik a vízi élővilágot és a vízfolyások egyéb turisztikai és komplex hasznosításait.  

Szélenergia villamos energiára való átalakítására is vannak már kezdeményezések. A természeti 

adottságok további lehetőségeket is kínálnak.  

A napenergia hő-hasznosításra való átalakítási igénye főleg az üdülőterületeken jelentkezik, 

kempingek, szabadidőközpontok, üdülő együttesek, tározótavak térségében. Ezek helyi szinten 

jelentősek energia megtakarítás és környezetkímélés szempontjából, azonban nem alkotnak 

összefüggő rendszert megyei szinten. Alkalmas szoláris berendezéseik kombinálhatók a 

biomassza bázisú energiaátalakítási technológiákkal, ahol már mérhető nagyságrendet 

jelenthetnek a megye korszerű energiahordozói szerkezet-átalakításában.  
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Ivóvízellátás  

Szeghalom város vízellátását az Alföldvíz ZRt, Szeghalom Kistérségi Vízmű biztosítja. A város 

ivóvíz hálózatának kiépítettsége 98 %-os. Vezetékes vízzel ellátott lakások száma 3.570 db. 

Ivóvízhálózat hossza: 56,7 km. Jellemzően körvezetékes, elosztóhálózat, magas tárolóval 

biztosítva a szükséges hálózati nyomást. Értékesített vízmennyiség: 2012. évben: 346787 m
3
. 

                                   

 Alföldvíz ZRt. működési területe Békés megyében 

 
 

Ivóvízminőség-javító program  

Az elkövetkező években kerül sor az ivóvíz-rendszer rekonstrukciójára, az ivóvíz minőség javító 

program keretében. Az ivóvízminőségre vonatkozó derogáció meghosszabbítására vonatkozó 

magyar kérelmet az Európai Unió elutasította. 2012. december 26-án hatályba lépnek a szigorú 

határértékek. Magyar Honvédség, ideiglenesen víztisztító konténereket helyez ki a megfelelő 

minőségű ivóvíz biztosítására.  
 

Szennyvíz 

A település szennyvízhálózatának kiépítése 1969-70-ben kezdődött, mely a 100 %-os 

kiépítettséget elérte. 1995-től kiemelt beruházásként elindult a csatornahálózat teljes kiépítése. 

Jelenleg kiépített gravitációs csatornahálózat hossza: 17,6 km. Ráköthető lakások száma: 1930 

db A városi szennyvíztisztító telep teljes oxidációs biológiai rendszerű 1.830 m
3
/nap 

kapacitással. Jelenlegi tisztított szennyvíz mennyiség 950-1050 m
3
/nap. A tisztított szennyvíz 

befogadója: Berettyó folyó.  

Szeghalom város területén a csatorna hálózattal nem rendelkező település részekről, a települési 

folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére a Szeghalom Város 

Önkormányzata Képviselő Testületének, 13/2009.(X.27.) számú rendelet szabályai szerint 

lefolytatott pályázati eljárás alapján, Varga Sándor vésztői vállalkozó közszolgáltató jogosult. 
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Csapadékvíz elvezetés 

A belterület 3 vízgyűjtő területre tagozódik, a csapadékvíz csatorna hálózat befogadója a 

Berettyó folyó. Belsőségi csapadékvíz elvezető csatornák hossza 84,6 km, melyből 6,2 km zárt, 

1,6 km mederburkolt és 76,8 km földmedrű. A csapadékvíz átemelését 2 db 1,5 m
3
/sec 

teljesítményű szivattyútelep biztosítja. Fejlesztési cél a teljes csapadékvíz hálózat 

rekonstrukciója, ezen belül a központi belterületen és a főgyűjtő ágakon zárt rendszer kialakítása. 
    

   Infrastrukturális kiépítettség 

Megnevezés 2006. 2007.  2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

Lakásállomány (db) 3880 3897 3899 3921 3928 3928 3938 
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 

km 
64 64 64 65,1 58,1 55,5 55,5 

Közüzemi ivóvíz vezeték-hálózatba 

bekapcsolt lakások száma (db) 
3739 3757 3780 3795 3801 3796 3825 

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat 

hossza (km) 
50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 

Közcsatorna hálózatba bekapcsolt 

lakások száma (db) 
3100 3153 3219 3471 3492 3554 3588 

Villamosenergia-fogyasztók száma (db) 4618 4639 4652 4682 4678 4663 4687 
Az összes gázcsőhálózat hossza (km) 84 84 84 84,4 84,4 84,5 84,6 
Összes gázfogyasztók száma (db) 3121 3161 3201 3172 3411 3210 3234 
Távfűtésbe bekapcsolt lakások száma 

(db) 
--- --- --- --- --- --- --- 

Melegvíz hálózatba bekapcsolt lakások 

száma (db) 
--- --- --- --- --- --- --- 

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont 

lakások száma (db) 
3500 3300 3300 3300 3300 3380 3400 

Önkormányzati kiépített út és köztér 

hossza (km) 
35 35 39 39,01 40 43 43,8 

Állami közutak hossza (km) 6 6 5 5,01 5,1 5,1 5,1 
 

 

Infrastrukturális ellátottság 

Megnevezés 2002. 2003.  2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 

Összes szolgáltatott víz 

mennyisége (1000 m
3
) 

356 386 372 358 362 376 371 

Szolgáltatott összes 

villamosenergia mennyisége (1000 

kWh) 
65589 62148 69606 29862 32479 33995 23720 

Az összes szolgáltatott vezetékes 

gáz mennyisége (átszámítás nélkül)  
(1000 m

3
) 

5376 6549 5873 6320 6111 4209 4536 

Összes elszállított települési szilárd 

hulladék (tonna) 
3233 3864 3654 3785 3667 5467 3229 

Összes elvezetett szennyvíz 

mennyisége (1000 m
3
) 

426 482 436 482 554 503 502 
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Hulladékgazdálkodás 

A megyében (és az országban) általánosan jellemzi a hulladékgazdálkodás helyzetét, hogy a  

keletkező hulladékok mennyisége viszonylag magas, míg azok hasznosítási aránya alacsony.  

  
A hulladéktermelőktől és hulladékkezelőktől származó, önbevalláson alapuló adatokat a 

Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer dolgozza föl és készíti belőle a kimutatásokat.  

Szeghalom Város Önkormányzata a közszolgáltatás ellátásával a többségi önkormányzati 

tulajdonban lévő Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Kunágota, Rákóczi u. 9.) bízta 

meg, a hulladék begyűjtéssel kapcsolatos tevékenység végrehajtására, valamint felruházza a 

rendeletben meghatározott jogosítványokkal.  Szeghalom Város Önkormányzat tulajdonában 

lévő hulladéklerakó telep 2009. július 16-al lezárásra kerül.  

Települési szilárd hulladékot csak erre a célra kijelölt hulladéklerakó telepen, a vonatkozó 

üzemeltetési szabályok és előírások betartásával szabad elhelyezni.  A Képviselő-testület 

Szeghalom városában összegyűjtött települési szilárd hulladék elhelyezésére Békéscsabai 

hulladéklerakót jelölte ki. A települési szilárd hulladékot a közszolgáltató által rendszeresített 

gyűjtő edényzetbe,illetve a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett által vásárolt (a 

közszolgáltató által rendszeresített) gyűjtőedényzetbe rakva lehet szállításra előkészíteni.  

(Forrás: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő - Testületének rendelete a a települési szilárd hulladék 

gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 2013.) 
 

A megyei szeméttelep-rekultivációs program a „Délkelet-alföldi Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer” (DAREH), melyhez összesen - nemcsak Békés megyéből – 

93/94 település tartozik, ennek gesztora Orosháza. Résztvevő megyei települések (59 db): 

Battonya, Dévaványa, Elek (régi és új), Szeghalom (régi és új), Újkígyós, Vésztő ..stb. 

A rendszer keretében  

- hulladékátrakó állomások,  

- hulladékkezelő művek,  

- hulladékválogató létesítmények,  

- hulladékgyűjtő udvarok és szigetek kialakítását, valamint  

- felhagyott hulladéklerakó telepek rekultivációját végzik.  

A program eredeti befejezési határideje 2010. év vége, de további 3 évre kérték annak  

meghosszabbítását.  

 

Kommunális szennyvíziszap és rácsszemét  

A helyi szennyvíztisztító telepen a folyékony hulladékok és szennyvizek tisztítása során 

keletkező szennyvíziszapokat szikkasztás után a telep melletti mezőgazdasági területen 

hasznosítják.  

A folyamat során keletkező rácsszemetet fertőtlenítés után a Gyomaendrődi Regionális 

Hulladékkezelő Mű telepére szállítják. 

 
Települési folyékony hulladékok  

A települési folyékony hulladék begyűjtését, közszolgáltatás keretében, igény szerint, 

időszakosan. Varga Sándor vésztői vállalkozó végzi. A szippantott folyékony hulladékot a helyi 

szennyvíztisztító telepre kerül beszállításra, ahol totáloxidációs eleveniszapos technológiával 

tisztítják. A tisztított szennyvíz befogadója a Berettyó. 
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Csomagolási hulladék  

A településen 16 ponton van kialakítva szelektív hulladékgyűjtő sziget, az edényeket tömörítős 

felépítményű gépjárművekkel ürítik, és a hulladékot Békéscsabára Bakos István vállalkozóhoz 

szállítják, ahol előkezelik, és válogatás után elszállítják az újrahasznosító üzemekbe. A 2010. 

évi elszállított csomagolási hulladék mennyisége 8 t volt.  

 

Az utóbbi évek rendkívül szomorú tapasztalata, hogy a szelektíven begyűjtött hulladékok 

mennyisége általában csökkenő tendenciát mutat. Az üzemeltetők jelzései szerint a hulladék 

minősége is romlik, mivel a lakosok nem tartják be megfelelően a szelektív jelzéseket a 

gyűjtőszigeteken. A gyűjtési „fegyelem” romlása miatt néhány sziget áthelyezésre, illetőleg 

megszüntetésre is került. Ezért – bár nem területrendezési feladat, de rendkívül fontosnak tartjuk 

felhívni a figyelmet, hogy – a szelektív hulladékgyűjtést minden lehetséges módon reklámozni 

kell és a lakosságot – akár anyagilag, akár erkölcsileg - érdekeltté kell tenni benne. Tapasztalat 

szerint jobban működik az ún. „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtés, vagyis amikor a 

szemetet a lakosság helyben gyűjti szelektíven és a „lakásokból” a rendszeres városi 

szemétszállítás keretein belül viszik el, általában a hét különböző napjain a különböző típusú 

szemetet. Ezért a hulladékgazdálkodás fejlesztésénél ezt a típusú hulladékszállítási rendszert 

lehetőleg előtérbe kell helyezni.  
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Szeghalom Város Önkormányzata a települési szilárd hulladékok begyűjtésével, szállításával a 

Békés – Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t bízta meg.  

A lakossági hulladékot közszolgáltatás keretében heti rendszerességgel gyűjtik és szállítják el. A 

településen évente kétszer van lomtalanítás (tavasszal, ősszel), melyet a kommunális hulladékot 

szállító cég a Békés – Manifest Kft. szervez meg. A lomtalanításból származó hulladék 

Békéscsabán kerül ártalmatlanításra.  

A családi házas övezetekben 120 l-es edényzetek, a lakótömbök és a közületek esetén, pedig a 

120 l-től 1100 l-es gyűjtőedényzetek vannak kihelyezve.  

A háztartásokban keletkező komposztálható hulladékok gyűjtésére a kommunális hulladékot 

szállító szolgáltató cég-logós zsákjában kerül sor. A zsákok az ürítési napon kerülnek 

elszállításra.  

A kommunális hulladékot szállító szolgáltató és az Önkormányzat minden év őszén zöldhulladék 

begyűjtést szervez, melyet a Hivatal által kiosztott műanyag zsákban   szállítanak el.  

A lakosok számára 2010. november 29 –én a KEOP-2009-6.2.0/A jelű támogatás keretében 200 

db komposztáló láda került kiosztása.  

A városközpont zöldterületének gondozására az Önkormányzatnak vállalkozási szerződése van 

Varga Eszter egyéni vállalkozóval.  
(Forrás: Szeghalom Város Hulladékgazdálkodási Terv) 

 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos részletesebb adatokat és információkat a Szeghalom 

város Helyi Hulladékgazdálkodási Terv 2010-2015. dokumentáció tartalmazza.  
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Környezeti elemek állapota 
 

Levegő 

A levegő minőségét a természeti tényezők mellett (talajviszonyok, uralkodó szélirány, csapadék, 

stb.) elsősorban a mezőgazdálkodás, a szolgáltatóipar, a közlekedés, valamint a lakossági tüzelés 

határozza meg. A mezőgazdaság főleg a gyér növény borítottsági időszakokban zajló kiporzással 

és az állattartó telepek szag- és bűzhatásával szennyezi a levegőt. 

Szeghalom Város területén levegőtisztaság-védelmi szempontból lényeges emisszió és imisszió 

források a legmeghatározóbbtól a legjelentéktelenebb hatásúig sorrendben: 

 Lakossági fűtés  

 Közlekedés 

 Ipar  

 Mezőgazdaság 

 Allergén porok 

 
 

Szeghalom településre vonatkozó összesítés több légszennyező anyagra (Forrás: OKIR-2013.) 

 

 Idősor:   2008  -  2012 

 Település:   Szeghalom 

 Szennyezőanyag:   6,930,13,1,100,3,973,981,980,590,98,999,2,7 

 
 

 
 

 

Szennyezőanyag 2008 2009 2010 2011 2012 
Összesen 

(kg) 

1 - Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint 

SO2 
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

2 - Szén-monoxid 294 105 211 260 53 923 

3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) 

mint NO2 
171 21 129 289 235 1 035 

7 - Szilárd anyag 2 425 1 529 2 235 1 547 883 8 619 

999 - SZÉN-DIOXID 273 457 274 500 170 879 179 288 165 167 1 063 291 
 

 

 

 

Levegővédelmi előírások 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból, a Város teljes bel- és külterületére a 4/2011. (I. 14.) 

VM rendelet - a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 

pontforrások kibocsátási határértékeiről - által előírt immissziós határértékek vonatkoznak.  
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Levegővédelem 

     A levegő védelmével kapcsolatos szabályok zömét a 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet - a 

levegő védelméről tartalmazza. A levegőterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, 

technológiákra, létesítményekre az elérhető legjobb technika alapján, jogszabályban, illetőleg a 

környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának keretében kibocsátási határértéket, levegővédelmi 

követelményeket kell megállapítani.  

 Szeghalom és térsége az ország kevésbé szennyezett levegőjű részéhez tartozik. A város 

D-i szélén halad át a 47. sz. főút, ezáltal az áthaladó forgalomból származó légszennyezés 

jelentős. A kémiai légszennyező komponensek esetében a település levegője tisztának mondható. 

Az ülepedő por és szálló por tekintetében Szeghalom, a por és a futóhomok miatt szennyezett 

minősítésű település.  Az ipari eredetű kibocsátás az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat. 

A szilárd anyagnál, kén-dioxidnál jelentősebb, a nitrogén-oxid kibocsátásnál pedig mérsékeltebb 

csökkenés figyelhető meg. A mezőgazdasági tevékenységekből származó szilárd anyag, illetve 

tüzelőanyag elégetéséből származó légszennyező anyagok (szén-monoxid, nitrogén-oxid, stb.) 

kibocsátásában is csökkenés mutatkozik. A háztartási tevékenységeknél a környezetkímélő 

földgázfűtés általánossá válását követően kedvező változás ment végbe, mivel nagymértékben 

csökkent a fűtés során levegőbe került szilárdanyag-, korom- és kéndioxid-kibocsátás. A 

közlekedésből eredő ólom emissziónál jelentős csökkenés következett be az üzemanyag 

ólomtartalmának csökkentésével. Továbbra sem elhanyagolható azonban a gázolajjal üzemelő 

buszok és tehergépjárművek korom- és elégtelen szénhidrogén-kibocsátása, amely leginkább a 

forgalmas településeken a levegőminőséget rontja. 

Szeghalomhoz legközelebb, Debrecenben, a Kalotaszeg téren található, a Regionális Immisszió 

Vizsgáló hálózathoz tartozó un. RIV – automata - mérőállomás működik, a város NO2, NOx, CO, 

SO2 és PM10 értékeinek mérésére. A 2013. évben mért, légszennyező anyagok koncentrációját 

az alábbi grafikon tartalmazza.  

A porszennyezés csökkentése, levegő minőség javítása a zöldfelületek növelésével, valamint a 

meglévő zöldfelületek kezelésével, fejlesztésével érhető el. A település nagy gondot fordítanak 

zöldfelületeik karbantartására, a fásítási, 

zöldfelület fejlesztési programra. További 

lehetőség a levegőminőség javítására a 

környezetbarát közlekedés lakosság 

körében történő népszerűsítése. A 

kerékpáros közlekedés használatának 

ösztönzésére a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium évente több országos akciót 

hirdet („kerékpáros barát település”, 

„bringázz a munkába”, ”bringázz az 

iskolába”), melybe a lakosság minél 

szélesebb körű bevonása az 

Önkormányzatok feladata. Szintén 

környezetbarát közlekedési forma a tömegközlekedés, valamint a kerékpáros közlekedés 

melynek infrastrukturális hátterének fejlesztésére a Társulás, illetve a Térségi Önkormányzatok 

sikeresen pályáztak uniós és hazai forrásokra. 

A fűtési rendszerek által kibocsátott káros anyagok csökkentése érdekében szükséges a lakosság 

szemlélet formáló tájékoztatása, mely során az alternatív energiaellátó rendszerek használatának 

elterjesztése, a környezetbarát fűtési módok ismertetése a cél. A gázár emelkedése miatt egyre 

több lakos állt vissza a fatüzeléssel történő fűtésre, így a tervezettel szemben növekvő 

mennyiségben kerül az égetésből származó CO2 és korom a levegőbe. 
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A közlekedésből származó légszennyezettség a várost elkerülő úthálózat megépítésével 

nagymértékben csökkent. A Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő Műszaki és 

Információs KHT. Az Országos Közutak 2012. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalmi, adatai 

alapján Szeghalom a városon áthaladó 47. sz. főközlekedési úton naponta átlagosan 5222 

gépjármű halad át.  

A forgalom alapján számolt légszennyező anyag mennyiségeket az alábbi táblázat tartalmazza:  

 

Emisszió  
Imisszió 

    Mértékegység  

Jármű 5222 Jármű/nap        

Fajlagos(NO2) 1,42 g/km  SO2 0,0331 mg/m
3
 

Idő*méter 3 600 000      33,1 µ/m
3
/m

3
 

Emisszió 0,266 mg/sm        

             

Fajlagos(SO2) 0,007 g/km  CO 0,00016 mg/m3 

Idő*méter 3 600 000      0,16 µ/m
3
 

Emisszió 0,0013 mg/sm        

             

Fajlagos(CO) 10,1 g/km  NOx 0,2293 mg/m
3
 

Idő*méter 3 600 000      229,3 µ/m
3
 

Emisszió 4,4056 mg/sm        

             

Fajlagos(Szilárd) 0,105 g/km  Szilárd 0,00225 mg/m3 

Idő*méter 3 600 000      2,25 µ/m
3
 

Emisszió 0,0189 mg/sm        

             

Fajlagos(CH) 0,31 g/km  CH 0,00766 mg/m3 

Idő*méter 3 600 000      7,66 µ/m
3
 

Emisszió 0,0448 mg/sm        

 

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a közlekedés, a közúti forgalom által okozott 

levegőterhelés meghatározónak mondható.  
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Gazdasági tevékenységből származó légszennyezés: 

Az üzemi és szolgáltató létesítmények légszennyező tevékenységeire és a légszennyező 

forrásokra 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet - a levegő védelméről - vonatkozik, az 

általuk kibocsátható légszennyező anyagok határértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet - a 

levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről rendelet állapítja meg.  

 

Ipari jellegű légszennyező forrás is található a Város területén. (Billerbeck Budapesti 

Lakástextil Kft,  Ciocca Hungary Textil Kft Csaba Metál Zrt, Felina Hungária Kft.  Gyányi 

Kft., Körös 2000 Kft , Novation Tech Hu Kft. , Strabag Általános Építő Kft.,stb.) Évenként 

és légszennyező anyagonként részletezett telephelyi kibocsátások mennyiségei az  Országos 

Környezetvédelmi Információs Rendszer (www.okir.kvvm.hu) tájékoztató oldalán 

megtekinthető.   

Az előzőekben közölt Szeghalom Város összesített kibocsátási anyagai a legjellemzőbb 

légszennyező anyagokra táblázatból kitűnik, hogy az elmúlt öt évben folyamatosan csökkent 

a városban a légszennyezőanyagok koncentrációja.  

 

Gazdasági tevékenységek közül meg kell említeni a mezőgazdaságból származó 

légszennyezettséget is. 

 Szeghalom Város közigazgatási területének 80 %-át mezőgazdasági művelésű területek 

teszik ki. A mezőgazdasági eredetű kibocsátással elsősorban a talajmunkálatok idején lehet 

számolni, amikor a kiporzás révén por kerülhet a levegőbe.  

