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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Gyomaendrőd 1982. január elsején Gyoma és Endrőd Nagyközségek egyesülésével jött létre a
többszáz éves múltra visszatekintő települések azonos múltja, földrajzi közelségük, a családi és
gazdasági kapcsolataik kötődése okán, az egyesülés erejében rejlő közös jövőbe vetett hit reményével és realitásával számolva. Az 1989. március 1-től városi rangot kapott település
Észak-Békés egyik gazdasági, igazgatási és kulturális központja, kistérségi alpólus.
A város több mint harmincezer (2007. január 1-én 30.394) hektáros külterületén a megszilárduló és fejlődő mezőgazdasági egyéni és társas vállalkozások biztosítják az itt élő lakosság
többségének megélhetését. Az ipari területen meghatározó a cipő és nyomdaipar, de számos
egyéb területen így a faiparban, élelmiszer feldolgozó iparban található meghatározó számú
vállalkozás. A fejlődő és korszerűsödő kereskedelem és szolgáltatás egyes területeken európai
színvonalú ellátást kínál az itt élő emberek és az ideutazók számára. A település egyik legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóléti, oktatási, szociális, egészségügyi,
sport és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán értelmiség számára és korszerű
szolgáltatást a város és térsége lakosságának.
A térség közlekedési árnyékhelyzetében viszonylag megfelelő közlekedési adottságok, a befektetőknek kínált lehetőségek és feltételek, a vendéglátás, pihenés és szórakozás változatos palettája vonzóvá teheti e várost a gazdasági élet szereplőin túl a szabadidejüket eltöltő vendégek
számára
Fekvés és közlekedési környezet:
Gyomaendrőd az ország délkeleti részén, Békés megye északi felében, a Hármas-Körös partján annak árterületén található kisváros a Nagykunság és a Sárrét közvetlen szomszédságában.
A települést több eltérő jelentőségű útvonal szeli át, amelyek közül ki kell emelni a 46. számú
főút és a Budapest-Lőkösháza vasútvonal, illetve a Hármas-Körös, mint potenciális víziút
fontosságát.
A Budapesttől 160 kilométerre fekvő kisváros elérhető autóval a 46-os főközlekedési útvonalon Mezőtúr és Mezőberény felől, illetve a 44-es számú főútról Szarvas és Kondoros felől,
valamint a 4-es főútról Kisújszállás – Dévaványa irányból.
Domborzati jellemzők, vizek:
A város belterületének mintegy 80 %-a 85 méterrel a tengerszint felett fekszik. A külterület a
bal parton részben a békés-csanádi löszháthoz tartozik, magassága 85 méter. A jobb parti
térség már lényegesen mélyebb fekvésű, 84 méteres magasságával a Körösök menti mély-ártér
része.
A Hármas-Körös és holtágai alapvetően meghatározzák a folyó partján települt város, illetve
az egész táj arculatát. A folyó nyugodt folyású, víztükre mintegy 60-70 méter széles, a víz
mélysége átlagosan 6 méter.
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Népesség:
A lakónépesség 2007. január 1-én 14.928 fő, fokozatosan fogyó (2002. év elején még 15.656
fő). A helyi népesség döntő többsége magyar nemzetiségű. Kisebb számban megtalálható a
német nemzetiséghez tartozónak vallók csoportja, valamint a cigány etnikai kisebbség.
E cigány közösség 1995 óta, míg a német 1998. óta önálló kisebbségi önkormányzattal rendelkezik.
A település főbb értékei:
Gyomaendrőd csendes, nyugodt alföldi kisváros, amit egyedinek számító természeti és kulturális értékeinek köszönhetően egyre több turista keres fel, elsődlegesen nyaranta. Az ország
egyik legtisztább vizű folyójaként ismert Hármas-Körös partján fekvő Gyomaendrőd nemcsak
a horgászok és a vízi sportok kedvelőinek paradicsoma, hanem híres gyógyvizének köszönhetően a gyógyulást keresők kedvelt úti célja is.
A reformkori folyamszabályozások, valamint a Körösök természetalakító tevékenysége során
kialakult tájforma – a sajátos hangulatú alföldi táj, a halakkal teli holtágak, az országos, sőt
nemzetközi jelentőségű növény- és állatvilággal jellemezhető folyóparti árterek – a megye, s
így Gyomaendrőd egyik legszebb természeti értéke. A Hármas-Körös több mint kétezer hektáros hullámtere természetvédelmi terület, amely szabadon látogatható. A festői partszakaszokkal, füzesekkel kísért holtágak fürdésre, horgászatra és vízi sportokra csábítják a látogatókat.
A romantikus ártéri erdők, ligetek, vízpartok valódi pihenést kínálnak a természetkedvelő turistáknak.
Gyomaendrőd nemcsak természeti szépségeivel, hanem gazdag kulturális értékeivel is büszkélkedhet. Itt található a Kner Nyomdaipari Múzeum, az ország egyetlen ilyen jellegű ipartörténeti gyűjteménye. Európa szerte is ismert a Soczó Elek tulajdonában lévő Motorkerékpár
Múzeum, ahol mintegy 180 restaurált jármű található. Sajnos a gyűjtemény jelenleg nem látogatható. A művészetkedvelők a városi képtárban találkozhatnak a városhoz kötődő alkotók
műveivel. Az Endrődi Tájház épületében a korabeli parasztbútorzattal és más tárgyi emlékekkel ismerkedhetnek meg.
Az Erzsébet liget parkosított környezetében található a város termálfürdője, melynek értékes
gyógyvize számos betegség gyógyítására alkalmas. A 2003-ban teljesen megújított Liget Fürdő
62 Celsius-fokos vizét 1960-ban nyilvánította gyógyvízzé az Egészségügyi Minisztérium. A
gyógyvíz orvosilag igazoltan jó hatású az idült reumatikai, köszvényes bántalmak, az isiász, az
izom- és idegfájdalmak ellen. A fürdő szolgáltatásai: balneoterápiás és fizioterápiás kezelés,
szauna, szolárium, masszázs. A strand feszített víztükrű úszómedencéi, a gyógyfürdő és fedett
uszoda valamint a fürdő mellett kemping és panziók várják a vendégeket.
Gyomaendrődre a természeti szépségek és látnivalók mellet nagyon sok érdeklődőt és kiállítót
vonzanak az évente megrendezésre kerülő gasztronómiai események, a Sajt- és Túrófesztivál
és a halfőzők versenye. Nyaranta a Körös-parti városban találkoznak a Volkswagen bogarak
szerelmesei visszatérő rendszerességgel. A város határában motocross versenyeket is rendeztek az elmúlt évekig, a Körös vizén pedig a vízisportok szerelmesei küzdenek egymással. Júliusban a hazai és külföldi festőművészek, grafikusok és szobrászok randevúznak a
gyomaendrődi művésztáborban.
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BEVEZETŐ ÉS MÓDSZERTAN

A településfejlesztési koncepció: „a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati
településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló dokumentum, amely a település jövőbeni
kialakítását tartalmazza. Elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában
a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak
és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe.”
Az 1997. évi LXXVIII. törvényben foglaltak szerint a településfejlesztési koncepció a településrendezési tervdokumentumok sorában a településszerkezeti és szabályozási
tervet megalapozó és az önkormányzat településfejlesztési döntéseit rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal jóváhagyandó dokumentum, amely az elkövetkező 1015 évre kijelöli a település fejlődésének irányát. Azonban ennek tartalmi követelményei
jelenleg Magyarországon nincsenek egységesen lefektetve, nem szabályozott, hogy mi az a
minimum, aminek feltétlenül benne kell lenni a dokumentumban, továbbá az sem, hogy milyen munkarészek elkészítéséről vagy kihagyásáról lehet szabadon dönteni az egyes településeken.
Irányadónak a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi
követelményeiről szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet tekinthető, melynek 1. számú melléklete tartalmazza a területfejlesztési koncepciók részletes tartalmi követelményeit. A rendelet
(2) pontja szerint az országos, kiemelt térségi, regionális, megyei és kistérségi területfejlesztési
koncepciók tartalmi követelményei azonosak, kidolgozásuk az adott térségi szintnek megfelelő részletezettséggel történik.
A településfejlesztés alapja egyfajta stratégiai tervezés, amely a fizikai tervezéshez képest tartalmilag bővebb, mert a térbeli szempontokon kívül kitér a helyi politika más területeire
is. A település jellegétől, fejlődési szakaszától, a fontos kulcskérdések körétől függ, hogy a
fejlesztésnek ezen alapdokumentuma milyen területeket emel ki az alábbiak közül: a település
arculata, a gazdaság (különös tekintettel a munkahely-teremtésre és a munkavállalók képzésére), a település szociális szolgáltatásai, a kommunikáció, a környezetvédelem, illetve a közlekedés és a közművek.
A „korszerű” településmenedzsment a terület-használat (érték és funkció  ingatlanfejlesztés) – mobilitás (közlekedési infrastruktúra és szolgáltatás  közlekedésfejlesztés) – környezetvédelem (környezetvédelmi beruházások, környezetfejlesztés, kármentesítés, rehabilitáció
 környezetirányítási rendszer) hármasára helyezi a hangsúlyt. Így a településfejlesztési koncepció egyik legfontosabb eleme a helyi gazdaságfejlesztés (kulcsszó a település vonzereje és
versenyképessége). Az infrastruktúrák, a települések építészeti értékeinek fenntartása, környezetének javítása és a humán jellegű fejlesztések céljai mellett a gazdaságfejlesztési célok fejtik
ki a legnagyobb hatást a település vonzerejére, versenyképességére. Magas életminőség és kiegyensúlyozott társadalmi szerkezet csak olyan településen képzelhető el, ahol a munkahelyek
kínálata mind mennyiségi, mind minőségi szempontból megfelelő. Ez a követelmény azonban
csak úgy teljesíthető, ha a település képes olyan vállalkozásokat vonzani és tartósan letelepíteni
- számukra megfelelő fizikai és szabályozási környezetet teremtve -, amelyek lépést tartanak a
fejlődéssel, és versenyképes termékekkel, szolgáltatásokkal lépnek ki a piacra.
A koncepció időhorizontja - a hosszú távú tervezésnek megfelelően - a 2008-2023 közötti
időszakot fogja át, ezzel is biztosítva a tervezés folyamatosságát, a helyi és kistérségi érdekek
céltudatos megjelenítését, a társadalmi-gazdasági fejlesztési folyamatokban való érvényesíthe-
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tőségét. A koncepció alapvetően a hosszú távú tervezés dokumentuma, azonban az egyes
konkrét célkitűzéseknél ennél rövidebb is lehet a tervezett megvalósítás időhorizontja.
Az Országos Területfejlesztési Koncepcióval (OTK) összhangban, az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez (ÚMFT), az Új Magyarország Vidékfejlesztési Tervhez (ÚMVT) és Délalföldi Operatív Programhoz (DAOP) igazodva a településfejlesztési koncepció az alábbiak
megvalósítását jelöli meg:
-

hosszú távon meghatározni a település területfejlesztésének irányait, amelyekkel
orientálja a helyi gazdaság és társadalom szereplőit,

-

részletezni az ágazati kompetenciába tartozó területi célkitűzéseket, amelyekkel az
ágazati fejlesztési politikákra kíván hatni,

-

elősegíteni a kistérségi területfejlesztési és feladat-ellátási elképzelések összhangjának megteremtését

-

teret adni a település kiemelt fejlesztéseinek.

Jelen településfejlesztési koncepció meghatározza Gyomaendrőd város településfejlesztési
alapelveit, a település kívánatos jövőképét, rögzíti azokat a településfejlesztési stratégiai célokat és alapelveket, amelyeket a településrendezési terv készítésénél irányadónak kell tekinteni.
A településfejlesztési koncepció egyben a település adottságainak és potenciális fejlesztési lehetőségeinek értékelése, amely nem csak a településrendezési terv számára ad iránymutatást, hanem egyéb önkormányzati döntések (költségvetés, intézményfejlesztési-, környezetalakítási koncepció, lakossági kapcsolattartás, stb.) megalapozásához is.
Az elkészült koncepció három elkülönült kötetből áll:
I. kötet:

Helyzetelemzés
(a település fejlesztésére ható tényezők rendszerezése, azok értékelése, valamint a fejlesztés lehetséges irányainak vizsgálata)

II. kötet:

Örökségvédelmi hatástanulmány
(elkészítése a 2001. évi LXIV. tv. 66.§ (2) bekezdése alapján már a településfejlesztési koncepcióban kötelező)

III. kötet:

Településfejlesztési stratégia
(a település gazdasági és társadalmi erőforrásainak, környezeti minőségének, műszaki, anyagi és humán ellátottságának elemzésén alapuló, elfogadható, legkedvezőbb fejlesztési irány részletes kidolgozása)
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II. A TELEPÜLÉS KÜLSŐ KÖRNYEZETE
1.

A REGIONÁLIS FEJLŐDÉS MEGHATÁROZOTTSÁGAI

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a régió és a megye legfontosabb folyamatait a vonatkozó tervezési dokumentumok alapján.

1.1 A Dél-alföldi régió társadalmi folyamatai
1.1.1 Demográfia
A Dél-alföldi régió az ország harmadik legnépesebb régiója. Lakónépessége 2001-ben
1.372.702 fő, mely népességszám jó tíz évvel korábban, 1990-ben 1.427.938 fő volt, 1960-ban
pedig meghaladta az 1 millió 500 ezer főt. A népességcsökkenés folyamatos, bár nem egyenletes mértékű. Ebben a folyamatban meghatározó szerepet kapott az a tény, hogy a múlt század
ötvenes éveinek iparosítási hulláma elkerülte a régiót. A mezőgazdaság kollektivizálásával felszabaduló, jórészt agrár munkaerő-felesleg jelentős része elvándorolt, egyrészt a középmagyarországi régióba, másrészt a Dunántúl és Észak-Magyarország iparosodottabb területeire. A jelzett elvándorlás közvetlenül csökkentette a Dél-alföld népességét, s egyúttal máig ható
változásokat eredményezett a régió korszerkezetében. Az elköltözés főként a fiatalabb korosztályokat, a falusi és a külterületi népességet érintette. Ez a folyamat napjainkban ismét erősödő, s egyértelműen érinti a városokat is.
A dél-alföldi régióban az országosnál és a legtöbb régió átlagánál alacsonyabb az élve születések száma. 2003-ban az 1000 főre jutó élve születések száma a 7 régió közül a második legalacsonyabb, 8,7 fő volt. Magas arányú az ezer főre jutó halálozások száma is, ez 2003-ban 14,1
fő, ez a szám ebben a régiókban a legmagasabb. Ebből következik a magas és az egyre növekvő természetes fogyás, mely 1000 lakosra nézve –5,4 ezrelék.
A népesség születéskor várható élettartama kismértékben emelkedett az elmúlt években. Hazánkban a két nem közül továbbra is a nők életkilátásai jobbak, ők több mint 8 évvel hoszszabb életűek, mint a férfiak. A Dél-alföldön a két nem élethossza között még nagyobb a különbség, hiszen azt itt élő nők 9 évvel élnek tovább. Így a férfiakra születéskor 66,58 év, míg a
nőkre 75,76 év vár.
A régióból történő elvándorlás és a bevándorlás között nincs jelentős különbség. Mivel azonban az elmúlt 10-15 évben a Dél-alföld pozitív (a régiók közötti legmagasabb) vándorlási nyereséget könyvelhetett el, feltételezhető, hogy a kilencvenes évek vándorlási tendenciái a mai
viszonyoktól eltérően jellemezhetők. A korábbi évtizedeket a faluról városba áramlás jellemezte, mely folyamat a ’90-es évek közepén nemcsak megállt, hanem megfordult, s ma már a
dél-alföldi falvak egy része növelte népességét. Leginkább a Kecskemét és Szeged körüli települések növelték népességszámukat, s ezek az urbanizálódó falvak ma már sajátos elővárosi
zónaként funkcionálnak. A szuburbanizációs folyamat Baja vagy Békéscsaba környékén is
érzékelhető. A szuburbanizációs folyamatok felgyorsulása mellett a munkanélküliségen és az
olcsóbb megélhetésen alapuló átmeneti vándorlási nyereséget regisztrálhattak a periferikus
helyzetben lévő falvak, s sajátos, ugyanakkor folyamatos vándorlási nyereség jellemzi a szociális otthonnal rendelkező településeket. A dél-alföldi régió 25 kistérsége közül több mint tizet
vándorlási nyereség jellemez.
A régió vándorlási tendenciái kapcsán feltétlenül figyelmet kell fordítani a kilencvenes évek
első felében Romániából és az akkori Jugoszláviából Magyarországra irányuló, részben a régió
településein megtelepülő tízezres nagyságú bevándorlói hullámra is.
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A dél-alföldi régió megyéi közül a mindenütt regisztrálható természetes fogyás és a vándorlási
különbözet összevetésekor látható, hogy egyedül Bács-Kiskun megyében „oltja ki” egymást a
természetes fogyás és a pozitív vándorlási különbözet, a másik két megyében vándorlási nyereségnél magasabb a természetes fogyás. A régió kistérségei közül pedig csak a kecskeméti
kistérség népessége növekedett számottevően.
A vizsgált időszakban (különösen a leginkább „tanyás” vidéknek számító Kecskemét-Szeged
képzeletbeli vonaltól nyugatra eső homokos területeken) megindult a régió egy részének
újratanyásodási folyamata. A külterületi népesség 1960-ban még a régió népességének közel
harmada, mely népességarány 1990-re a régió népességének alig tizedére csökkent. Az 1990
óta eltelt évtized alatt nem csökkent viszont a külterületi népesség aránya, s ez a tendencia is
az újratanyásodást, a tanyai életmód reszocializációjának erősödését jelzi. Egy 2003-ban készült tanulmány szerint a városokból a tanyára újonnan kiköltöző családok egy részénél a lakóhelyváltás kiváltó okaként a hátrányos szociális helyzet szerepel, melyet az olcsóbb tanyai
életvitellel, mezőgazdasági termeléssel próbálnak ellensúlyozni.
A Dél-alföldön a külterületi népesség aránya jóval az országos átlag felett van (1990-ben BácsKiskun 12, Csongrád 8,5, Békés 5%). Ma a leginkább tanyás vidéknek a Kecskemét – Szeged
vonaltól nyugatra elhelyezkedő homoki terület számít. Emellett jelentős külterületi népesség
él néhány Szentes, Szarvas, Békéscsaba, Csongrád környéki faluban (Árpádhalom, Eperjes,
Kardos, Kétsoprony, Tömörkény). A volt csanádi részeken, Biharban és a Duna-mentén ma
már alig van külterületi lakos.
A régió korszerkezete a többi régióhoz hasonlóan öregedő. Korcsoportonként vizsgálva a
régió lakosságát, a népesség 16,1%-a 0-14 éves, 34,5%-a 15-39 éves, 27,8 %-a 40-59 év közötti, 21,6%-a 60 év feletti. A Dél-alföld korszerkezete nem mutat szignifikáns eltérést sem az
országos átlagokhoz, sem az egyéb régiók adataihoz képest.

1.1.2 Nemzeti és etnikai kisebbségek helyzete
A roma származású emberek számát világszerte csak becsülni tudják. A 2002-ben készült roma jelentés szerint hazai számuk 2001-ben 600.000 fő volt.1 A 2001-es népszámlálási adatok
alapján azonban csak 205.720 fő (a becsült érték 34,3%-a) vallotta magát roma származásúnak, közülük a Dél-alföldön élő roma lakosság száma 15.490 fő (az országos érték 7,53%-a).
Az itt élő roma emberek népességhez viszonyított arányát tekintve a kapott érték (1,1%) jóval
az országos átlag (2,0%) alatt található. A régióban - a romák lakossághoz mért arányát tekintve - Békés megyében élnek a legnagyobb százalékban (1,4%), azon belül is a Sarkadi (4,0%) és
a Békési (2,1%) kistérségekben. Bács-Kiskun megyében szintén találhatók olyan kistérségek,
ahol a régiós átlaghoz képest a romák aránya magas. Ilyen kistérségek a Kiskunmajsai (4,1%),
a Kiskunhalasi (2,6%), a Jánoshalmai (2,4%) és a Kalocsai (2,3%), míg a Csongrád megye legnagyobb arányban - cigány lakosú kistérségeiben: a Kistelekiben és a Makóiban csupán
1,7%, ill. 1, 2% a roma lakosok aránya. Előfordulásuk a régión belül Csongrád megyében a
legalacsonyabb.
A roma népességen belül előforduló hátrányos helyzetűek magas számának egyik oka a körükben igen gyakran előforduló munkanélküliség, amelynek kiváltó tényezői – a témával foglalkozó tanulmányok szerint – az iskolázatlanság, a társadalom általi negatív diszkrimináció, ill.
az, hogy lakóhelyük alapvetően az ország elmaradottabb térségeiben található. 2 Alapvetően

1
2

Forrás: Cigánynak lenni Magyarországon, roma jelentés, 2002

Forrás: Janky Béla: A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól a 2003. évi országos cigánykutatás alapján
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egy zárt társadalmat alkotnak, saját nyelvvel, kultúrával. Mindezekből adódóan nem tudják a
társadalmi változásokat megfelelő léptékben követni, ezért a romák munkaerőpiaci versenyképességet gátló tényezőit, és a szociális, valamint az egészségügyi helyzetüket is figyelembe
véve a roma kisebbség Magyarországon halmozottan hátrányos rétegnek számít.
A régióban jelentős számú nemzetiségi lakosság él, és ebből fakadóan kulturális sokszínűség
jellemzi a térséget. A 2001. évi népszámlálás szerint a hazai kisebbséghez tartozók közül jelentős arányban élnek itt szlovák (Békés megyében a kisebbséghez tartozók 34 %-a, régió-szinten
18 %-a, míg országosan 5,6 %-a), német (pl. Bács-Kiskun megyében a kisebbséghez tartozók
32 %-a, míg országosan 20 %-a), román (pl. Békés megyében 22 %-os, míg országosan 21 %os a részesedésük), horvát (Bács-Kiskun megyében 12 %, régió-szinten 5,4, míg országosan
5%), szerb (pl. Csongrád megyében 11 %-kal, régió-szinten 3,5 %-kal, míg országosan 1,2 %kal részesednek) nemzetiségű emberek.

1.1.3 Foglalkoztatottság, munkanélküliség
A Dél-alföldi munkavállalók foglalkoztatottsága minden korcsoportban kisebb, mint az országos foglalkoztatási átlagok. A régión belül a foglalkoztatottak életkoruk szerint eltérő mértékben vannak jelen a régió munkaerő piacán, leginkább a 30-39 évesekkel, majd a 40-49 évesekkel találkozhatunk. A legfiatalabb (15-29 év) munkavállalók aránya az azonos korosztályon
belül Bács-Kiskun megyében a Bácsalmási, Jánoshalmai, Békés megyében a Sarkadi, Békési
térségekben a legalacsonyabb, míg Csongrád megyében nincs kiugró adat. A 30-39 éves korosztályban a Dél-alföldi foglalkoztatottak aránya jóval az országos átlag alatti, az előző korcsoportnál már említett kistérségekben a legalacsonyabb, kiegészülve a Békés megyei
Mezőkovácsházi, Szeghalmi és a Csongrád megyei Makói kistérségekkel. Az előző megállapítás érvényes a 40-59 éves munkavállalókra is.
Az általános foglalkoztatottsághoz hasonlóan alakul a Dél-alföldön a nők aránya a foglalkoztatottakon belül, s jellemzően a regionális foglalkoztatottsági átlag felettiek a megyeszékhelyek
és a középvárosok nevével fémjelzett kistérségek adatai.
A népesség gazdasági aktivitás szerinti vizsgálata kapcsán az eltartottak aránya a népességen
belül 1980 és 2001 között ebben a régióban is csökkent. Húsz év alatt a mintegy öt százalékpontos átlagos csökkenés mellett a női eltartottak arányában jelentősebb, 7,5 százalékos eltartottsági arány- csökkenés következett be.
A hivatalos munkanélküliség adatok alapján a Dél-alföld munkanélküliségi mutatója enyhén
rosszabb, mint az országos átlag. A régió megyéi közül Csongrád helyzete a legkedvezőbb,
Bács-Kiskun mutatója a régiós átlagnak megfelelő, míg Békés megye a legrosszabb helyzetű.
A munkanélküliséggel leginkább veszélyeztetettek a 45 évnél idősebb, alacsony végzettségű,
piaci körülmények között nem vagy kevésbé versenyképes szak-, és betanított munkások, a
pályakezdő (újabban egyre inkább már a diplomás) fiatalok, részben a női munkavállalók, s
főként azok, akik nem rendelkeznek a munkáltatók által megkövetelt ismeretekkel, gyakorlattal és munkavállalói szemlélettel. A munkanélküliség átlagos időtartama megnőtt, a munkanélküliek 35-40 százaléka a „munkanélküliségre berendezkedve” éli az életét. Visszavezetésük a
munkaerőpiacra egyre reménytelenebb. Ráadásul a munkába állási esélyeket befolyásolja a
potenciális munkavállaló (sok esetben falusi, külterületi, a munkahelytől távoli) lakóhelye is.
A Dél-alföld munkanélküliségi szempontból legrosszabb helyzetben lévő kistérségei a Békés
megyei Mezőkovácsházai, Sarkadi és a Szeghalomi, továbbá hátrányos helyzetűnek tekinthető
Bács-Kiskun megyében a Kunszentmiklósi, Bácsalmási, Jánoshalmai, Kalocsai, valamint
Csongrád megyében a Makói kistérség is.
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1.1.4 Oktatás
A hazai felsőoktatási intézmények történelmileg kialakult területi szerkezetét a főváros meghatározó szerepe jellemzi, kiegészülve a nagyobb vidéki egyetemi városokkal, valamint a budapesti és vidéki főiskolai hálózattal.
Az oktatási intézmények régión belüli elhelyezkedését leginkább Szeged túlsúlya határozza
meg, ahol is közel húszezer diák (a dél-alföldi hallgatók kétharmada) tanul. A régió második
diákcentrumában, Kecskeméten négyezret meghaladó a felsőoktatásban résztvevők száma. A
Békéscsaba, Szarvas és Gyula telephelyű Tessedik Sámuel Főiskolát körülbelül azonos hallgatói létszám jellemzi, mint a kecskeméti intézményeket. A térség „középvárosai” közül Baja
önálló főiskolával, Orosháza első lépésként kihelyezett tagozatok létrehozásával igyekszik
bekapcsolódni a felsőoktatásai hálózatba.
Az alapfokú, kötelező önkormányzati feladatokat tejesítő oktatási intézmények fenntartását a
régió települései többnyire önállóan oldják meg. A települések többségében helyben elvégezhető az általános iskola nyolc osztálya.
A dél-alföldi középfokú oktatási intézmények a képzési igények jelentős részét képesek kielégíteni.
Az utóbbi tíz évben jelentősen bővült a régió középfokú oktatási kínálata. Nőtt a középfokú
intézménnyel rendelkező települések száma, új intézmények, új fenntartók (egyházak, alapítványok) jelentek meg, s jelentősen bővült az intézmények képzési kínálata. Az érettségi utáni
szakképzésben felerősödött a post-secondary és az önálló munkaerő piaci képzés szerepe.
Nőtt a gimnáziumi férőhelyek száma.
A középfokú oktatásban folyamatosan átstrukturálódott a családok képzési orientációja, mind
a képzési szint, mind a képző intézmény helyét illetően. A szakközépiskolai képzés iránti érdeklődés mellett megnőtt és az utóbbi években dominánssá vált a gimnáziumi képzések iránti
igény, s ezeket a képzéseket követi a szakmunkásképzés, illetve a szakiskolai képzés. A fizikai
munkával járó szakmákhoz szükséges végzettség megszerzése ma már egyre inkább divatjamúlt abból a téves társadalmi szemléletből kifolyólag, hogy a minél színvonalasabb életvitelhez és a biztos megélhetéshez a magasabb iskolai végzettség elérésén keresztül vezet az út.
Már a középfokú oktatásban is kiemelkedő szerep jut Szegednek, valamint Kecskemétnek és
Békéscsabának. Fontos szerepet töltenek be a régió középfokú képzési kínálatában Baja, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Hódmezővásárhely, Szentes, Gyula, Kalocsa.

1.1.5 Jövedelemi helyzet
A Dél-alföldön regisztrált jövedelemmel rendelkezők kereseti átlagai jól tükrözik a régió fejlettségét, foglalkoztatottsági helyzetét, stb. is. A jövedelmi viszonyok mind a bruttó (111 892
Ft/hó/fő), mind a nettó jövedelmeket (76 220 Ft/hó/fő) tekintve érdemben elmaradnak az
országos átlagtól, és csupán az Észak-alföld adatait múlják felül minimálisan. Az alkalmazásban állók átlagkeresete az országos átlag 82%-át sem éri el. A fizikai dolgozók keresetei valamivel kedvezőbbek, az országos átlagjövedelemhez közelebb esnek, annak 88 %-a, a szellemi
dolgozók fizetései azonban ebben a régióban a legrosszabbak. Nem árnyalják jelentősen az
összképet a csekély mértékben magasabb Csongrád megyei fizetések sem.
A kedvezőtlen jövedelmi viszonyokat tükrözi, hogy az épített lakások közül itt épül a legkevesebb 4 és annál több szobás lakás (32,9%).
Szintén a jövedelmi viszonyokat tükrözi a személygépkocsi-ellátottság, amely alapján a Délalföldi régió a 3. helyet foglalja el (Észak-Magyarország és Észak-alföld után). Az 1000 lakosra
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jutó személygépkocsik számát tekintve a Dél-alföldi régió 81 db-bal marad el a mezőnyt vezető Közép-Magyarországtól.

1.1.6 A népesség egészségi állapota és az egészségügyi ellátás
A területi fejlődés és a területfejlesztés kiemelt jelentőségű tényezője a humán erőforrások
minősége. Ennek egyik legfontosabb eleme a népesség egészségi állapota, ami közvetlenül a
halandósággal, illetve a megbetegedésekkel jellemezhető.
A Dél-alföld népességének egészségi állapota valamivel kedvezőtlenebb, mint az országban
általában, így a Magyarországra jellemző epidemiológiai válság a régiót az átlagosnál intenzívebben sújtja. A régión belül összességében Bács-Kiskun megye népességének egészségi állapota kedvezőtlenebb, sok betegség esetén azonban Csongrád megye vezeti a rangsort.
A korszerkezet torzításától megtisztított úgynevezett standardizált halálozási ráták alapján a Délalföld az országban a második legrosszabb helyet foglalja el. A régió megyéi között lényeges
területi különbségek nincsenek, a standardizálás azonban egyértelműen kimutatja Csongrád
megye rosszabb pozícióját. Az országos tendenciákhoz hasonlóan a férfiak halandósága lényegesen meghaladja a nőkét, a két nem közötti különbség azonban itt sokkal nagyobb, különösen igaz ez Bács-Kiskun megyére. Területi specialitás, hogy a nők halandósága kisebb szóródást mutat, mint a férfiaké.
A régióban a vezető haláloki főcsoportok megegyeznek az országossal. A keringési rendszer betegségei
– az összes halálozás több mint felével – vezetik a statisztikát. Az ezer lakosra vetített érték
szempontjából a Dél-alföld, és azon belül is Békés megye helyzete kiugróan rossz. Az összes
halálozás egynegyedét kitevő daganatos halálozások esetében valamivel kedvezőbb a helyzet. A
régió átlaga nagyjából azonos az országéval, de itt is kiugró Békés megye értéke. A harmadik
helyen álló balesetek és sérülések részesedése a Dél-alföldön a legmagasabb, s ezen belül is,
Csongrád megyét alig megelőzve, Bács-Kiskun megye vezet. A halálokokat tekintve az egyik
leglényegesebb regionális sajátosság az öngyilkosságok magas aránya. Magyarország öngyilkossági rátája köztudottan tradicionálisan magas, melyen belül kiemelkedik a Dél-alföld. Az öngyilkosság a tanyasi és falusi népesség körében gyakoribb, mint a városokban. Az öngyilkosságok
által legintenzívebben érintett rész lényegében egész Bács-Kiskun megye, Csongrád megye
nyugati és Békés megye északi része. A férfiak öngyilkossága sokkal gyakoribb, mint a nőké, a
nemek közötti különbség a Dél-alföld három megyéjében a legnagyobb. Közülük is kiemelkedik Bács-Kiskun, ahol a férfiak öngyilkossági rátája 70 ezrelék, míg a nőké mindössze 19.
A nyilvántartott megbetegedések már kedvezőbb képet mutatnak. A régió tüdőbeteg gondozóintézeteiben nyilvántartott aktív TBC-s betegek tízezer lakosra vetített száma alapján a TBChelyzet az egyik legjobb az országban, ami a kevés Csongrád megyei betegnek köszönhető. A
szénanáthás betegek aránya a többi régióhoz viszonyítva közepesnek mondható, e tekintetben
azonban nagy területi különbségek figyelhetők meg: a Békés megyei szénanáthás betegek aránya alig fele a másik két megyében jellemzőnek. A pszichiátriai gondozókban nyilvántartott
betegek tízezer lakosra jutó száma a Dél-alföldön a legnagyobb, ráadásul markáns területi különbségekkel rendelkezik: Békés megyében nagyon alacsony, Bács-Kiskun megyében viszont
nagyon magas az arány.

1.1.7 Az egészségügyi rendszer helyzete, időbeli és térbeli vonatkozásai
Az alapfokú és középfokú egészségügyi ellátásnak fontos szerepe van a területi különbségek
csökkentésében és a lakosság életminőségének javításában, a felsőfokú egészségügyi ellátás
pedig erősítheti a régió kohézióját, másrészt szerepet játszhat a régió gazdaságának innovációjában. Mind a tízezer lakosra jutó dolgozó orvosok, mind az egy házi- és házi gyermekorvosra
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jutó lakosok száma alapján a térség egészségügyi rendszere összességében a középmezőnyben
helyezkedik el az országos átlag körüli értékkel, ezen belül azonban szélsőséges viszonyok
jellemzőek: Bács-Kiskun rendkívül kedvezőtlen, Csongrád megye viszont mindkét említett
mutató terén igen kedvező helyzetben van.
Az alapellátásban (mely magában foglalja a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a gyógyszerellátást, továbbá a körzeti védőnői szolgálatot) a háziorvosi praxisnagyság átlagos, ami elsősorban
Csongrád megye kedvezőbb mutatójának köszönhető. Az 1300 főben meghatározott ideális
háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisnagyságot egyik megye sem éri el, csupán Csongrád
közelít hozzá. Legkisebb az átlagos praxisnagyság a Mórahalmi kistérségben, ahol mindössze
1205 lakos jut egy háziorvosra és házi gyermekorvosra, legnagyobb a kiskunfélegyházi kistérségben (1849 fő/háziorvos). Bács-Kiskun megye további négy kistérségében
(Kunszentmiklósi, Kalocsai, Bajai, Kecskeméti) jut több lakos az orvosokra, mint az országban, három kistérségben (Bácsalmási, Jánoshalmi, Kiskunmajsai) az országos, illetve régióátlag
körüli, s csak kettőben (Kiskőrösi, Kiskunhalasi) közelíti meg az ideálist. Ezzel szemben
Csongrád megyében mindössze két kistérség (Makói, Szentesi) tartozik a kedvezőtlenebb kategóriába, csak a szentesi az átlagosba, a többi vagy a jó vagy a legjobb minősítést kapta. Ez az
orvosi egyetem kisugárzásának köszönhető. Békés arányaiban hasonló Bács-Kiskun megyéhez, annyi különbséggel, hogy a kedvező kategóriát csak a Mezőkovácsházai kistérség éri el.
Kimondottan szűk azoknak a településeknek a köre, ahol helyben nincs háziorvos. A legtöbb
ilyen település Bács-Kiskun megyében található, sőt a legtöbb olyan is, ahol a faluban nincs
orvosi rendelő sem. Az egy védőnőre jutó népességszám átlagos, bár a védőnők betegforgalma csökken. A gyógyszertári ellátottság mindhárom megyében kedvezőbb, mint az országos
átlag.
A járóbeteg-szakellátáson belül az egy fogorvosra jutó lakosok száma közepes, de a megyék
szintjén differenciált: a legjobb az arány Békésben, csak ezt követi Csongrád, majd BácsKiskun megye. A régió kimondottan nagy járóbeteg-szakellátási kapacitásával az országos
rangsor elején foglal helyet. E tekintetben is kiemelkedik Csongrád megye: mind az ezer lakosra jutó rendelőintézeti munkaórák, mind a gyógykezelési esetek száma közel kétszerese a
többi megyéjének. Mindkét mutatónál Bács-Kiskun helyzete a legkedvezőtlenebb. A
járóbeteg-szakellátás területileg nagyon centralizált, a rendelőintézetek a nagyobb városokhoz
kötődnek.
A fekvőbeteg-szakellátás mutatói közül a kórházi ágyak abszolút és tízezer lakosra jutó száma
Magyarországon és a régióban 1990-ig emelkedett, majd folyamatosan csökkent, különösen az
1996-ot követő ágyszám-leépítések következtében. A régió kórházi ágyszáma összességében
az 1980-as szintre zuhant, de nemzetközi összehasonlításban az ágyszám még mindig magas.
A legtöbb kórházi ágy 1990-ben Csongrád megyében volt található, de a régióból ezt a megyét érintette legjobban az ágyszám-leépítés, így ma a legtöbb kórházi ágy Bács-Kiskun megyében van. Míg Csongrád megyében az ágyszám az 1970-es évek elejének szintjére esett
vissza, addig Bács-Kiskunban csak az 1970-es évek végének szintjére. Békés megye nem mutat ekkora időbeli hullámzást, a visszaesés is kisebb (1985-ös szint).
Ma a tízezer lakosra jutó ágyszám a régióban kevesebb, de Csongrád megyében több mint az
országban általában.
A száz kórházi ágyra jutó orvosok száma nem csökkent a Dél-alföldön. A régió egésze az
ország átlagának megfelel, lényegesen kiemelkedik azonban Csongrád megye. Az ágykihasználtság sem tér el érdemben az országos átlagtól, csupán Csongrád megye mutatója jobb. A
80%-os ágykihasználtság önmagában is a szabad kapacitásokra utal.
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A régióban 19 önálló fekvőbeteg-gyógyintézet működik, melyek kihelyezett osztályokkal is
rendelkeznek. Nincs kórház Bács-Kiskun megye déli és északnyugati, továbbá Békés megye
északi részén. A sürgősségi ellátás paraméterei átlagosak. Csongrád megye helyzete kiemelkedik. A külterületi népesség sürgősségi ellátása kimondottan problematikus. A Dél-alföld regionális egészségügyi központja Szeged. Itt koncentrálódik a regionális szerepkörű intézmények
nagy része, továbbá itt található a régióban egyedül orvosképzés, nemzetközi diagnosztikai
központ, drogambulancia azonban Gyulán is van. Regionális szerepkörű ágyakat finanszíroznak ezen kívül a Kecskeméten (a megyei kórházban és a Kecskeméti Repülő Kórházban) és
Gyulán a megyei kórházban. A legtöbb települést a SZOTE klinikái, a Kecskeméti Repülőkórház és a deszki Mellkasi Betegségek Szakkórháza vonzza. A szarvasi ápolási intézet helyi
szerepkörű, a makói kórház vonzása főleg kistérségére terjed ki. A többi kórház vonzáskörzete átlagos kiterjedésű

1.1.8 Szociális ellátás
A szociális ellátás kérdéskörrel foglalkozó törvények egyértelműen rendelkeznek az önkormányzatok pénzbeni és természetbeni ellátásban meglévő kötelezettségeiről, a különféle nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos intézményekről. Az önkormányzatok a jogszabályok által
differenciáltan meghatározott (a település méretétől függő) feladatoknak nagyrészt eleget
tesznek. Az intézményrendszert tekintve a Dél-alföld problémái lényegében azonosak bármely
más régió problémáival. Általában fejletlen az idősek ellátását segítő intézményrendszer (házi
segítségnyújtás, házi gondozás, szociális otthonok), a kisebb településeken gyakran nincs
megoldva a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása és az egész régióban kevés a rehabilitációs tevékenységet végző intézmény. A falusi térségekben az idős lakosság számára különösen nagy jelentőségű az időskorúak szociális ellátásának területi rendszere. A nappali gondozást végző „idősek klubja", „öregek napközi otthona" vagy „gondozási központ" a települések mintegy felében működik, nagyjából az érintett helyi lakosság létszámához igazodó kapacitással. A bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények jóval koncentráltabbak: a regionális
szinten meglévő több mint tízezer férőhely zöme a régió városaiban található, ezen kívül
további elhelyezési lehetőség van Csongrád megyében 12, Bács-Kiskunban 20, Békés megyében 18 községben.
Fontos ellátási szerep hárul ma már a nem önkormányzati intézményfenntartókra, az egyházi,
alapítványi és magán szociális otthonokra, nyugdíjas házakra. A régióban működő 184 tartós
bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthon közül 136 megyei szintű ellátást folytat,
vagyis térségi feladatokat lát el, illetve 38 nem önkormányzati fenntartású. A szociális ellátások
fejlesztésére jött létre a régióban a Phare Regionális Forrásközpont Békésen, mely több intézményi ellátás, kistérségi és települési kezdeményezés, illetve sajátos, eddig nem kezelt rászorult csoport támogatásában játszott fontos szerepet. A szociálpolitikai fejlesztések kezdeményezése és támogatása különösen fontos feladat akkor, amikor az önkormányzatok igen
kedvezőtlen költségvetési pozíciójuk okán sorra vonulnak vissza, építik le a fejlesztésre szoruló ellátási rendszereiket. A nappali ellátásban a régió térségei között nincsenek lényeges különbségek. A bentlakásos szociális gondozás terén a lakosság arányában mért férőhelykapacitást illetően azonban már érdemi eltérések tapasztalhatók.
Összefoglalásként megállapítható, hogy a szociális ellátottság tekintetében a régió perifériáin és
falvaiban vannak jelentősebb hiányosságok. Ez annál is inkább kedvezőtlen, mert épp ezeken
a településeken a legmagasabbak a lakosság (a kormegoszlás eltéréseiből adódó különbségeket
kiküszöbölve számított) halálozási arányszáma és általában ezen övezetekben a legfejletlenebb
az egészségügyi ellátás is.
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1.2 A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai
A Dél-alföld bruttó hazai terméke (GDP) 2003-ban 1.556 milliárd Ft volt, ami az ország
GDP-jének 9,3 %-át tette ki. A Dél-alföldi Régió vásárlóerő-paritáson számolt GDP-je 2002ben 1.136 eFt/fő volt, ami jelentősen alacsonyabb volt a 1.648 eFt/fő országos átlagnál. A
Dél-alföld ezzel az értékkel a középmezőnyben helyezkedett el. A régió megyéi közül a legmagasabb GDP-vel Csongrád megye rendelkezett 2002-ben (1.269 eFt/fő), ezt Bács-Kiskun
megye követte 1.116 eFt/fővel, végül Békés megye következett 1.021 eFt/fővel. Az elmúlt 5
évben a régió GDP növekedése elmaradt az országos növekedés ütemétől, és a régiók között
a legkisebb növekedést produkálta, melynek eredményeként a régiónkénti rangsorban a 1996ban elfoglalt 4. helyről 2002-re az 5. helyre csúszott vissza.
Az egy főre jutó bruttó hozzáadott értéket vizsgálva a dél-alföldi régióban a mezőgazdaság
túlsúlyáról beszélhetünk, hiszen a regionális adatok (36.281 eFt/fő) lényegesen meghaladják
az országos átlagot (20.121 eFt/fő). Ugyanezen mutatót vizsgálva az ipar és a szolgáltatás
területén lényeges elmaradásról beszélhetünk az országos átlaghoz viszonyítva. A Dél-alföldi
régióban az 1 főre jutó bruttó hozzáadott érték az iparban (268,5 eFt/fő) mintegy 67 %-a az
országos átlagnak, ami 401,8 eFt/fő, míg ugyanez a mutató hasonló arányban marad el az
országos átlagtól a szolgáltatás területén is (a Dél-alföldön 553 eFt/fő).
Egy régió gazdasági mutatóinak alakulását nagymértékben befolyásolja a gazdaság szerkezete
és a szerkezetének a változása.