 Kora tavasszal, illetve ősszel a természetvédelmi szempontból értékes területeket súlyosan 

érintő hatás az égetés (tarlóégetés). Tapasztalataink szerint tavasszal a gyepterületek igen 

jelentős része (némely esetben megközelíti a gyepterületek 60-70%-át is) lesz a lángok 

martaléka 

 Állattartásból származó, zavaró bűzterhelés nincs. Szeghalom belterületén csak önellátás 

szintjén van állattartás. Néhány sertés, baromfi található a településen. A Város 

külterületén található állattartó telepek bűzhatása nem befolyásolja a Város 

légszennyezettségét, annak távolsága a lakott területektől jelentős.  

A hazai levegőtisztaság védelmi szabályozás a környezeti levegő bűzzel történő terhelését 

tiltja, de légszennyezési határértékeket nem állapít meg. Ezen szabályozásoknak megfelelően 

legfontosabb környezetvédelmi szempontú intézkedésnek tekinthetők a bűzszennyezés 

megakadályozása, csökkentése érdekében tett intézkedések. 

Szeghalom Város Önkormányzat több rendeletben is rendelkezik a gazdasági haszonállatok 

tartásáról, valamint az állatok elhelyezésére szolgáló épületek, trágyatárolók elhelyezésére 

vonatkozó védőtávolságokról, a kedvtelésből tartott egyéb állatok tartásáról.  
A fentiek és a rendelkezésre álló információk alapján a település levegőjének állapota jónak 

minősül.  

A levegőtisztaság-védelem problémakörének nem lehet figyelmen kívül hagyni a „bűz” okozta 

környezetterhelést, amely elsősorban az állattartó és feldolgozó telepek környezetében 

jelentkezik. A szaghatások általában sajátos esetekben és adott légmozgás esetén észlelhetők, 

ezért többségükben nehezen orvosolhatók. A lakossági panaszok nagy része a lakóterületeken 

lévő termelő üzemekkel kapcsolatos. Számos telephely úgynevezett „puffer” zóna nélkül a lakott 

övezetekbe települt vagy körbeépült. Nem kizárható, hogy egy termelő egység a kibocsátási 

határértéket betartja, ugyanakkor a környezetében lakók számára mégis zavaró. 
 

  

http://www.okir.kvvm.hu/


 

58 / 147 

 

VÍZ 

 
A víz mindennapi életünkben, környezetünkben nagyon fontos szerepet tölt be. Különböző 

formáját más-más célra használjuk. Víz nélkül nincs élet. Ezért egyértelmű, hogy a 

környezetvédelem egyik legfontosabb feladata a víz védelme. Ez konkrétabban azt jelenti, hogy a 

vizek mennyiségi és minőségi védelmét, valamint a fenntartható vízkészlet-gazdálkodást 

biztosítanunk szükséges, és az esetleges károsodásokat meg kell előzni.  

 

Felszíni vizek  

Víz Keretirányelv 2000/60/EK Irányelv az európai közösségi intézkedések kereteinek 

meghatározásáról a víz politika területén célja: 

 a vízi ökoszisztémák, a vízi ökoszisztémáktól közvetlenül függő szárazföldi 

ökoszisztémák és   vizes élőhelyek további romlásának megakadályozása, állapotuk 

védelme, javítása 

 vízkészletek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználat előmozdítása 

 a felszíni és felszín alatti vizekbe jutó különösen veszélyes anyagok csökkentése, a vizek 

további szennyeződésének megakadályozása 

 árvizek és az aszályok mérséklése 
 

Hazánkban 1994. január 1-től a felszíni vizek osztályozását és minősítését az MSZ 12749 

szabvány alapján végzik. A vízminőség a víz fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak 

összessége. Ez alapján felszíni vizeinket öt osztályba soroljuk: kiváló (I.o.), jó (II.o.), tűrhető 

(III.o.), szennyezett (IV.o.) és erősen szennyezett (V.o.). Ezen kívül a felszíni vizeinket az 

integrált követelményrendszer (ivóvíz, ipari vízellátás, mezőgazdasági öntözés és halgazdaság 

igénye) alapján is minősítjük.  

 

Szeghalom város felszíni vizei:  

A térséget átszelik a Körösök és a Berettyó. A térség meghatározó, vízbázisként szolgáló 

felszíni vízterei a Sebes-Körös, a Berettyó, a Hármas-Körös és a Hortobágy-Berettyó.  

 

Felszíni vizek minősége  

 Az állóvizek esetében a túl nagy tápanyag és/vagy szervesanyag-tartalom okozza a 

legjellemzőbb problémát, aminek egyik okaként a kommunális szennyvíz bevezetésének 

módja nevezhető meg. A halászat és horgászat tápanyag-bevitele, valamint a strandok 

terhelése szintén fontos tényező.  

Diffúz telephelyi szennyezésként kerül a vizekbe mezőgazdasági és egyéb eredetű hulladék. 

Természetesen az állóvizeket tápláló folyóvizek magas szervesanyag-tartalma is rontja a 

tavak állapotát.  
  
A felszíni vízfolyások állapotának legjellemzőbb kedvezőtlen adata szintén a túl nagy 

tápanyag és/vagy szervesanyag-tartalom. A problémás állapot okaként megjelölhető 

tényezők:  

– kommunális szennyvíztelepek, szennyvízbevezetések,  

– belvízlevezetések,  

– halastavi vízleeresztések,  

– mezőgazdaságból a szántóföldi műtrágya- és trágyahasználat,  

– a tápláló vízfolyásokon érkező túl nagy koncentrációjú hozzáfolyások. 
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Vízminőség-védelmi szempontból a megye fő vízfolyásai, a Körösök „egyéb védett” 

kategóriába, míg a többi vízfolyás, a különböző csatornák az „időszakos vízfolyás” 

kategóriába tartoznak. A Hármaskőrös teljes szakasza jogszabály által kihirdetett KV3 

kategóriába tatozó ún. „halas víz” a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rend. szerint. 

A jelentős ipari üzemek közcsatornás kibocsátással rendelkeznek, ill. szennyvízcsatornával 

nem rendelkező helyeken saját szennyvízkezelővel és tárolóban biztosítják a szennyvíz 

szennyezőanyagainak határértékek alá csökkentését és annak elszállíttatását. A kibocsátott  

szennyvíz tehát zömében előkezelést követően települési tisztítóba kerül. Ennek 

következtében jelentős ipari szennyezés nincs. A veszélyes anyagok biztonságos tárolása 

megoldottnak tekinthető a területen. A felhasználókat a hatóság rendszeresen ellenőrzi.  

 

A mezőgazdasági tevékenységek során jelentős terhelést okoz a szántóföldi 

növénytermesztés a műtrágyák és növényvédő szerek használata miatt. Az állattartó 

telepeken keletkező híg és almos trágya megfelelő műszaki védelemmel való tárolása EU-

támogatások felhasználásával egyre több helyen megvalósul. Problémát okoz a keletkező 

trágyának a földekre való kijuttatása is.  

  

A jelentősebb közlekedési útvonalak csapadékvíz-elvezetése nem tekinthető jelentős 

veszély forrásnak a keresztezett vízfolyásokra nézve. Az utak általában korszerűen 

kiépítettek, bár az utóbbi években az útburkolatok minősége gyorsabban romlott, mint azt az 

útjavítások követték. (Egyébként a közlekedési útvonalak az invazív növényfajok 

terjedésében is meghatározó szereppel bírnak.)  

  

Mivel rendkívül sok hévízkút található a megyében, meg kell említeni a használt 

termálvizek befogadóba való szabályozásának szükségességét is. Ugyanis a termálvizek 

hasznosítás utáni befogadója általában valamilyen felszíni víz. Viszont ezen használtvizek 

kémiai összetétele és hőmérséklete általában jelentősen eltér a felszíni vízétől, pl. a 

sótartalom akár nagyságrendekkel is magasabb lehet, vagy sokszor gond a fenol ill. a 

policiklikus aromás szénhidrogén (PAH) tartalom. Ezért ezen vizek felszíni vizekbe való 

ereszthetőségének feltételeit és szabályait ki kell dogozni.  

 

 

Felszín alatti vizek minősége  

A 219/2004. (VII. 25.) korm. rend. a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területekről 

szól, mely alapján a megye az ún. „fokozottan érzékeny” kategóriába tartozik, az ezen belüli 

ún. „érzékenységi  

kategóriák” azonban különbözők. A 123/1997. (VII. 8.) kormányrendelet alapján 6 db olyan 

védett, jelenleg üzemelő és távlati vízbázis található a megyében, melyek védőidoma 

rendelkezik felszíni metszettel:  

 Dombegyház (hidrogeológiai „B” védőidom)  

 Kevermes (hidrogeológiai „B” védőidom)  

 Kunágota (hidrogeológiai „B” védőidom)  

 Medgyesbodzás (hidrogeológiai „B” védőidom)  

 Mezőkovácsháza-Végegyháza (hidrogeológiai „C” védőidom)  

 Mezőgyán (2009.)  
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A talajvíz általában szennyezettnek tekinthető. A települések beépített területén a talajvíz 

nagyrészt a kommunális szennyvíz-szikkasztások következtében szennyeződött el. A másik 

jellemző diffúz szennyezési forma a mezőgazdaság terhelése. A műtrágyák, trágyák, valamint 

a gyom- és rovarirtó szerek felhasználásának módja miatt a művelt területek alatt sok helyen a 

nitrát, ammónium és peszticid szennyezés határérték feletti, vagy a határérték közelében van. 

A jelenlegi gazdálkodási technológiai következményei mellett az 1990-es évek előtti 

évtizedekben folytatott, túlzott mértékű műtrágya és növényvédőszer-használat káros hatása a 

mai napig kimutatható talajvizeinkben.  

Valamivel kedvezőbb helyzetben vannak a magasabban fekvő területek, ahol a mélyebben  

elhelyezkedő talajvíz feletti vastagabb fedőréteg a szennyezés egy részét visszatartja, a 

szennyező hatás azonban itt is egyértelműen kimutatható. Ritka kivételektől eltekintve a 

művelt területek alatti talajvíz gyakorlatilag ivásra nem alkalmas. Az állattartással 

összefüggő, az előző fejezetben ismertetett folyamatok a felszín alatti vizeket is 

veszélyeztetik. A problémát súlyosbítja, hogy az ivóvízkivételre használt, mélyebben található 

rétegvizek a felszín felől, a szennyezett talajvízből kapják utánpótlásukat. A szennyezett 

talajvíz hatása már kimutatható a sekélyebb rétegvizekben is. 

 

A teljes vízjogilag lekötött vízmennyiség 12 százalékát teszi ki a 30
o
C-nál melegebb vizet 

kitermelő vízhasználatok. A termálvízbeszerzés lehetőségei viszonylag kedvezőek, a 

geotermikus adottságok miatt már 450-550 m alatti mélységből 30
o
C-ot meghaladó kifolyó 

vízhőmérsékletű víz nyerhető. A termálvíz hasznosítás fejlesztésének legnagyobb problémája 

– gyakorlatilag akadályát jelenti a használt hévíz befogadására alkalmas, bővizű felszíni 

vízfolyás hiánya. A térségben meghatározó jelentőséggel bírnak a kettős hasznosítású 

csatornák, amelyek a térség határain is túlterjednek. 

 

Ivóvíz minősége  

 Az Európai Közösség 1998-ban elfogadta az emberi fogyasztására szánt víz minőségéről 

szóló 98/83/EK irányelvet, amelynek érvényesítése kötelezővé vált Magyarországon is. A 

hazai feladatokat az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) kormányrendelet foglalja össze, amely rendelet 6. számú melléklete 

településenként mutatja be a határérték feletti ivóvíz minőségi paramétereket, illetve a 2006-

ig és 2009-ig tervezett vízminőségi célállapotot kielégítő fejlesztési teendőket.  

Eszerint Szeghalom város, „a szolgáltatott ivóvíz vonatkozásában nyilvántartott minőségi 

kifogással érintett települések” közé tartozik arzén és ammónium-ion szennyezés 

szempontjából. 

A feltárt szennyeződések ellenére a megyében egyelőre megoldhatatlan ivóvíz-minőségi 

problémák nincsenek. Az ivóvízkezelés a szükséges helyeken a vízminőségtől függő módon  

általában megoldott. A felhasználásra előirányzott talaj-, és parti szűrésű vízkészletek 

minőségének állandó biztosításához elengedhetetlen a megfelelő hidrogeológiai védőidomok 

kijelölése és védelme, a hatásterületeken az építési korlátozások elrendelése és szigorú 

vízminőség-védelmi intézkedések foganatosítása (pl. mentesítés a szennyvizektől, 

hulladékoktól).  

  

A vízbázisok a felső-pannon homokrétegeiben tárolódó rétegvizet csapolják meg. Mivel a 

megye ivóvízigényét 100 %-ban a felszín alatti vízkészletből elégítik ki, ezért stratégiai 

jelentőségű az ivóvízbázis, a rétegvíz készlet mennyiségi és minőségi védelme.  
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A rétegvíz-bázisok mellett kiemelt jelentőségű a termálvizek hasznosítása, a fürdők 

vízkivétele is, valamint a korábbi túlzott vízkivételek mai napig tartó hatása. Ehhez tartozóan 

a legfontosabb feladatok  

 a Maros-hordalékkúp vízbázisának védelme,  

 a hidrogeológiai védőterületek kijelölése,  

 a rétegvizek minőségét vizsgáló monitoring-rendszer működtetése,  

 az öntözési célú felszín alatti vízfelhasználás visszaszorítása és  

 az engedély nélküli felszín alatti vízkitermelés szankcionálása.  

  

A felszín alatti vízhasználatok vonatkozásában jelentős vízkivételt jelent a közüzemi 

ivóvízellátást biztosító vízművek – elsősorban a több települést ellátó területi vízművek – 

termelése.  

Vízművek:  

 Közép-békési Regionális Vízmű   30 db település  

 Orosházi Kistérségi Vízmű      7 db település  

 Szeghalmi Kistérségi Vízmű      2 db település  

 helyi vízműről ellátott települések   22 db település  

 összekapcsolt vízműves települések        7 db település 

 

A termál kutakban a vízbázisok egyikénél sem találtak szennyezést. A szennyezések 

többnyire kisebb-nagyobb foltokban találhatók, tehát nem szennyezik el a vízbázisok 

területét, ezért jelenlétük többnyire nem volt kimutatható a VGT során alkalmazott, 

monitoring kutak használatán alapuló állapotértékelési módszerrel, ugyanakkor a 

lehetőségekhez mérten megtörtént a tényleges szennyeződések feltárása. Ezek nagy része 

ipartelepekhez, üzemanyag tárolókhoz kapcsolódó szénhidrogén szennyezés, és előfordulnak 

közöttük olyanok, amelyek ténylegesen veszélyeztetik az ivóvíz minőségét. A vízmű kutak 

rendszerint a települések határában találhatók, ezért a diagnosztikai vizsgálatokban a 

szennyezést a legnagyobb arányban – kb. a felében - a csatornázatlan települések és 

üdülőövezetek, ill. a belterületi mezőgazdasági termelésből és a kiskertes övezetekből 

származó nitrát szennyezés okozzák. A második leggyakrabban előforduló, a vízbázisra 

veszélyt jelentő szennyezések a mezőgazdasághoz fűződnek (növénytermesztés, 

állattenyésztés vagy mindkettő). Pontszerű, de helyenként a víztermelésre is veszélyt jelentő 

problémát okoznak a nagylétszámú, iparszerű állattartó telepek. Gyakran előforduló 

potenciális szennyező forrásnak számítanak a növényvédőszer és műtrágya raktárak, a rossz 

állapotban lévő használt vagy felhagyott TSZ géptelepek, üzemanyag tárolók.  

 

 Ivóvíz minőség javító program:  

Az Európai Bizottság C(2012) 3686 számú határozata 2012. december 25-ig engedélyezte 

az EU-s határértéktől eltérő ivóvíz fogyasztását. 2012. december 26-tól az elfogadható 

határértékek: arzén 10 μg/l, bór 1 mg/l, fluorid 1,5 mg/l. 

Sajnálatos módon az Ivóvízminőség- javító Program a fenti időpontig sem valósult meg.  

  



 

62 / 147 

 

A Kormány 1379/2012. (IX. 20.) Korm. Határozata az egészséges ivóvíz biztosításához 

szükséges intézkedésekről: 

 Az Ivóvízminőség-javító Program gyorsítása mind a kérelmezők mind a hatóságok 

oldaláról. 

 A Honvédelmi Minisztérium felhatalmazást kapott, hogy a rendelkezéseire álló 

eszközökkel átmeneti vízellátást biztosítson azokon a településeken ahol egyéb 

megoldás nem valósul meg. Lajtos kocsikkal és zacskós víz osztásával átmeneti 

vízellátás biztosítása azokon a településeken ahol egyéb megoldás nem valósul meg. 

Az átmeneti ivóvízellátás kiszállítással történő biztosításának kiváltásához szükséges 

konténeres szűrőberendezések gyártását és telepítését készítette elő. Jelenleg a 

konténerek vízjogi engedélyeztetése folyik.  

 

Jelenlegi helyzet  

Békés megye 27 érintett településének esetében az Alföldvíz Zrt. az üzemeltető. Műszaki 

beavatkozással Dombiratos település esetében véglegesen sikerült biztosítani a 

határértékeknek megfelelő ivóvizet. 

Szarvas, Pusztaottlaka, Pusztaföldvár, Orosháza, Nagyszénás, Kardoskút, Gádoros, 

Csabaszabadi, Csabacsűd településeken műszaki beavatkozással a nyári növekedett 

vízfogyasztásig (április 30.) megoldották a határértéknek megfelelő ivóvíz biztosítását, 

jelenleg a konténeres víztisztítók engedélyeztetése zajlik. 

Tótkomlós, Battonya, Dombegyház, Kisdombegyház, Magyardombegyház, 

Magyarbánhegyes, Békéssámson, Gerendás, Geszt, Mezőgyán, Zsadány, Bucsa, 

Kertészsziget, Ecsegfalva, Hunya, Kardos, Örménykút települések esetében a Honvédség 

biztosítja az átmeneti vízellátást lajtos kocsikkal vagy zacskós vízzel 

Ezeken a településeken jelenleg szintén a konténeres víztisztítók engedélyeztetése zajlik  
(Forrás: Békés Megye OTRT)  
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Ivóvíz határértéknek nem megfelelő települések Békés megyében  
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Belvízvédelem 

Szeghalom területén a felszíni vizek sokasága következtében gyakori az ár- és belvíz 

megjelenése.  

Békés megye árvízi öblözetek:  

Nagy-Sárréti  - Sarkadi  - Remetei - Gyulai - Békési - Körös-Tisza-Maros közi  

Szükségtározók:  

Halaspusztai - Kisdelta - Kutas – Mályvádi  - Mérgesi  

Vésztározó: Nagydelta (Fekete- és Fehér-Körös között, nem kiépített tározó, csak a  

                   szükségtározók elégtelen kapacitása esetén használatos)  

 Belvízvédelmi szakaszok:  

Mártély-Tisza-Maroszugi  

 Sámson-Élővízi  

 Mágocséri  

 Réhelyi  

 Szeghalmi  

 Gyomai  

 Holt-Sebes-Körösi  

 Kettős-Körös jobbparti  

 Hosszúfoki  

 Fehér-Fekete-Körös közi  

 Élővízcsatornai Békés m 

Mezőberényi  

 Dögös-Kákafoki.  

 

A 18/2003. (XII. 9.) KvVM – BM együttes rendelet meghatározza a települések ár- és 

belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolását.  

Eszerint a rendelet a településeket 3 kategóriába sorolja:  

 Erősen veszélyeztetett „A” kategóriába tartozik, ha a hullámtéren lakóingatlannal 

rendelkezik, illetőleg, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből 

kilépő árvize szabadon elönthet.  

Ebbe a csoportba tartoznak: Geszt, Hunya, Kétegyháza, Kondoros, Mezőgyán, 

Újszalonta.  

 Közepesen veszélyeztetett „B” kategóriába tartozik, ha nyílt vagy mentesített ártéren 

fekszik, és amelyet nem az előírt biztonságban kiépített védmű véd.  

Ebbe a csoportba tartoznak: Bélmegyer, Biharugra, Bucsa, Dévaványa, Doboz, 

Ecsegfalva, Elek, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Kétsoprony, Körösladány, Köröstarcsa, 

Lőkösháza, Nagykamarás, Okány, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Szeghalom, Tarhos, 

Telekgerendás, Újkígyós, Vésztő, Zsadány.  

 Enyhén veszélyeztetett „C” kategóriába tartozik, ha nyílt vagy mentesített ártéren 

helyezkedik el, és előírt biztonságban kiépített védművel rendelkezik.  

Ebbe a csoportba tartoznak: Békés, Békéscsaba, Békésszentandrás, Csabacsűd, 

Csárdaszállás, Csorvás, Gyomaendrőd, Gyula, Kamut, Kardos, Körösnagyharsány, 

Körösújfalu, Kötegyán, Méhkerék, Mezőberény, Murony, Örménykút, Szabadkígyós, 

Szarvas.  

 

  



 

65 / 147 

 

Jelenlegi kiépítettség  

Békés megye természeti adottságai folytán fokozottan belvízi veszélyeztetettségű, és ez a 

megállapítás az elmúlt évek belvízi eseményei kapcsán egyaránt áll a mélyártéri és fennsíki 

területekre, valamint a települések kül- és belterületére. A megye területi adottságánál fogva 

három különböző belvíz érzékenységi területre tagozódik.  

- Lökösháza-Szarvas vonalától É-ra eső területrészek – a Körösök mélyártere – fokozottan  

belvíz érzékenyek,  

- A DK-i fekvésű Maros hordalékkúpon az időszakosan magas talajvíz és a helyi 

nagycsapadékok egybeesése okoz belvízi helyzetet,  

- A DNY-i fennsíki jellegű területek (Orosházi löszhát) kevésbé belvíz érzékenyek, a 

rendkívüli csapadékok folytán jelentkezhet komolyabb belvízi probléma.  

 A megye belvízrendezési műveinek kiépítettsége országos átlag feletti. Békés megye 

területén 988,2 km kizárólagos állami tulajdonú csatorna található. A belvíz tározási 

lehetőség 17,4 millió m
3
. Az 1980-as években 127000 ha területen (drénezés 44.000 ha) 

komplex melioráció valósult meg. A megye országhatár menti helyzetéből adódóan 

nemzetközi egyezmény keretén belül a belvízrendszereket külföldről átvezetett belvizek is 

terhelhetik, a Sebes – Fekete - Körös közötti és a Maros jobb parti térségében (13 határt 

metsző csatornán 14 m
3
/s vízhozam).  

 Az elmúlt évek során a vízrendezés területén a kapacitásfejlesztő beruházásokkal szemben a  

rekonstrukciós jellegű felújítások kerültek előtérbe. Ezt indokolta, hogy a művek névleges 

teljesítőképességét a jelenlegi gazdaságosnak tekinthető kiépítés szintjén elégségesnek ítélte 

a szakma, azonban a nagymértékű leromlottság következtében a ténylegesen kihasználható 

kapacitások esetenként 50 % alatt vannak.  
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Zajvédelem 

Környezetünket különböző eredetű zajok és rezgések befolyásolják, melyek bizonyos 

határértékeken túl veszélyeztetik az emberi egészséget is. A környezetből származó 

zajterhelés eredete szerint lehet:  

 ipari-, mezőgazdasági-, építési  

 közlekedési  

 szórakoztatóhelyek 

 egyéb eredetű  

 

Szeghalom közlekedési helyzetét döntő módon meghatározza, hogy a település központján 

áthaladó 47-es főközlekedési út. Ezen kívül a település gyűjtő és forgalmi útjai is jelentős 

forgalmat bonyolítanak. Számolni kell továbbá a vasút, és az állomás zajterhelő hatásával is. 

A felmérés alapján általában elmondható, hogy a nagy forgalmú közutak forgalmi eredetű 

zajterhelésén túl eseti – elsősorban szórakozóhelyek közönsége által okozott – zavaró 

zajhatások jelentkeznek. Ipari eredetű zavaró zajterhelés a lakossági felmérés alapján nincs a 

településeken. 

A település zajhelyzetét, az akusztikai komfortfokozatát döntő módon a közlekedés határozza 

meg. Ezen belül is a legnagyobb részarányt a közúti közlekedés képviseli. Az üzemi vagy 

szolgáltató jellegű létesítmények zaja lokálisan hat, általában csak a közvetlen környezetben 

érzékelhető, vagy okoz problémát. Ezzel szemben a közlekedés az egész település 

szükséglete, így kisebb nagyobb mértékben minden közlekedési létesítmény környezetében 

kell zajterheléssel számolni.   

Jelenleg a településen nem működik olyan ipari létesítmény, amely jelentős zajterhelést 

okozna. A zaj- és rezgésvédelem területén, a területileg illetékes környezetvédelmi, 

természetvédelmi és vízügyi felügyelőség az üzemek számára zajkibocsátási határértéket 

állapít meg, amelynek betartását helyszíni mérésekkel ellenőrzi. Határértéket meghaladó 

zajkibocsátás esetén az üzemet műszaki intézkedések megtételére kötelezi, annak nem 

teljesítése esetén bírság kiszabására kerül sor.  

A mezőgazdaság két ágazata közül a növénytermesztés – tevékenységének helyszínéből 

adódóan- panaszokra okot nem, vagy csak elvétve okoz. Jellemzően lakott területtől távolabb 

folytatják. Időszakosan (pl. szántás, betakarítás, repülőgépes növényvédelem, termék-

fuvarozás) terhelik zajjal környezetüket. A kapcsolódó helyi feldolgozói háttér (szárítók, 

gabonatárolók) száma nem jelentős, és zaja sem terjed túl általában a mezőgazdasági terület 

(szérű) határán. A mezőgazdasági termékek árufuvarozásának hatása a nyári, őszi időszakban 

a közutak forgalmára jelentéktelen.  

Az állattartással kapcsolatban leginkább az intenzív, kis helyigényű tartás okozhat lakossági 

panaszokat. Az állattartás szabályozását (védőtávolság, egyedszám meghatározása, stb.) az 

önkormányzat helyi rendelettel megoldotta.  

 

  Információink szerint a településen jelentős zajvédelmi problémáról, határértéket 

meghaladó zajkibocsátású üzemi létesítményről nincs tudomásunk. 

A települések belterületén a közlekedésből és a fejlesztésekhez kapcsolódó építkezésekből 

származó zaj-, rezgés- és légszennyezési problémákat az Önkormányzat a vonatkozó 

környezetvédelmi jogszabályok és a helyi rendeletek alapján korlátozzák. 
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3. HELYZETÉRTÉKELÉS 

 

Kérdőívek kiértékelése 

A LOCAL AGENDA 21 program a lakosság részvételén is alapszik.  A város 

környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi helyzetének felméréséhez és a helyzetértékelés 

elkészítéséhez kérdőíveket készítettünk, melyet a lakosság és a városban tanuló diákok 

számára küldtünk meg az Önkormányzat segítségével. A kérdőívek kiértékelésének 

eredményei rávilágítanak a lakosság által megfogalmazott megoldandó feladatok körére és a 

lakosság Szeghalomról való véleményére.   

A lakossági kérdő íveknél a kitöltők száma 35 fő volt, az oktatási intézményekben kitöltött 

kérdőívek száma 40 db. A kérdőívekből az összes kiértékelhető volt.  

 

Lakossági kérdőívek kiértékelése 

A lakossági kérdőívet kitöltők között 26 % volt a férfiak aránya és 74 % a nők aránya. 

Koreloszlás szerint a válaszadók  30 évnél fiatalabb 45 %, 20 %-a 31 és 40 év közötti, 32 %-a 

41 és 54 év közötti és 3 %-a 55 év feletti. A beérkezett kérdőíveket közép illetve felsőfokú 

iskolai végzettséggel rendelkező lakosok küldték be. A válaszadók többsége - 84 % - egy 

vagy több mint 20 éve a Szeghalomban él. 

Foglalkozásuk szerint: köztisztviselő 18%, könyvelő 11%, ügyvezető: 3 %, ügyintéző 61%, 

informatikus 2 %. és eladó 1 %.  

 

 

A válaszadók 92%-a él szívesen Szeghalom Városában, és 93 % -a szívesen él jelenlegi 

lakókörzetében. A válaszadók mintegy 7 %-a gondolja úgy, hogy bármikor elköltözne a 

Városból.  

A tanulókra vonatkozóan a válaszadók 88 %-a gondolja azt, hogy a fiatalok el fognak 

költözni a városból és mindössze 12 % vélekedik úgy, hogy maradnak.  

A megkérdezettek többsége 21 %-a szeretettel, 73% jóleső érzéssel, 6% közömbösen gondol 

Szeghalomra, míg a megkérdezettek közül senki nem válaszolta azt, hogy kellemetlenül, 

rossz érzéssel illetve nehezteléssel van a város iránt.  
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-  

A kapott eredmény szerint a jelenlegi lakosok közül sokan szeretnek Szeghalomban lakni. 

Ennek ellentmond a Város hangulatáról feltett kérdésünk, melyre a válaszok ugyan 

megoszlanak, de a legtöbben mégis az osztályozás folyamán közepesnek ítélték. 

 

-  

A válaszok alapján Szeghalom hangulatára a nyugodt, hangulatos, kissé unalmas, vidám, 

izgalmas a legjellemzőbb három tulajdonság, melyet a legtöbben választottak. 

A városban található helyi értékek (épületek, utcák terek) állapotáról megoszlottak a 

vélemények, 9 %-ban kevésbé jónak, 73 % -ban jónak, valamint 18 %-ban nagyon jónak 

tartják az itt élők. A közvetlen lakókörnyezet állapotát hasonlónak minősítették 67 %-ban 

mondták azt, hogy jó, 14 %-ban kevésbé jó, 19 % nagyon jó, rossz és nagyon rossz 

minősítés nem érkezett. 
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-  

A város környezeti állapotával kapcsolatos kérdésekben általánosságként elmondható, hogy a 

környezet (víz, levegő, talaj, a település tisztasága, zaj) állapotát jónak tartják az itt élők. 

Mindössze 8 illetve 11 % szerint kevésbé jó a természeti környezet állapota. Mindössze a 

megkérdezettek 3-4 % tartja rossznak.  

-  

A város természeti értékeinek (erdők, patakok, tavak parkok, vadon élő állatok) állapotáról 

is kérdeztük a lakókat.  
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lakókörnyezetében
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A Város természeti környezetével kapcsolatos kérdésekben általánosságként elmondható, 

hogy a környezet állapotát 68 – 70 %-ban jónak tartják az itt élők. Mindössze 18 illetve 11 % 

szerint kevésbé jó, és 14 – 19 + nagyon jónak tartja. Rossz minősítés nem érkezett.   

Arra a kérdésre, hogy mi lenne a legfontosabb és legmegfelelőbb megoldás a 

környezetszennyezés megállítására a válaszadók többsége 60 %-a a környezetbarát 

technológiák bevezetését és annak anyagi támogatását támogatja, 20 %  véleménye a károk 

ellensúlyozása különböző fejlesztéssekkel, beruházásokkal, 12 %-a tartja a 

környezetszennyezők megbírságolását fontosnak, mindössze 8 % látja  a károkozó 

tevékenység betiltásában a megoldást. 

A helyzetelemzésünk alapján a város környezeti helyzete fejlesztésre szorul. Ennek 

eredményeképpen a megvalósítás című fejezet tartalmaz olyan megfogalmazott programokat, 

melyek figyelembe veszik a lakosság ilyen jellegű igényeit is.  

 

A következő kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy melyek azok a tényezők, melyek 

leginkább problémát jelentenek, valamint amivel a legkevésbé elégedetlenek a Városban. 
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A kérdés kiértékelését követően az elkészített diagramban jól látható, hogy helyi szinten 

sem a környezetvédelmi, sem a társadalmi és sem a gazdasági helyzettel nincsenek 

megelégedve a lakók, a válaszokat figyelembe véve inkább elégedetlenek és egyes 

esetekben inkább bizonytalanok. Az országos szintű méréssel összehasonlítva 7 esetben a 

vélemények (közbiztonság, vállalkozások, utcák, terek, parkok állapota, hivatalos ügyek 

intézése, levegő tisztaság, helyi közlekedési lehetőségek), egyértelműen pozitívnak ítélték 

meg  a város a helyzetét az országos véleményhez képest.  

Negatívum az idősekkel való törődés, iskolai oktatás és a szórakozási lehetőségekkel 

kapcsolatosan nyilvánult meg. Az országossal közel azonos szintű a vélemények szerint az 

egészségügyi és a fiatalok helyzete, a lakáshelyzet és a közellátás.  

Megkértük a lakossági kérdőívet kitöltőket, hogy rangsorolják a környezetvédelmi, 

társadalmi és gazdasági feladatukat fontosságuk szerint.  
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A fenti ábráról leolvasható, hogy az egészség és ivóvíz tartalék védelmét, levegő szennyezés 

csökkentését, oktatás, képzés fejlesztését, a közterületek tisztántartását, a környezettudatos 

életvitel elterjesztését a lakosság körében tartják legfontosabb gazdasági feladatnak a 

válaszadók. Fontos a megújuló energia források felhasználásának alkalmazása, szelektív 

hulladék gyűjtés, a hulladék mennyiségének csökkentése.  

Kevésbé fontosnak tartják, tehát nem zavaró hatású a lakosság számára, zajterhelés 

csökkentése, tudatos vásárlási szokások megismertetése, klímaváltozás hatásaira (pl. 

viharok, hőség) való felkészülés. 

A következő kérdésekre adott válaszokból kitűnik, hogy a válaszadók 70%-a tudja, hogy 

mennyi energiát (gáz, víz, áram) fogyasztottak el az egy háztartásban élők egy hónap alatt. 

94 % takarékoskodni kíván a jövőben is az energiahordozókkal, míg  6 % nem.  
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A városra jellemző fűtési rendszer a gáz - gáz központi fűtés, és vegyes tüzelés 31- 23- 34 

% -ban. Táv és villanyfűtéssel 5 - 5%, alternatív fűtési móddal pedig a megkérdezettek 2 % 

rendelkezik.   

Megkérdeztük, hogy a településen üzemelő üzletek, boltok kielégítik-e az igényeket. A 

válaszadók 77 % -nak megfelelő az ellátás, viszont 23 % át jár másik településre 

bevásárolni. A megkérdezettek 99 % szeretné, hogy növekedjen a városban az olyan 

kereskedelmi egységek száma, ahol helybeliek vállalhatnának munkát.  

Érdeklődtünk ha tehetnék, ki hova költözne el Szeghalomról. Az alábbi táblázatban 

összesítettük a válaszokat:  

tanyára 6% 

kis faluba 0% 

nagyközségbe 3% 

város környékére 0% 

kisvárosba 6% 

nagyobb városba 23% 

Budapest külső területeire 3% 

külföldre 6% 

maradna ahol lakik 50% 

Budapest belső területeire 3% 

 

és milyen környezetben élne szívesen? 

egy kulturált kertvárosban 26% 

egy nem túl magas házakkal 

beépített belvárosias részen 
8% 

egy magas házakkal beépített 

világvárosba 
0% 

egy békés tanyán 6% 

egy nagyobb faluban 3% 

egy a hagyományokkal őrző 

történelmi városban 
14% 

olyanban, amilyenben most 

él 
43% 

 

A környezettudatos életmóddal kapcsolatos kérdésre adott válaszokból kitűnik, hogy 32 % 

energia takarékos izzót használ, 28 % hazai élelmiszert vásárol. 23 % kerékpárral jár 

dolgozni, 15 %  pedig szelektíven gyűjti a hulladékot.  
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-  

 

Megkérdeztük a lakosságot, hogy milyen lakóközösségi vagy önkormányzati 

kezdeményezésekben venne részt szívesen? 

A legtöbben a szelektív hulladékgyűjtésben vennének részt, sokan elmennének fát és virágot 

ültetni. A környezetvédelmi rendezvények is szép számmal megmozdítanák a lakosságot.   
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A Város gazdasági helyzetét a lakosság a következők szerint értékelte:  

 Az ipar fejlettsége a Városban a válaszadók 20 %-a szerint nagyon rossz, 49 %-a 

szerint kevésbé jó, 20 % jó, 2 % nagyon jó,  és 9 %-a szerint rossz.  

 A mezőgazdaság fejlettsége a válaszadók 3 %-a szerint rossz, 47 %-a szerint kevésbé 

jó, 47 % szerint jó és 3 %-a szerint rossz. 

 A szolgáltatások fejlettsége a válaszadók 35 %-a szerint jó, 59 %-a szerint kevésbé jó 

és a többi válasz szerint fele-fele arányban mondják azt, hogy nagyon jó, vagy nagyon 

rossz. 

 A Szeghalomban élő emberek képzettségére és tanultságára a válaszadók 73 %-a azt 

mondja, hogy kevésbé jó, 3  - 3% szerint rossz  és nagyon rossz 21 %-a vallja azt, 

hogy jó. Nagyon jó minősítés nem érkezett a kérdésre.  

 

-  

 

A városban élők szociális helyzetére kérdeztünk rá következő kérdéssorban.  

A megkérdezettek szerint 100 emberből 53-nak van szüksége segélyre, és véleményük 

szerint 42 fő kap is valamilyen segélyt. A nagy többség szerint a hatóságoknak a segély 

összegét inkább a szociális intézmények fejlesztésére kellene fordítani, mindössze 30 % 

szerint kell személyes segélyre.  

A gondoskodást a bajba jutott rászorulókon, az alábbi táblázatban ismertetett módon 

gondolják a megkérdezettek:  

emelniük kell a jól élők adóit, hogy 

gondoskodhassanak a bajba jutott rászorulókról 
29% 

más módon kell megoldaniuk ezt a problémát 54% 

ez nem is feladatuk, hanem mindenkinek magának 

kell gondoskodnia magáról, ha bajba kerül 
17% 
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A megkérdezettek 70 % -nak kielégítő a lakás helyzete, 30 % részben kielégítő. A 

megkérdezettek 56 % ban számítanak arra, hogy munkanélküli lesz valaki a családjából.  
 

Megérdeklődtük, hogy milyen terület fejlődését szeretné elérni a településen? ( 1 – 

leginkább szeretné, … 9 – legkevésbé szeretné) 

 

 
 

A válaszokból látható, hogy a legtöbben az oktatás, az ipartelepítés és a szolgáltatás 

fejlesztését szeretnék elérni. A megkérdezettek szerint a hagyományőrző kézműipar 

betelepítés a, a közlekedés valamint a turizmus és a lakásépítés szorul legkevésbé 

fejlesztésre a városban.  
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Kíváncsiak voltunk, hogy a városban élők milyen természeti érték a megőrzését, védelmét 

tartják leginkább fontosnak. (1-legfontosabb… 8 nem fontos) 

 

  

A grafikonról leolvasható, hogy, a természeti környezet, az erdők és a táj megőrzése a 

legfontosabb a válaszadók számára.  

 

Megkérdeztük a lakosságot, hogy véleménye szerint a belátható jövőben az alábbiak közül 

mely lesz Európa legnagyobb problémája? A válaszadók a megélhetést és az egészségügyi 

helyzetet tekintik a legnagyobb problémának. Sokan vélik a levegőszennyezést, természetes 

környezet, a zöld területek csökkenését, a gyermekek jövőjét aggasztónak.  

 

-  
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A lakóhelyük várható nagy jelentőségű problémáinak a megélhetést, a gyermekek jövőjét, az 

oktatási helyzetet és az emberek egészségügyi állapotát tekintik.  

 

Kíváncsiak voltunk, hogy Szeghalom város melyik három települési problémájának 

megoldását tartják a legsürgősebbnek a megkérdezettek.  

Az első helyen a betegségeket, egészségügy problémák javítását, a megélhetést és a 

munkanélküliség csökkentését említették. Kisebb arányban a gyerekek jövője, egészséges 

ivóvíz biztosítása, és az oktatás színvonala szerepelt.  

A másodikként az oktatás színvonala, az egészségügyi helyzet javítása, a gyermekek biztos 

jövője mellett a hulladék elhelyezése szerepel. Kisebb százalékban a megélhetési gondok, a 

stressz, az elöregedés, iparfejlesztés kapott javaslatot.  

Harmadikként a egészségügyi színvonal javítása, az oktatás színvonala és a munkanélküliség 

csökkentése került megjelölésre.  

Összességében legnagyobb gondot a városban a megélhetés, a munkanélküliség, az 

egészségügy és oktatás színvonala okozza, a megkérdezettek szerint. 

 

Megérdeklődtük, hogy a fenntartható fejlődés mit is jelent Szeghalom lakosainak számára. 

A fenntartható fejődéssel, mint fogalommal a megkérdezettek 61 %-a találkozott már, de 

csak néhányan tudták megfogalmazni mit is jelent.  

A válaszok szerint a fenntartható fejlődés:  

- Olyan fejlesztéseket jelent, amelyek a jövőre nézve előrehaladást jelentenek és ezek 

hosszú távon tarthatók. 

- Az erőforrások olyan formában való kihasználását jelenti, hogy a későbbiekben ne 

okozzon kárt a természetben, mégis a „jólét” mindenki számára elérhető legyen 

 

Milyen módon, milyen szervezetek, intézmények segítségével lehetne legjobban a települést 

fejleszteni (a „fenntartható fejlődést” előkészíteni)? 
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A fenti ábrából látható, hogy a települést fejleszteni a megyei és helyi képviselő testület 

szakértő tevékenységével, a polgármesteri hivatal munkatársainak munkájával, társadalmi 

szervezetek összehívásával lehet eredményesen.  

A lakosság és a civil szervezetek önkéntes munkával, tanácsadással és ismeretterjesztő 

munkával tudnak hozzájárulni a város fejlesztésében.  

A válaszadók 94 %-a nem tagja civil szervezetnek és 55 % nem is szeretne az lenni. A 

megkérdezettek 94 %-a szeretné, ha több információ jutna el hozzájuk a fenntartható 

fejlődésről. Csak a városról kér információt 27 %, és 6 % egyáltalán nem kér információt. A 

többség médiából, lakossági fórumokon és utcai plakátokon értesül az eseményekről.  

 

 
 

  



 

80 / 147 

 

Oktatási-nevelési kérdőívek kiértékelése 

 

A tanulók általi megítélés szerint a környezetszennyezés jelentősége hazánkban valamint 

Szeghalom városában megközelítőleg azonos arányú, de különböző mértékű. A 

megkérdezettek döntő többsége – 56 % - szerint a környezetszennyezés az "Eléggé komoly 

probléma" kategóriába esik helyi szinten, országos szinten viszont csak 37 % gondolja eléggé 

komolynak. Nagyobb fokú eltérés a jelentéktelen probléma kategóriánál tapasztalható, mely 

szerint Szeghalom városában a jelentéktelen környezetszennyezés problémára senki nem 

gondol, országosan viszont 37 %. A hazánkban tapasztalható környezetszennyezést a 

megkérdezettek 25%-a  nagyon komoly problémának tartja, míg Szeghalom Város esetében 

ez 44 %.  