1.2.1 Mezőgazdaság
A Dél-alföld mezőgazdasági jellege a többi régióénál erőteljesebb és meghatározóbb. Az ország mezőgazdasági GDP-jének mintegy negyedrészét állítják itt elő. E tekintetben az elmúlt
tíz év alatt lényegi arányváltozás nem történt. A régió összes területének 71 %-át mezőgazdasági célra hasznosítják, ez jelentősen magasabb a többi régiónál és az országos átlagnál (63 %),
Békés megyében pl. 82 % ez az arány. A területhasználatot a szántóföldek kiemelkedően magas arány jellemzi. Jelentős a sárgarépa, a petrezselyemgyökér, a paradicsom, a spárga valamint
a burgonya termesztése. Hungarikumként tartják számon többek között a szegedi fűszerpaprika-őrleményt, több Szentesen termesztett zöldséget, a makói vöröshagymát és fokhagymát, a
szatymazi őszibarackot valamint a békési pálinkát. A régió sertéságazata országos viszonylatban is jelentős. A második legnagyobb a baromfiágazat, mely az elmúlt évtizedben nagy veszteségeket szenvedett el. A szarvasmarha-állomány az átalakulás éveiben felére csökkent, azóta
lassú növekedés jellemzi. Juhtenyésztés is folyik, a szarvasmarha-állománnyal megegyező
nagyságrendben. A térségben jelentős a tejtermelés.
A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya 1992 óta fokozatos csökkenést mutat országos
és regionális szinten is. 1992-ben országosan 11,4% volt a mezőgazdaságban foglalkoztatottak
aránya, a Dél-alföldön ez a szám 22,9% volt, ami a régiók között a legmagasabb. 2002-ben
országos szinten a népesség 6,2%-a élt a mezőgazdaságból, a Dél-alföldi Régióban azonban
még 14,7%, ami több mint kétszerese az országos átlagnak. Ez az érték a régiók között is nagyon kiugró. A Dél-alföld megyéit összehasonlítva elmondhatjuk, hogy 1992-ben Békésben
volt a legmagasabb a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya (25,4%), ezt Bács-Kiskun
követte 25%-os értékével, majd Csongrád következett (18,5%). 2002-ben egészen más képet
kapunk, hiszen markánsan csökkent a mezőgazdasággal foglalkozók száma. Ekkor Csongrád
megyében a legmagasabb a mezőgazdasági munkások aránya (15,8%), ezt Bács-Kiskun követi
14,75%-os értékével, majd Békés következik 13,7%-kal.
Az élelmiszergazdaság dél-alföldi fő ágazatainak a súlya az országos termelésben mind a hús,
mind a gabonatermékek tekintetében csökkent. Ennek ellenére a régión belül a gabona-hús
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hegemónia összességében megmaradt, térségenként differenciált nagyságrendben. A hagyományos termékszerkezeti arányok azonban az élelmiszergazdaság fejlődésében gyorsulva változnak, főként a kisüzemi körben és a gyenge termőképességű talajviszonyok között. Jelenleg
a régió agrártermelése a fontosabb szántóföldi növények országos termékmennyiségéből több
mint egynegyedes aránnyal részesedik, a termőterület 20%-a található a Dél-alföldön. A három megye közül kiemelkedő arányú Békés megye gabonatermelése. A gabonafélék termésterülete Békés megyében a legnagyobb. Hazánk megyéit összehasonlítva itt termelik a legtöbb búzát, noha a termésmennyiség jelentősen csökkent az 1996-2000-es évek átlagához viszonyítva
(1191912 tonnáról 754602 tonnára). A szántóföldi növények átlagtermése évről évre meghaladta az országos átlagok szintjét. Kiemelkedő szerepe van a térségnek a zöldségtermelésben. Az
összes zöldségfélék termésmennyiségének az utóbbi évtizedben közel 40%-a a Dél-alföldről
származott. Az uborka és a fejeskáposzta kivételével minden számottevő zöldségféle termésmennyisége az országos terméstömegnek több mint 30%-át tette ki. Nem ilyen nagy a térség
részesedése a gyümölcstermelésből, de az őszibarack mintegy ötödrésze, a meggy és a szilva
több mint egytizede ebből az országrészből került a fogyasztókhoz. A szőlőterület egyharmada található a három dél-alföldi megyében, s a bortermelésnek is közel 30%-a származik a
Dél-alföldről.
Az állattenyésztés hanyatlása a régióban minden állatfaj tekintetében nagyobb súllyal ment végbe, mint országosan. Ennek ellenére az állattenyésztési főágazat itteni mérete még mindig
jelentős. 2003-ban a szarvasmarha-állomány 20%-a, a tyúkállomány 22%-a, a juhállomány
25%-a, s a sertésállomány közel 30%-a volt itt található. Az ország állattenyésztésének fejlődésben megrekedt állapota végeredményben a Dél-alföldre is jellemző.
Az ágazati szerkezetet a mezőgazdaság szétaprózottsága, a kisüzemek viszonylag magas aránya
jellemzi. A mezőgazdasági vállalkozásoknak 2001-ben országosan a kétharmada volt egyéni,
míg a Dél-alföldön 72 % – a többi régiónál jóval magasabb – volt ez az arány, Csongrád megyében pl. 78 %-ot ért el.
A nyers- és feldolgozott állapotú termékkibocsátás összességében az országos arányokat tükrözi, de a dunántúli régiókhoz képest – főként a feldolgozott termékhányad tekintetében –
lényegesen kedvezőtlenebb. Ebben tükröződik a termelői érdekeltség mellőzése az élelmiszergazdasági termékpályákon. Ez a jelenség az észak-alföldi és a dunántúli régiókhoz képest markáns hátrányokat mutat, és jelzi a dél-alföldi agrártermelők érdekérvényesítésének hátrányait
az ország többi részéhez hasonlítva. Súlyos helyzet jött létre az integrált termékpályákon, amelyeknek korábbi természetes szálai szétszakadtak, és a Dél-alföldön termelt nyerstermékek
igen nagy hányada feldolgozatlanul hagyja el régiót.

1.2.2 Ipar
A Dél-alföldi Régió gazdaságában az ipar már a rendszerváltás előtt sem volt meghatározó, és
ez lényegesen nem változott az ezt követő időszakban sem. A hazai bruttó hozzáadott érték
régiónkénti megoszlását vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a Dél-alföld csupán a Dél-Dunántúli
régiót előzte meg, a Dél-alföld 7,4%-kal részesedik a hazai ipari termelésből.
A térség gazdaságában az ipar súlya, jelentősége kisebb az átlagosnál, ezt mutatja az iparban
foglalkoztatottak aránya is. Országos szinten 2002-ben 34,1% volt az iparban foglalkoztatottak aránya, ez a Dél-alföldön 32,4%; regionális összehasonlításban a legalacsonyabb érték. Ha
a megyék szerint vizsgáljuk a régióban az ipari dolgozók arányát, azt tapasztaljuk, hogy BácsKiskun megyében legmagasabb ez az érték (34,2%), majd Békés megye következik 33,4%-kal,
a legalacsonyabb a Csongrád megyei 29,3% érték.
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A térség ipari szerkezetét az országossal összevetve a legjelentősebb eltérést a nehézipar területén mutathatunk ki, és sokkal kisebb az eltérés a könnyű- és élelmiszeriparban, melynek lényegesen jelentősebb a szerepe. Ebből a szempontból homogénnek tekinthető mindhárom
megye: mindháromban alacsonyabb a nehézipar és magasabb a másik két ipari főcsoport aránya. Természetesen a megyék között vannak strukturális különbségek. A termelés héttizedét
adó feldolgozóipar tevékenysége 2003-ban több mint két százalékkal mérséklődött, ezen belül
a textília, textiláru, bőrtermék, lábbeli gyártás folyamatosan csökken, a 2003. évi termelés az
előző évinek csak kétharmada. Fontos az élelmiszeripar is, mert a térség élelmiszertermelési
feltételei nagyon kedvezőek, de önmagában ez az ipari főcsoport képtelen a fejlődés mozgatórugójává válni. Az összes élelmiszeriparban foglalkoztatott ötöde Dél-alföldi; a Dél-alföldön
az iparban foglalkoztatottak 24,6%-a az élelmiszeriparban dolgozik. A régió megyéi közül az
élelmiszeripari termelés értéke Csongrád megyében a legnagyobb (100623 millió Ft), és
ugyanakkor itt a legkevesebb az élelmiszeriparban foglalkoztatottak száma (6929 Fő). A legtöbb élelmiszeripari dolgozót Bács-Kiskun megye foglalkoztatja 12135 fővel, míg az ipari termelés értéke csak közepesnek tekinthető a 84610 millió Ft-os értékével. A kedvező természeti
adottságokra épülő, országos összehasonlításban is jelentős élelmiszeripar nemzetközileg is
versenyképessé tehető. (Néhány nagyobb vállalat: Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Rt.,
Sole Hungária Tejipar Rt., Gyulai Húskombinát Rt., Csabai Konzervgyár Rt., Kalocsai Fűszerpaprika Rt., Kecskeméti Konzervgyár Rt., stb.) A helyi szellemi erőforrásokra és termelési
hagyományokra támaszkodó, specializált, mikrokörzet-szintű mezőgazdasági tájtermelésnek
köszönhetően a régió számos hungarikummal is rendelkezik. (kecskeméti „fütyülős” barackpálinka, izsáki sárfehér-bor, békési szilvapálinka, kalocsai és szegedi fűszerpaprika, bácskai
hurka, csabai és gyulai kolbász, kiskunfélegyházi libamáj, Pick szalámi, stb.) A feldolgozóipari
ágazatok (textil-, ruha, üveg-, gumi-, nyomdaipar, stb.) magas szintű szakmai kultúrával rendelkeznek. Ha a legdinamikusabb iparágakat vizsgáljuk, egyértelmű, hogy a gépipar modern
ágazataira és a vegyipar bizonyos ágazataira kell gondolni. Országos összehasonlításban a Délalföld gépipara az utolsó helyen áll, a régiók közül a legalacsonyabb a termelése. Ha ugyanezen mutatót megyénkénti csoportosításban vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy Csongrád
megye a sereghajtó 20. helyével, míg Békés a 18. és Bács-Kiskun a 13. helyen áll. Megyék közül a gépiparban Bács-Kiskun megye állítja elő a legnagyobb értéket a 105676 millió Ft-tal, ezt
Békés követi 35487 millió Ft-tal, a sereghajtó pedig Csongrád a 21288 millió Ft-os értékével.
A vegyipar nem jelentős egyik megyében sem, a legkevesebb vegyipari foglalkoztatott Békés
megyében van, és itt a legalacsonyabb a vegyipari termelés. Bács-Kiskunban és Csongrádban
közel azonos a vegyiparban foglalkoztatottak száma (2973fő és 2955 fő), míg a termelési érték
Csongrádban több mint kétszerese a Bács-Kiskun megyei értéknek (32724 millió Ft, BácsKiskun megyében 14661 millió Ft).
Az ipar térszerkezete erősen koncentrált, jelentős ipari vállalkozások lényegében csak a megyeszékhelyeken és a nagyobb városokban működnek, melyet tovább erősít a szolgáltatások
nagyobb városokba összpontosuló növekedése. A Dél-alföldön növekedett az ipari parkok
száma, 2003-ban már 27 ipari parkkal rendelkezett a régió. A gazdaság fellendítése érdekében
a régióban 3 vállalkozási övezetet alakítottak ki: Békéscsaba, Szeged-Makó, Mohács-Baja településeken.

1.2.3 Szolgáltatás
A Dél-alföldön, az országos trendeknek megfelelően, az ipari és a mezőgazdasági termelés
visszaesésével párhuzamosan gyorsan növekedett a szolgáltató szektor szerepe. A szolgáltatásokban dolgozók aránya különösen a megyeszékhelyeken növekedett erőteljesen (közel 20%kal), ami részben a helyi ipar szerkezeti gyengeségének, részben a szolgáltatások sajátos, koncentrált térszerkezetének következménye. A szolgáltató szektorban működik a dél-alföldi vál-
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lalkozások közel 70%-a; ezek a régió össztermékének több mint felét adják. A szektor növekedésének alapja a kisszervezetek tevékenysége, amelyek a Dél-alföldi Régióban különösen nagy
számban vannak jelen, főleg a kereskedelemben, a szállítmányozásban, a vendéglátásban és a
gazdasági szolgáltatásokban. A kiemelkedő vállalkozási aktivitás elsősorban a Csongrád és
Bács-Kiskun megyei kereskedelmi, illetve gazdasági szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknek
köszönhető. Békés megye országos összehasonlításban gyenge aktivitást mutat. A külföldi
érdekeltségű szervezetek gyarapodása sem módosította az elaprózott struktúrát: a szektorba a
régióban befektetett külföldi tőke csupán 23%-a áramlott, s Békés megyében ez az arány még
kisebb (4%) volt. A külföldi tőke beáramlása elsősorban a szállítás-posta-távközlés, szerényebb mértékben a kereskedelem továbbá a pénzügyi és biztosítási szolgáltatások területén
jelentkezett.
A beruházások összege jelentősen elmarad az ország többi térségében jellemzőtől. Kivételt csak
a szállítás-posta-távközlés ágazata jelentett: ez utóbbi infrastruktúrájának kiépítésére több tízmilliárd forintot fordítottak az elmúlt években. Ehhez képest elmaradtak a kereskedelmi és
idegenforgalmi fejlesztések az évtized első felében, és a régió egészére jellemző maradt a személyi és közösségi szolgáltatások gyenge tőkeellátottsága. Csongrád és Bács-Kiskun megyében
azonban az utóbbi három évben jelentősen növekedtek mind a kereskedelmi, mind a pénzügyi és gazdasági szolgáltatásokban megvalósított beruházások az ország dinamikus gazdasági
fejlődést felmutató megyéihez hasonlóan. Békés megye leszakadása a régió többi részéhez
viszonyítva is növekedett ebben a tekintetben. A külföldi tőke privatizációs tranzakciók (távközlés,
kereskedelem, pénzügyi és biztosítási szolgáltatások), illetve zöldmezős beruházások (kiskereskedelem) révén is megjelent a régió szolgáltató szektorában. A külföldi beruházások abszolút és fajlagos mutatói is a Dél-alföld erős lemaradására utaltak a kilencvenes évek első felében, bár a szektorban elsősorban a kereskedelemben a külföldi tőkével működő szervezetek
száma gyorsan gyarapodott (főleg Bács-Kiskun és Csongrád megyében). Azok átlagos tőkenagysága az országos érték negyedét sem érte el, s befektetési forrásaik szerények voltak.
A zöldmezős beruházások közül a leglátványosabb, a lakosság egészét érintő elemek az új szuperés hipermarketek. A multinacionális kereskedelmi hálózatok terjeszkedésének első állomásai a
legnépesebb vidéki centrumok, a Dél-alföldön Szeged, illetve Kecskemét, majd Békéscsaba
voltak. Később a hálózatok megjelentek a régió közép- és kisvárosaiban is. A folyamat elsősorban az élelmiszer-kereskedelmet formálta át. A pénzintézetek privatizációja és a külföldi
bankok magyarországi megjelenése a régiót közvetve érintette: a döntési központok Budapesten, illetve külföldön maradtak, viszont a bankok többsége új fogyasztói csoportokat célzott
meg (többségük a kis- és középvállalkozásokat, néhányuk a lakossági szolgáltatásokat). A biztosítási piacon is hasonló folyamat játszódott le az elmúlt években: a személy-, vagyon- és gépjármű-biztosítások szélesebb körben váltak elérhetővé a lakosság és a gazdasági szervezetek
számára, a ritkábban igénybe vett szolgáltatások (szállítmány- és hitelbiztosítás) a megyeszékhelyeken érhetők el.

1.2.4 Külföldi tőke
A belső források hiánya a külső források igénybevételével áthidalható. A Dél-alföldön számos
szervezet fáradozik azon, hogy minél több külföldi működő tőke kerüljön a régió gazdaságába. Országos szinten az 1 főre jutó külföldi működő tőke 22 eFt volt 1992-ben, majd markánsan növekedett a befektetők száma, és 2002-ben már 500 eFt/fő volt. A Dél-alföldi érték
1992-ben a második legalacsonyabb volt (14 eFt/fő), 2002-ben már harmadikként végeztünk
a régiók sorában (85 eFt/fő), de ez az érték is messze elmarad a Nyugat-Dunántúl 1413
eFt/fő értékétől, annak csupán 6%-a. A Dél-alföld határmenti településein, a városaiban, illetve a központi szereppel bíró településein jelenik meg a külföldi működő tőke. A Dél-alföld
földrajzi fekvése nem kedvezett a külföldi működő tőkének, mert távol fekszik az ország nyu-
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gati kapujától és a külföldi tőke nehezen lépi át a Duna vonalát. A Dél-alföldre nemcsak kevés
külföldi tőke áramlott, de annak szerkezete sem kedvezett a régió fejlődésének, hiszen nagyon
kevés jutott belőle a húzóágazatként funkcionáló feldolgozóiparba. A külföldi tőke beáramlásának ütemét lassította a délszláv-válság, kedvezőtlenül hatott rá az autópálya építésének félbeszakítása is, hiszen erre az időszakra tehető a tartós, erőteljes tőkebeáramlás. Ekkor nagy
különbségek keletkeztek az intenzív tőkebefogadó térségek (Budapest, Nyugat-Dunántúl) és
régiónk települései között. A külföldi működő tőke a dinamikusan fejlődő térségeket preferálja. Ahová intenzívebben áramlik a tőke, ott dinamikusabb a fejlődés és viszont, hiszen a tőke
multiplikatív hatása az egész térség felemelkedését eredményezheti. Ez az elmaradt tőkebeáramlás egy folyamatosan kumulálódó hátrányhoz vezetett, melynek negatív hatása ma is
érezhető. 2002-ben hazánk 26797 külföldi érdekeltségű vállalkozása közül mindössze 1634
volt a Dél-alföldön, mely az Észak-magyarországi (798) és a Dél-dunántúli (1413) érték után a
3. leggyengébb. A Dél-alföldön befektetett külföldi tőke nagyságát tekintve a dél-dunántúli
után a 2. legrosszabb. A beáramló tőke 25,5%-a Nyugat-Dunántúlon, és mindössze 4,7%-a az,
ami a Közép-Magyarországon befektetett. Az egy lakosra jutó külföldi tőke nagysága a DélDunántúl (152,5) után a Dél-alföldön (153,3) a legalacsonyabb; 18,7%-a nyugat-dunántúli
értéknek és csupán 9,8%-a a közép-magyarországinak. A régió megyéiben markánsan csökkent a kizárólag külföldi tulajdonban levő vállalkozások, illetve a többségében belföldi tulajdonú és a többségében külföldi tulajdonú vállalkozások száma is. A saját tőke nagysága dinamikus növekedést mutat 2000 és 2003 között Békés (66908 millió Ft-ról 77865 millió Ft-ra) és
Bács-Kiskun megyékben (38043,6 millió Ft-ról 73353,5 millió Ft-ra ), egyedül Csongrádban
tapasztalható csökkenés (139066 millió Ft-ról 108251 millió Ft-ra). Az egy vállalkozásra jutó
saját tőkén belüli külföldi részesedés jelentősen nőtt az utóbbi években. A növekedés mértéke
Csongrád megyében volt a legkisebb, itt 94 millió Ft-ról 131,8 millió Ft-ra nőtt, Békés megyében a növekedés nagyobb mértékű volt, itt 211,3 millió Ft-ról 327 millió Ft-ra nőtt, míg BácsKiskun megyében gyakorlatilag megduplázódott, 42,9 millió Ft-ról 94,4 millió Ft-ra nőtt. A
modernizációhoz makroszinten és regionálisan – a belső fejlesztési források szűkössége miatt
– is be kell vonni a működő tőkét. A Dél-alföld számos vonatkozásban lemaradt az ország
fejlettebb régióitól, felzárkóztatásához még inkább igényli a külföldi tőkebefektetéseket.

1.2.5 Turizmus
A régió Magyarország területének közel egyötödét foglalja el, és itt él az ország népességének
13%-a. A turizmusban ennél jóval szerényebb a szerepe, amit a földrajzi fekvése, adottságai,
lehetőségei lényegesen befolyásolnak. A térség gazdag zöldfolyosóként működő felszíni vízfolyásokban (Duna, Tisza, Körösök, Maros), holtágakban és tavakban, melyek kedveznek a
víziturizmusnak. A táj egyedi arculatát a tanyavilág, szikes puszták határozzák meg. E mellett a
régió kimagasló termál- és gyógyvízkinccsel rendelkezik. A kerékpáros turizmus iránt érdeklődők a nemzetközi EuroVelo útvonalán, a Duna és a Tisza mentén, a Körösök völgyén, a folyók védtöltésein több kiépített kerékpárúton közelíthetik meg a régiót.
Turisztikai (vízi, termál, lovas, vadász, lágy, öko) szempontból is jelentős természeti adottságok, ismert, kiépült fürdőhelyek, nevezetes látnivalók, vonzó programok jellemzik a Délalföldi Régiót. Termálvízre épülő gyógyfürdő számos településen található, amelyek az egészség-turizmus fontos bázisai lehetnek (pl. Ásotthalom, Battonya, Békés, Békéscsaba,
Dévaványa, Füzesgyarmat, Gyula, Gyomaendrőd, Mezőkovácsháza, Szarvas, OrosházaGyopárosfürdő, Mórahalom, Kiskunfélegyháza, Kiskőrös, Kiskunmajsa, Kecskemét, Jánoshalma, Tiszakécske, Lakitelek, Mezőberény, Nagybaracska, Nagyszénás, Tótkomlós). Több
településen kastélyok várják az idelátogatókat: pl. Solt, Tarhos, Geszt, Mezőberény,
Bélmegyer, Deszk, Doboz, Gyula, Körösladány, Szabadkígyós, Szarvas, Tompa, Kiszombor,
Nagymágocs, és ezen kívül 36 településen kiemelkedő műemlékek találhatóak. A régióban
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számtalan gasztronómiai rendezvény vonzza a turistákat. A Dél-alföldi Régió települései közül
a következő települések rendelkeznek kiemelkedő turisztikai célpontokkal: Békéscsaba (Csabai
Kolbászfesztivál), Baja (Bajai Népünnepély - A halászlé ünnepe a halászlé fővárosában),
Hódmezővásárhely (Református Ótemplom), Kecskemét (Szórakaténusz Játékmúzeum),
Gyula (Gyulai Vár, volt Almásy Kastély, Végvári Borünnep), Makó (Nemzetközi Hagymafesztivál), Kalocsa (Érseki Kastély), Vésztő (Csolt-Monostor romjai).
A Dél-alföldi régióban a kereskedelmi szálláshelyek száma 2003. évben közel 27 ezer volt,
melynek 37,3 %-a Csongrád megyében, 34,7 %-a Bács-Kiskun megyében és csupán 28 %-a
volt Békés megyében. A falusi szállásadás férőhelyei számának alakulásában mindhárom megyében 1998-2001 év között lassabb növekedés volt észlelhető, majd 2001. után felerősödött a
tendencia. Bács-Kiskun megye 2 kistérségében (Bácsalmási, Jánoshalmi) és Békés megye 3
kistérségében (Sarkadi, Békési, Orosházi) nem jellemző a falusi szállásadás szolgáltatás. A turisztikai infrastruktúra nem megfelelő színvonalú, illetve erős a szezonalitás (szálláshelyek,
információforrások, gyenge marketing és PR). Az egész régióban pl. csak 62 szálloda fogadja a
vendégeket, ez jóval kevesebb mint a többi régióban. A szállodák között ötcsillagos nem található, négycsillagos is csak Szegeden, Orosháza-Gyopárosfürdőn és Gyulán található. Télen
jelentős a szálláshelyek kihasználatlansága, egyes településeket nyáron is csak a nevezetes
programok alkalmával keresnek fel.
A belföldi vendégek és vendégéjszakák száma az országos érték mintegy 12%-át tette ki
1997-ben, azaz ez közelíti meg legjobban a régió népességi arányát. Az átlagos tartózkodási
idő több mint fél nappal (a külföldiek esetében több mint egy nappal) marad el az országos
átlagtól, ami a régió idegenforgalmának tranzit, látogató jellegére utal. A kereskedelmi szálláshelyeken belül a szállodák száma, szobaszáma, férőhelyeinek száma és az összes kereskedelmi
szállásférőhelyek száma a dél-alföldi régióban a legalacsonyabb, csakúgy, mint az egyéb szállásférőhelyek összes száma, aminél azonban szállástípusonként (panzió, kemping, turistaszállás, fizetővendéglátás) a Dél-alföld általában a 6. helyet foglalja el.
A KSH adatai szerint régiónk kereskedelmi szálláshelyein 2003-ban mintegy 425 ezer vendég
1013 ezer vendégéjszakát töltött el. Ez az előző évhez viszonyítva, szemben az országos stagnálással illetve csökkenéssel, 3,5-4,5 százalékos emelkedést jelent. Sajnálatos azonban, hogy a
Dél-alföldet 2003-ban sem sikerült igazán vonzóvá tenni a külföldiek számára: részesedésük
nem érte el sem a vendégek, sem a vendégéjszakák számából az egynegyedet. A kereskedelmi
szálláshelyeken eltöltött idő 35 százalékát Bács-Kiskun, 32 százalékát Békés, 33 százalékát
Csongrád megyében regisztrálták.
A Dél-alföldön a belföldi vendégéjszakák száma csak 1997-ben haladta meg a bázisév (1994)
szintjét, a következő években csökkenések majd 2002. évtől növekedés figyelhető meg.
A kereskedelmi szálláshelyeken 170 ezer vendég 335 ezer vendégéjszakát töltött el. Kedvező,
hogy a vendégek száma minimálisan, ám a vendégéjszakáké 3,8%-kal nőtt, így az egy főre jutó
átlagos tartózkodás némileg emelkedett. A vendégek összetételének változása az országoshoz
hasonlóan alakult. A külföldiek forgalma (48 ezer fő) és tartózkodási ideje (79 ezer éjszaka)
5,7 ill. 5,1 százalékkal mérséklődött. A legtöbben. 10 ill. közel 7 ezren továbbra is Németországból és Romániából érkeztek, az utánuk következő lengyel, olasz valamint szerb és montenegrói turisták száma egyaránt 5 ezer fő alatt maradt. A belföldi vendégforgalom (123 ezer fő)
3,0 százalékkal, az általuk eltöltött idő (256 ezer éjszaka) 7,2 százalékkal nőtt. Ez részben annak is az eredménye, hogy több megyei szálláshely csatlakozik az üdülési csekkrendszerhez. A
vendégek tartózkodási idejét szállástípusonként vizsgálva kedvező változást tapasztalhatunk.
A legmagasabb szolgáltatási színvonalat nyújtó szállodai vendégéjszakák részaránya elérte a
47,5 százalékot, száma pedig 10,2 százalékkal nőtt, de a tartózkodási idő a panziókban sem
maradt el az előző évitől.
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A kereskedelmi szálláshelyek 2003-ban összesen 1,9 milliárd forint bevételt értek el, amelynek
csaknem hattizede a szállásdíjakból származott. Az alacsonyabb árkategóriás szállodák, valamint a kempingek és az üdülőházak külföldiek elszállásolásából származó bevételei csökkentek.
A magánszálláshelyeken közel 11 ezer vendég (86,6%-a belföldi) csaknem 42 ezer éjszakát
(89,5%-a belföldi) töltött el. A vendégek tartózkodási idejének több mint 90 %-a a városi
fizetővendéglátásban, a többi a falusi vendéglátásban realizálódott.

1.2.6 K+F
A kutatás-fejlesztés még a felsőoktatásnál is nagyobb mértékben koncentrálódik a fővárosba.
A kutatóintézetek (kutatóműhelyek) döntő többsége már a két világháború közötti években is
az egyetemekhez vagy pedig a fővárosi székhelyű gyárakhoz kapcsolódott. Az ötveneshatvanas évek iparosításai és egyetemalapítási hulláma néhány intézménnyel bővítette ugyan a
vidéki hálózatot, jelentős területi átrendeződés azonban nem következett be.
Szegednek mint egyetemi városnak jelentős szerepe van a kutatás-fejlesztésben, a ráfordítási
költségeknek azonban több mint kétharmadát Budapesten használják fel. A dél-alföldi intézetek mind a kutatók létszámát mind pedig a kutatásra fordított összeget illetően az agrár, a
természettudományi és az orvosi kutatásokban töltenek be jelentős szerepet, és a fővárost is
magában foglaló és mindegyik tudományágban meghatározó közép-magyarországi régió után
következnek. 2001-ben a K+F-ben dolgozók létszámát tekintve a Dél-alföld (2140 fő) a 2.
helyen állt, csak a Közép-magyarországi régió (14756 fő) előzte meg. A K+F kutatóhelyek
számát nézve, szintén 2001-es adat szerint a Dél-alföld a 2. helyen áll, 267 db kutatóhellyel.
Az MTA térségbeli intézményeinek többsége Szegeden található. A nemzetközileg elismert
Szegedi Biológiai Központ öt intézet munkáját (Biofizikai, Biokémiai, Enzimológiai, Genetikai és Növénybiológiai) koordinálja, és a térség orvostudományi és agrárkutató-intézeteivel
együtt igen jelentős szellemi erőforrást jelent a Dél-alföld és az ország számára. A géntechnológiai kutatások terén (megfelelő hazai és EU-s erőforrások biztosítása esetén) a régió az európai élvonalba kerülhet, az alap- és az alkalmazott kutatási eredmények pedig a Dél-alföld
gazdasági életét fellendíthetik. Szegednek (az SZBK-nak és a hozzá kapcsolódó egyetemi kutatóintézeteknek) minden esélye megvan arra, hogy a kelet-közép-európai térség biotechnológiai központjává váljon, s nemcsak a régióval szomszédos országok (Románia, Jugoszlávia)
kutatói, hanem az ún. visegrádi országok szakemberei számára is vonzerőt gyakoroljon.
A város egyetemein és főiskoláján is további jelentős kutatói bázisok találhatók. A pécsi székhelyű Regionális Kutatások Központja Alföldi Intézetének a Dél-alföldön két osztálya (egysége) működik: Kecskeméten és Békéscsabán. Ez az intézményhálózat a régió gazdaságitársadalmi, településhálózati változásainak feltárásán túl részt vállal a térségfejlesztési feladatok
megoldásában is. A térség kutatási szerkezetében kiemelkedő jelentőségű az agrárkutatás. A
Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium felügyelete alá tartozó régióbeli intézetek részben országos feladatok megoldásában dolgoznak (Szarvason a Halászati és Öntözési Kutató
Intézet és a Haltenyésztési Kutató Intézet, Szegeden a Gabonatermesztési Kutató Kht.), részben pedig a Dél-alföld sajátos termelési kultúráihoz kapcsolódnak. A kecskeméti Zöldségtermesztési Kutatóintézet Rt. és (a régión belüli és kívüli) szervezeti egységei (Makó, Szeged,
Újmajor, Budapest), valamint az önállóvá vált kalocsai Fűszerpaprika Kutató Fejlesztő elsősorban a fűszerpaprika, a paradicsom, a hagyma, a bab és a borsó termesztésében értek el
nemzetközileg is elismert eredményeket. Az FVM kecskeméti Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének munkatársai az alföldi szőlő- és gyümölcstermesztés, valamint az alföldi és hegyvidéki borok minőségének javításán fáradoznak az országhatárokon is túlmutató eredményekkel.
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1.3 Békés megye gazdasági-foglalkoztatási helyzete
Békés megye lakossága 389 590 fő, népsűrűsége 69 fő/km2. A Dél-alföldi régióban található, a
megye helyzetéről összefoglalóan elmond mindent, hogy az egy főre jutó bruttó hazai érték
(GDP/fő) országos átlaghoz viszonyított helyzete folyamatosan csökken, a 2001. évi 65 %-os
érték 2002-re 62%-ra, 2003-ra 61 %-ra csökkent, azaz az egyébként is elmaradott megye fokozatosan leszakad az országos átlagtól.
Ugyanezt támasztja alá, ha a termelési érték helyett az egyéni jövedelmi viszonyokat vizsgáljuk. 1.000 lakosra 407 SZJA-fizető, egy lakosra 417.359 Ft személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem jut, a lakosonkénti megfizetett SZJA összege 69.124 Ft.
A havi nettó átlagkereset a megyében 78.701 Ft (országos átlag 93.168 Ft), fizikai foglalkozásúaknál 64.542 Ft, szellemi foglalkozásúaknál 100.059 Ft (országos átlag 69.947 Ft és 120.380
Ft).
A megye foglalkoztatási szerkezete folyamatosan változik, idősorosan kijelenthető, hogy a
közigazgatás egyre nagyobb jelentőséggel bír a megye foglalkoztatási szerkezetében (1992-ben
5.307 fő, 1999-ben 8.998 fő, 2004-ben 11.392 fő), miközben a mezőgazdaság fokozatosan
veszít jelentőségéből (1992-ben 21.812 fő, 1999-ben 8.448 fő, 2004-ben 7.426 fő).
1. Táblázat

Alkalmazásban állók száma gazdasági áganként

Ágazati

Gazdasági ág

2001

2002

2003

2004

kód
A,B

Változás
2001-2004, %

Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálko-

7 967

7 437

7 164

7 426

93, 21

38

39

55

0

0,0 %

dás, halászat
C

Bányászat

D

Feldolgozóipar

26 779

25 854

25 556

24 491

91,46

E

Villamosenergia, gáz- gőz- vízellátás

1 720

1 331

1 251

1 200

69,77

Ipar

28 537

27 224

26 862

25 763

90,28

F

Építőipar

3 341

3 447

3 554

3 963

118,62

G

Kereskedelem, javítás

7 888

8 370

7 920

8 770

111,18

H

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

2 051

2 146

2 146

2 174

106,00

I

Szállítás, raktározás, posta, távközlés

6 577

6 698

6 387

6 519

99,12

J

Pénzügyi tevékenység

1 244

1 210

1 205

1 140

91,64

K

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgálta-

2 808

3 190

2 722

3 510

125,00

8 717

8 958

12 174

11 392

130,69

C,D,E

tás
L

Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás

M

Oktatás

7 932

7 936

8 072

8 036

101,31

N

Egészségügyi, szociális ellátás

7 727

7 768

7 975

8 215

106,32

O

Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás

1 917

2 176

2 384

2 181

113,77

Összesen

86 706

86 560

88 565

89 089

102,75

Forrás: KSH Statisztikai Évkönv 2004, Békés megye 104.
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Az utóbbi években az egyes ágazatokat vizsgálva alátámasztott, hogy a mezőgazdaság, mint
munkaerő-foglalkoztató szektor jelentősége fokozatosan csökken. Sajnálatos módon a legnagyobb arányú alkalmazotti létszámcsökkenést az ipari szektor szenvedte el, közel 3.000 ipari
munkahely szűnt meg (amennyiben eltekintünk a bányászattól).
A foglalkoztatás jelentősebb emelkedése figyelhető meg a közigazgatásban, az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatások területén, az egyéb közösségi, személyi szolgáltatások területén és
az építőiparban.

2.

AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK
MEGHATÁROZOTTSÁGAI

Az Országos Területfejlesztési Koncepció szerint a Dél-alföld gazdaságában egyre jelentősebb
szerepet játszhat az idegenforgalom.
Az országos és régiós fejlesztési dokumentumok mögött nagyon komoly Európai Uniós források állnak.

2.1 Az Európai Unió strukturális alapjai
A 2007 és 2014 közötti tervezési időszakra elfogadásra került az Új Magyarország Fejlesztési
Terv nyolc ágazati és hét regionális operatív programmal, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Fontos adminisztratív lépés, hogy az Operatív Programok alapján készültek el a kétéves időszakokat átfogó Akciótervek, amelyek a pályázati útmutatók alapjait képezik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát az alábbi országos és regionális fejlesztési programok
érintik:
•

Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) ágazati programjai
o Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)
o Közlekedésfejlesztési Operatív Program (KÖZOP)
o Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
o Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)
o Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
o Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)
o Államreform Operatív Program (AROP)
o Végrehajtás Operatív Program (VOP)

•

Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT) regionális programjai közül
o Dél-alföldi Regionális Operatív Program (DAOP)

•

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)
o ÚMVP I. Tengely
A minőség és a hozzáadott érték növelése a mező- és erdőgazdaságban, vala-
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mint az élelmiszer-feldolgozásban (mezőgazdasági, élelmiszeripari és infrastrukturális beruházások, szaktanácsadás, minőségi rendszerekben való részvétel, valamint termelői csoportok támogatása)
o ÚMVP II. tengely
A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek figyelembe vételével. (Erdészet, agrár- környezetvédelem, NATURA 2000, állatjólét támogatása)
o ÚMVP III. tengely
A vidéki foglalkoztatás bővítése, a tevékenységek diverzifikálása
(mikrovállalkozások létrehozása, falusi turizmus, vidéki örökség megőrzése,
falumegújítás, vidéki szolgáltatások nyújtása)
o ÚMVP IV. tengely
LEADER, helyi közösségek fejlesztése
Egyéb Nemzeti Támogatás
Az EMVA Programon kívüli egyéb nemzeti támogatások

2.2 Egyéb közösségi források
2.2.1 Norvég Alap
Célkitűzések, melyekhez a fejlesztési elképzeléseknek illeszkednie kell:
Környezetvédelem
•
•
•
•
•

Nem kormányzati szervek (NOG-k) részvételének támogatása a környezetvédelemben
Környezettudatos nevelés
A megújuló, illetve alternatív energiaforrások használatának támogatása (pl. geotermikus, szél- vagy vízi energia)
Zajcsökkentés/zajvédelem
A szennyezést nem okozó „tiszta technológiák” bevezetésének elősegítése

Fenntartható fejlődés:
•
•
•

Az organikus mezőgazdaság fejlesztése; hazai növény- és állatfajták termesztése, ill.
tenyésztése
Innovációs központok létrehozása és fejlesztése
A fenntartható gazdasági fejlődés elősegítése
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Európai örökség védelme:
•
•
•
•

Történelmi jelentőségű helyszínek és épületek hasznosítási tervek alapján történő felújítása
A kulturális világörökség megőrzése
Múzeumok felújítása, gyűjtemények létesítése az európai örökség bemutatására
Tömegközlekedés fejlesztése az európai kulturális örökség megőrzésével, illetve a
környezetvédelemmel összhangban

Humánerőforrás-fejlesztés, oktatás
•
•
•
•
•

Felnőttképzés, szakképzés, élethosszig tartó tanulás
A felsőoktatás és a magánszektor közötti együttműködés erősítése, a magánszektor
igényeinek megfelelő munkaerő képzése
Ösztöndíj-programok
Általános iskolák akadálymentesítése, napközi otthonos foglalkozások szervezése
A helyi, regionális, valamint központi hatóságok, önkormányzatok kompetenciájának
és adminisztratív kapacitásának növelése, beleértve információtechnológiai eszközök
használatát is

Egészségügy:
•
•
•
•
•

Betegségmegelőző és egészségfejlesztő tevékenységek ösztönzése
Mentálhigiéniai gondozás javítása
A szenvedélybetegségek elleni küzdelem
Az AIDS elleni küzdelem és a HIV fertőzött betegek kezelésének elősegítése
Egészségüggyel foglalkozó NGO-k kapacitásának fejlesztése

Gyermek- és ifjúságügy
•
•
•

Halmozottan hátrányos helyzetű – beleértve a roma kisebbséghez tartozó, valamint
fogyatékos – gyermekek integrációja
Integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának fejlesztése,
bővítése
Az állami gondozottak életkörülményeinek javítása és a társadalmi beilleszkedésük
elősegítése

Regionális fejlesztés és határon átnyúló együttműködés
•
•
•

Tömegközlekedés fejlesztése az európai kulturális örökség megőrzésével és a környezetvédelemmel összhangban
A demokrácia, partnerség és decentralizáció elvének biztosítása az EU külső határainál
A regionális fejlesztés különböző szintjeinek kompetencia növelése
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Bel- és igazságügyi együttműködés
•
•
•

A szervezett bűnözés –beleértve az embercsempészetet és emberkereskedelmet – elleni harc támogatása
A magyar és norvég rendőri szervek együttműködésének segítése
A schengeni vívmányok gyakorlati alkalmazása

Tudományos kutatás:
•
•

K+F közös kutatási tevékenység
Az előző területekhez kapcsolódó kutatás

2.2.2 Svájci Alap
A célterületek és a finanszírozási feltételek még mindig pontosítás alatt állnak, de várhatóan az
előzővel megegyező mechanizmus szerint kerül elosztásra

2.2.3 ETE
A korábbi INTERREG közösségi célkitűzésnek megfelelő program, amely határmenti, nagyrégiós (CADSES) és európai szintű együttműködéseket támogat. A pályázati feltételek, célterületek részleteiben valamennyire eltérnek az eddig megszokottól. Biztos változás a
határmenti fejlesztések esetében, hogy a tervezett projekteknek az eddiginél erősebb határon
átnyúló hatással kell rendelkezniük. Nem elégendő egy román partnerszervezet felmutatása, a
határ mindkét oldalán kell zajlani tevékenységnek, beruházásnak.
A pályázatokon való indulás érdekében aktív kapcsolat kiépítésére van szükség a határközeli
román megyék egyikében található településsel – javasolt testvérvárosi szerződés megkötése,
ápolása olyan településsel, amellyel a magyar nyelvű kommunikáció megoldható (operatív
munka megkönnyítése érdekében). Ugyancsak javasolt olyan munkatársak alkalmazása vagy
olyan munkaszervezet felállítása illetve szerződtetése, amelyeken keresztül a város nemzetközi
projektekben (angol nyelvű kommunikáció) is hatékonyan részt vehet.