-  

 

A válaszok összessége arra enged következtetni, hogy a megkérdezettek szerint a 

környezetszennyezés mind helyi, mind pedig országos szinten igenis jelentős probléma, de 

lokálisan, közvetlen környezetükben kisebb mértékben tapasztalható.  

 

-  

Igen csekély azok aránya akik folyamatosan érdeklődnek a környezetvédelmi kérdések iránt, 

hiszen a válaszadók mindösszesen 18%-a jelölte meg ezen kategóriát, szemben a válaszadók 

azon 48 %-ával akik ezen téma iránt érdektelenek. A megkérdezettek jelentős része (44 %) 

csak egyes környezetvédelmi kérdések iránt fogékonyak, melyből arra következtethetünk, 

hogy csak a magasabb hírértékű globális vagy a közvetlen környezetüket érintő 
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környezetvédelmi problémák, katasztrófák, fejlesztések keltik fel figyelmüket. 

A megkérdezett tanulók nagyon csekély számban – mindössze 15% -ban tudtak megnevezni 

konkrét környezeti problémát. A legnagyobb számban megjelölt környezeti probléma - a 

globálisan is magas hírértékű - vörös iszap katasztrófa. A válaszadók ezt jelölték meg, mint 

ismert környezeti problémát. Ezt követi a szmogok kialakulása, a hulladék gyűjtés 

szükségessége, „Te szedd akciók”. A települést érintő konkrét környezeti probléma nem 

került nevesítésre.  

Ez azt jelenti, hogy a válaszadók csak igen kis mértékben fogékonyak vagy Szeghalom város 

és a más jellegű környezeti problémák, - mint. pl. kihaló állatok, veszélyes hulladékok, stb. - 

iránt. 

 

A válaszadók elsősorban a médián keresztül tesznek szert a környezetvédelemmel kapcsolatos 

információkra, ezen belül is kisebb részben a nyomtatott sajtóból. Ezt követi az iskola, mint 

intézmény, ahol mind a tanórákon, szakkörökön, valamint intézményen belüli tanórákon, 

rendezvényeken jutnak ilyen jellegű információkhoz. Tájékozottságuk utolsó forrása a 

szabadidejükben történő magánjellegű beszélgetéseik valamint az interneten történő 

hírszerzéseik. 

 

 

A megkérdezettek közül senki nem ismer környezet- és/vagy természet-védelmi szervezet a 

városban. A környezet- és/vagy természetvédelmi tevékenységeket folytató szervezetek 

elsősorban szűkös költségvetéssel rendelkező non-profit szervezetek, melyek számára a 

mindennap szembetűnő reklám és hirdetések megléte nem megoldható. 
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Ebből is adódhat ezen szervezetek kis mértékű ismertsége, valamint a eredményezhette a 

válaszadók ezen téma, tevékenység iránti érdektelensége is. 

 

A válaszadók 87 %-a passzív hozzáállást tanúsít a környezetvédelmi rendezvényekkel 

kapcsolatban, hiszen 6%-uk soha, míg 81 %-uk csak nagyon ritkán vesz részt ilyen 

programokon. Az aktív résztvevők aránya mindösszesen 13%. 

A tanulók közül a megkérdezettek közül 5 % kivételével, mindenki tudott minimum egy, az 

iskolájában rendszeresen megrendezésre kerülő környezetvédelemmel kapcsolatos napot 

megnevezni. 

A válaszadók több mint 78 %-a nevezte meg a Föld Napját. A Környezetvédelmi 

Világnapot valamint a Madarak és Fák Napja-t, a válaszadók 12% ill. 5%-a jelölte meg.   

 

-  

A környezetvédelmi ismeretek megszerzésével kapcsolatban a tanulók 56 %-a gondolja azt, 

hogy elegendő ismeretekkel rendelkezik ezen a téren. Az iskolai tananyagon keresztül 31%, 

a tanórán kívüli foglalkozások keretében 13 % hajlandó ismereteket bővíteni.  

0%

13%

81%

6%

Környezetvédelmi rendezvényeken való részvétel

igen, tagja vagyok körny. 
Szervezetnek

igen, rendszeresen részt 
veszek ilyen 
rendezvényeken

csak ritkán veszek rész 
ilyen rendezvényeken

még soha nem vettem 
részt ilyen körny. 
Rendezvényeken

12%

78%

5% 0%

5%

Környezetvédelmi rendezvények

Körnezetvédelmi 
Világnap (június 5)

Föld Napja (április 22)

Madarak és Fák Napja 
(május)

egyéb

Iskolánkban nincsenek 
ilyen megemlékezések



 

83 / 147 

 

Arra a kérdésre, hogy a települési környezet állapota és védelme kinek az elsőrendű 

felelőssége, a diákok többsége a helyi önkormányzatot nevezte meg felelősnek, ezt követően 

a Magyarország mindenkori kormányát majd a lakosságot. 

 

 

 

A mindennapi viselkedésünk, szokásaink hozzájárulhatnak a környezeti problémák 

fokozódásához, de csökkentéséhez is. A diákok véleménye szerint otthon és az iskolában is 

alkalmazható „környezetvédő” megoldások, fontosságuk szerint a takarékos világítás, 

hulladékok hasznosítása, és fűtésrendszer korszerűsítése.   

 

A tanulók 14 %-a jelentősnek tartja a fogyasztási (vásárlási) szokások környezetterhelő 

hatását és 23%-uk gyakran használ ill. vásárol olyan terméket, amely kevésbé terheli a 

környezetet. A megkérdezettek 67%-a azon véleményen van, hogy csak néha lehetnek a 

fogyasztási (vásárlási) szokásaiknak környezetterhelő hatásai, míg 19%-uk ezen szokásokat 

nem tartja környezetterhelő hatásúnak.  
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A tanulók 77 %-ánál nem beszélhetünk tudatos vásárlói szokásokról, a megvásárolt vagy 

használt termékek környezeti terhelését figyelmen kívül hagyják, vagy csak nagyon ritka 

esetben számolnak azzal. 

A kérdőívet kitöltők 63%-a passzív hozzáállást tanúsít a helyi ügyekkel, kérdésekkel 

kapcsolatban. A megkérdezettek 13%-a teljes érdektelenséget tanúsít ezen ügyek iránt, míg 

mindösszesen csak 37 % tartja magát megfelelően tájékozottnak, illetve érdekeltnek 

Szeghalom város aktuális ügyeit illetően. 

Vélhetően a válaszadók korosztályi sajátosságainak következménye ezen megoszlás. 

 

Szeghalom város, valamint a szűkebb lakókörzet aktuális ügyeit, problémáit a válaszadók 

44%-a az iskolában a tanárokkal, illetve a tanulótársakkal , 37 % otthon szülőkkel és 

ismerősökkel beszéli meg. Ezt követi a baráti társaságban (9%) történő, továbbá történő (8%) 

megvitatás.  

 

A megkérdezett tanulók mindössze 59%-a él szívesen Szeghalom városában, 41%-a viszont 

elköltözne, amennyiben módjában állna, vagy lehetősége lenne rá.  

A válaszadók életkori sajátosságainak figyelembevétele által feltételezhető, hogy a 

változatosabb/több szórakozási hely létesítése révén, valamint a tanulási, továbbtanulási 

lehetőségek szélesítése által a város népességmegtartó képessége javul.   

 

Elégedettség tekintetében a munkavállalási lehetőségek, levegőtisztasága, és az egészségügyi 

helyzet, tömegközlekedés, közellátás, a lakáshelyzet kerültek kedvező megjelölésre, a 

fennmaradó kategóriák pedig a közepesen elégedett minősítést kaptak. 

igen, 
nagyon 
gyakran

23%

nagyon 
ritkán
53%

soha
24%

Tudatos vásárlási szokások
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Arra a kérdésre, hogy a kérdőívet kitöltők szerint mi Szeghalom város legsürgetőbb települési 

problémája a válaszok kiértékelése során egyértelműen kimutatható volt, hogy a legnagyobb 

egyben legsürgetőbb problémának a munkavállalás jelenlegi helyzetét tartják, de gondot jelent 

az egészségügyi ellátás, a közbiztonság és a szórakozóhelyek hiánya is.  

Összességében elmondható, hogy a lakosság tudatában van a jelen és jövő generációkat 

veszélyeztető folyamatokkal Szeghalom városát tekintve. Elsősorban olyan problémákat 

jelöltek meg, melyek megfigyelhetőek globális és lokális szinten egyaránt. Azonban a kérdőív 

lehetőséget nyújtott arra, hogy elsősorban a helyi szinten felmerülő, lokális problémák 

kapjanak hangsúlyos szerepet, és egyértelművé váljon a lakosság hozzáállása a települést 

érintő fejlesztési tevékenységekhez, programokhoz. A kiértékelésből kiderül, hogy a 

kérdőívet kitöltők körében mi jelent alapvető problémát a Városban. 
 

Jelen program és terv azért készült, hogy a fenntartható fejlődés szemléletét kialakítsa a város 

lakosságának és intézményeinek körében, valamint a benne megfogalmazott programokat, 

célkitűzéseket, stratégiát, jövőképet ne csak tervezés szintjén álmodják meg, hanem azok 

megvalósítását is elérjék.   

Elégedettség mérés Szeghalomban

település egészének hangulata

utcák, terek, parkok állapota

lakáshelyzet

egészségügyi helyzet

munkavállalási lehetőségek

közbiztonság

szórakozási lehetőségek

tanulási, továbbtanulási 
lehetőségek

közellátás

tömegközlekedés

levegő tisztasága,a természeti 
környezet állapota
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SWOT analízis 

 

A célkitűzések megalapozásához a Város környezeti, társadalmi és gazdasági állapotának 

értékelése alapján szükséges meghatározni a főbb fejlődési, fejlesztési irányokat. Ennek egy 

jól bevált módszere az ún. SWOT analízis, amely a belső és külső tényezők alapján vizsgálja 

az adott állapotot és meghatározza a kitörési irányokat. 
 

Az egyes betűk jelentése: 

S - erősségek (strengths) 

W - gyengeségek (weaknesses) 

O - lehetőségek (opportunities) 

T - fenyegetések (threats) 

 

Az erősségek és a gyengeségek a belső állapotot jellemzik, míg a lehetőségek és a veszélyek a 

külső körülményeket. 

 ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Társadalmi 

pillér 

• civil szervezetek nagy száma 
• lokálpatriotizmus 
• együttműködési készség a lakosság  

részéről 

• jól szervezett szociális ellátás 
• évenként tartott közösségi 

rendezvények 
• közbiztonság megfelelő szintje 
• továbbtanulási lehetőségek 

Békéscsabán és Szarvason 
• környezettudatos oktatás az 

iskolákban 
• értékes műemléki és régészeti 

emlékek 

• a város beépítettségének magas 
aránya, differenciált lakóövezetek 

• csapadékvíz-elvezető árkok állapota 
csak részben megfelelő, a nagy 
intenzitású csapadékesemények 
terheléscsökkentése nem elégséges, 

• csökkenő gyermekvállalási 
hajlandóság 

• segélyezésre szorulók növekvő száma 
• szórakozási és kulturális  

kikapcsolódási lehetőségek nem 
megfelelő száma. 

• kevés a biztonságos játszótér és 
kerékpárút a gyerekek számára 

Környezeti 

pillér 

• környezeti elemek kielégítő állapota, 
• jó termőképességű talajok 
• termelő és szolgáltató szektor 

környezetterhelése alacsony, 
• a védett természeti területek 

biológiai sokfélesége jelentős, 
• a táji és geomorfológiai adottságok 

kedvezőek, 
• a talajok szennyezettsége csekély, 
• a helyi környezetvédelmi jogszabály 

alkotás a környezetvédelem 
valamennyi területét átfogja 

• kommunális és szelektív 
hulladékszállítás 

• kiváló mikroklíma 
• termálvíz 

• a fő közlekedési utak forgalmából 
származó zajterhelés értéke magas, 

• illegális hulladéklerakó helyek száma 
és kiterjedése jelentős, 

• csapadékvíz-elvezető árkok állapota 
csak részben megfelelő, a nagy 
intenzitású csapadékesemények 
terheléscsökkentése nem elégséges, 

• az infiltráció egyes területeken 
magas, így különösen nagy 
esőzésekkor jelentős mennyiségű 
csapadékvíz kerül a 
szennyvízcsatornába, 

• a belterületi zöldterületi 
fejlesztésekhez szükséges területek 
hiánya, a hagyományos rekreációs 
területek feltáratlansága. 

• a műemléki épületek a legtöbb 
esetben felújításra szorulnak, 

• belvárosi zöldfelületek aránya 
csekély 

• városvédő erdők hiánya 
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Gazdasági 

pillér 

• termelési tapasztalat a 

mezőgazdaságban  

• ipar jelentősebb kisebb – nagyobb 

vállalkozásokkal 
• az infrastrukturális ellátottság - víz, 

gáz, villamos energiaellátás- 
megfelelő, 

• a védett és műemlék jellegű épületek 
száma magas, 

• rendelkezésre álló szakképzett 
munkaerő, 

• ipartelepítés feltételei adottak, 
• családi gazdaságok megléte. 

• a Város földrajzi elhelyezkedése 
• egyes városrészek hiányos 

szolgáltatási ellátottsága 
• részben kihasználatlan ipari és 

turisztikai lehetőségek, 
• meglévő szálláshelyek csekély száma, 
• a kunhalmok védelme 
• beruházási tőke hiánya  

• szennyvízhálózat hiánya  

• nem megfelelő ivóvíz 
 

 

 LEHETŐSÉGEK FENYEGETÉSEK 

Társadalmi 

pillér 

• új társadalmi szereplők megjelenése, 
új civil szervezetek alakulása, 
lakossági összefogás 

• fiatalok szórakozási lehetőségeinek 
bővítése, 

• kulturális élet fellendülése, 
• jól kihasználható közösségi terek 

kialakítása, 
• a lakosság környezettudatosságának 

növelése, 
• szakképzés, fiatalok képzése a helyi, 

térségi igényeknek megfelelően, 
• magasabb fokú környezeti nevelés az 

óvodákban és az iskolákban 
• figyelemfelhívó rendezvények 

• elvándorlási ráta növekedése, 
• népességfogyás, 
• az öregedési index növekedése, 
• lokálpatriotizmus háttérbe szorulása, 
• társadalmi elidegenedés, 
• globalizáció hatása, identitástudat 

csökkenése, 
• hagyományőrzés háttérbe szorulása, 
• életszínvonal romlása. 

Környezeti 

pillér 

• kistérségi, természetvédelmi, fejlesztési 
együttműködés kialakításának 
megszervezése 

• csatornázás-fejlesztési beruházások 
(Szeghalom és Térsége Szennyvíz 
elvezetési- és Szennyvíztisztítási 
Projekt), 

• külső források (EU, hazai) bevonása a 
környezet és természetvédelmi 
fejlesztésekbe, 

• helyi jelentőségű védett területek 
arányának növelése, 

• természeti és táji adottságok turisztikai 
szempontú érvényesítése, 

• védett természeti területek fejlesztése 
(Natura 2000) 

• környezetbarát közlekedés-fejlesztés 
(pl. kerékpárutak, hatékonyabb 
tömegközlekedés), 

• megújuló energiaforrások alkalmazása 
helyi szinten (szélenergia, napenergia, 
biogáz-üzem stb.), 

• külterületeken erdősítés, gyepesítés az 
eredeti természeti állapot visszaállítása 

• gyerekbarát környezet kialakítása 

• környezetterhelő tevékenységek 
betelepülése a Városba, 

• környezeti káresemények kockázata, 

• a közlekedés okozta környezet 
szennyezés megnövekedése, 

• a városi terjeszkedés kedvezőtlen 
tájképi hatása, 

• szelektív gyűjtőszigetekkel kapcsolatos 
lakossági ellenállás, 

• erőforráskészletek csökkenése, 

• talajszennyezettség növekedése, talajok 
fizikai és kémiai romlása, 

• mezőgazdasági túlhasznosításból 
adódóan talajok kimerülése, a védett 
területek vissza fejlődése 

• felszín alatti vizek szennyezettségének 
növekedése 

• légszennyezettség növekedése 
(mezőgazdasági idényben 
porszennyezés) 

• levegő allergén pollenmennyiségének 
növekedése 

• természeti értékek pusztulása. 
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Gazdasági 

pillér 

• külső források (EU, hazai) bevonása a 
gazdasági fejlesztésekbe, 

• sport-, lovas-, horgász-, vadász-, öko 
turizmus fejlesztése, 

• gyümölcstermesztés szempontjából 
kiemelkedő jelentőségű terület. 

• új munkahelyek megteremtése, 

• háztáji termékek piaci pozíciójának 
erősödése 

• kerékpáros turizmus népszerűsítése 

• szakképzett munkaerő rendelkezésre 
állása, 

• gyümölcstermesztésre, bortermelésre 
alapozott feldolgozó ipar. 

• fiatalok elköltözése, 

• munkanélküliség növekedése, 

• a gazdasági válság hatása sokáig 
érezhető, 

• hosszú távú finanszírozási problémák, 

• területi különbségek fokozódása, 

• vállalkozási önerő hiánya 

• ipari nagyüzemek közelségének 
várható negatív hatásai 

 

Szeghalom erősségei közül kiemelendő az ipari parkban rejlő lehetőségek. A terület jó 

talajadottsága és a helyi mezőgazdaság hosszú időre visszanyúló tapasztalata. Erőssége 

továbbá a környezeti nevelés hangsúlyossága az oktatásban, a közbiztonság megfelelő szintje, 

valamint épített környezetének fontos értékei. 

A talajadottságainak köszönhetően jó potenciált rejt a helyi mezőgazdaságra épülő 

feldolgozóipar valamint a családi biogazdálkodás, de természeti értékei lehetőséget nyújtanak 

a falusi turizmus fejlődésére is. A település környezet-minőségét javítja zöldterületeinek 

további bővítése, energia-hatékonyságát az alternatív energiaforrások helyi szinten való 

alkalmazása, valamint a fenntarthatóság kapcsán a lakosság környezettudatosságának 

növelése. A közlekedés fejlesztése kedvező nemzetközi együttműködési lehetőséget is 

nyújthat.  

Gyengeségei között szerepel a szennyvízhálózat hiánya, mely potenciális szennyező 

forrásként jelentkezhet. A beruházási tőke hiánya, az öregedő társadalom, a növekvő 

munkanélküliség a település gyenge népességmegtartó képességét mutatja, habár a település 

lehetőségei és erősségei tekintetében a fenntarthatósági törekvések ezen vonatkozásokban 

lényeges előrelépést jelenthetnek. 

 A demográfiai mutatók tekintetében a fiatalok elköltözése a jövőkép tekintetében aggasztó 

lehet, mellyel a hagyományőrzés hosszú távú lehetőségei is korlátozottak. A természeti és 

kultúrtörténeti értékek állapotának megőrzése és védelme fontos tényező. A talaj, mint fontos 

erőforrás, védelme is kiemelendő, hiszen bizonyos antropogén tevékenységek állapotromlást 

eredményeznek, túlhasználata a termékenységét csökkentheti. E tényezők kiemelten 

kezelendők.  

A környezeti szempontú veszélyek a lakosság környezettudatosságának formálásával és a 

települési környezetminőség javulásával nagyban fejleszthetőek. 
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4. STRATÉGIAI CÉLOK  

 
A stratégia célok alatt azon átfogó célok meghatározására van lehetőség, melyek segítségével 

majd valós tervezési és cselekvési tervek készíthetőek. Ezen átfogó célok általános 

iránymutatást jelentenek a településnek. A megfelelően kialakított stratégia lehetőséget ad a 

térben és időben szerteágazó feladatok hatékony koordinációjához, melyekkel a várt jövőkép 

létrejön. A régióra, megyére és kistérségekre vonatkozó különböző koncepciók alapvetően 

meghatározzák a települések fejlesztési, fejlődési irányait. Éppen ezért a Local Agenda 21 

programban megfogalmazott hosszú távú fejlesztési irányelvek, ill. rövidtávon megvalósítható 

programok, projektek összhangban állnak a területfejlesztési koncepciók magasabb szintű 

dokumentumaival:  

Országos Területfejlesztési Koncepció: jövőképében a területi harmónia áll, céljai között 

hosszú távú és középtávú területfejlesztési célokat fogalmaz meg. A hosszú távú céljai között 

a fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem kiemelten jelenik meg. Középtávú céljai 

között a megújuló energiák és a vidékies térségek fejlesztése kiemelendő.  

Dél – Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepció: célkitűzései között szerepel az életminőség 

javítása, a helyi adottságokra és erőforrásokra való támaszkodás, az értékmegőrzés. Kiemelten 

kezeli a tanyás térségek fejlesztését. Hangsúlyozza az együttműködés fontosságát.  

Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója prioritásokként kezeli a megye gazdasági 

szerkezetének megújítását, a differenciált és összehangolt emberi erőforrás gazdálkodást, a 

térségi kapcsolatok erősítését és az egészséges emberi környezet biztosítását. Kiemelten 

kezeli a kulturális és táji értékek megőrzését, hangsúlyozza a fenntartható és környezetkímélő 

területhasznosítási módok megvalósítását, a biodiverzitás védelmét, az energiatakarékos 

technológiák használatát.  