3.

A NAGYOBB TÉRSÉGRE VONATKOZÓ KONCEPCIÓK, PROGRAMOK MEGHATÁROZOTTSÁGAI

Ezen dokumentumok bemutatásának az a célja, hogy bármely fejlesztés megvalósítása során
gyorsan be lehessen azonosítani, hogy az adott fejlesztési program mely fejezetéhez kapcsolódik, ezzel meggyorsítva, leegyszerűsítve a projekttervezést (fontos, hogy elég csak az egyes
fejlesztések operatív kidolgozása során az érintett fejezeteket részletesen tanulmányozni),
megkönnyítve a támogató nyilatkozatok beszerzését.
Ezeknek a dokumentumoknak fontos és szomorú ismérve, hogy megvalósításuk mögött tényleges források nem, vagy korlátozottan állnak rendelkezésre (maguk is az előző fejezetben
ismertetet forrásokat célozzák). Tehát egy fontos, írásban kinyilvánított szándékot fogalmaznak meg, de nincs saját eszközrendszere a megvalósításra.
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3.1 Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója
Az MTA RKK ATI Békéscsabai Osztálya által készített, mára elavultnak tekinthető Békés
megye fejlesztési koncepciójának az alapcélja, hogy Békés megye sikeresen integrálódjon a
modernizálódó magyar gazdaságba és társadalomba, egyúttal megállítva az elmaradott kistérségek végletes leszakadását is. Ennek érdekében három stratégiai célt tűzött ki:
•

A helyi gazdaság sikeres tradícióira támaszkodó, a lakosság jelenleginél magasabb színtű konvertálható képzettségre építő, az ezredforduló igényeinek megfelelő gazdasági
szerkezet kialakítása

•

Az alföldi településhálózat kínálta előnyöket kihasználva, a kistérségi együttműködés
fokozásával a megye minden lakosa könnyen és gyorsan érhesse el a mindenkori civilizációs színvonalnak megfelelő javakat és szolgáltatásokat

•

A sokszínű társadalmi (nemzetiségi, kulturális) és természeti értékek megőrzésével és
fejlesztésével egészséges és vonzó környezet megteremtése a megye lakossága és a
megyén (országon) kívül élők számára

A stratégiai célok elérését hat prioritás kitűzésével kívánta biztosítani:
•

Versenyképes gazdasági szerkezet kialakítása

•

A közlekedési és kommunikációs-informatikai rendszerek fejlesztése

•

A humán erőforrások fejlesztése

•

Vízbázis-védelem és környezet-fejlesztés

•

A belső kohézió erősítése; együttműködésre építő településhálózat-fejlesztés

•

A külső kapcsolatok fejlesztése; a regionális kohézió erősítése

A javasolt programok között turisztikai vonatkozású fejlesztési irányok is kijelölésre kerültek
„Az idegenforgalom fejlesztése” c. programban. Ezek gyógyturisztikai fejlesztéseken kívül a
konferencia- és üzleti turizmusra, a hobbi turizmus különböző szegmenseire (lovas, vadász,
vízi-, kerékpáros, ökoturizmus), valamint a belföldi kulturális és falusi turizmus fejlesztésére
helyezik a hangsúlyt.
Békés Megye Nemzeti Fejlesztési Terv Orientált Gazdaságfejlesztési Stratégiája
Békés megye gazdaságfejlesztési stratégiáját a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából a PROMEI Kht. készítette. A dokumentum 2003-ban került elfogadásra.
Fejlesztési irányvonalai a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjaihoz illeszkedve kerültek kijelölésre. A gazdaságfejlesztési stratégiában meghatározott hosszú távú cél:
Békés megye gazdasági és társadalmi fejlettségi szintjének növelése, az életminőség javítása.
Stratégiai célok:
•

Gazdasági versenyképesség növelése, új lehetőségekre koncentráló gazdasági szerkezet kialakítása
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•

Átfogó humánerőforrás-fejlesztés

•

Komplex megközelítésen alapuló terület- és infrastruktúrafejlesztés

•

Az ICT-szektor fejlesztése
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Prioritások:
•

Nagyvállalatok megyei beruházásainak ösztönzése

•

A megye munkaerő-megtartó képességének növelése, jövedelemszint emelése

•

Megyei képzettségi szint javítása

•

Elektronikus közigazgatás fejlesztése

•

Vállalkozások informatikai fejlesztése

•

KKV-k versenyképességének fokozása

•

Turisztikai lehetőségek hatékonyabb kiaknázása

•

Térségi kapcsolatrendszer és úthálózat fejlesztése, kohézió erősítése

•

Regionális, megyei, kistérségi együttműködés, intézményrendszer fejlesztése, illetve a
projektabszorpciós képesség növelése

•

Természeti értékek megőrzése, környezetfejlesztés, környezetvédelem

•

•Mezőgazdasági szektor EU-konform modernizációja

A fejlesztési dokumentumban tehát prioritási szinten jelenik meg a turizmusfejlesztés. A turizmus terén megfogalmazott fejlesztési projekt-javaslatok a turisztikai vonzerők fejlesztésére,
illetve a turisztikai fogadóképesség javítására helyezik a hangsúlyt.
Békés Megye Turizmusfejlesztési Stratégiai Terve
Békés megye turizmusfejlesztési stratégiáját a Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Közhasznú
Közalapítvány megbízásából a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának Marketing és Menedzsment Tanszéke készítette.
A fejlesztési dokumentum az alábbi stratégiai programok által meghatározott fejlesztési irányokat jelöli ki a megye turizmusának fejlesztése érdekében.
Stratégiai programok:
•

A megye turisztikai termékeinek szélesebb termékcsoportokba történő rendezése

•

A kínálati elemek bővítése, termékdiverzifikáció kitüntetett célcsoportok számára

•

Intenzív piacbefolyásolás Békés megye általános turisztikai ismertségének növelésére

•

Első látogatást célzó értékesítéspolitika kidolgozása

•

A turizmussal összehangolt infrastruktúra-fejlesztés támogatása

•

Együttműködések támogatása és ösztönzése
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Koordináció megvalósítása a lehetőségek jobb kihasználása és a hatékonyság elérésére
érdekében

•

A megye vállalkozói számára nyújtott képzések támogatása – szervezése

•

Utasfigyelő- és elemző rendszerek kiépítése a piaci reagálás gyorsítása érdekében
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II. A TELEPÜLÉS ADOTTSÁGAI
Jelen fejezet a településfejlesztési koncepció készítésére vonatkozó elvárások mellett az IVS
szempontrendszerét is követi az IVS későbbi elkészítésének megkönnyítésére.
A Magyar Köztársaság Helységnévkönyve (2007) és Helységnévtára (2006) adatai alapján a
város az alábbi statisztikai adatokkal jellemezhető (forrás: Központi Statisztikai Hivatal).
A helység hivatalos megnevezése:
Nemzetiségi név:
KSH-kód:
Igazgatási rang:
Régió kódja, megnevezése:
Megye KSH-kódja, megnevezése:
Kistérség kódja, neve:
Kistérség székhelye:
Körjegyzőségi kód, körjegyzőség székhelye:
Működő kisebbségi önkormányzat:
Terület (hektár) 2007. január 1-jén:
Lakónépesség 2007. január 1-jén:
Lakások száma 2007. január 1-jén:

Gyomaendrőd
33455
város
7
Dél-alföld
04
Békés
3405 Körös-szögi
Szarvas
1
– (önálló polgármesteri hivatalt működtető önkormányzat)
cigány, német
30 394
14 928
6 472

Távhívó körzetszám:
Vasútállomás:
Autóbusz-állomás:

66
Gyoma (2,0 km)
Gyomaendrőd (0,0 km)

A Körös-szögi kistérség Békés megye Észak-nyugati csücskében helyezkedik el, határos
Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyével.
A Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulást 1996. június 12-én alakította meg Békésszentandrás, Szarvas, Csabacsüd, Kardos, Kondoros, Hunya, Örménykút
települések önkormányzata és Békés megye Önkormányzata. Gyomaendrőd városa ugyanezen év november 11-én csatlakozott a társuláshoz. Így tulajdonképpen a létrejött társulás
tökéletesen lefedte a 3405-ös statisztikai kistérséget.
A Kormány 244/2003.(XII. 18.) számú rendelete rendezte a kistérségek lehatárolását, a települési önkormányzatok területi besorolásukra vonatkozó igényeik figyelembevételével.
Gyomaendrőd városa és Hunya község ekkor a Békési kistérségbe kérte besorolását. Így a
3405-ös statisztikai kistérséget a Kormány rendelet alapján 6 település alkotta: egy város: Szarvas, három nagyközség: Békésszentandrás, Csabacsüd, Kondoros és két község: Kardos és
Örménykút.
2007. január 1-től Gyomaendrőd városa és Hunya község újból a Körös-szögi kistérséghez
csatlakozott.
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A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN

Gyomaendrődről mint szerves egységről 1982. január 1. óta beszélhetünk, ugyanis ekkor
egyesült ezen a néven a református Gyoma és a katolikus Endrőd. Majd az így egyesült települést 1989-ben nyilvánították várossá. A település történelme két település, Gyoma és Endrőd
története.
Gyoma
Gyoma nevét 1332-ben említették először az oklevelek akkor még „Gama”-ként, majd 1444ben Gyoma néven. A név jelentésére kétféle magyarázatot ismerünk. Egyes vélemények szerint torok, torkolat; mivel a Körösök összefolyásánál helyezkedik el a település. A másik elmélet szerint a megnevezés személynévi eredetű. 1332-ben említi először hiteles adat Gama-t.
A falu első birtokosai az iktári Bethlenek voltak. A török hódoltság ideje alatt a falu sorsa azonos volt a többi alföldi településsel: hol a török csapatok, hol a tatár lovasok, hol a rácok
pusztításait szenvedte meg a lakosság. Voltak évek, amikor közel elpusztult a falu, s az időszak
végére teljesen elnéptelenedett.
Újkori történelme a Harruckern-féle újratelepítéssel kezdődött. A megye új birtokosa az idetelepülőknek komoly adó és egyéb kedvezményeket ajánlott fel, és arra is figyelt, hogy egy településre csak egyfajta vallásúak kerüljenek (így történt, hogy Gyomára főleg reformátusok,
Endrődre inkább katolikusok telepedtek le). Gyoma újratelepülésének hivatalos dátuma: 1717,
ami közvetlenül a folyómeder szélén lévő mintegy 10 hektár kiterjedésű magaslaton indult
meg. A letelepült lakosság állattartással, majd földműveléssel foglalkozott. A település történetének fontos alakja volt Csepcsányi Tamás, aki 1830-ban németajkúakat telepített Gyomára.
Ugyanezen évben megszerezte a vásártartási jogot, és szintén 1830-ban mezővárosi rangra
emeltette Gyomát.
A 19. század legnagyobb földesura Wodianer Albert volt, aki óvodát, iskolát és templomot
építtetett Gyomának. A jobbágyfelszabadítás után kialakult a tanyai gazdálkodás. A föld lényegében közép- és kisbirtokosok kezében volt. A legjellemzőbb földhasználati viszony a
haszonbérlet volt, pl. 1935-ben 1.179 bérlő művelt meg 12.294 ha földet. A bérlők a környező
falvakból, főleg Endrődről kerültek ki.
A települést Kner Izidor tette igazán ismertté, aki 1882-ben nyomdát alapított itt. Gyoma
ipara a 20. század elejére már megyei szinten is jelentős volt. Jellegét tekintve kézműipar volt,
segédek nélkül vagy egy-két segéddel dolgoztak a mesterek. A foglalkoztatás szempontjából a
malmoknak, az Ailer-féle téglagyárnak és a később világhírűvé vált Kner nyomdának volt jelentősége. 1858-tól már vasútja is, majd hídja is lett Gyomának, így lehetővé vált, hogy a település intenzíven bekapcsolódjon a környék gazdasági és kulturális életébe.
1877-től járási székhely lett a község bírósággal, ügyészséggel; vagyis a megye északi részének
regionális központjává emelkedett. A kultúrában a felekezeti elemi iskolák adták az alapot.
Gyoma létesítette a megye első óvodáját is (1841). Gazdasági iskolája, iparos tanonc iskolája
működött. Nagy mecénása volt a kultúrának a Kner család. Könyvtárat működtettek, támogatták az iskolákat és a sportéletet, példát mutattak a városszépítésben. A nyomda kiváló termékei, a szép könyvek révén Gyoma nevét megismerte egész Európa. Az első újság Gyomán
1922-ben jelent meg (Gyoma-Endrőd és Vidéke).
1945 után az ipar a kezdeti kézműipari hagyományokra támaszkodva erőteljes fejlődésnek
indult, és a foglalkoztatottságot tekintve hamarosan a mezőgazdasággal egyenrangú lett. Elő-

Tér és Terület Bt

Gyomaendrőd - Településfejlesztési koncepció
Helyzetelemzés

34……

ször az állami vállalatok fióküzemei kerültek Gyomára: Kötőipari Szövetkezet (1952-), Sütőipari Vállalat (1953-), Kazángyártó Vállalat (1967-). A mezőgazdaságban a kis TSZ-ek összevonása után két nagy TSZ – a Győzelem és az Alkotmány – , egy állami gazdaság – a Körösi –
és egy halászati szövetkezet – a Viharsarok – működött.
Mind a nagyüzemekben mind a háztáji gazdaságokban eredményes volt a gazdálkodás, az emberek építkeztek, a város akkor alakította ki a jelenlegi arculatát. Az általános iskolák mellett
középiskolák is létesültek a településen. 1951-55 között óvónőképző működött itt, 1954-ben
kezdte meg működését a mostani Kner Imre Gimnázium. Az ipari tanulókat képző intézetet
1955-ben szervezték újjá. A mezőgazdászokat képző Bethlen Gábor Szakképző Iskolát 1967ben indították meg ismét. Zeneiskolát is létesített a település 1949-ben. A közművelődés szolgálatában állnak: Városi Könyvtár (1949-), Katona József Művelődési Központ (1952-). A
Kner nyomda 1970-ben nyomdaipari múzeumot létesített. 1977 óta helyi sajtóval is jelentkezik a település. Az intézmények közül a legnagyobb idegenforgalmi jelentősége a Liget Fürdőnek van (1954), de sok vendéget vonz a Körös völgyének ezernyi szépsége is.
Endrőd
A település neve először egy 1416-ban keltezett, a váradi káptalan által kiadott oklevélben
szerepelt. Nevét feltehetően egy Endre nevű birtokosától kapta. 1425-ben már jelentékeny
településként említik a források, ahol 33 nemes család lakik. A hódoltság idején Endrődöt is
elpusztították a törökök, a tatárok, a rácok.
Az újratelepülés az l700-as évek legelején kezdődött, több hullámban zajlott le, és az 1760-as
években fejeződött be. Endrőd újratelepülésének hivatalos dátuma: 1731. Harruckern János
György földesúr katolikus vallásúakat telepített Endrődre. Ez a tényező később döntően befolyásolta a falu sorsát. A letelepült lakosság eleinte csak a saját szükségletére termelt. Később
állatokat tenyésztettek eladásra, majd ahogy az utak javultak, gabonafélék eladásával is kezdtek
foglalkozni. Katolikusok lévén, a családok 6-8, néha még több gyermek felnevelésére is vállalkoztak, úgyhogy a 19. század elején a környéken egyedülálló demográfiai növekedés indult
meg. A 19. század végére nyert létjogosultságot a tanyai gazdálkodási forma. Ennek a családi
keretek között történő gazdálkodási módnak Endrődön nagy hagyománya lett, úgyhogy 1930ra a lakosságnak több mint a fele tanyán élt és igen eredményesen gazdálkodott.
A kézműipar szinte minden ágában találunk hírneves dinasztiákat. Főleg a mezőgazdaságot
kiszolgáló kézműipar fejlődött: kovács, bognár, csizmadia. A bognárok olyan kocsi típust fejlesztettek ki, amelynek egy példánya ma is látható Ópusztaszeren. A kultúrában igen fontos
szerepe volt a tanyán élő embereknek. Ez a zárt közösség őrizte legtovább a magyar kultúra
kincseit: a szóbeli kultúrát, a szokás-kultúrát, de a szőttes mintákban őrizte az ősi motívumokat, a fonott és faragott tárgyakban pedig a formaművészetet. Ebben a tanyavilágban 11 olvasókör működött. Endrődön is volt iparostanonc iskola (1896-), mezőgazdasági népiskola
(1916-), és polgári iskolája is volt (1928-1948). A 20. század elején szülőotthon, szegényház,
járványkórház és három gyógyszertár fémjelezte az egészségügyet. Ebben az időben benzinkút
működött, volt egy szálloda, és a megyében az elsők között nyitotta meg Endrőd a moziját. A
Népház tekintélyes épülete 1930-tól működött, akkor még színházzal. Az Ipartestület felnőtt
kórust tartott fent.
A 19. század második felében egyre több paraszti birtok került a nagybirtokosok kezére, míg a
lakosság tovább nőtt, így végül elfogyott a felosztható földterület, s a parasztság jó része föld
nélkül maradt. Egy részük a környéken, főleg Gyomán próbált legalább földbérlethez jutni.
(ebben a törekvésben a legjelentősebb volt a póhalmi „földfoglalás”), majd a 20. század első
évtizedében megindult az elvándorlás a munkaerőhiánnyal küzdő Gyomára, és a kivándorlás
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az Újvilágba. Ebben az időben a megyéből Endrődről vándoroltak ki a legtöbben Amerikába.
Sokan elmentek kubikosnak, summásnak az ország legkülönbözőbb részeibe. Ezeknek a megélhetési gondoknak volt az egyik szomorú következménye az 1935-ös sortűz.
1945 után folytatódott az elvándorlás. Sok család elköltözött Újirázra, Ecsegfalvára,
Dunakömlődre, Németkérre, Garára, majd végül a sokgyermekes családmodellt felváltotta az
egykézés. 1946-ban Endrődszentlászló településrész kiválik Endrőd községből (1947 februárjától Hunya néven szerepel). A szövetkezetek létrehozásával (1960-as évek) megszűnt a tanyavilág, az emberek vagy beköltöztek a községbe (ekkor települt be Rigedváros és Csókási), vagy
elköltöztek más vidékre. Két nagy termelőszövetkezet működött: a Lenin és a Béke TSZ. Az
iparban a nagy hagyományokkal rendelkező cipőipar fejlődött ki (1949), és a Szabóipari Szövetkezet. A kultúrát jelenleg egy igen jó színvonalú általános iskola (Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola) a hozzá tartozó könyvtárral, a megcsappant funkciójú Népház jelenleg Közösségi Ház névvel, és az 1977. óta működő tájház képviseli. A sportélet a Barátság SC megalakulása óta igen szép eredményeket ér el. Sajnos tovább folytatódott az elvándorlás, s a lakosság
száma hét évtized alatt a felére csökkent. A népesség csökkenésére jellemző adat: míg 1930ban megközelítette a 14 000 lakost, jelenleg még a 6000 főt sem éri el Endrőd lakosságának
száma.

2.

A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ HELYZETÉRTÉKELÉS

2.1 Gazdaság
2.1.1 Ágazati szerkezet
Első szektor
Mezőgazdaság
Az évszázadok során kialakult termelési kultúra is az ökológiai adottságokat tükrözi. A folyótól északra eső területen (Körös jobb part) a rideg állattartás, esetleg őszi vetésű gabonafélék,
míg a délre eső területen (Körös bal part) a gabonafélék termesztése az általános. Ez utóbbi
részen, a Körös bal partján találhatók a megye legjobb kukorica-termesztési területei, illetve a
ma már csak mintegy 200 ha rizstermesztésre berendezett terület.
A mezőgazdaság tulajdonosi szerkezetére alapvetően a felaprózódott birtokok jellemzőek. A
30 ha alatti nagyságú birtokok a terület 70 %-án, 31-300 ha területű birtokok a terület 13 %án, míg 300 ha feletti nagybirtok mindössze a terület 17 %-án működik.
Szétszórtan a teljes közigazgatási területen találhatók tanyák, jellemzően a központi belterülettől távolodva ritkulnak. Öregszőlő és a kivezető országutak környékén a tanyák sűrűsödése
figyelhető meg.
Erdőgazdaság
A közigazgatási területen az erdőterület nagysága igen elenyésző, mindösszesen 956 ha; a termőterület 3,4 %-a. A déli területen nincs, míg a folyótól északra három nagyobb foltban
mintegy 380 ha erdő található, a többi a Hármas Körös hullámterében.
Halászat
A Hármas Körös szabályozása után visszamaradt holtágak kedvező lehetőséget teremtettek a
haltelepítésre. Kialakultak az intenzív horgászvizek.
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Második szektor
A városban jelenleg már számottevő ipar nincs. Gyomaendrőd iparszerkezetére a nyomda,
cipő, fa- és bútoripar, valamint az élelmiszeripar (de ez is visszafejlődőben) dominanciája a
jellemző. A rendszerváltás előtt az ipar zömében a könnyűipari ágazatban volt, de ma már
többségében kis és közepes méretű vállalkozásokban folyik a meghatározó cipő- és nyomdaipari tevékenység. De számos egyéb területen, így a fa- és bútoriparban, az építőiparban, az
élelmiszeriparban, a fémfeldolgozásban és a textiliparban is maradt meghatározó számú vállalkozás.
Kiemelkedő és meghatározó helyi cég pl. a közismert Gyomai Kner Nyomda Rt., a Németh
Nyílászáró-gyártó és Forgalmazó Kft.
Harmadik szektor
Szolgáltatás, kereskedelem
A hosszan elnyúló településen az alapellátást nyújtó szolgáltató és kereskedelmi létesítmények
mindenütt megtalálhatóak. Városi vagy térségi ellátást nyújtó nagyobb kereskedelmi létesítmények, bevásárló központok a korábban kijelölt új városközpontba települtek.

2.1.2 A vállalkozások helyzete
A rendszerváltás előtt jelentős szövetkezeti ipara volt a városnak. A gyomai városrészen: Vasés Fémipari-, Építőipari és Háziipari Szövetkezet működött. Megszűnésük után kis- és középvállalkozások formájában működnek tovább. Az endrődi városrészen az ENCI legképzettebb
szakmunkásai önálló vállalkozók lettek. A Szabóipari Szövetkezet viszont hagyományos formában működött tovább, napjainkban azonban sajnos folyik a felszámolása.
A munkaképes lakosságból székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó 1.027 fő, ebből
általánydíjas: 275 fő (2003. novemberi adat). A vállalkozások nagyságrendi sorrendje: kereskedelem-szolgáltatás, mezőgazdaság és ipar. A vállalkozások struktúrája pontosan tükrözi a
rendszerváltás óta lejátszódott társadalmi-gazdasági folyamatok helyi következményeit.
A kereskedelem és szolgáltatás dominanciája a kényszervállalkozások meghatározó szerepére
utal, hasonló összefüggés ismerhető fel az agrár ágazat vállalkozói szerkezetében is, hiszen itt
is a vállalkozások túlnyomó többségét az egyéni vállalkozók alkotják.
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2007
1579

2008
1579

Kiskereskedelmi üzletek száma
165
187
208
240
ebből élelmiszer jellegű
38
39
43
48
ruházati jellegű
11
13
14
19
Vendéglátóhelyek száma
52
62
67
78
Összes szálláshely szállásférőhelyeinek száma
589
589
729
729
kereskedelemi szállásadás
6
9
10
10
magánszállásadás
232
276
299
322
Vendégek száma összesen
22279
16191
20777
21320
kereskedelemi szállásadás
21547
15204
19826
19863
magánszállásadás
732
987
951
1457
Vendégéjszaka száma összesen
20619
15200
19828
19903
kereskedelemi szállásadás
17591
11762
16148
14485
magánszállásadás
3028
3438
3680
5418
Kivetett iparűzési adó (ezer Ft)
125218045 151179400 161047174 209675116
iparűzési adót fizető vállalkozások száma
1629
1638
1661
1579

250
52
19
82
729
13
13

Működő vállalkozások száma

2004
1629

2005
1638

2006
1661
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1579

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A 10 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalkozás
Telephely (utca)
MOL NYRT
Budapest Október huszonharm. u. 18.
GYOMAI KNER NYODA ZRT
Gyomaendrőd Kossuth u.
ENDRŐD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
Gyomaendrőd Hősök tere 10/2.
GABONATÁR ÉS LOGISZ.. KFT.
Budapest Népfürdő u. 22.
SEBŐK & SEBŐK KFT.
Gyomaendrőd Bajcsy Zy. u. 82.
CIVIS BAU MEISTER
Debrecen Nagy Lajos út 5.
OTP BANK RT
Budapest Nádor u. 16.
E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.
Debrecen, Kossuth út 41.
HŐTECHNIKA ÉS GÉPIPARI
KFT
Gyomaendrőd Kossuth u. 64.
SIKÉR KFT
Gyomaendrőd Tompa u. 4.

Tulajdonforma
magán
magán

Társulási
forma
Rt.
Rt.

magán
magán
magán
magán
magán
magán

Bt.
Kft.
Kft.

magán
magán

Kft.
Kft.

Rt.
Zrt.

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

2.1.3 A K+F helyzete
A település K+F potenciálja alacsony, ami a betöltött térségi szerepkörből és a gazdasági
szerkezetből együttesen adódik. Változás elsődlegesen a gazdaság remélt elmozdulásától várható.

2.1.4 Turizmus
A település idegenforgalmának alapját a város területén lévő Liget Fürdő, a Hármas-Körös, –
amely része a Körös-Maros Nemzeti Parknak – , továbbá a Hármas-Körösből kialakult holtág-rendszer adja. A Liget Fürdő látogatóinak száma éves szinten 80-100 ezer fő körül alakul.
Igen jelentős helyi fejlesztő energia rejlik a kellően még fel nem tárt, az Alföldön egyedülálló
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táji-, természeti adottságokban, a folyószabályozás során levágott kanyarulatok-, holtágak növény és állatvilágában.
Termál-és gyógyturizmus

Liget Fürdő :
A fürdő a Széchenyi Terv keretében, illetve Phare támogatással felújításra került, ami 2004
májusában fejeződött be. Az 1 Mrd Ft-os beruházásból egy 25x11 m-es medence, valamint
egy gyógyvizes, élményelemekkel bővített lazítómedencét tartalmazó új, fedett uszoda létesült,
illetve korszerűsítésre került a fürdő gyógyászati részlege is. A fürdő így jelenleg 4 kültéri és 4
beltéri medencével várja a vendégeket. Emellett komplett fizio- és balneoterápiás kezelést
nyújt, amelyet egyéb szolgáltatások (szauna, szolárium, fodrászat, kozmetika, vendéglátás,
játszótér) egészítenek ki.
Szeptember 30. és május 1. között csak a fedett létesítmények üzemelnek, a gyógyászati részleg egész évben fogad vendégeket. A fürdő 60,5 Celsius-fokos vizét 1960-ban gyógyvízzé minősítette az Egészségügyi Minisztérium. Az alkáli-hidrogénkarbonátos gyógyvíz idült
reumatikus, köszvényes bántalmak, törések, gyulladások (különösen nyálkahártya-, légcső-,
bél-, epehólyaghurut, vesemedence-gyulladás, gyomorfekély) kezelésére alkalmas.
A régi kút kimerülőben van, ezért 2002-ben új kutat fúrtak. Az új kút 1200 méter mélyről
kitermelt, 62 Celsius-fokos vizének gyógyvízzé minősítése folyamatban van. A Liget Fürdő
vendégforgalma a fejlesztéseket követően fokozatosan élénkül, amit aktív marketing tevékenységgel próbálnak még inkább dinamizálni.
A fürdő vendégei javarészt a környező településekről, illetve Dévaványáról, Mezőtúrról és
Kondorosról érkeznek, a külföldi vendégek aránya alacsony.

Ásvány-gyógyvizsgálati jegyzőkönyv

Kálium és Nátrium
Ammónium
Kalcium
Magnézium
Vas
Mangán
Litium
Kationok összesen

+

Na
K+
NH4+
Ca2+
Mg2+
Fe2+
Mn2+
Li+

1958-as

2005-es

eredmény

eredmény

(mg)
450,57

(mg/L)
433
4,22
1,82
7,0
1,3
0,103
0,02
0,05
448

1,66
8,5
Nem mutatható ki
0,81
Nem mutatható ki
461,61
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1958-as

2005-es

eredmény

eredmény
(mg/L)
2,63
<0,02
42,0
0,47
0,13
0,90
<3,0
1122
<0,10
0,22
1171

Nitrát
Nitrit
Klorid
Bromid
Jodid
Fluorid
Szulfát
Hidrogénkarbonát
Szulfid
Foszfát
Anionok összesen

NO3
NO2ClBrIFSO42HCO3S2PO43-

(mg)
Nem mutatható ki
55,0
0,2
0,33
1,70
14,80
1110,20
1182,23

Metaborsav
Metakovasav
Szabad szénsav
Oldott oxigén

HBO2
H2SIO3
CO2
O2

24,00
5,46
-

35
52
18,5
-

1673,30

1724,50

Összesen

-
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Aktívturizmus
Vízi turizmus
A Körös élő- és holtágai gazdagon behálózzák a kistérség területét, kedvező feltételeket teremtve a vízisportok gyakorlásához. A Körösök vízrendszere (Fehér-, Fekete-, Sebes-Körös,
Berettyó, Hortobágy-Berettyó, Keleti-főcsatorna) összességében hosszabb, mint a Tisza hazai
szakasza. A Fehér-Körös a romániai Tenkétől alsószakasz jellegű, jól hajózható, a SebesKörös a körösnagyharsányi fenékgátig gyorsfolyású, de onnantól megszelídül. A Fehér- és a
Fekete-Körös összefolyásából születő Kettős-Körös már nyugodt folyású, víztükre mintegy
60-70 méter széles, a víz mélysége átlagosan 6 méter. A Kettős-, illetve Hármas-Körös és
holtágai az ország legtisztább vizű folyói közé tartoznak, melyek a legtöbb szakaszon vízitúrázásra is alkalmasak. A vízi túrák számára ideális feltételeket teremt nyaranként a viszonylag
állandó vízszint, melyet a békésszentandrási duzzasztó biztosít. Komoly hiányosság azonban,
hogy a vízi túrázás infrastrukturális hátterének kiépítettsége kezdetleges, a megfelelő csónakátemelők, pihenőhelyek és kikötők vagy teljesen hiányoznak vagy kezdetleges kiépítettségűek.
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A Hármas-Körös gyomaendrődi szakasza a Körös-vidék legszebb, legromantikusabb vízparti
tája.
Vízi túrák szervezésével a gyomaendrődi Körös Kajak Sportegyesület foglalkozik, de egyre
több vállalkozás is szervez egynapos, hétvégi és egy hetes túrákat egyaránt. A térségen belül és
kívül működő vízi-sport egyesületek között rendszeres az együttműködés túrák és versenyek
lebonyolításában. Csak néhány vízi túrát, s az azokon résztvevők számát tartják nyílván (a
Hármas-Körösön leevezőknek bejelentési kötelezettségük van a Körös-Maros Nemzeti Park
felé), ezért csak becsülni lehet a Körösön évente leevezők számát.
A települést érintő vízi túra ajánlatok:
•

Gyomaendrőd – Szarvas – Békésszentandrás (53 fkm)

•

Gyomaendrőd – Szarvas – Békésszentandrás – Kunszentmárton – Csongrád –
Mindszent – Szeged (168 fkm)

Lovas turizmus
A térség adottságai, lovas hagyományai, egyéni szépségű tájai és nem utolsósorban a helyiek
lószeretete és szakértelme kedvező feltételeket nyújtanak a lovas turizmus számára.
A táj különösen alkalmas lovaglásra, lovas túrákra és távlovaglásra. A sík terep szinte korlátlan
lehetőségeket kínál a tereplovaglásra, a talaj pedig általában ideális. Kevés a nehezen járható
terep, inkább a földutak, gyepek, agyag-, illetve homoktalajok jellemzőek. A lovaglást akadályozó műtárgyak, ipari létesítmények, szilárd burkolatú utak, stb. gyakorisága alacsony. A Körös-Maros Nemzeti Park látogatható területein szinte háborítatlan ősállapotokat talál a vendég, ami különös vonzerőt jelent. Az időjárás is kedvező, mivel a kontinentális éghajlat kora
tavasztól késő őszig lehetővé teszi a lovas sportok űzését. A településen számos gazda tart
lovat, a lovak turisztikai célú hasznosítása azonban nem jellemző.
Kerékpárturizmus
A település és környéke domborzati jellegénél fogva kiválóan alkalmas kerékpáros túrák lebonyolítására. A kerékpáros turizmus szerelmesei egyre nagyobb számban keresik fel a térséget,
és a kisebb forgalmú főutakon, illetve az általában rosszabb minőségű bekötőutakon kerekeznek át a térségen. A kerékpárutak hossza viszonylag rövid, a kerékpározható, illetve kerékpározásra javasolt közutak és árvízvédelmi töltések azonban behálózzák a térséget, ezért számos
túraútvonal kialakítására nyílik lehetőség. A Körös mente kitűnő adottságokkal rendelkezik a
kerékpáros turizmus fejlesztéséhez, ezért kiemelt fontosságú, hogy mihamarabb kiépüljön a jó
minőségű kerékpárút-hálózat.
Rendezvény-, és fesztivál turizmus
A település kulturális, sport és gasztronómiai rendezvények színtere. A programok többsége a
városban kerül megrendezésre. Gyomaendrőd rendszeresen Nemzetközi Művésztábornak ad
otthont.
A térség hagyományos népi ételeinek elkészítéséhez kapcsolódnak a gasztronómiai versenyek.
Közülük népszerűségét és a résztvevők számát tekintve legjelentősebb a több napos
gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál, a Szent István Napi Nemzetközi Halfőző
Verseny, a Suttyomba Népművészeti Fesztivál.
Kiemelt rendezvények
•

Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
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•

Ghost’s Biker Party Motoros Találkozó és Sörfesztivál

•

Gyomaendrődi Nemzetközi Művésztábor

•

Nemzetközi VW Bogártalálkozó

•

Szent István Napi Nemzetközi Halfőző Verseny

•

„Suttyomba” Népművészeti Fesztivál Verseny
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Kulturális- és örökségturizmus
A település gazdag szellemi, kulturális és építészeti örökséggel rendelkezik. Jelentősek népművészeti értékei, hagyományai, építészeti emlékei.
A jelentősebb épített környezeti értékei közé a templomok, a kor jellegzetes építészeti stílusjegyeit hordozó polgárházak és a tájjellegű népi lakóházak sorolhatók. Az építészeti emlékek jó
példát szolgáltatnak arra, hogy hasonló értékek máshol is fellelhetők határainkon túl, de a magyar városokra jellemző összetételben máshol nem. Gyomaendrődön egymás mellett találhatók meg a különböző korok és stílusok emlékei. A város jelentősebb épített környezeti emlékei közé tartoznak a település templomai, a copf stílusú református templom, a Hauszmann
Alajos által tervezett neoromán katolikus templom, az erőteljesen klasszicista elemeket hordozó, eklektikus városháza, valamint a Kner Imre Gimnázium szecessziós épülete.
Az építészeti-kulturális vagyon jelentős részét képezik a templomok, melyek a keletkezés korának és a lakosság felekezeti összetételének megfelelően változatos építészeti stílusokat képviselnek. A népi építészet emlékei is fellelhetők: műemlék jellegű népi lakóházak, illetve tájház.
A népi építészet egyik jellegzetes példája az Endrődi Tájház épülete, amely a vidéki életmódhoz kapcsolódó használati tárgyakat és bútorokat állítja ki. A tájházban régészeti gyűjtemény is
látható, valamint emlékszobát rendeztek be az endrődi születésű író, Tímár Máté számára. A
tájház kézműves foglalkozásoknak és táboroknak is helyet biztosít.
A város történetét, hagyományait bemutató népművészeti, kultúrtörténeti értékeket, érdekességeket őrzik a múzeumok, helytörténeti gyűjtemények. Egyedülálló Magyarországon a
gyomaendrődi Kner Múzeum, az ország egyetlen nyomdaipari múzeumaként, melyet Kner
Izidor egykori lakóházában alakítottak ki. Szintén kuriózumnak számít a gyomaendrődi Motormúzeum, amely egy szenvedélyes gyűjtő és rekonstruáló tevékenységének köszönhető.
Sajnos a gyűjtemény napjainkban nem látogatható.
Természeti turizmus
A település kitűnő adottságokkal rendelkezik a természeti turizmus több ágazata tekintetében
is. Nagy területen találhatók viszonylag érintetlen területek, melyek igen gazdagok természeti
értékekben. A védett területek a Körös-Maros Nemzeti Park kezelésében állnak. Azok a területek, melyek nem állnak védettség alatt, de a természeti turizmus potenciális célterületei lehetnének – mint például a holtágak – sok esetben igen elhanyagolt állapotban vannak, ami
nem teszi lehetővé ezen területek turisztikai hasznosítását.
Az ökológiailag értékes területeken megvalósítandó turisztika fejlesztésekbe az önkormányzat
bevonja a Nemzeti Parkot is. Ilyen előremutató együttműködés keretében került kialakításra
1999-ben Gyomaendrődön egy tanösvény a Hármas-Körös mellett.
Gyomaendrőd jelentős természeti értéke a Hármas-Körös és holtágai. A település határában
16 holtág található, amely egyedülálló az országban. A Templomzugi-holtágon épült ki a Pájer
Strand és Kemping, de fürdésre több holtág vize is alkalmas. 1997-ben került kiépítésre, 2002-
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ben pedig felújításra az élőfolyót és a holtágat egyaránt érintő, 22 km hosszú ártéri túraút és
tanösvény, amely két szabad strandot is érint. Vízi-sportok folytatásához kajak illetve kenu
bérlése a szabad strandon van lehetőség.
A Körösök élő és holtágai a horgászturizmus, az apróvadakban gazdag erdők pedig a vadászturizmus kedvelt célterületei, de az egyedülálló természeti környezet jelentős számú természetjárót is vonz a térségbe.
Horgászturizmus
A Hármas-Körös és holtágai azok, melynek köszönhetően a települést népszerű horgászparadicsomként tartják számon. Kedvelt horgászhelyek: a Hármas-Körös és holtágai – különösen
a Peresi-holtág, a Templomzugi-holtág és a Falualji-holtág (Gyomaendrőd). A vizekben megtalálhatóak a Magyarországon honos halak, leggyakoribb a ponty, a kárász, a keszeg, a harcsa,
a süllő, az angolna, a busa, a holtágakban a törpeharcsa is.
Vadászturizmus
A vadászatnak a településen nagy hagyománya van. Az ártéri erdők igen értékes apróvadállománynak adnak otthont, itt található az ország legnagyobb fácánállománya, emellett gyakori
apróvad a mezei nyúl is. Jelentős a terület őzállománya, de előfordul a szarvas, a vaddisznó, s
a vízimadarak közül a tőkés réce is. A vadászati idény ősztől tavaszig tart. A szomszédos romániai területeken lényegesen olcsóbb a vadászat, de a jó adottságok miatt mégis sok külföldi
részesíti előnyben a területet más vadászterületekkel szemben.
A vadgazdálkodást és a helyi vadászturizmus szervezését a helyi vadásztársaságok irányítják.