 

A stratégiai célok meghatározásánál a megyei és térségi környezetvédelmi programokhoz 

történő illeszkedés kiemelt szempont Legfontosabb környezetvédelmi stratégiai célok 

Szeghalmon:  

 a lokalitás előtérbe helyezése egy fenntartható és versenyképes helyi gazdaság 

létrehozásáért  

 az energiatakarékos infrastruktúra, az alternatív energiában rejlő tartalékok és a lokalitás 

előtérbe helyezése  

 a mezőgazdaság, mint húzóágazat fejlesztése  

 a családi biogazdálkodás fejlesztése  

 a fennmaradt természeti értékek (és a biodiverzitás) megőrzése  

 hatékony földhasználat  

 egy egészségesebb lakókörnyezet kialakítása  

 a környezetkímélő, energiatakarékos infrastruktúra kialakítása  

 a zöldterület-fejlesztés  

 az épített környezet értékeinek védelmével  

 a határmenti és kistérségi szintű kooperáció elősegítése  

 összehangolt fejlesztések, költséghatékonyság  

 a társadalom környezettudatosságának fejlesztése  

 a társadalmi együttműködés további erősítése a lakosság, a civil szervezetek és az 

önkormányzat (döntéshozói szint) között  
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5. MEGVALÓSÍTÁSI PROGRAM 

 

 

Jelen fejezetben a fenntarthatósági pillérekre vonatkozó prioritások megvalósításához 

szükséges részprogramok, projektek kerülnek felsorolásra, részletesen tárgyalva a várható 

eredményeket és a megvalósítás körülményeit, feltételeit (cél, célcsoport, ütemezés, 

partnerek, beruházási költség, megvalósítási keretek). Az egyes intézkedések kijelölésénél 

forrásként szolgáltak A település Polgármesteri Hivatalának pályázati anyagai; a 

folyamatban lévő, vagy beadásra tervezett pályázatokon kívül a tervi hierarchiában felsőbb 

szinten lévő tervek, programok, koncepciók, stratégiák által megjelölt fejlesztési irányokat 

vettük figyelembe. 

 

A megjelölt fejlesztési programok ajánlások, melyek a fenntarthatósági szempontok 

érvényesülését célozzák, irányt mutatva a további feladatok kitűzéséhez. Az alábbiakban 

felsorolt projektek között szerepelnek az Önkormányzat által már beadott, vagy beadásra 

tervezett pályázatok, későbbi tervek között szereplő fejlesztési irányok és új javaslatok a 

következő évekre/évtizedekre vonatkozóan. Az ütemezésben ezért került megjelölésre csak 

a már futó pályázatok esetében konkrét évszám (a beadott, de még kétséges kimenetelő 

pályázatoknál az ütemezés a pozitív elbírálás esetére értendő), az egyéb intézkedéseket 

illetően inkább a megvalósítás ajánlott időkeretét tüntettük fel: rövidtáv (1–3 év), középtáv 

(4–8 év), hosszútáv (9-20 év). Ugyanez vonatkozik a beruházási költségre: a későbbi 

lehetséges fejlesztések költsége jelenleg – pontos tervek hiányában – csak becsülhető, a 

tényleges projektméret függvénye. Önkormányzati hatáskörön kívül eső célkitűzések is 

bekerültek a programokba, hiszen a fenntarthatóság csak a teljes közösség részvételével 

valósítható meg. 

 

A megvalósítás keretéül szolgáló pályázati lehetőséget jelenti az ÚMVP, az ÚMFT ágazati 

operatív programjai és a regionális operatív program (KMOP), melyek a 2007-2013 

időszakra tervezett konkrét programok terén nyújtanak segítséget a források 

megteremtésére. A közeljövőben életbe lépő Széchényi Terv és egyéb jövőbeni pályázati 

lehetőségek még nem ismertek programszerűen, ezért nem került a közép- és hosszútávú 

javaslatokat illetően konkrét megvalósítási keret megjelölésre. 
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Társadalmi pillér 

 

A Fenntartható Fejlődés társadalmi pillére a jelenlegi és a jövő generációinak szükséges 

társadalmi feltételek biztosítása az egészséges, biztonságot nyújtó élettér kialakításához.  

 

Társadalmi szemléletformálás 

 

Az intézkedés célja: a jelen és a jövő generációk számára a fenntarthatósági szempontok 

megismertetése. 

 

P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve 
Szemléletformáló közösségi fórumok szervezése a helyi média 

bevonásával 

Projekt célja 

Rendszeres, a környezettudatos társadalmi magatartást 

(komposztálás, szelektív gyűjtés, tudatos vásárlás, hatékony 

energiagazdálkodás) és a helyi értékek (közösségi, kulturális, 

épített és természeti értékek) megőrzését elősegítő társadalmi 

fórumok szervezése, melyről a helyi média is rendszeresen és 

kiemelten tudósít. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület 

helyi értékek  

védett értékek  

Város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés az első Local Agenda 21 fórum 

Partnerek 
Települési Önkormányzata  

meghívott előadók 

Beruházási 

költség 
1 millió Ft/év 

Megvalósítási 

keret 

pályázati forrás 

saját forrás (5-10 %) 
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Intézményi működés hatékonyságának növelése 

 

Az intézkedés célja: a Városban működő intézmények, közintézmények, szervezetek 

vizsgálata, fejlesztése, elősegítve ezzel a hatékony munkavégzést és a lakossággal való 

kapcsolat fejlesztését, könnyebb és gyorsabb ügyintézést. 

 

P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve Eszközbeszerzés a hatékonyabb intézményi működés érdekében 

Projekt célja 
Eszközbeszerzés a zöld beszerzés szempontjainak figyelembe 

vételével. 

Célcsoport Település Polgármesteri Hivatalának alkalmazottai 

Érintett terület Település Polgármesteri Hivatala 

Javasolt ütemezés rövid- és középtáv 

Partnerek Település Önkormányzata 

Beruházási 

költség 
500.000 Ft 

Megvalósítási 

keret 

pályázati forrás 

saját forrás (5-10 %) 

 

 

 

 

 

Projekt neve 
A civil társadalom és a helyi közigazgatás szereplői közötti 

együttműködés fejlesztése 

Projekt célja 

A hatékonyabb közösségi részvétel elősegítése, párbeszéd-

programok, fórumok (akár interneten keresztül) révén a lakosság 

és a hivatalok, hatóságok közötti együttműködés hatékonyságának 

növelése. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Település közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek 
Település Önkormányzata 

Civil szervezetek 

Beruházási 

költség 
500.000 Ft 

Megvalósítási 

keret 

pályázati forrás 

saját forrás  
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Egészségügyi helyzet fejlesztése 

 

Az intézkedés célja: Egészséges és kulturált környezet, illetve életkörülmények biztosítása, 

életminőség javítása. Prioritása az önkormányzatok alapvető feladatai közé tartozik az 

egészségügyi és szociális ellátás biztosítása. 

 

P R O J E K T E K :  

 

 

Projekt neve 
A Település optimális környezet―egészségügyi helyzetének 

biztosítása 

Projekt célja 

Egészséges és kulturált környezet biztosítása, a környezet-

egészségügyi helyzet folyamatos figyelemmel kísérése és 

értékelése, szükség esetén az illetékes hatóságok bevonása és a 

megfelelő intézkedések megtétele. Települési egészségterv 

készítése, kidolgozása. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Település közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Beruházási 

költség 
500.000 Ft 

Megvalósítási 

keret 

pályázati forrás 

saját forrás (10 %) 
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Projekt neve Prevenció és rehabilitáció megvalósítása az egészségügyben 

Projekt célja 

Primer prevenció megvalósítása, melyen keresztül szűrésekkel, az 

életmód és az egészségügyi szemlélet formálásával, tanácsadással a 

betegségek bekövetkezésének gyakorisága csökkenthető - ez pedig 

jóval olcsóbb, mint az adott betegség ellátása.  

Szekunder prevenció során - ha már kialakult valamilyen betegség - 

arra kell törekedni, hogy ne alakuljon ki további szövődmény, ill. 

irreverzibilis folyamat - megfelelő orvosi ellátás biztosítása.  

Ha mégis kialakul károsodás, akkor a tercier prevenció keretén belül 

törekedni kell arra, hogy mindez ne okozzon zavart a társadalmi 

életben történő részvételkor, ill. ne alakuljon ki rokkantság. 

Amennyiben a rokkantság nem elkerülhető, fontos, hogy a beteg a 

maradék képességeinek maximális felhasználásával képes legyen 

minimálisan az önellátásra, és ha lehetséges, az újbóli társadalmi 

beilleszkedésre - ez a rehabilitáció megvalósításának esete, amikor 

szakképzett szociális munkások, ápolók alkalmazását kell 

biztosítani. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Település közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Folyamatosan – feltételek megteremtése rövidtávon 

Partnerek 

Település Önkormányzata 

Körzeti orvosok 

Egészségügyi ellátással foglalkozó vállalkozások 

Beruházási 

költség 
3 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 

pályázati források 

saját forrás (5-10 %) 
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Oktatás, képzés fejlesztése 

 

Az intézkedés célja: a Városban található oktatási intézményekben fellelhető képzés, oktatás 

fejlesztése, továbbképzések, tanfolyamok indítása a versenyképes munkaerő biztosítása 

érdekében. Prioritás a lakosság környezettudatosságának növelése. 

 

P R O J E K T E K :  
 

 

 

Projekt neve 
A Szeghalom város általános iskoláinak és középiskoláinak 

felújítása, fejlesztése, korszerűsítése 

Projekt célja 

Szeghalom Dózsa György utca 9-17. sz. alatti általános 

iskola épületének, és a Szeghalom Dózsa György utca 2. sz. 

alatti Péter András Gimnázium 2 épületének energetikai 

felújítása.  

A felújítás mindkét pályázatra vonatkozóan tartalmazza a 

homlokzati nyílászáró cserét, homlokzati hőszigetelést, a 

PAG régi épületének kivételével, továbbá födém 

hőszigetelést, fűtési rendszer teljes cseréjét, napelemes4 

villamos energiaellátást (belsőlámpatest cserékkel), 

napkollektoros meleg víz ellátást.  

Célcsoport 

Iskolások 

Oktatók 

Tanárok 

Érintett terület Település oktatási intézményei 

Javasolt ütemezés Folyamatosan  

Beruházási 

költség 
400 millió Ft 

Megvalósítás 

helye 
Iskolák  

Megvalósítási 

keret 
pályázati forrás, saját forrás (10 %) 
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Közbiztonság fejlesztése 
 

Az intézkedés célja: a Város közbiztonságának javítása, a korábbi felméréseknek 

megfelelően a lakosság körében aggodalomra ad okot a jelenlegi közbiztonság 

 

P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve Közbiztonságot javítását célzó informatikai beruházások 

Projekt célja 
A közrend és a közbiztonság erősítése érdekében a meglévő 

térfigyelő rendszer új elemekkel történő bővítése.  

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Település közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés középtáv 

Partnerek Település Önkormányzata 

Beruházási 

költség 
3 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 

saját forrás (10 %) 

pályázati forrás 

 

 

Kulturális élet fellendítése 

 

Az intézkedés célja: a település különböző érdeklődésű társadalmi csoportjai számára 

szervezett programokkal a kikapcsolódási igények kielégítése 

 

P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve Hagyományőrző rendezvények szervezése, támogatása   

Projekt célja 
A település hagyományainak megismertetése, helytörténeti anyagok 

gyűjtése, dokumentálása és kiállítása. 

Célcsoport 

Lakosság 

Turisták 

Testvérvárosok 

Könyvtárhasználók  

Érintett terület Település közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Folyamatosan  

Beruházási 

költség 
Projektmérettől függően 

Megvalósítási 

keret 

pályázati források 

saját forrás (5 %) 

 

 



 

97 / 147 

 

Projekt neve Rendszeres szabadtéri nyári programok 

Projekt célja 
Hagyományteremtő céllal nyári szórakoztató, szabadtéri programok 

szervezése. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület 

Városközpont 

Közparkok 

Iskolák 

Közintézmények udvarai 

Javasolt ütemezés Közép- és hosszútáv – éves rendszerességgel 

Partnerek 

A település Önkormányzata kulturális és művelődési intézményei 

Civil szervezetek 

Felajánlók 

Beruházási 

költség 
Projektmérettől függően 

Megvalósítási 

keret 

Önkormányzati és intézményi önerő 

Nemzeti Kulturális Alap 

Egyéb kulturális pályázati források 

Vállalkozói támogatások 

Felajánlások 

 

Projekt neve Sportrendezvények 

Projekt célja 
Sporttevékenységek, mozgásos tevékenységek megszerettetése, 

közösségformálás, egészséges életmódra nevelés. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület 

Sportpálya 

Sportcsarnok 

Közparkok 

Iskolaudvar 

Tornaterem 

Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek 

Település Önkormányzata 

Iskolák 

Sportot támogató civil szervezetek 

Sport Egyesületek 

Beruházási 

költség 
Projektmérettől függően 

Megvalósítási 

keret 

Civil szervezetek önereje 

Önkormányzati önerő 

Pályázati források 

Tagdíjak 

Felajánlások 
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Projekt neve Ifjúsági programok 

Projekt célja 

Helyi és vidéki zenekarok felléptetése, karaoke-party-k, szabadtéri 

filmvetítés, táncházak, vetélkedők szervezése, ünnepkörökhöz 

kötődő rendezvények (farsang, húsvétvárás, karácsonyvárás), 

fiatalok által készített alkotásokat bemutató kiállítások szervezése. 

Tehetséggondozás a 14 éven aluli korcsoportokban (versenyek, 

vetélkedők), ünnepekhez, ünnepkörökhöz, népi hagyományokhoz 

fűződő rendezvények szervezése. 

Célcsoport 

Lakosság fiataljai  

Óvodások, általános iskolások 

érdeklődők az idősebb korosztályból 

Érintett terület Szeghalom Város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek 

Település Önkormányzata 

Iskolák 

Civil szervezetek, alapítványok 

Beruházási 

költség 
Projektmérettől függően 

Megvalósítási 

keret 

Önkormányzati önerő 

Nemzeti Kulturális alap 

Egyéb pályázati források 

 

 

Projekt neve Programok a középkorú- és idős korosztály számára 

Projekt célja 

Kikapcsolódást jelentő közösségi programok a különböző 

érdeklődési köröknek megfelelően. Könyvtári közösségi programok, 

nyugdíjasklubok, egyesületek bevonásával. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület 
Település közigazgatási területe 

Szociális intézmények 

Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek 

település Önkormányzata 

Szociális intézmények 

Civil szervezetek, alapítványok 

Beruházási 

költség 
Projektmérettől függően 

Megvalósítási 

keret 

Önkormányzati önerő 

Civil szervezetek, intézmények és alapítványok önereje 

Egyéb pályázati források 

Támogatások 

Felajánlások 
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Projekt neve Néphagyomány őrző fesztiválok szervezése 

Projekt célja A néphagyományok megismertetése 

Célcsoport 
Település és a kistérség, valamint a megye lakossága, határon túli 

magyar lakosság 

Érintett terület Közigazgatási terület 

Javasolt ütemezés évente 

Partnerek Önkormányzat, alapítványok, egyesületek, lakosság 

Beruházási 

költség 
 1 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 
Önerő, pályázatok, Közkincs,  
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Esélyegyenlőségi jogok biztosítása 

 

Az intézkedés célja: a Városban élő kisebbség és fogyatékos személyek a helyi közösség 

egyenrangú tagjai, ezért meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik 

számukra a társadalmi életben való részvételt az őket megillető jogok biztosításával 

 

P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve Akadálymentesítés 

Projekt célja 
Az intézmények felújításánál, új épületek létesítésénél biztosítani 

kell az akadálymentes közlekedés feltételeit. 

Célcsoport Fogyatékkal élő személyek 

Érintett terület Település közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Folyamatos 

Partnerek Település Önkormányzata 

Beruházási 

költség 
1,5 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 

Saját forrás (10 %) 

Pályázati forrás 
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Közösségi közlekedés fellendítése 

 

Az intézkedés célja: A munkaerő mobilitásának biztosításához építeni kell a régió 

erősségeire, így például a közösségi közlekedés hálózatának fejlesztésével, kiterjesztésével. 

A program keretében támogatandó a közlekedési rendszerek elektronizálása, az 

utasforgalom kiszolgálásának és tájékoztatásának fejlesztése, forgalomirányítási 

rendszerének és forgalomtechnikai eszközeinek fejlesztése.  

 

P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve Közösségi közlekedés (tömegközlekedés) előnyben részesítése 

Projekt célja 

Közösségi közlekedés előnyben részesítése: Szeghalom Város 

közösségi közlekedés feltételeinek fejlesztése a helyi autóbusz-

hálózat megújításával, akadálymentesítésével. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Település közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Hosszútáv  

Partnerek 
Település Önkormányzata 

Szolgáltató 

Beruházási 

költség 
25 millió Ft  

Megvalósítási 

keret 
pályázati konstrukció 
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Projekt neve A biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek biztosítása 

Projekt célja 

A kerékpáros közlekedést vonzóvá, kényelmessé és biztonságossá 

kell tenni a lakosság számára ahhoz, hogy valóban növekedjen e 

közlekedési mód részaránya a városi közlekedésben. Összefüggő 

kerékpárút hálózatot kell kialakítani a Városban, amely kifelé 

csatlakozik a fontosabb pihenőterületekhez, biztosítani kell a 

belvárosban a pihenőterületeken és az intézmények környezetében 

megfelelő számú fedett, támasztós kerékpártároló kiépítést. El kell 

végezni a meglévő kerékpár utak burkolatának felújítását, új 

kerékpárutak kialakítását a kerékpárút hálózat bővítésével. A 

kerékpárutak és a közlekedési utak kereszteződéseit úgy kell 

kialakítani, hogy az a kerékpárosok számára biztonságosan 

használható legyen, az autósok számára külön figyelmeztető 

jelzéseket kell kialakítani, hogy a kereszteződésben kerékpárút 

keresztezése is történik.  

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Település közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Rövid és középtáv 

Partnerek 

Település Önkormányzata 

Civil szervezetek 

Kerékpáros egyesület 

Beruházási 

költség 
300 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 
pályázati forrás 

 

 

  



 

103 / 147 

 

Környezeti pillér 

 

A helyi környezet káros anyagoktól való védelmével és a természeti erőforrások hatékony 

hasznosításával járul hozzá a lakosság hosszú távú jólétéhez, valamint a növény- és 

állatvilág életkörülményeinek fenntartásához és sokféleségének megőrzéséhez. 

 

 

Környezet ismerete, környezettudatosság 

 

Az intézkedés célja: Az oktatás minden szintjén a környezetvédelmi tudatformálás integrált 

megjelenítése. Az oktatás pedagógiai célrendszerében helyet kell adni az aktív 

állampolgárrá nevelésnek, a környezettudatos gondolkodás kialakításának, a fenntartható 

fejlődés előmozdításának. Rendkívül fontos a helyi környezeti értékek és problémák 

megismertetése, illetve ezek kezelése. 

 

Cél egy olyan társadalom kialakítása, mely „úgy elégíti ki a jelenben élők szükségleteit, 

hogy az ne veszélyeztesse a jövő generációk szükségleteinek kielégítését”. A környezeti 

tudatosság társadalmi beágyazódásának elősegítése a szemléletformálás, környezettudatos 

gondolkodás kialakítása, az ismeretközvetítés, a környezeti információk terjesztése, aktív 

állampolgárrá nevelés és közösség fejlesztés révén 

Olyan mindenki számára elérhető környezeti adatbázist kell létrehozni, mely biztosítja, 

hogy a Város polgárai naprakész adatokkal rendelkezzenek a Város környezeti állapotára 

vonatkozóan és értesülhessenek a Városban előkészítés alatt áll környezeti állapotát 

esetlegesen befolyásoló beruházások, fejlesztések várható környezeti hatásairól. 

 

P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve Település Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata 

Projekt célja 
 Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, aktualizálása az 1995. 

Évi LIII. Tv. 46. §-nak megfelelően. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Település közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Rövidtáv – 2014 

Partnerek Település Önkormányzata 

Beruházási 

költség 
1 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 
Önerő 
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Települési és épített környezet védelme 
 

Az intézkedés célja: A környezeti konfliktusok kialakulását megelőző mechanizmusok 

érvényesítése a városi fejlesztési, tervezési és engedélyezési folyamatokban. A 

településszerkezetből és területhasználatból adódó környezeti konfliktusok megelőzése. A jó 

lakókörnyezet és életminőség hosszú távú biztosítása a városlakók számára. 

 

P R O J E K T E K :  

Projekt neve Zöldterületek fenntartása 

Projekt célja 

A Település egyik legfontosabb hiányossága zöldfelületek hiánya, 

illetve azon kevés zöldterület mely jelenleg rendelkezésre áll 

Szeghalom területén igen kisméretű. A zöldfelületi arány növelése 

lehetőséget kínál a Város otthonossá, természet közelivé tételéhez. 

A parkok kialakítását, folyamatos fenntartását, felújítását az 

elöregedett fák cseréjét, a pázsitok újratelepítését, rendszeres 

locsolását és nyírását, továbbá a nagyobb virágfelületek kialakítását 

jelentheti. 

Célcsoport Lakosság látogatók, turisták 

Érintett terület Település közigazgatási területe  

Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek 
Település Önkormányzata, Közterület fenntartó 

Civil szervezetek, Lakosság  

Beruházási 

költség 
10 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 

Pályázati forrás 

Saját forrás 10 % 

 

Projekt neve Egyedi fák, fasorok védelme 

Projekt célja 

Az egyedi fák, fasorok telepítésével biztosítható az elöregedett, 

illetve lakossági panaszok miatt eltávolított sorfák pótlása. 

Elsődleges a Város védett természeti értékeit képviselő fáinak, 

fasorainak, növényeinek folyamatos gondozása. 

Célcsoport 
Lakosság 

Városba látogatók 

Érintett terület Település közigazgatási területe  

Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek 

Település Önkormányzata 

Civil szervezetek, Lakosság 

Közterület fenntartó 

Beruházási 

költség 
3 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 
Saját forrás, pályázati keret 



 

105 / 147 

 

Projekt neve Természet közeli élőhelyek védelme  

Projekt célja 

Megvédeni és megőrizni a természetközeli élőhelyeket hozzájárulva 

a biodiverzitás sokszínűségéhez. Természetközeli élőhelyeknek 

tekinthetők azok a területek, ahol az emberi beavatkozás, emberi 

tevékenységek (pl. gazdálkodás) mértéke elhanyagolható. Szükség 

esetén a védelem biztosítása jogszabályi úton (városi rendelettel). 

Szeghalom Hídlaposi holtág helyreállítása. 

Célcsoport 
Lakosság 

Turisták látogatók 

Érintett terület 

Település közigazgatási területe  

helyi védetté nyilvánításra javasolt területek 

már védettség alatt álló területek 

Javasolt ütemezés hosszútáv 

Partnerek 

Település Önkormányzata 

Civil szervezetek 

Nemzeti Park 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

Beruházási 

költség 
50 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 

Pályázati forrás 

Saját forrás 

 

 

 

Projekt neve Tájsebek feltérképezése és helyreállítása  

Projekt célja 
A település közigazgatási területén található tájsebek felmérésének 

elkészítése. A tájsebek helyreállítása. 

Célcsoport 
Lakosság 

Turisták, látogatók 

Érintett terület Település közigazgatási területe  

Javasolt ütemezés hosszútáv 

Partnerek 

Település Önkormányzata 

Civil szervezetek 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

Beruházási 

költség 
4 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 

Pályázati forrás 

Saját forrás 
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Projekt neve 
Helyi jelentőségű védett területek arányának növelése, a 

védelemre tervezett területek védetté nyilvánításának 

lefolytatása 

Projekt célja 

Helyi jelentőséggel bíró természeti területek, zöldfelületek, 

kulturális szempontból kiemelkedő fontosságú különleges területek, 

egyedi tájértékek védettségének biztosítása jogszabályi úton (városi 

rendeletekkel). 

A védettség érvényesítése a helyi tervek, programok tartalmában. 

Célcsoport 
Lakosság 

Turisták, látogatók 

Érintett terület 

Település közigazgatási területe  

természeti területek 

védetté nyilvánításra javasolt területek 

Javasolt ütemezés hosszútáv 

Partnerek 
Település Önkormányzata 

Civil szervezetek 

Beruházási 

költség 
10 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 
Saját forrás, pályázati keret 

 

 

Projekt neve 
Országos Ökológiai Hálózatba tartozó területek használatának 

korlátozása 

Projekt célja 

Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi 

és megyei terület felhasználási kategória, illetve övezet jelölhető ki, 

amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit 

és azok kapcsolatait nem károsítja. A közművezetékeket és a 

járulékos közműépítményeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a tájba 

illőek legyenek. Az övezetben az új és felújítandó nagy-, közép- és 

kisfeszültségű vezetékeket – ha azt táj- és természetvédelmi igények 

indokolják – földkábelben kell elhelyezni. Az ökológiai (zöld) 

folyosó övezete nem minősíthető beépítésre szánt területté. 

Célcsoport Lakosság, Önkormányzat, földhasználók 

Érintett terület Település közigazgatási területe  

Javasolt ütemezés hosszútáv 

Partnerek 

Település Önkormányzata 

Civil szervezetek 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

Nemzeti Park 

Beruházási 

költség 
20 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 

Pályázati forrás 

Saját forrás 
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Projekt neve 
Műemléki épületek, helyi jelentőségű épített értékek, régészeti 

lelőhelyek védelme, a Város építészeti emlékeinek felújítása 

Projekt célja 

A Település műemlékeinek, műemlék jellegű épületeinek és 

építményeinek, továbbá a helyi szempontból védelemre méltó, 

értékes épületek rekonstrukciója vizuális környezetesztétikai 

szempontból is fontos. 

Szeghalom felújítandó műemlék épületei: Katolikus templom 

harangláb, Katolikus plébánia, Református lelkészlak, Magtár, 

Kántortanítói lak 

Célcsoport Lakosság, turisták, ide látogatók 

Érintett terület Település közigazgatási területe  

Javasolt ütemezés Közép- és hosszútáv 

Partnerek 
Település Önkormányzata 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

Beruházási 

költség 
200 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 
Saját forrás, pályázat 
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A lakókörnyezet védelme a káros emisszió kibocsátásoktól (levegő, víz, zaj) 

 

Az intézkedés célja: az emisszió kibocsátási értékeinek csökkentésére való intézkedési 

program megfogalmazása 

 

P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve 
Környezetminőség javítása, élhető, egészséges városi környezet 

kialakítása 

Projekt célja 

Az élhető, vonzó városi környezet megteremtéséhez mindenekelőtt 

az egészségre veszélyes környezeti ártalmak csökkentésére (a 

levegő, a víz, a talaj szennyezésének visszaszorítására, valamint a 

zajterhelés korlátozására) van szükség. 

Levegőtisztaság védelem, 

Talajvédelem, 

Vízvédelem, 

Élővilág, természetvédelem, 

Hulladékgazdálkodás és szennyvízkezelés, 

Környezeti ismeretek környezettudatosság közvetítése a lakosság 

részére, 

Zajvédelem, 

Települési és épített környezet védelme, 

Energiagazdálkodás, 

Környezetbiztonság. 

Célcsoport Lakosság, turisták, ide látogatók 

Érintett terület Település közigazgatási területe és térsége 

Javasolt ütemezés Rövidtáv 

Partnerek 
Település Önkormányzata 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

Beruházási 

költség 
10 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 
Saját forrás, pályázati lehetőségek 
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Projekt neve Allergén növényekkel kapcsolatos intézkedések 

Projekt célja 

Az allergén növények egészségkárosító hatásának mérséklése 

érdekében: 

Részletesen fel kell térképezni a Város területén előforduló allergén 

növények elterjedését, tényleges és potenciális élőhelyeit. 

Meg kell határozni azon növények körét, amelyek pollenje 

ténylegesen jelentős egészségügyi veszélyforrást jelent. 

Az elterjedési térkép alapján intézkedési programot kell kidolgozni, 

amely meghatározza a különböző területtípusok kezelési feladatait 

az allergén növények terjedésének visszaszorítása érdekében. A 

kezelési feladatoknak elsődlegesen az élőhelyi körülmények 

természetes módszerekkel történő megváltoztatására kell 

irányulniuk, amely az allergén növény terjedését akadályozza meg. 

Az intézkedési program megvalósítása. A programot megfelelően 

kommunikálni kell, megvalósításába be kell vonni a 

területhasználókat, tulajdonosokat 

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. Törvény előírja, hogy 

minden földtulajdonos és földhasználó köteles az ingatlanán és az 

ingatlan előtti területen a gyommentesítést június 30.-ig elvégezni. 

Ezt követően a fertőzött területen közérdekű védekezés 

(kényszerkaszálás) elrendelésére is sor kerülhet.  

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Település közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Rövidtáv 

Partnerek Település Önkormányzata 

Beruházási 

költség 
600 ezer Ft 

Megvalósítási 

keret 
Saját forrás, pályázati forrás 

 

Projekt neve Utak pormentesítése 

Projekt célja 

A Település útjai okozta diffúz porszennyezés csökkentésének 

leghatékonyabb módja a burkolatlan utak szilárd burkolattal történő 

ellátása, illetve szilárd burkolatú utakon a rendszeres utcaseprés 

elvégzése illetve nyáron az utak locsolása. 

Célcsoport Lakosság, turisták, ide látogatók 

Érintett terület Település közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés folyamatosan 

Partnerek Település Önkormányzata 

Beruházási 

költség 

Útépítés 40 millió Ft 

útfenntartás 2 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 
Pályázati forrás és saját költség 
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Projekt neve Levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv készítése 

Projekt célja 
Uniós elvárásoknak és a jogszabályokban előírt határértékeknek való 

megfelelés. 

Célcsoport Lakosság, turisták, ide látogatók 

Érintett terület Település közigazgatási területe és térsége 

Javasolt ütemezés Rövidtáv 

Partnerek 
Település Önkormányzata 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

Beruházási 

költség 
4 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 
Saját forrás 

 

Projekt neve 
A felszíni és felszín alatti vizeket szennyező illegális 

hulladékleürítő helyek felszámolása 

Projekt célja 

A felszíni és felszín alatti vizeket szennyező illegális 

hulladéklerakók felszámolása különös tekintettel a felszíni vizek 

parti sávjában és azon mélyfekvésű területekre, ahol a hulladék és a 

talajvíz közvetlenül érintkezhet. Illegális hulladéklerakó és 

hulladékleürítő helyek megszüntetése. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Település közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés folyamatos 

Partnerek 

Település Önkormányzata 

Civil szervezetek 

Környezetvédelmi Felügyelőség 

Beruházási 

költség 
2 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 
Pályázati forrás és saját költség 
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Projekt neve Záportározók, vízgyűjtő medencék kialakítása  

Projekt célja 

Csapadékvíz rendezés, lehullott nagy mennyiségű csapadékvíz 

elvezetése. 

Szeleskerti főgyűjtőcsatorna rekonstrukciója II. ütem  

Célcsoport 
Lakosság 

Intézmények 

Érintett terület Település közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Közép- és hosszútáv 

Partnerek 
Önkormányzat 

Szolgáltató  

Beruházási 

költség 
100 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 
Pályázati forrás, önerő 

 

 

 

Infrastrukturális helyzet javítása, fejlesztése 

 

Az intézkedés célja: a városi infrastruktúra fejlesztése, egyben a szennyvíz- és ivóvízhálózat 

korszerűsítése, mivel a megfelelő infrastrukturális kiépítettség nagymértékben hozzájárul a 

beruházások, tőke idevonzásához és a környezeti elemek, ill. rendszerek védelméhez 

 

P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés  

Projekt célja A felszíni vízelvezetés problémájának megoldása 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület A Település közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Középtáv – 2015. 

Partnerek Település Önkormányzata 

Beruházási 

költség 
50 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 
Pályázati lehetőségek 
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Projekt neve 
Önkormányzati tulajdonú kül- és belterületi meglévő közutak 

fejlesztése, földburkolatú utcákban aszfalt utak kiépítése 

Projekt célja 

A meglévő útburkolat minőségének javítása, 5,5 m széles aszfalt 

burkolatú kül- és belterületi utak építése a jelenleg még burkolatlan 

utcákban. 

Belterületen 3 utca burkolatlan jelenleg. 

Külterületen tervezett beruházás a Szeghalom-Dévavány összekötő út 

megépítése. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Település közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Minőségjavítás folyamatos, építés hosszútáv 

Partnerek Település Önkormányzata 

Beruházási 

költség 

Belterület 40 millió Ft 

külterület 1 milliárd Ft 

Megvalósítási 

keret 
Pályázati forrás 

 

Projekt neve Lakossági Járdaépítési Program 

Projekt célja 
Ahol nincs kiépítve, ill. a nem megfelelően kialakított járdák helyett 

biztonságosan használható járdák építése, a lakosság bevonásával. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Település területe – ahol szükséges 

Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek 
Település Önkormányzata 

Lakosság 

Beruházási 

költség 
Költségvetésben elkülönített összeg évente 5 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 
Önkormányzati és lakossági önerő 

 

Projekt neve A kerékpárút bel és külterületi szakaszának felújítása, bővítése 

Projekt célja 

Kerékpáros közlekedés biztonságos feltételeinek kialakítása, 

útminőség javítása, bővítése. 

Belterületen hiányzó kerékpárút építése, illetve a meglévő 

kerékpárutak felújítása, külterületen a Szeghalom-Mágor kerékpárút 

megépítése tervezett beruházás. 

Célcsoport 
Lakosság 

Ide látogató kerékpáros turisták 

Érintett terület Település területe 

Javasolt ütemezés Közép- és hosszútáv 

Partnerek Település Önkormányzata 

Beruházási 

költség 

Belterület: építés 30 millió Ft, felújítás 20 millió Ft 

Külterület 400 millió Ft 

Megvalósítási Pályázati források 
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keret 

 
Energiafelhasználás hatékony és megújuló lehetőségeinek kihasználása 

 

Az intézkedés célja: a megújuló energiaforrások felhasználási arányának növelése, 

környezetbarát technológiák bevezetése a Városban, törekedni kell az 

energiatakarékosságra, melyhez szükség van a megújuló energiaforrások felhasználásának 

növelésére.  

Az Önkormányzat a saját energiafogyasztását csökkenti és segítségnyújtás a lakosság saját 

energia felhasználásának csökkentéséhez. 

 

P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve 
Napenergia hasznosítási és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata 

(napelemek, napkohó)  

Projekt célja 

A napsütéses órák száma a Város területén megközelíti a 2000 órát, 

mely kedvező mennyiségű hőenergia átalakítására, ill. áram 

termelésére nyújt lehetőséget. 

Célcsoport Lakosság, Intézmények 

Érintett terület 

Közintézmények 

Iparterületek 

Lakóházak 

Javasolt ütemezés 
Megvalósíthatósági vizsgálat - Középtáv – 2015. 

Létesítés - hosszútáv – 2030. 

Partnerek 

Település Önkormányzata 

Non-profit szervezetek 

Vállalkozások 

Beruházási 

költség 
1 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 

Pályázati források 

Magántőke 

 

Projekt neve 
Geotermikus energia, szélenergia alkalmazási lehetőségeinek 

vizsgálata 

Projekt célja 

A fosszilis energiahordozók helyett megújuló energiák alkalmazása, 

csökkentve ezzel a környezetterhelést, és hosszútávon az 

energiaköltségeket. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület 
Közintézmények, Lakóházak 

Iparterületek 

Javasolt ütemezés Megvalósíthatósági vizsgálat – középtáv; Létesítés - hosszútáv 

Partnerek 
Település Önkormányzata, Non-profit szervezetek 

Vállalkozások 

Beruházási 

költség 
5 millió Ft 
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Megvalósítási 

keret 

Pályázati források 

Magántőke 

Projekt neve Támogatások, segélyezések energiahatékonysághoz kötötten 

Projekt célja 

Kedvezőbb feltételek biztosítása, ill. támogatás nyújtása azoknak, 

akik meghatározott típusú és meghatározott mennyiségben megújuló 

energiaforrásokat használnak, támogatás, vagy kedvezmények 

nyújtása azon lakosság számára, akik energiatakarékos eszközöket 

használnak (energiatakarékos izzó). 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Település közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Hosszútáv – 2030. 

Partnerek Település Önkormányzata 

Beruházási 

költség 
1 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 
Pályázati források 

 
 
Zöldterületek védelme, fenntartása – növény és állatvilág fenntartása 

 

 

Az intézkedés célja: a városi környezet javítása, a biológiai aktivitás és esztétikai érték 

növelése, a megfelelően kialakított városi zöldfelületi rendszer a lakosság jólétét szolgálja, 

javítja a városi klímát, jótékonyan befolyásolja a városképet 

 

P R O J E K T E K :  

 

Projekt neve Belterületi fasorok fokozatos megújítása és lecserélése 

Projekt célja Atelepülés összképének egységesítése, javítása, turistabaráttá tétele. 

Célcsoport Lakosság, Városba látogatók, turisták 

Érintett terület 
Azon utcák, ahol még nem történt meg a fasorok megújítása, 

elsősorban a városközpont, ezt követően a többi utca. 

Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek Település Önkormányzata 

Beruházási 

költség 
20 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 
Pályázati források 
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Projekt neve 
Meglévő közparkok megújítása és új közparkok, közösségi terek 

kialakítása zöldterületeken 

Projekt célja 

A lakosság számára rekreációs területként szolgáló rendezett 

közparkok kialakítása, ezáltal a település összképének javítása, 

turistabaráttá tétele. 

Célcsoport Lakosság, látogatók, turisták 

Érintett terület Közparkok 

Javasolt ütemezés Közép- vagy hosszútáv 

Partnerek Település Önkormányzata 

Beruházási 

költség 
60 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 
Pályázati források 

 

 

 

Projekt neve Szabványos játszótér kialakítása  

Projekt célja 

Új szabványos játszótér kialakítása a városközpontban lévő 

zöldterületeken, lakóövezetekben, lakóparkokba hozzájárulva a 

családbarát városképhez. 

Célcsoport 
Lakosság 

Városba látogatók, turisták 

Érintett terület Település közigazgatási területe. 

Javasolt ütemezés Középtáv 

Partnerek Település Önkormányzata 

Beruházási 

költség 
20 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 

Pályázati forrás,  

Saját forrás 
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Hulladékgazdálkodás  

 

Az intézkedés célja: Az országos, regionális és helyi hulladékgazdálkodási tervek 

prioritásainak érvényesítése, a megelőzés szempontú hulladékgazdálkodás kialakítása. 

Környezetbarát és „a szennyező fizet” elven alapuló rendszer kialakítása. A termelési és a 

lakossági hulladékcsökkentés ösztönzése. Lakossági veszélyes hulladékmennyiség 

csökkentése és szervezett begyűjtés megvalósítása. 

 

P R O J E K T E K :  
 

 

Projekt neve Települési illegális hulladéklerakó helyek felszámolása 

Projekt célja 

A település bel-és külterületén található illegális hulladéklerakó 

helyek felszámolása. Cél önkéntesek, illetve civil szervezetek és a 

városi közszolgáltató segítségével felmérni az illegális 

hulladéklerakó helyeket és közös összefogással megszüntetni. 

Célcsoport Illegális hulladéklerakó és hulladékleürítő helyek 

Érintett terület A település közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Hosszútáv, folyamatos 

Partnerek Település Önkormányzata 

Beruházási 

költség 
10 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 
Saját forrás, pályázati forrás 

 

 

Projekt neve 
Házi szennyvíztisztítás fejlesztése a közműves 

szennyvízcsatornával gazdaságosan el nem látható területeken 

Projekt célja 

A különböző előírások vagy terepviszonyok miatt közműves 

csatornával el nem látható területeken a szennyvíztisztítás és kezelés 

korszerűbb, fenntarthatóbb módjának elterjesztése, bevezetése 

Szeghalom Töviskes külterületi részen szennyvízkezelési problémák 

megoldása 

Célcsoport Lakosság, ingatlantulajdonosok 

Érintett terület Település közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés 2014- től kezdődően. 

Partnerek Település Önkormányzata 

Beruházási 

költség 
57 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 
Ingatlantulajdonosok 
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Projekt neve 
Veszélyes hulladékok begyűjtési és hasznosítási rendszerének 

kiépítése 

Projekt célja 

Országos rendszerek kiépülésének elősegítése. a településen 

lakossági begyűjtési akciók szervezése évente 2 alkalommal. 

Hulladékudvarok létesítésével a lakossági veszélyes hulladékok 

gyűjtő helyeinek megvalósítása. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Település közigazgatási területe  

Javasolt ütemezés Hosszútáv, Folyamatos 

Partnerek 
Település Önkormányzata 

Civil szervezetek 

Beruházási 

költség 
Beruházás méretétől függően 

Megvalósítási 

keret 
Pályázati forrás, önerő 
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Gazdasági pillér 

 

A fenntartható helyi gazdasági rendszer előnyben részesíti a helyi lehetőségeket, 

adottságokat és erőforrásokat, prioritásként jelenik meg a környezeti szempontok 

érvényesítése, a környezetet érő terhelések minimalizálása. Az Önkormányzat és az 

önkormányzati intézmények hatékony működéséhez szükséges gazdasági feltételek 

megteremtése 

 

Az intézkedés célja: a városi kötelező és a vállalt feladatok ellátása az önkormányzat 

Feladata, így az intézkedés célja a városi önkormányzati feladatok ellátásához szükséges 

tőke előteremtése, biztosítása, biztosítva ezzel a lakosság megfelelő életminőségét és 

elősegítve a Város és az ott található intézmények fejlődését 

 

 

 

P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve Önkormányzati bevételek növelése 

Projekt célja 

A bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése, a 

költségvetési arányok jelenlegi helyzetének felmérése, a közpénzek 

gazdaságos és hatékony elosztása, a bevételek növelése pályázatok 

és vissza nem térítendő támogatások révén. 

Célcsoport Település Önkormányzata 

Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek Település Önkormányzata 

Megvalósítási 

keret 
Projekttől függ 

Megvalósítási 

keret 

Pályázati források 

Adók, egyéb támogatások 
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Ipar fejlesztése 

 

Az intézkedés célja: A településen olyan ipari termelő egységek letelepedésének elősegítése, 

melyek alacsony környezeti terhelés mellett nagy hozzáadott értékű termékeket állítanak 

elő. Az ipar fejlesztésének további célja a Városban képzett szakemberek számára helyi 

munkalehetőség biztosítása. 

 

 

P R O J E K T E K :  
 

 

Projekt neve Befektetési projekt-portfólió összeállítása, népszerűsítése 

Projekt célja 

A településen található befektetési lehetőségek feltérképezése, 

népszerűsítése által sikeres magánberuházások generálása, szeghalmi 

munkahelyek létrehozása érdekében. 