2.1.5 A helyi gazdaságfejlesztés eszközei
Ipari Park
A befektetők számára tisztázott tulajdoni viszonyokat, kiépített infrastruktúrát és egyre bővülő szolgáltatásokat kínáló ipari parkok a gazdasági fejlődés magterületei.
Gyomaendrőd város 1999-ben ipari parkot létesített a város belterületén (hrsz. 3741/30) azzal
a céllal, hogy motorja legyen a város fejlődésének. Az önkormányzati tulajdonú, 40 ha-os ipari
park (amelyből még 15,5 hektár szabad) zöldmezős beruházások számára kínál területet. Az
ipari park területének 40%-a teljes infrastruktúrával ellátott, a további területek infrastruktúrájának kiépítését 5 éves távlatban kívánják megvalósítani.
Az ipari park egyik legfőbb előnye, hogy a 120-as nemzetközi vasúti folyosó közvetlen közelében található, ezáltal ennek a szállítási módnak kiváló lehetőségei kínálkoznak. A park lehetőségeket kínál új zöldmezős beruházások tekintetében a kis- és középvállalkozások számára,
jól működő ipari környezetével, olcsó telekáraival. A park egyik legfőbb hátránya, hogy nem
működik inkubátor intézmény benne, de szükség lenne egy az új (szolgáltató) vállalkozások
indulását segítő inkubátorházra is.
Az ipari park működtetője a Gyomaszolg Ipari Park Kft. Az ipari park profilja tágan került
meghatározásra, környezetszennyező iparágakon kívül valamennyi ipar- és szolgáltatási ágazatokból várnak befektetőket, de különösen preferáltak a térség ipari hagyományaihoz illeszkedő
cipő-, bútor-, nyomda-, és élelmiszeripari, továbbá az informatikai, elektronikai befektetések.
Az iparterületre a befektetők betelepítése megkezdődött. A betelepülő vállalkozásokat 2007-ig
iparűzési adó-kedvezmény illette meg. Az ipari park területén tervezett a kisvállalkozások működését segítő inkubátorház létesítése.
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2.1.6 Külső elérhetőség
Közúti kapcsolatok
A város országos és megyeközponti kapcsolatai: Szarvas felé a 44-es főközlekedési úton
Kecskemét, a főváros és Békéscsaba; illetve a Gyomaendrődön áthaladó 46-os főközlekedési
út Szolnokon keresztül Budapesttel, ill. Mezőberényen keresztül Békéscsabával biztosít megfelelő kapcsolatot.
46. sz. II. rendű főút
A város és közigazgatási területe az országos közúthálózat rendszerébe szervesen illeszkedik. Hiányzó térségi kapcsolata nincs. Legfontosabb útvonala a 46. sz. II. rendű
főút (Törökszentmiklós – Mezőberény), mely ÉK-DNY-i irányban „kettészeli” a területet. Mint másodrendű főút Törökszentmiklósnál a 4. sz. I. rendű főúthoz, Mezőberénynél a 47. sz. II. rendű főúthoz biztosítja a közúti kapcsolatot. Külterületi nyomvonala megfelelő, egyéb vonatkozásban felújításra, korszerűsítésre szorul. Forgalma ~
3700 E/nap, a tehergépkocsik aránya 13 %.
A külterületi kerékpáros-forgalom a Harcsás-zugi üdülőterületre vezető szakaszon jelentős, egyéb szakaszokon az aránya ~ 2 %. Sávok száma: 2 x 1.
443. sz. II. rendű főút
A Szarvas – Gyomaendrőd kapcsolatát biztosító útvonal a 44. sz. főút és a 46. sz. főút
összekötését szolgálja. A főút nem csak a két város közötti forgalmat biztosítja, hanem
a Szarvas – ÉK-i megyerész átmenő forgalmának levezetésére is szolgál. Nyomvonala
megfelelő, egyéb vonatkozásban korszerűsítésre szorul.
Sávok száma: 2 x 1. Forgalma ~ 3100 E/nap, a tehergépkocsik aránya 11 %. Kerékpáros-forgalma: 4 %.
4231. sz. mellékút
A Gyomaendrőd – Dévaványa összekötését biztosító mellékút elsősorban a két város
forgalmi kapcsolatában fontos, de a Gyomaendrőd – Dévaványa – Ecsegfalva – Kisújszállás viszonylatban térségi kapcsolatot is ellát. A teherforgalom aránya 10 %. Kerékpáros-forgalma: 3 %. Forgalma ~ 1100 E/nap, mely nem tükrözi ténylegesen betöltött szerepét a korábbi évek burkolatállapot-rosszabbodása miatt.
4232. sz. mellékút
A Körösladány – Gyomaendrőd összekötő út sajátos szerepkört tölt be, mert forgalomvonzó hatása K – NY-i irányban egészen Szarvas – Körösnagyharsány vonatkozásában érzékelhető. Ezt erősítik majd a közúthálózat-fejlesztési tervekben is megfogalmazott útvonalak.
A két települést összekötő közút közvetlen kapcsolatot biztosít a 46-os és 47-es sz.
másodrendű főutakkal is.
Nyomvonala megfelelő, egyéb vonatkozásban korszerűsítésre szorul.
Sávok száma: 2 x 1. Forgalma ~ 1200 E/nap, tehergépkocsi-forgalom 15 %. Kerékpáros-forgalma: 7 %.
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4642. sz. mellékút
Az endrődi városrészből induló összekötő út a Gyomaendrőd – Kondoros – Szentes
irány feltárását biztosítja, miközben a távlati fejlesztések szerint a Kondoros – Makó
közti kapcsolat által is jelentős szerepet fog kapni.
Nyomvonala megfelelő, korszerűsítése térségi szerepkörének megfelelő szinten szükséges.
Sávok száma: 2 x 1. Forgalma ~ 1150 E/nap, tehergépkocsik aránya 10 %.
42331. sz. vasútállomási út
Az országos közúthálózat részét képezi a Nagylapos vasútállomási hozzájáró út. A ~
500 m-es útvonal szerepköre, forgalma csekély, de a 46-os főúttal és a külterülettel való kapcsolata miatt fontos.
Egyéb mellékutak
A külterületen található egyéb utak mezőgazdasági ill. szolgáltató jellegű célokat szolgálnak (pálhalmi, simai, gyárdűlői). Forgalmuk alacsony, de fontos gazdasági érdekek
fűződnek hozzájuk. Nem képezik az országos hálózat részét, önkormányzati kezelésűek. Fenntartásuk, korszerűsítésük az érdekeltek bevonásával folyamatos feladatot jelent.
Vasúthálózat
Gyomaendrőd fontos vasúti gócpont. A közigazgatási területen halad át É – D-i irányban a
Budapest – Lökösháza nemzetközi törzshálózati fővonal (E56) jelentős és fejleszthető vasútállomással a gyomai városrészben, továbbá Nagylapos területéhez kapcsolódóan.
Korszerűsítése, 160 km/h sebességű paraméterekre történő átépítése, a vasúti átjárók átépítése folyamatban van, ezért a jelenlegi állapotot részleteiben nem tárgyaljuk.
A vasúti fővonalhoz kapcsolódik a Vésztő – Gyomaendrőd 127. sz. vasúti mellékvonal.
Nyomvonala, területe adott. A megye É-i részének vasúti feltárásában fontosa szerepe van.
Fenntartásán kívül jelentős fejlesztés nem várható, mivel a Körösnagyharsány – Románia
kapcsolat kérdése bizonytalan.
Vízi úthálózat
A Hármas-Körös alkalmas vízi szállításra, a II. osztályú vízi út kategóriába tartozik. Bár a 20.
század elején még intenzíven használták erre a célra, jelenleg azonban csak alkalmi sétahajó
járatok közlekednek a nyári időszakban.
A Hármas-Körös és a holtágak nyújtotta lehetőségek közül egyedül a vízi turizmus érzékelhető, a teherfuvarozáshoz a feltételek hiányoznak. Nagyobb perspektívát a csongrádi vízlépcső
és a Duna – Tisza-csatorna megvalósítása hozna, de ez nem a város kompetenciája.
Légiközlekedés
Személy és áruforgalom lebonyolítására alkalmas jelentős repülőtér a térségben nincs.
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2.2 Társadalom
2.2.1 Demográfia (szerkezet és prognózis)
Gyomaendrőd város lakosszáma a Központi Statisztikai Hivatal 2003. december 31-i adatai
alapján 15 746 fő. A lakosság megoszlása nemek szerint: férfi 7 530 fő, nő 8 216 fő. 2008-ban
az önkormányzat saját adatai szerint a lakónépesség 14 748 fő, az állandó népesség 14 972 fő.
A város állandó lakosainak száma csökkenő tendenciát mutat. A település és vonzáskörzete
egy fogyó népességű, elöregedő lakosságú kistérség. A népességfogyást az elvándorlás és a
halálozásoknak a születéseket meghaladó aránya együttesen okozzák.
2. Táblázat

Lakosok számának alakulása
Időpont

lakónépességének
száma
14 928
14 964
15 095
15 180
15 344
15 523
15 660
15 454
15 648
15 816
15 883
15 956
16 058
15 830
16 055
16 218
16 361
16 495

2007. január 1.
2006. január 1.
2005. január 1.
2004. január 1.
2003.január 1.
2002.január 1.
2001.február 1. (népszámlálás)
2000.január 1.
1999.január 1.
1998.január 1.
1997.január 1.
1996.január 1.
1995.január 1.
1994.január 1.
1993.január 1.
1992.január 1.
1991.január 1.
1990.január 1. (népszámlálás)

A helység
lakásainak

területnagysága
(hektár)

6 472
6 467
6 471
6 478
6 478
6 455
6 470
6 572
6 590
6 587
6 560
6 586
6 568
6 582
6 608
6 602
6 596
6 594

30 394
30 394
30 398
30 398
30 398
30 398
30 398
30 398
30 398
30 395
30 395
30 395
30 394
30 394
30 394
30 394
30 394
30 394

© Központi Statisztikai Hivatal, 2007

Lakónépesség alakulása (1990-2007)
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Állandó népesség
férfi
0-3
nő
férfi
4-6
nő
férfi
7-18
nő
férfi
19-62
nő
férfi
63
nő
férfi
összes
nő
mindösszesen
előzőhöz
fogyás
bázishoz

1999
263
269
210
260
1145
1149
4716
4768
1266
1819

2000
238
261
211
247
1130
1122
4707
4758
1244
1828

2001
265
264
207
208
1098
1113
4708
4713
1226
1847

2002
265
262
202
192
1046
1089
4717
4679
1238
1850

2003
267
258
192
198
1018
1068
4682
4623
1219
1874

2004
301
271
178
187
982
1028
4681
4623
1210
1887

2005
284
268
202
201
955
996
4645
4601
1202
1883

2006
293
261
197
196
936
990
4612
4549
1220
1890

2007
279
235
225
214
902
958
4552
4508
1231
1868

2008
249
216
215
209
908
922
4497
4476
1225
1851

7600 7530 7504 7468 7378 7352 7288 7258 7189 7094
8265 8216 8145 8072 8021 7996 7949 7886 7783 7674
15865 15746 15649 15540 15399 15348 15237 15144 14972 14768
100% 99,2% 99,4% 99,3% 99,1% 99,7% 99,3% 99,4% 98,9% 98,6%

100% 99,2% 98,6% 98,0% 97,1% 96,7% 96,0% 95,5% 94,4% 93,1%

Korcsoportos megoszlás
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465

4-6 év

470

458

415

394

390

365

403

393

439

424

7-18 év

2294

2252

2211

2135

2086

2010

1951

1926

1860

1830

19-62 év

9484

9465

9421

9396

9305
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9246

9161

9060

8973

63 év felett
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korcsoportos megoszlás
1999-ben
férfi
nő

korcsoportos megoszlás
2008. (XI. 20.)
férfi
nő

63

16,66%

22,01%

63

17,27%

24,12%

19-62

62,05%

57,69%

19-62

63,39%

58,33%

7-18

15,07%

13,90%

7-18

12,80%

12,01%

4-6

2,76%

3,15%

4-6

3,03%

2,72%

0-3

3,46%

3,25%

0-3

3,51%

2,81%
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A lakosság korosztály szerinti arányát tekintve is megállapítható a város lakóinak elöregedése.
Jól látható, hogy a 18 év alatti korosztályoknak nem csak az abszolút száma csökken folyamatosan – kisebb ingadozásoktól eltekintve – , hanem a népességen belüli arányuk is folyamatosan visszaesett az elmúlt tíz évben.
Az évenkénti születések számát vizsgálva a hét év átlaga 130 fő. Az 1980-as évek 200 fős átlagához képest 35 %-os a csökkenés.
Az is látható, hogy a munkaképes korúak száma is folyamatosan csökkent a vizsgált időszakban, és ezt az sem ellensúlyozza, hogy ugyanakkor a népességen belüli arányuk minimális
emelkedést mutat.
A 63 éven felüli korosztály száma gyakorlatilag stagnálónak mondható, ami az előző folyamatokkal együttesen vizsgálva jól mutatja, hogy a népességen belüli arányuk viszont emelkedő
tendenciájú.
Az előző folyamatokról összefoglalóan elmondható, hogy a település népessége folyamatosan
fogy úgy, hogy ezzel egy időben a város lakosságának elöregedése is jellemző.
Társadalmi szerkezet
A helység lakóinak nemzetiségi kötődése 2001-ben: magyar: 94,5%; cigány: 0,8%; német:
0,3%; szlovák: 0,1%; ismeretlen, nem válaszolt: 5,3%.
A helység lakóinak vallási összetétele 2001-ben: római katolikus: 36,3%; görög katolikus:
0,3%; református: 17,7%; evangélikus: 2,3%; más egyházhoz, felekezethez tartozik: 0,5%; nem
tartozik egyházhoz, felekezethez: 31,9%; ismeretlen, nem válaszolt: 11,0%.

2.2.2 Képzettség-műveltség (humánkapacitások)
Magyarország iskolázottsági térképén, az alföldi települések iskolázottságát tekintve
Gyomaendrőd átlagos, vagy annál jobb mutatókkal rendelkezik. A középfokú végzettségűek
aránya 1960 és 1990 között az átlag fölé emelkedett. Az érettségizettek aránya 1990-ben a
többi településhez viszonyítva magas, s kevés azon 60 éven felüliek száma, akik egyetlen osztályt sem végeztek. Az adatok a település oktatási rendszerének 1960 és 1990 között végbemenő jelentős javulását tükrözik3. A lakosság iskolázottsági mutatója napjainkban romlott a
90-es évekhez viszonyítva.

2.2.3 Munkanélküliség-foglalkoztatás (foglalkoztatási viszonyok)
A város lakosságának munkához való hozzájutási lehetőségét jól szemlélteti az alábbi táblázat:
időszak
2004.01.01. .-12.31.
2005.01.01. .-12.31.
2006.01.01. .-12.31.
2007.01.01. .-12.31.
2008.01.01-10.31.

aktív korú rendszeres szociális
segélyezettek átlag-létszáma
255
315
294
366
388

regisztrált álláskeresők átlaglétszáma
777
849
798
840
906 (2008.01.01-09.30.)