Célcsoport Potenciális befektetők 

Érintett terület Település közigazgatási területe  

Javasolt ütemezés folyamatosan, hosszútávra 

Partnerek 
Település Önkormányzata 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Beruházási 

költség 
1 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 
Saját forrás, Pályázati forrás, EU támogatás 

 

 

Projekt neve 
Szakképzett munkaerőt foglalkoztató vállalatok letelepedésének 

kiemelt támogatása 

Projekt célja 

A településen rendelkezésre álló szakképzett munkaerő részére helyi 

munkahelyek létrehozásának segítése, mely nagyban csökkentené a 

helyi lakosság fővárosi munkahelyre való utazásának időigényét.     

Célcsoport Munkavállalók 

Érintett terület Település közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Közép- és hosszútáv 

Partnerek 
Termelők 

Vállalkozók 

Beruházási 

költség 
Projektmérettől függően 

Megvalósítási 

keret 

Pályázati források 

Magántőke 
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Projekt neve Gyümölcstermesztésre alapozott ipar 

Projekt célja 

Település mezőgazdasága a gyümölcstermesztésben, szőlő 

termesztésben nyilvánul meg. Helyi nevezetes növények, 

gyümölcsök értékesítésének feldolgozásának elősegítése.  

Célcsoport Vállalkozók, Termelők 

Érintett terület Település közigazgatási területe, Vállalkozások 

Javasolt ütemezés Hosszútáv   

Partnerek Vállalkozások, befektetők, termelők 

Beruházási 

költség 
Projektmérettől függően 

Megvalósítási 

keret 

Pályázati források 

Magántőke 

 

Projekt neve Környezetbarát technológiák alkalmazása  

Projekt célja 

A környezetbarát technológiák olyan megoldásokat biztosítanak, 

amelyek révén csökkenthető a nyersanyagigény, visszaszorítható az 

energia-felhasználás és a károsanyag kibocsátás, valamint 

minimalizálhatók a hulladékártalmatlanítási problémák. Tehát 

csökkenek a környezetet ért károk, terhelések, hosszú távon 

elősegítve a fenntartható fejlődést. 

Célcsoport Vállalkozók, Termelők 

Érintett terület Település közigazgatási területe, Vállalkozások 

Javasolt ütemezés Folyamatos  

Partnerek Vállalkozások 

Beruházási 

költség 
Projektmérettől függően 

Megvalósítási 

keret 

Pályázati források 

Magántőke 

 

Projekt neve Megújuló energiákra alapozott ipar telepítése 

Projekt célja 

Olyan ipari üzemek letelepedésének kiemelt támogatása, melyek a 

megújuló energiát hasznosító berendezéseket állítanak elő (pl. 

napkollektor, széltubina…) 

Célcsoport Vállalkozók, Termelők 

Érintett terület Település közigazgatási területe, Iparterület  

Javasolt ütemezés Közép- és hosszútáv 

Partnerek Befektetők, Önkormányzat 

Beruházási 

költség 
Projektmérettől függően 

Megvalósítási 

keret 
Pályázati források, Magántőke 
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Mezőgazdaság fejlesztése 

 

Az intézkedés célja: Az erőforrásokkal kíméletesen gazdálkodó, hatékony és fenntartható 

mezőgazdaság kialakítása, mely megélhetési forrást biztosít és segít fenntartani a természeti, 

környezeti értékeket.  

 

P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve Biotermékek előállítása – biotermesztés, biotermelés 

Projekt célja 
Káros szermaradványoktól mentes, kiváló minőségű élelmiszer 

előállítása. 

Célcsoport Lakosság – mint vásárló. 

Érintett terület Biotermelésre bejelentett területek. 

Javasolt ütemezés Folyamatosan. 

Partnerek Gazdálkodók 

Beruházási 

költség 

A biotermelés magasabb költségeket eredményez a szigorított 

termelési feltételek következtében, azonban mégis tisztességesebb 

jövedelemre tesznek szert, termékeikkel (túlvegyszerezett, 

érésgyorsítóval kezelt) nem verik át a vásárlókat. 

Megvalósítási 

keret 

Pályázati források 

 

 

  

 

Projekt neve 
Vegyszermentes háztáji termékek előállítása 

Projekt célja 

Háztáji keretek között, műtrágyák és növényvédőszerek 

felhasználása nélkül előállított, biztonságosan fogyasztható 

élelmiszerek termelése. 

Célcsoport Társadalom – mint hatásviselő. 

Érintett terület Gazdálkodók földterületei. 

Javasolt ütemezés Folyamatosan. 

Partnerek Gazdálkodók 

Beruházási 

költség 

Termelői költség 

Vetőmag költség 

Megvalósítási 

keret 
Saját forrás 
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Projekt neve Helyi kistermelők piaca 

Projekt célja 

A helyi kistermelők helyi lakóknak való értékesítésének 

megteremtése  

Szeghalom Baross u. elején őstermelői piac kialakítása 

Célcsoport Lakosság – mint vásárló, kistermelők – mint értékesítők 

Érintett terület Piaci árusok, kistermelők 

Javasolt ütemezés rövidtáv 

Partnerek Gazdálkodók 

Beruházási 

költség 
20 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 
Saját területek felhasználásával, az érintett termelők bevonásával 
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Gazdasági szektor (kereskedelem, szolgáltatás) fejlesztése 

 

Az intézkedés célja: A gazdaság fejlesztésekor nem kerülhetnek háttérbe a 

környezetvédelmi szempontok és a környezettudatos magatartás. A gazdaság dinamikus 

fejlesztéséhez, a beruházások, a tőke Városba vonzásához szükség van a gazdasági 

kockázatok csökkentésére. 

 

P R O J E K T E K :  
 

 

Projekt neve 
Önkormányzati támogatás és koordináció a gazdaságfejlesztési / 

munkahelyteremtő folyamatokban 

Projekt célja 
Kedvező feltételek biztosítása a gazdasági fejlesztések 

támogatásához. 

Célcsoport 
Lakosság 

Vállalkozók 

Érintett terület Település közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek Település Önkormányzata 

Beruházási 

költség 
Projektmérettől függően 

Megvalósítási 

keret 

Pályázati források 

Saját forrás 

Magántőke 

 

 

Projekt neve Mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása 

Projekt célja 

Vállalkozások technológiai, infrastrukturális és ingatlan jellegű 

fejlesztéseinek támogatása, együttműködésének és piacra jutásának 

segítése, javítva ezzel munkahelyteremtő képességüket és 

jövedelmezőségüket. 

Szeghalom érmellék iparterület közművekkel való kiépítése. 

Célcsoport Mikro-, kis- és középvállalkozások 

Érintett terület Település közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek 

Önkormányzat 

Állami szervek 

Mikro-, kis- és középvállalkozások 

Beruházási 

költség 
170 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 

Pályázati források 

Magántőke 
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Vendéglátás, idegenforgalom, turizmus fellendítése 

 

Az intézkedés célja: alternatív jövedelemforrás teremtése. 

 

P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve Szálláshelyek és vendéglátóhelyek számának bővítése 

Projekt célja 

Vendéglátóhelyek, éttermek, szállodák, panziók, hotelek, camping és 

magánszálláshelyek létrehozása, fejlesztése. 

Szeghalom-Várhely területén kemping kialakítása 

Szeghalom-Ady u. Fiúkollégium szálláshelyek kialakítása 

Célcsoport 

Település Önkormányzata 

Családok 

Kisebb csoportok 

Befektetők 

Érintett terület Szeghalom közigazgatási területén lévő szálláshelyek 

Javasolt ütemezés Közép- és hosszútáv 

Partnerek Település Önkormányzata, Befektetők  

Beruházási 

költség 

Várhely kemping 10 millió 

Fiúkollégium szálláshely 80 millió 

Megvalósítási 

keret 
Pályázati források, Magántőke 

 

 

Projekt neve Komplex turisztikai tájékoztató-rendszer kialakítása 

Projekt célja 

Tájékoztatás szórólapokon, kiadványokon és az internet 

segítségével, a tájékozódás, egységes arculat kialakítása, internetes 

honlap készítése, korszerűsítése. 

Célcsoport Település látogató turisták 

Érintett terület 

 Közintézmények 

Város forgalmasabb pontjai, útkereszteződései – táblák kihelyezése 

Sajtó  

Internet 

Javasolt ütemezés Középtáv 

Partnerek Település Önkormányzata 

Beruházási 

költség 
5 millió 

Megvalósítási 

keret 

Pályázati források 

Befektetők 
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Projekt neve Halász és vadász turizmus fejlesztése 

Projekt célja 

Szeghalom település területén találhatóak vadászatra alkalmas 

helyek, illetve halászatra alkalmas halastavak fejlesztése, 

szálláshelyek fejlesztése. 

Célcsoport Településre látogató turisták, lakosság 

Érintett terület 
halastavak 

Település közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Középtáv 

Partnerek Település Önkormányzata, befektetők 

Beruházási 

költség 
5 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 

Pályázati források 

Befektetők 

 

 

 

Projekt neve Sport turizmus fejlesztése 

Projekt célja 

Vízi sport lehetőségeinek vizsgálata, a település külterületén, 

Szeghalom, Várhelyi ifjúsági tábor fejlesztése, vízi sportolás 

lehetőségeinek megteremtése (kajak, kenu) 

Célcsoport Településre látogató turisták, lakosság 

Érintett terület  Település közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Középtáv 

Partnerek Település Önkormányzata, sport egyesület, befektetők 

Beruházási 

költség 
5 millió Ft 

Megvalósítási 

keret 

Pályázati források 

Befektetők 
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6. MONITORING ÉS VISSZACSATOLÁS 

 

A monitoring célja: A partnerkapcsolatok és programok beindítása, működtetése. A terv 

végrehajtása közben adatgyűjtés a folyó tevékenységekről, a szolgáltatásokban és a 

rendszerekben bekövetkezett változásokról. 

 

 Az erőforrásigények és források meghatározása. 

 Kivitelezési ütemterv. 

 Az önkormányzati költségvetés és az akcióterv közötti „híd”megteremtése. 

 A programok kivitelezése. 

 A tevékenységek és eredmények dokumentálása. 

 A sikerek és problémák felismerése, jelentéskészítés. 

 

A visszacsatolás és értékelés célja: Az előrehaladás és teljesítmény hagyományos értékelése 

célközpontú mutatók segítségével. A szolgáltatók és felhasználók tájékoztatása az 

eredményekről. A konzultáció, felülvizsgálat és/vagy tervezési folyamat megismétlése 

meghatározott küszöböknél. 

 Értékelő csoportok létrehozása. 

 Értékelés időbeosztásának meghatározása. 

 Célokon alapuló mutatók kidolgozása. 

 A jelentés kereteinek definiálása. 

 Értékelés elvégzése. 

 A partnerek tájékoztatása az értékelés eredményeiről. 

 

Cselekvési terv 

 

Fenntarthatósági megbízott és monitoring csoportok kijelölése 

A fenntarthatósági tervben leírtakkal, valamint a Nagyközség környezeti fenntartásával 

kapcsolatos feladatok koordinálására, a fenti tervben leírt feladatok betartásának 

figyelemmel kísérésére, a fenntarthatósági terv felülvizsgálatához szükséges lakossági 

véleménygyűjtéshez fenntarthatósági megbízott kijelölése szükséges. 

 

Monitoring rendszer szereplői 

 Polgármester 

 Alpolgármesterek 

 Bizottsági elnökök 

 Az Önkormányzat által fenntartott oktatási Intézmények vezetői 

 Az önkormányzat által fenntartott óvodák vezetői 

 Az önkormányzat által fenntartott közintézmények vezetői 

 Társulások 

 Közműszolgáltatók 

 Polgármesteri hivatal munkatársai 
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A fenti szereplő adott esetben kijelölik az adott iroda azon munkatársát vagy munkatársait, 

akik a konkrét monitoring feladatot ellátják. 

Civil szervezetek, helyi közösségek 

 

Fenntarthatósági terv felülvizsgálata 

Jelen Környezeti Fenntarthatósági Terv felülvizsgálatát évente 1 alkalommal ajánlott 

elvégezni,  a fenntarthatósági megbízott által begyűjtött lakossági és intézményi vélemények 

figyelembe vételével, ennek megfelelően a szükséges módosításokat el kell végezni. 

 

Tudatformálás, konzultációk, gyűlések tartása 

Évente két alkalommal ajánlott – tavasszal és ősszel – konzultáció szervezése a környezeti 

fenntarthatósági tervben foglaltak megvalósításáról, valamint az elhangzott vélemények, 

ajánlatok kiértékelése és a fenntarthatósági terv ennek alapján történő felülvizsgálata. 

 

.Indikátorok 

 

A Local Agenda 21 program keretén belül szükség van az előrehaladás, a bekövetkezett 

változások, a teljesítmény értékelésére. Az egyes részek előrehaladásának méréséhez olyan 

mutatószámok (INDIKÁTOROK) szükségesek, amelyek segítségével értékelhetőek a 

bekövetkezett változások.  

Az indikátorok a környezeti, társadalmi-, gazdasági folyamatok elemzéséhez, 

teljesítményértékeléshez nyújtanak segítséget és az információkat közérthető formában 

juttatják el a célszemélyekhez. Hozzájárulnak a társadalom szereplőinek tudatossága és 

viselkedése közötti eltérés csökkentésére, segítik a döntési folyamatok koordinációját - 

mindezt a fenntarthatóság alapelvének érvényesülése érdekében. 

 

 

Az indikátorok meghatározásánál jól mérhető, a KSH adatbázisában és a helyzetelemzés 

fejezeteiben is szereplő és alkalmazott statisztikai paramétereket választottunk, melyeket 

táblázatos formában foglaltunk össze. Ezen fenntarthatósági pillérenként készített táblázatok 
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évenkénti kitöltésével és kiértékelésével hosszú távon is nyomon követhetők az időközben 

bekövetkezett változások, folyamatok. 

Fontos hangsúlyozni, hogy az egyes indikátorok nem elsősorban egy-egy állapot leírására 

törekednek, hanem a LA21 előrehaladásával, megvalósulásával kapcsolatos változásokat 

mutatják be, és alkalmasak a közösségi teljesítmény mérésére, vagy akár az országos, ill. 

nemzetközi trendekkel való összehasonlításra. 

A meghatározott célkitűzések megvalósulásának nyomon követése elsősorban az 

Önkormányzat feladatkörébe tartozik. Továbbá biztosítania kell a szolgáltatók, a lakosság 

tájékoztatását az eredményekről és a bekövetkezett változásokról. 

Az indikátorok összegyűjtése pillérenként és célonként más-más intézmény feladata. Az 

oktatással kapcsolatos indikátorok és adatok összegyűjtése az oktatási intézmények feladata, 

melyből éves adatszolgáltatást kell adjon az Önkormányzat részére. A demográfiai adatok 

összegyűjtéséért az Önkormányzat illetékes osztálya a felelős. Az infrastruktúra adatait a 

szolgáltatók kötelessége szolgáltatni. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos információkat a 

közszolgáltatóknak kell összegyűjteni adott évre vonatkozóan. Az egészségügyi, szociális és 

közbiztonsággal kapcsolatos indikátorok összegyűjtése szintén az Önkormányzat feladata 

segítséget kérve az érintett intézmények vezetőitől. A gazdasági pillérrel kapcsolatos összes 

adat összegyűjtése, kiértékelése az Önkormányzat feladata, csakúgy, mint a kitűzött célok 

megfogalmazása. A kulturális adatok szolgáltatásáért a település kulturális intézményei a 

felelősek. 
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 Indikátorok 2014 2015 2016 2017 2018 
T

Á
R

S
A

D
A

L
O

M
 

Állandó lakónépesség száma (fő)       

Belföldi vándorlási különbözet fő)       

Élve születések száma (fő)       

Halálozások száma (fő)       

Háziorvos és házi gyermekorvosok 

száma (fő)  
     

A háziorvosi ellátásban a megjelentek 

és a meglátogatottak száma összesen 

(eset)  

  
 

  

A házi gyermekorvosi ellátásban a 

rendelésen megjelentek a 

meglátogatottak száma (eset)  

     

Gyógyszertárak száma (db)       

Nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen (fő)  
     

Rendszeres szociális segélyben 

részesülők száma (fő)  
     

Óvodás gyermekek száma (fő)       

Óvodai főállású pedagógusok száma 

(fő)  
     

Általános iskolai tanulók száma (fő)       

Általános iskolai főállású pedagógusok 

száma (fő)  
     

Településőrök száma (fő)       

Bűncselekmények száma (db)       

A települési könyvtárak beiratkozott 

olvasóinak száma (fő)  
     

A települési könyvtárak könyvtári 

egységei (db)  
     

Kulturális rendezvények száma (db)       

Kulturális rendezvényeken részt vevők 

száma (fő)  
     

 

 

 

 

  



 

130 / 147 

 

 

 Indikátorok 2014 2015 2016 2017 2018 

G
A

Z
D

A
S

Á
G

 

Pályázatok száma       

önkormányzati bevételek összesen (Ft)       

önkormányzati kiadások összesen (Ft)       

adóbevételek (Ft)       

összes felvett támogatás (Ft)       

összes elnyert pályázati forrás (Ft)       

összes kifizetett pályázati önerő (Ft)       

összes mezőgazdasági használatú 

földterület (ha)  

     

egyéni gazdaságok száma (db)       

kistermelői gazdaságok száma (db)       

mezőgazdasági tevékenységet folytató 

gazdasági szervezetek száma (db)  

     

biotermesztés alatt álló földterület (ha)       

ipari szektorban foglalkoztatottak 

száma (fő)  

     

bejegyzett vállalkozások száma (db)       

környezetbarát technológiák 

alkalmazása (%)  

     

vendéglátóhelyek száma (db)       

szálláshelyek száma (db)       
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Indikátorok 2014 2015 2016 2017 2018 
K

Ö
R

N
Y

E
Z

E
T

 

Összes elszállított települési szilárd 

hulladék mennyisége (t)  
     

a lakosságtól szelektív hulladék-

gyűjtésben elszállított települési szilárd 

hulladék mennyisége (t)  

     

zajterhelés mértéke (dB)       

szén-dioxid (CO2) koncentráció (ppm)       

Lakásállomány (db)       

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 

(km)  
     

Közüzemi ívóvízvezeték-hálózatba 

bekapcsolt lakások száma (db)  
     

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat 

hossza (km)  
     

Közcsatornahálózatba bekapcsolt 

lakások száma (db)  
     

Villamosenergia-fogyasztók száma  db)       

Az összes gázcsőhálózat hossza (km)       

Összes gázfogyasztók száma (db)       

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont 

lakások száma (db)  
     

Összes belterületi közút hossza (km)       

Összes belterületi burkolt közút hossza 

(km)  
     

Összes szolgáltatott víz mennyisége 

(1000 m
3
)  

     

Összes szolgáltatott villamos energia 

mennyisége (1000 kWh)  
     

Összes szolgáltatott vezetékes gáz 

mennyisége (1000 m
3
)  

     

Összes elvezetett szennyvíz mennyisége 

(1000 m
3
)  

     

egy főre jutó összes energiafogyasztás 

(fő/MJ)  
     

erdő művelési ág aránya a terület 

használatban (%)  
     

biológiai aktivitás mértéke 

(területhasználati változások)  
     

összes belterületi zöldterület nagysága 

(m
2
)  

     

Játszóterek száma (db)       
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MELLÉKLETEK 
 

 

 

 

KÉRDŐÍVEK 
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Kérdőív a települési értékek lakossági megítéléséhez 

 

A Város Önkormányzata kiemelten fontos feladatnak tekinti a helyi környezetvédelmet, ezért is 

vállalta a város 2013. december 10-ig elkészíti a Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi 

Programját. A program elkészítéséhez nagy segítséget nyújt ez a kérdőív, melynek kiértékelésével 

információt kap a város vezetősége a lakosság környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági 

szokásairól, igényeiről.  

A kérdőív kitöltése néhány percet vesz igénybe. 

Köszönjük, hogy segíti munkánkat! 

 

Település neve:  

 

1. Mi a véleménye a helyi értékek (épületek, terek, utcák, a környék) állapotáról? 

(kérem, húzza alá a helyesnek tartott választ!) 

 

- a településen 

nagyon jó   jó  kevésbé jó   rossz   nagyon rossz 

- közvetlen lakókörnyezetében 

nagyon jó   jó  kevésbé jó   rossz   nagyon rossz 

 

2. Ön szívesen él itt, ezen a településen? 

igen                                     nem 

  

3. Szívesen él Ön közvetlen lakókörnyezetében? 

igen     nem 

 

4. Hogy gondolja: az itteni gyerekek, ha felnőnek, el fognak majd költözni erről a 

településről, vagy itt maradnak inkább? 

 

- többségében elköltöznek   - többségében maradnak 

 

5. Milyen érzésekkel gondol erre a településre, ahol él? (Egyetlen választ húzzon csak 

alá!) 

 

szeretettel  jóleső érzéssel  közömbösen, hol így, hol úgy 

 

kellemetlen érzéssel  nehezteléssel  rossz érzés 
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6. Az egész település hangulatáról mi a véleménye? Osztályozzon 1-től 5-ig! (1 – 

egyáltalán nem igaz, … 5 – teljesen igaz) 

 

 unalmas 

 nyugodt 

 vidám 

 nyomasztó 

 szomorú 

 feszült 

 izgalmas 

 hangulatos 

 

 
 

 egyéb:  
7. Mennyire elégedett Ön az alábbi tényezők helyzetével? Arra kérnénk, hogy 

osztályozzon úgy, ahogy az iskolában szokás. Az 1-es azt jelenti, hogy nagyon 

elégedetlen, az 5-ös azt, hogy teljesen elégedett. 

 

 Országos szinten Helyi szinten 

a levegő tisztaságával   

a közellátással   

a helyi közlekedési lehetőségekkel   

a szórakozási lehetőségekkel   

az iskolai oktatással   

a közbiztonsággal   

a vállalkozások sikerességével   

az idősebbekkel való törődéssel   

a fiatalok helyzetével   

az egészségügyi helyzettel   

a lakáshelyzettel   

az utcák, terek, parkok állapotával   

a hivatalos ügyek intézésével   

 

 

8. Milyen a természet (erdők, patakok, tavak, parkok vadon élő állatok stb.) állapota? 

(A helyesnek tartott választ kérem húzza alá.) 

- a településen 

 

nagyon jó  jó  kevésbé jó   rossz   nagyon rossz 

 

- közvetlen lakókörnyezetében 

 

nagyon jó  jó  kevésbé jó   rossz   nagyon rossz 
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9. Milyen a környezet (víz, levegő, talaj, zaj, a település tisztasága) állapota? (A 

helyesnek tartott választ kérem húzza alá.) 

- a településen 

 

nagyon jó   jó  kevésbé jó   rossz   nagyon rossz 

 

- közvetlen lakókörnyezetében 

 

nagyon jó   jó  kevésbé jó   rossz   nagyon rossz 

 

10. Ön szerint mi lenne a legmegfelelőbb megoldás a környezetszennyezés 

problémájára? (Csak egy választ húzzon alá!) 

- a károkozó tevékenység betiltása 

- a környezetszennyezők megbírságolása 

- a környezetbarát technológiák bevezetésének anyagi támogatása 

- a károk ellensúlyozása különböző fejlesztésekkel, beruházásokkal, azaz  

      kompenzációval 

- a károsultak pénzbeli kártérítése 

- egyéb:  

-  

11. Tudja-e, hogy mennyi kilowatt-óra villanyt, hány m3 gázt és vizet fogyaszt Ön, vagy 

az Ön lakásában élő személyek együttesen 1 hónap alatt?  

igen       nem 

 

12. Hajlandó-e a jövőben jobban takarékoskodni az energiával (villany, gáz) és a vízzel? 

igen       nem 

 

13. Milyen fűtési rendszerrel rendelkezik?  

távfűtés  cirkó   gázkonvektor, héra villanykályha 

alternatív  vegyes fűtés  nincs fűtés  

 

14. A városban működő vállalkozások, üzletek, boltok és egyéb szolgáltató egységek 

kielégítik-e az Ön szükségleteit?  

- általában kielégítik 

- általában nem elégítik ki, más településre kell járnom 

 

15. Szeretné-e Ön, hogy a településen növekedjen az olyan vállalkozások, üzletek, 

boltok, irodák száma, ahol a lakók dolgozhatnak? 

- Igen 

- nem, elég üzlet, iroda, vállalkozás van már így is 

 



 

136 / 147 

 

  



 

137 / 147 

 

16. Mit támogatna leginkább az alábbi, közlekedéssel kapcsolatos fejlesztések közül az 

elkövetkezendő 20-30 évben?  

- parkolók kialakítása 

- közösségi közlekedés (tömegközlekedés) fejlesztése  

- gyalogos közlekedés fejlesztése (járdák, gyalogátkelők) 

- kerékpáros közlekedés fejlesztése (pl. kerékpárutak)  

17. Fontosságuk szerint rangsorolja 1-től 5-ig a következő általános környezetvédelmi és 

társadalmi-gazdasági feladatokat (1: egyáltalán nem fontos; … 5: nagyon fontos) 

1     2     3     4     5  

1.Ivóvíztartalék védelme      □    □     □     □    □ 

2. Levegőszennyezés csökkentése      □    □     □     □    □ 

3. Zajterhelés csökkentése       □    □     □     □    □ 

4. Szelektív hulladékgyűjtés      □    □     □     □    □ 

5. Környezettudatos életvitel elterjesztése a lakosság körében □    □     □     □    □ 

6. Megújuló energiaforrások (pl. nap- és, szélenergia) alkalmazása □    □     □     □    □ 

7. Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése  □    □     □     □    □ 

8. Illegális szemétlerakók felszámolása    □    □     □     □    □ 

9. Tudatos vásárlói magatartás megismertetése   □    □     □     □    □ 

10. Közterületek tisztántartása     □    □     □     □    □ 

11. A keletkező hulladék mennyiségének csökkentése  □    □     □     □    □ 

12. A klímaváltozás hatásaira (pl. viharok, hőség) való felkészülés □    □     □     □    □ 

13. A kulturális örökség védelme     □    □     □     □    □ 

14. Oktatás, képzés fejlesztése     □    □     □     □    □ 

15. Egyenlő lehetőségek, a szegregáció csökkentése   □    □     □     □    □ 

16. Az egészség védelme      □    □     □     □    □ 

17. Kulturális szolgáltatások és lehetőségek növelése  □    □     □     □    □ 

18. A társadalom nagyobb részvétele a közügyekben  □    □     □     □    □ 

 

18. Ha Ön - tegyük fel - oda költözhetne, ahová akarna, hova költözne a legszívesebben: 

tanyára   kis faluba  nagyközségbe,  

város környékre  kisvárosba  nagyobb városba,  

Budapest külső területeire    Budapest belső részeire 

külföldre   maradna ahol lakik 

 

19. …és milyen környezetben élne a legszívesebben? 

- egy kulturált kertvárosban, 

- egy nem túl magas házakkal beépített belvárosias részen vagy 

- egy magas házakkal beépített világvárosban 

- egy békés tanyán 

- egy nagyobb faluban 

- egy a hagyományokat őrző történelmi városban, 

- olyanban, amilyenben most él 
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20. Az alábbi tevékenységek közül melyek jellemzők Önre? (több válasz is megjelölhető) 

- rendszeresen kerékpárral közlekedik  

- szelektíven gyűjti a hulladékot 

- energiatakarékos égőt használ  

- hazai élelmiszert részesíti előnyben 

- egyik tevékenységet sem folytatja 

 

21. Az alábbi lakóközösségi vagy önkormányzati kezdeményezésekben részt venne-e 

vagy sem? 

 igen nem 

Közterületek takarítása   

Fa- és virágültetés közterületen   

Vitafórumokon részvétel   

Hulladékok szelektív gyűjtése   

Megfelelő szervezés esetén a fenntarthatósággal kapcsolatos 

tájékoztatáson való részvétel 
  

Környezetvédelmi rendezvényen való részvétel   

 

22. Hogyan ítéli meg a város gazdasági helyzetét? (Kérem, húzza alá a helyesnek tartott 

választ.) 

- az ipar fejlettsége a településen 

 

nagyon jó   jó kevésbé jó   rossz   nagyon rossz 

 

 

nagyon jó   jó kevésbé jó   rossz   nagyon rossz 

 

- szolgáltatások (kereskedelem, közlekedés, oktatás, egészségügy) fejlettsége a 

településen 

nagyon jó   jó kevésbé jó   rossz   nagyon rossz 

 

- az emberek képzettsége, tanultsága a településen 

nagyon jó   jó kevésbé jó   rossz   nagyon rossz 

 

23. Hogy gondolja: itt a környéken 100 ember közül hánynak van szüksége valamilyen 

segélyre? (Kérem, írja be a becsült számot.)        …………….. 

 

24. …és mit gondol: 100 igénylő közül hányan kapnak ténylegesen valamilyen segélyt? 

(Kérem, írja be a becsült számot.)       …………….. 

  

- a mezőgazdaság fejlettsége a településen 
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25. Ön szerint a szociális célra rendelkezésre álló pénzösszegeket (Kérem, húzza alá a 

helyesnek tartott választ, csak az egyiket!) 

- inkább segélyezésre vagy 

- inkább a szociális intézmények fejlesztésére kellene fordítani? 

 

26. Ön szerint a hatóságoknak (Csak egy választ húzzon alá!) 

- emelniük kell a jól élők adóit, hogy gondoskodhassanak a bajba jutott rászorulókról, 

- más módon kell megoldaniuk ezt a problémát vagy 

- ez nem is feladatuk, hanem mindenkinek magának kell gondoskodnia magáról, ha 

bajba kerül 

 

27. Hogy gondolja: lakásának állapota kielégítő vagy nem? 

- kielégítő 

- részben kielégítő 

- nem kielégítő 

 

28. Személy szerint Ön számít arra, hogy valaki a családjából munkanélküli lesz? 

- igen 

- nem 

 

29. Hogyan informálódik leginkább környezete és a világ dolgairól? (A legjellemzőbb 

módot jelölje meg!) 

- országos sugárzású TV adókat nézek, 

- helyi TV-t nézek, 

- országos sugárzású rádiókat hallgatok, 

- országos terjesztésű újságot olvasok, 

- helyi újságot olvasok, 

- otthon vagy munkahelyemen internetről tájékozódom, 

- a legtöbb értesülést környezetemtől, szóban kapom. 

 

30. Milyen terület fejlődését szeretné elérni a településen? 

( 1 – leginkább szeretné, … 9 – legkevésbé szeretné) 

 turizmus 

 ipartelepítés 

 hagyományőrző 

kézműipar  mezőgazdaság 

 szolgáltatások 

 oktatás 

 közlekedés 

 lakásépítés 

 egyéb, éspedig: 
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31. Az alábbiak közül minek a megőrzését, védelmét tartja leginkább fontosnak?  

(1 – legfontosabb, … 8 – legkevésbé fontos) 

 a táj 

 a természeti környezet 

 az erdők 

 szőlőkultúrák 

 gyümölcskertek 

 védett gyepek 

 egyes építmények, házak 

 egyéb megőrzendő értékek (kérem 

nevezze meg) 

………………………..  

32. Milyen módon, milyen szervezetek, intézmények segítségével lehetne legjobban a 

települést fejleszteni (a „fenntartható fejlődést” előkészíteni)? (Legfeljebb három 

lehetőséget húzzon alá) 

 

- helyi, rendszeres lakossági fórumok, 

- képviselő testület, 

- polgármesteri hivatal, 

- a megyei szintű szervezetek, 

- regionális szervezetek, 

- sajtó, tévé, rádió, 

- társadalmi szervezetek, 

- nemzetközi segítséggel, 

- egyéb, éspedig: 

 

33. Hogyan tudnának a helyi lakosok, civil szervezetek ebben részt venni? 

      (Csak 1 választ húzzon alá, azt, amelyik az Ön véleménye szerint a legfontosabb!) 

- tanácsadással, ismeretterjesztő tevékenységgel 

- önkéntes munkával, 

- fizetett munkával, 

- pénzbeli hozzájárulással, 

- egyéb, éspedig: 

 

34. Találkozott-e korábban a „fenntartható fejlődés” kifejezéssel? 

- igen ,   nem 

35. Ön mit ért ezen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

36. Véleménye szerint a belátható jövőben az alábbiak közül mely lesz Európa 

legnagyobb problémája? 

       Legfeljebb három lehetőséget húzzon alá! 

- az ivóvíz biztosítása, 

- a levegőszennyezés, 
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- a hulladék elhelyezése, 

- a természetes környezet, a zöld területek csökkenése, 

- a biológiai sokszínűség csökkenése, 

- a városi stressz, 

- az oktatás színvonala, 

- a terrorizmus, 

- a megélhetés, 

- a gyermekek jövője, 

- a betegségek, az egészségügy problémák. 

 

37. …és a lakóhelyén élő embereké?  

      Legfeljebb három lehetőséget húzzon alá! 

- az ivóvíz biztosítása, 

- a levegőszennyezés, 

- a hulladék elhelyezése, 

- a természetes környezet, a zöld területek csökkenése, 

- a biológiai sokszínűség csökkenése, 

- a városi stressz, 

- az oktatás színvonala, 

- a terrorizmus, 

- a megélhetés, 

- a gyermekek jövője, 

- a betegségek, az egészségügy problémák. 

 

38. településük melyik három települési problémájának megoldását tartja a 

legsürgősebbnek. 

 

Az első: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………........ 

 

A második: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………........ 

A harmadik: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………........ 
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39. Szeretné-e, hogy a fenntartható fejlődésről több információ jusson el Önhöz?  

 

igen, de csak városunkról   igen, általában   nem  

 

40. Melyik módszert gondolja a leghatékonyabbnak a fenntarthatóságról kapcsolatos 

ismeretek megszerzéséhez?  

 

- rádió  újság  tv utcai plakát, szórólap  lakossági fórum 

 

- egyéb ………………………………………………………………. 

 

41. Tagja-e Ön valamilyen civil szervezetnek? 

- igen, szervezet megnevezése: 

- nem 

 

42. Szívesen lenne-e tagja környezetvédelmi, természetvédelmi szervezetnek (civil 

szervezet, egyesület, klub) 

igen     nem 

 

43. Statisztikai jellegű kérdések a kitöltő személyéről: 

Neme:               Férfi    Nő    

 

 

Kora  

30 év alatt   31-40 év között  41-54 év között   55 

év felett  

 

Iskolai végzettsége:  

8 általános  szakmunkás  érettségi  főiskola/egyetem  

 

Mióta él a településen? 

- 0-5 éve  6-10 éve  11-20 éve  20 évnél régebben  

 

Mi a foglalkozása?  

…………………….………………………………………………………………………… 

 

Köszönjük, hogy időt szánt kérdőívünk kitöltésére!  

Válaszait nagyon köszönjük! 
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Iskolai kérdőív 

 

1. Véleményed szerint mennyire jelent problémát ma Magyarországon a környezetszennyezés? 

(Kérjük, a válaszod jelöld a körben X-el!) 

Nagyon komoly problémát jelent.  

Eléggé komoly problémát jelent. 

Viszonylag jelentéktelen problémát jelent. 

Nem jelent problémát. 

 

2. Véleményed szerint mennyire jelent problémát településeden a környezetszennyezés? 

(Kérjük, a válaszod jelöld a körben X-el!) 

Nagyon komoly problémát jelent. 

Eléggé komoly problémát jelent. 

Viszonylag jelentéktelen problémát jelent. 

Nem jelent problémát. 

 

3. Érdeklődsz-e a környezetvédelmi kérdések iránt? (Kérjük, jelöld a körben X-el!) 

Igen, folyamatosan. 

Igen, de csak egyes eseményekkel kapcsolatban. 

Egyáltalán nem. 

 

4. Ha igen, mi volt az a legutóbbi környezeti probléma (kérdés), ami felkeltette 

érdeklődésedet (amiről hallottál, vagy amiről olvastál)? Kérjük, írd le ide! 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. Milyen forrásból jutottál hozzá eddig leginkább környezetvédelmi ismeretekhez, 

információkhoz? (Kérjük, a válaszod jelöld a körben X-el! Több választ is megadhatsz!)  

Az iskolai tanórákon, tantárgyakon keresztül. 

Egyéb iskolai rendezvényeken (szakkör, klub, kirándulás, stb.). 

Televízió, rádió híradásaiból, műsoraiból. 

Újságokból, folyóiratokból.   

1Barátokkal, szülőkkel, ismerősökkel folytatott beszélgetés során.   

Egyéb módon, éspedig 

…………………………………………………………………… 

 

6. Van-e tudomásod arról, hogy lakóhelyeden vagy iskoládban környezetvédelmi, 

természetvédelmi szervezet (egyesület, klub, szakkör) tevékenykedik? 

Igen, ismerek ilyen szervezetet, például: ……………… 

Nincs tudomásom ilyen szervezet működéséről. 
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7. Részt vettél-e már lakóhelyeden vagy iskoládban környezetvédelemmel, 

természetvédelemmel kapcsolatos rendezvény programján? 

Igen, mert tagja vagyok környezetvédelmi szervezetnek. A szervezet neve: 

………………..…… 

Igen, rendszeresen részt veszek ilyen rendezvényeken. 

Csak ritkán veszek részt ilyen rendezvényeken. 

Még soha nem vettem részt környezetvédelmi rendezvényen, programon. 

 

8. A környezetvédelem „jeles napjai” közül iskolánkban az alábbiakról szoktunk  

valamilyen formában megemlékezni (Természetesen több választ is bejelölhetsz!): 

Környezetvédelmi Világnap (június 5.) 

Föld Napja (április 22.) 

Madarak és Fák Napja (május) 

Egyéb, éspedig ………….. 

Iskolánkban nincsenek ilyen megemlékezések.   

9. Szeretnél-e többet tudni, tanulni a környezetvédelem kérdéseiről? 

Igen, főleg az iskolai tananyagon keresztül. 

Igen, elsősorban a tanórán kívüli foglalkozások (szakkör, klub, stb.) keretében. 

Elégnek tartom a jelenlegi lehetőségeket. 

 

10.Véleményed szerint kinek az elsőrendű felelőssége és feladata a települések környezeti 

állapotának a védelméről gondoskodni? (Kérjük rangsorold az alábbi lehetőségeket 

fontosságuk szerint! A körbe most ne X-et, hanem fontosság szerint 1-től 5-ig számot 

tegyél, ahol 1: nem fontos, nem az ő feladata; 5: nagyon fontos, az ő elsőrendű feladata!) 

Az országot irányító kormányé. 

A településeket irányító helyi önkormányzatoké. 

A vállalkozásoké, intézményeké. 

A különböző civil szervezeteké (egyesületek, alapítványok, stb.). 

Az egyes személyeké, családoké. 

Egyéb elképzelésem van, éspedig: 

…………………………………………………………………… 

11 Mindennapi viselkedésünkkel, szokásainkkal hozzájárulhatunk a környezeti problémák 

fokozódásához, de csökkentéséhez is. Az alábbiakban felsorolt és otthon is, iskolában is 

alkalmazható „környezetvédő” megoldások közül jelöld meg X-el azokat, amelyekre Te is 

odafigyelsz! 

Takarékos világítás,  

fűtés. 

Hulladékok valamilyen célra történő hasznosítása. 

Egyéb, éspedig: …………………………………………………………………… 



 

146 / 147 

 

Nem gondoltam még a fenti lehetőségekre. 

12 Véleményed szerint az emberek fogyasztási (vásárlási) szokásai szerepet játszanak-e a 

környezeti problémák fokozódásában? 

Igen, jelentősnek tartom a fogyasztási (vásárlási) szokások környezetterhelő hatását. 

Igen, néha lehetnek a fogyasztási (vásárlási) szokásoknak is környezetterhelő hatásai. 

Nem tartom a fogyasztási (vásárlási) szokásokat környezetterhelő hatásúnak. 

 

13 Próbáltál-e már olyan terméket használni (vásárolni), melyről tudtad, hogy kevésbé 

terheli a környezetet? 

Igen, nagyon gyakran. (Ha tudod, nevezd meg a terméket: ………………) 

Nagyon ritkán. 

Soha. 

 

14. Tájékozottnak tartod-e magad lakóhelyed gazdasági, szociális, környezetvédelmi stb. 

ügyeiben,  

     kérdéseiben? 

Igen, megfelelően tájékozott vagyok lakóhelyem ügyeiben. 

Csak ritkán szoktam foglalkozni lakóhelyem dolgaival. 

Egyáltalán nem érdekelnek lakóhelyem dolgai, ügyei. 

 

15. Hol beszélitek meg leggyakrabban lakóhelyed ügyeit? 

Az iskolában, a tanárokkal és tanulótársakkal együtt. 

A tanulók egymás között, baráti társaságban. 

Otthon, szülőkkel és ismerősökkel. 

Egyéb formában,és pedig:………………………………………………. 

 

16 Szívesen élsz itt, ezen a környéken?. 

Igen, szeretem ezt a környéket. 

Ha volna lehetőségem, elköltöznék erről a környékről. 

 

17 Az alábbiakban felsorolunk néhány dolgot, ami egy településen mindig fontos lehet. 

Légy szíves értékeld, hogy a felsoroltakkal mennyire vagy megelégedve lakóhelyeden! 

(Osztályozz a körben 1-5 közötti számokkal: az 1-es azt jelenti, hogy nagyon elégedetlen 

vagy a megjelölt dologgal, az 5-ös pedig azt, hogy teljesen elégedett vagy, de adhatsz 2- est, 

3-ast és 4-est is!) Osztályzat (1-5): 

 

A levegő tisztasága, a természeti környezet állapota 

A tömegközlekedés 

A közellátás 
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A tanulási, továbbtanulási lehetőségek 

A szórakozási lehetőségek 

A közbiztonság 

A munkavállalási lehetőségek 

Az egészségügyi helyzet 

A lakáshelyzet 

Az utcák, terek, parkok állapota 

A település egészének hangulata 

 

18 Jelentősen segítené további munkánkat, ha jeleznéd, hogy az előzőekben említettek közül 

melyik három települési probléma megoldását tartod a legsürgősebbnek! 

Az első: 

………………………………………………………………………………………………… 

A második: 

………………………………………………………………………………………………… 

A harmadik:  

………………………………………………………………………………………………… 

 

19. Ha a fentieken kívül még egyéb észrevételeidet szeretnéd közölni velünk, azt ide 

írhatod: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Köszönjük, hogy időt szántál kérdőívünk kitöltésére!  

Válaszaidat nagyon köszönjük! 

 

 

 

 