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

3

Híves Tamás: Kartográfiai ábrázolás lehetőségei az oktatásban (Forrás: Közoktatási Fejlesztési Terv 20042010)
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Segélyezettek illetve álláskeresők szám 2004-2008
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fő
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Az előzőekből megállapítható, hogy a regisztrált álláskeresők éves átlaglétszáma 2004. január
1-től 2008. október 31-ig 129 fővel növekedett. Ez a növekedés folyamatosnak tekinthető, és
a kiindulási adathoz képest 16,6%-os emelkedést jelent.
Ez idő alatt azt is el lehet mondani, hogy a munkaképes korosztályon belül a rendszeres szociális segélyben részesülők száma is növekedett, az előző időszakot nézve 133 fővel. Ez a kiindulási létszámhoz képest 52,1%-os emelkedést jelent, ami rendkívül nagy és egyre növekvő
terhet ró az Önkormányzatra az állami források csökkenése mellett.
Rendszeres szociális segélyben a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és
családtagjaik (egészségkárosodott vagy nem foglalkoztatott vagy támogatott álláskereső) részesülnek, így a létszám nem csak a munkanélküli ellátásból kikerültek számát tartalmazza.
Az előző két emelkedő adatsor mindenesetre azt mutatja, hogy lakosságon belül folyamatosan
emelkedik a munkához nem jutók száma, ami egyben folyamatos elszegényedésüket is jelenti.
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2.3 Természeti és épített környezet
2.3.1 A természeti környezet adottságai
A természeti adottságok és értékek, a környezet és a természet minősége, annak alakítását
befolyásoló fontosabb tényezők bemutatása.
Természeti adottságok és értékek
Gyomaendrőd közigazgatási területének kisebb része természetföldrajzi szempontból az Alföld Körös-Maros köze középtáján belül a Békési-sík kistájhoz, nagyobb része – a közigazgatási terület É-i fele – a Berettyó-Körösvidék középtájon belül a Körösmenti-sík kistájhoz tartozik. Az egymástól jelentősen eltérő tájkarakterek a tájvizsgálat során már a helyszíneléskor
felismerhetőek voltak. Az előbbire az intenzív mezőgazdálkodás, az utóbbira a morotvákkal,
holtmedrekkel, csatornákkal tarkított gyepterületekkel, erdőfoltokkal szabdalta tájkép jellemző.
A vizsgált terület kisebb része az alacsony ármentes síkságok domborzattípusba sorolható, a
Körös és a Maros hordalékkúpjainak peremi zónájához tartozik. A terület nagyobbik, É-i része alacsony ártéri síkság domborzattípusba sorolható, tengerszint feletti magassága 8694mBf.
A közigazgatási terület kisebb részén a löszös üledéken kialakult, vályog mechanikai összetételű, jó termékenységű (III. oszt.) alföldi mészlepedékes csernozjom talajok találhatóak. Ezen kívül
előfordulnak agyagos vályog mechanikai összetételű, nem felszíntől karbonátos, IV. talajminőségi kategóriába sorolt réti csernozjom talajok, valamint mélyben sós, IV. vagy V. talajminőségi kategóriába sorolt változataik is. A vizsgált terület É-i részén az öntésterületeken agyagos
vályog mechanikai összetételű, alacsony szervesanyag-tartalmú réti öntéstalajok alakultak ki.
A vizsgált terület éghajlata mérsékelten meleg, száraz. A napsütéses órák évi összege 2000
óra körüli, az évi középhőmérséklet 10,2-10,4 °C között alakul. Évente 550-570 mm csapadék
hull. A leggyakoribb szélirány az É-i és a D-i, az átlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s közötti.
Gyomaendrőd közigazgatási területének középső része folyóvizekkel és holtmedrekkel sűrűn
behálózott – mely alföldi viszonylatban ritka adottság – , egyedi karaktert nyújtva a településnek. A település legjelentősebb vízfolyása a Hármas-Körös. A terület vízrendszerére jellemző,
hogy a Hármas-Körös folyó két oldalán (holtágak), ill. a közigazgatási terület É-i részén több
vízfolyás, csatorna található, míg D-re kevesebb. Jelentősebb mellékvizei a Lórés-siratóicsatorna, a Telki-Peresi-csatorna, az Udvarnoki-csatorna, a Malomzug-Simafoki-csatorna, a
Szandazugi-csatorna, a Fazekaszugi-csatorna és a Daru-laposi-csatorna. A Hármas-Körös és a
csatornák vízminősége változó. A folyókon a hóolvadáskor jelentkező árvizek a legjellemzőbbek, a nyári árvizek igen ritkák. Csapadékosabb időszakokban a talajok kötöttsége, rossz vízvezető képessége miatt – az É-i részen – belvizek veszélyeztetik a területet. A vizsgált térség
száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület.
A talajvíz 2-4 m körüli mélységben található, mennyisége jelentéktelen. A rétegvíz mennyisége
1-1,5 l/s.m2. Az ártézi kutak száma nagy, vízhozamuk mérsékelt. Gyomán és Endrődön
gyógyvízkincs található, Gyomán 64°C, Endrődön 84°C hőmérsékletű melegvizet termelnek
és hasznosítanak fürdésre.
A fenti adatok a térség száraz jellegét tükrözik.
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A vizsgált terület növényföldrajzi szempontból az Alföld flóravidékének (Eupannonicum)
Tiszántúli flórajárásába (Crisicum) tartozik. Jellegzetesebb potenciális erdőtársulásai a
partmenti bokorfüzesek (Salicetum triandrae), a fűz-nyár ligeterdők (Salicetum albae-fragilis
hungaricum) és a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum hungaricum). A nyílt társulások között gyakoriak a törpe iszapkáka-társulások (Dichostylo-Gnaphalietum), a farkasfogtársulások (Bidentetum tripartiti) és az ártéri mocsárrétek (Alopecuretum pratensis). Sajnos a
honos erdőtársulásokat a vizsgált terület nagy részére jellemző szántóföldi gazdálkodás többnyire elpusztította, az egykori gazdag növényvilágra a mezőgazdálkodásra alkalmatlan szikeseken található pusztai gyepek, valamint a mélyebb fekvésű, gyakori vízborítású területeken az
ártéri liget- és láperdők maradványai emlékeztetnek.
Természet és tájvédelem
A Hármas-Körös völgye – a város területének jelentős hányada – a Körös-Maros Nemzeti
Park része. Az Alföldön szinte egyedülálló táji és természeti adottságok alakultak ki. A folyószabályozás során levágott kanyarulatok, holtágak keletkeztek, jellegzetes növény és állatvilág
alakult ki.
A város közigazgatási határa kiterjed a Dévaványai Tájvédelmi Körzet területére is.
Az önkormányzat 1996. márciusi döntése szerint a város észak-nyugati - nyugati részén található Csejt-pusztai terület helyileg védett, mert az ott található ősgyepen táplálkozik és költ a
szigorúan védett túzok. A terület nem összefüggő, mozaikszerűen helyezkedik el.
Környezetvédelmi szempontból védelmet élvez a város központjában elterülő Erzsébet liget.
A század elején telepített tölgyfák és maga a liget komoly értéket képvisel.
Egyedi védettséget kapott a Torzsás-zug belső partján álló 68 db szelídgesztenyefa, mivel ezek
különlegességnek számítanak a száraz alföldi klímában.
Tájhasználat értékelése
A térségben különösen a Hármas-Körös bal partján fekvő részen a szántók nagy arányát a
kiváló minőségű talajok indokolják. A tájat lösztölgyes maradványok, akácos ligetek, fasorok
tagolják. A magasabb talajvizű, elszikesedő helyek szikes pusztai legelőként hasznosulnak. A
kiterjedt természetvédelmi területek a rekreációs hasznosítás és a turizmus számára kiváló
lehetőséget biztosítanak.
Gyomaendrőd az Alföld délkeleti részén, a Békési-sík és a Körösmenti-sík találkozásánál fekszik. A település területének nagy része hajdan a térséget sűrűn átszövő Körösök és mellékvizeik árterülete volt. A tájat nagykiterjedésű nádasok, mocsarak, rétek, erdők uralták, a táj képét
a buja növényzetű, gazdag állatvilágú mocsárvilág jellemezte. A kiterjedt gyepterületek miatt a
településen élők főleg állattartással foglalkoztak, mely a 19. század második feléig külterjes
formában folyt. A szántóföldi növénytermesztés elterjedésének a kedvezőtlen természeti
adottságok (időszakos elárasztás, pangó belvizek keletkezése, nehezen művelhető, rossz vízvezető képességű talaj) szabtak gátat. A szeszélyes vízjárás következtében a folyamatosan művelhető terület a 18-19. század fordulójáig az egész határnak mindössze csekély részét tette ki.
A táj arculatát évszázadok óta a mezőgazdasági termelés – kezdetben főként az állattenyésztés, később az egyre nagyobb teret hódító földművelés – határozza meg, döntő változást
azonban a vizsgált terület tájképi megjelenésében, tájszerkezetében, növény- és állatvilágában
a 19. sz. második felében végzett folyószabályozások hoztak. A folyószabályozásokat követően a község határa szinte teljes egészében mezőgazdasági területté vált, háttérbe szorítva ezzel
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a természetes növény- és állatvilágnak teret adó élőhelyeket. Napjainkban a külterületnek kb.
83 %-át borító szántóterületek uralják a tájat, kisebb-nagyobb szigetszerű foltokat hagyva
csupán a természetes és természetközeli növénytársulásoknak (ősgyep, vizes élőhelyek és ligeterdő maradványok). A lecsapolások következtében jelentkező vízhiány miatt a növénytársulások szerkezete is megváltozott, ezért az egykori vizes élőhelyekről árulkodó gyepterületek
csak néhány helyen maradhattak fenn.
A rövid tájtörténetből is látszik, hogy Gyomaendrőd mindig is döntően agrár település volt,
ipari-agrár szerkezetűvé csak az utóbbi 50 év alatt vált. A külterület jelentős részét ma is mezőgazdasági területek borítják, közülük a szántó művelési ág az uralkodó. A művelés alá
vont területek fentebb említett nagyarányú emelkedése mellett jelentősebb változás a szántóterületek mennyiségében és minőségében a tagosítás után következett be. A településen működő termelőszövetkezetek hatalmas táblákat műveltek egyben, a fejlett agrotechnika (gépesítés, kemikáliák használata) és a talaj adottságainak kedvezőbbé tétele céljából végzett komplex
melioráció a termésátlagok növekedését eredményezték. A természetes növénytársulásokkal
fedett gyep- és erdőfoltok egy része éppen a táblák összevonásának és egyben művelésének
esett áldozatul.
A mezőgazdasági termelés szerkezetében a rendszerváltozás eredményezett újabb változást. A
termelőszövetkezetek tönkrementek, feloszlottak, a külterületi földek a kárpótlás során sok
tulajdonos kezébe kerültek. Az egykori téeszekből több gazdasági társaság és szövetkezet alakult, melyeken kívül a magántulajdonosok is részt vesznek a határ művelésében. A földek
átlagosan 23 aranykorona értékűek. Az összeérő szántóterületek kultúrsztyepp jelleget kölcsönöznek a tájnak, melyet a szántóterületek közé ékelődő erdők, gyepfoltok, csatornák látványa
old és tesz barátságosabbá. A térségre jellemző meleg, száraz éghajlat elsősorban a szárazságtűrő kultúráknak kedvez.
Gyomaendrőd szántóterületein is túlnyomórészt melegigényes, szárazságtűrő növényeket,
búzát, kukoricát termesztenek, igényesebb növények termesztésére elsősorban öntözés mellett
nyílna lehetőség.
A szántóterületek kiterjedésének növekedésével jelentősen lecsökkent az egykor nagykiterjedésű felületeket borító gyepterületek (rétek és legelők) aránya, melyek hajdan az állattartás színterei voltak. Az állattenyésztés a múlt század előtt még vezető helyen állt a mezőgazdasági
ágazatok között. A szarvasmarha-, ló-, sertés- és juhtartás külterjes formában folyt. A gyepterületeknek napjainkban nem annyira az állattartásban betöltött szerepük, mint inkább ökológiai és természetvédelmi jelentőségük említendő. A szikes puszták, az ősgyepek értékes növények és állatok élőhelyei, madarak táplálkozóhelyei, valamint a szántóterületek közrefogásában
mint természetközeli élőhelyek, a Körös-vidék ökológiai folyosóinak fontos építőkövei.
Gyomaendrőd közigazgatási területén található egykori zártkerti területek a holtágak körül
helyezkednek el, a telkek út felőli része hagyományos kiskertnek tekinthető – melyet a helyiek
zöldség-, és gyümölcstermesztésre használnak – , a vízparti része pedig pihenőkertnek. A település ÉNy-i határában lévő Templom-zugi, Sóczó-zugi és Bónom-zugi területeken egyre több
helyen csak pihenőkertként (üdülőterületként) használják a telkeket. Hagyományos kiskertnek
mondható terület a belterület DK-i határában van, a belterületi határ és a Torzsás-zug között.
A mezőgazdasági telephelyek mellett jelentős tájszerkezeti elemek a családi gazdaságok létesítményei, az alföldi táj arculatát meghatározó tanyák. Gyomaendrőd külterületének HármasKöröstől D-re lévő része jellemzően tanyás térség volt. A kialakult egykori tanyavilág mára
már jelentős mértékben elsorvadt, pedig egykor ez jelentette az ésszerű gazdálkodási formát e
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vidéken. A táj karaktere még ma is őrzi az egykori sortanyás településszerkezet sajátosságait,
jellemzően a burkolt utak környezetében még ma is továbbéltek a tanyák.
A mezőgazdasági tevékenységekhez szorosan hozzákapcsolódnak a majorok. Jelenleg
Gyomaendrőd külterületén valamivel több mint 20 mezőgazdasági telephely található. A jelenlegi állattartó telepek nagy részén folyik még állattartás (sertés, marha, pulyka, juh).
Gyomaendrőd közigazgatási területén az erdők egykor nagyobb területeket borítottak. Az
erdők területi részaránya napjainkban nem éri el a 7 %-ot, mely alacsonynak mondható. Az
erdőterületek csökkenése szorosan összefügg a folyószabályozással, a lecsapolással és a szántóterületek térhódításával. Az elmúlt 150 év során így jelentősen átalakult a táj egykori arculata. A meglévő erdők fő alkotó fajai a nyárfa, akác, kőris és a kocsányos tölgy.
A település közigazgatási területének meghatározó tájszerkezeti elemei a vízgazdálkodási
területek. A térség fő folyója a Hármas-Körös. A térség lecsapoló csatornarendszerrel sűrűn
behálózott. Jelentősebbek a Lórés-Siratói összekötő csatorna, a Telki-Peresi főcsatorna, az
Udvarnoki-csatorna, a Malomzug-Simafoki főcsatorna, a Szanda-zugi főcsatorna, a
Fazekaszugi főcsatorna, a Daru-laposi csatorna és az Iván-fenék csatorna. Vízminőségük kifogásolható, környezetük sok helyen rendezetlen, gazos, néhány helyen szemetes, mely nemcsak a víz minőségét, de a településképet is kedvezőtlenül befolyásolja.
Gyomaendrőd külterületén terület-felhasználás szempontjából két különleges terület, a
szennyvíz-tisztító és a hulladéklerakó található.

2.3.2 Műemlékek és helyi építészeti értékek
A település közigazgatási területe igen gazdag régészeti lelőhelyekben. Köszönhető ez a Körös
közelségének, amely mindig is meghatározó jelentőséggel bírt a térség lakói számára.
A települések – hiszen Endrőd és Gyoma 1982. január 1-ig önálló települések voltak – szerkezetének kialakulásában, fejlődésében ma is látható a Körös mint meghatározó elem, amely a
településszerkezetet alakította.
Mind a gyomai, mind az endrődi városrészben vannak országos és helyi védettségű építészeti
értékek. Elmondhatjuk, hogy különösen a helyi értékek tekintetében a település igen nagy
számú értékkel rendelkezik.
Az örökségvédelem egészével – benne a régészeti, a táji-, természeti és az építészeti értékekkel
– tekintettel az Étv. (1997. évi LXXVIII. tv.) előírására, önálló kötet foglalkozik részletesen.

2.3.3 Lakásállomány
Gyomaendrőd városban az ingatlanok száma a Központi Statisztikai Hivatal 2003. december
31-i adatai alapján 6.478 db. A belterületen 14.550 fő, külterületen 1.196 lakos található. Jelentősebb külterületi lakott hely az Öregszőlő, ahol 541 fő él. A tanyákon élők száma 500 főre
tehető.
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Lakásállomány (üdülők nélkül)
Üdülőállomány
Alacsony komfort fokozatú lakott lakások száma
félkomfortos
komfort nélküli
szükséglakás
Közüzemi ivóvízvezeték
hálózat hossza bekötővezetékkel együtt(km)
bekapcsolt lakások száma (db)
Közüzemi szennyvízcsatorna
hálózat hossza bekötővezetékkel(km)
bekapcsolt (ténylegesen) lakások száma (db)
Zöldfelületek nagysága (m²)
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2004
6478
3291
2304
987
0

2005
6471
842
3287
2301
986
0
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2006
6467

2007
6472

3287
2301
986
0

3289
2302
987
0
170,8
6472

738866

738866

738866

167,3
4820
71869

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

Az ismert lakásszám és lakónépesség száma alapján elmondható, hogy a városban 1 lakásra
2,306 fő lakos jut. Ez az egy lakásra jutó lakosokat tekintve viszonylagosan magasnak mondható, a városokra és a falvakra jellemző szám között van. Városok esetében ez általában 2,1fő
érték alatt marad, amely mellett a lakásmobilitás viszonylag jól jelenlevő és könnyen mozgatható folyamat.

A város sajátossága a külterületi népesség magas aránya (7,7 %), mely magasabb a megyei
átlagnál (5,4 %). A külterületi kormegoszlás eltér a népesség átlagától. A 60 éven felüliek magas aránya nem csupán a város, hanem a térség sajátossága is.
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A helység városrészei, a
helységhez tartozó településrészek jellege és
megnevezése
Központi belterület
Egyéb belterület:
- Nagylapos
Külterület:
- Décsipáskum
- Endrődizugok
- Endrőd-Páskumitanyák
- Endrőd-Ugaritanyák
- Fattyasitanyák
- Fazekas
- Félhalom
- Halmagy
- Keselyűsitanyák
- Kisállás
- Kisrét
- Kocsorhegy
- Kúriaszőlő
- Nagyállás
- Nagylapos vasútállomás
- Öregszőlő
- Páskumitanyák
- Peresitanyák
- Póhalom
- Polyákhalom
- Rigalyos
- Simapuszta
- Ugaritanyák
- Varjas

A lakott
egyéb
lakóegységek
száma 2001. február 1-jén, a 2006. január
1-jei közigazgatási állapot szerint
14 136 5 716
132
6
A népszámlálási lakónépesség

A
lakások

A nem
lakott
üdülők
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Postai
irányítószám

A külterület
települési
jellege

55004

–

A településrész távolsága a központi belterület centrumától
(km)
–

172

87

–

–

5502

–

5,0

10
9
136
35
18
4
–
66
3
3
–
55
–
12
8
604
21
5
27
–
–
–
42
15

10
10
81
25
20
1
5
32
7
4
1
40
3
13
5
307
23
7
20
1
–
1
36
15

–
161
–
–
14
–
125
169
–
–
220
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
21
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–

5502
5502
5502
5502
5500
5502
5500
5500
5500
5502
5500
5502
5502
5500
5502
5502
5500
5502
5500
5500
5502
5502
5500
5502

Mgl.
Mgl.
Mgl.
Mgl.
Mgl.
Mgl.
Mgl.
Mgl.
Mgl.
Mgl.
Mgl.
Mgl.
Mgl.
Mgl.
Forg.
Mgl.
Mgl.
Mgl.
Mgl.
Mgl.
Kt.
Mgl.
Mgl.
Mgl.

5,0
1,5
2,0
10,5
4,0
5,0
7,0
5,5
9,5
5,0
2,5
1,0
2,0
4,0
5,5
2,5
2,5
10,0
7,5
6,0
10,0
8,0
7,0
9,0

© Központi Statisztikai Hivatal, 2007
Rövidítések:
- Forg. = forgalmi település (vasútállomás, vasúti őrház stb.)
- Kt. =külterület összeírt lakóegység és népesség nélkül
- Mgl. =mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep, ill. lakóhely, mezőgazdasági jellegű tanyák

2.3.4 Települési infrastruktúra ellátottság
Belterületi úthálózat
A város tulajdonában jelenleg 305 km úthálózat van, amelyből a burkolt úthálózat hossza: 76
km.

4

Az 5500-as postai irányítószám Gyomaendrőd város központi belterületén belül csak Gyoma városrészre vonatkozik. Endrőd városrész postai irányítószáma: 5502.
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46. sz. főút belterületi szakasza
A főút a Bajcsy-Zsilinszky út – Fő út – Hídfő utca nyomvonalon K – NY-i irányban
végighalad mindkét városrészen (Gyoma – Endrőd).
A beépítettségi kötöttségek miatt az utcakeresztmetszet esetenként szűk, de a burkolatszélességek megfelelőek. Átmenő és jelentős helyi forgalom terheli, mivel a két városrész között nincs másik összekötés. Kiépítettsége megfelelő, burkolatszélessége
változó, átlagosan 8,0 m, 2 x 1 sávos. Forgalma ~ 6900 E/nap, teherforgalom aránya
15 %. Kerékpáros-forgalom: 11 %.
443. sz. főút külterületi szakasza (Blaha Lujza utca)
Keresztmetszeti kialakítása 2 x 1 sávos. Főút jellege miatt korszerűsítésre szorul.
Forgalma ~ 3700 E/nap, teherforgalom aránya 15 %. Kerékpáros-forgalom: 20 %.
4232. sz. mellékút (Fő út K-i szakasza)
A város legforgalmasabb szakasza, mely a központba vezet. Burkolatszélessége megfelelő, helyenként forgalomcsillapító középszigettel szűkített. A széles burkolat a járművezetőket a megengedettnél nagyobb sebességre csábítja.
Távolsági és helyi forgalma is jelentős.
Sávok száma: 2 x 1. Forgalma ~ 2100 E/nap, tehergépkocsik aránya 12 %. Kerékpáros-forgalma: 18 %.
4642. sz. mellékút (Apponyi utca)
Helyi és távolsági forgalom is terheli. Kezdeti szakasza szűk utca-keresztmetszetű.
Sávok száma: 2 x 1. Forgalma ~ 1900 E/nap, tehergépkocsik aránya 8 %. Kerékpárosforgalma: 23 %.
46353. sz. vasútállomáshoz vezető út (Kossuth utca NY-i szakasza)
A gyomai városrész egyik fontos gyűjtőútja, mely kapcsolatot biztosít a vasútállomás
és a 46. sz. főút között. Sávok száma: 2 x 1.
Belterületi, önkormányzati gyűjtőutak
A gyűjtőutak nagyobbrészt kiépítettek, funkciójukat - változó paraméterekkel - el tudják látni.
Mindkét városrészen fontos szerepet játszanak abban, hogy tehermentesítsék az országos
közutakat.
Gyűjtőutak
Bartók Béla u.

Hősök útja

Pásztor János u.

Besenyszögi u.

Ipartelepi u.

Selyem u.

B. Molnár u.

Kálvin János u.

Semmelweis u.

Dobó István u.

Kulich Gy. u.

Szabadság u.

Fazekasi u.

Lévai út

Táncsics u.

Gyárdűlő u.

Madách u.

Újkert sor

Hatház u.

Mátyás király u.
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Vízellátás
A belterület – Gyomaendrőd város, Nagylapos, Kocsorhegy településrészek – vízellátása vezetékes ivóvízhálózattal megoldott. A települési vízmű vízellátását a Közép-Békési Regionális
vízellátó Rendszer biztosítja a Mezőberényi ágról. Az átadási pont a Gyomaendrőd II/A jelű
vízműtelep gépházában van.
A vízellátás történhet:

- a Regionális vízmű közvetlen nyomásának biztosításával,
magastárolós üzemben,
- Gépházi nyomásfokozással a felszíni víztároló közbeiktatásával.

A kiépített körvezetékes elosztó hálózat acny és PVC csőanyagú, összes hossza Nagylapossal
együtt 170,8 km, ebből a bekötő vezetékek hossza 56,6 km.
Tároló térfogatok:

felszíni víztároló 2x500 m3-es
Víztorony (AQUAHENGER) 3x 300 m3 térfogat.

Helyi vízműtelep tartalékként fenntartott –szükségvízellátásnál igénybe vehető – saját kútjai:
- II/D jelű vízműtelep K-92 kat. számú 424 m talpmélységű,
- II/D jelű vízműtelep K-93 kat. számú 350 m talpmélységű,
- II/D jelű vízműtelep K-96 kat. számú 186 m talpmélységű,
- II/D jelű vízműtelep K-95 kat. számú 123 m talpmélységű,
A szolgáltatásra kerülő víz minősége a módosított 201/2001. (X.25) Korm. rendelet szerint
2009 december 25-ig teljesítendő feladatok között ammónium és mangán szempontjából lépi
túl az ivóvízminőségre vonatkozó határértéket.
Szennyvízelvezetés
A folyékony hulladék mennyiségének a minimalizálása érdekében a város területén jelentős
szennyvíz beruházást valósítottak meg. Ennek keretében a város lakásainak mintegy 82 %-a
bekötésre került a szennyvíz csatornahálózatba.
Gyomaendrőd város keletkező szennyvizeit gravitációs elválasztó rendszerű csatorna átemelőkkel juttatja a szennyvíztisztító telepre, mint zömmel kommunális szennyvizet.
A tisztított szennyvizek befogadója a Hármas – Körös. A szennyvíz az 5.758 töltés km-nél
ömlik a folyóba, átemelővel nyomóvezetéken.
A vízjogi üzemelési engedély száma 14/00670/2/2005.
A tisztító telep kapacitása: 2800 m3/d
A tisztítás módja eleveniszapos tisztítás, mely a III. fokozatban biztosítja a biológiai nitrogén
eltávolítást, foszfortartalom csökkentése vegyszerrel történhet (szimultán foszfor kicsapatás).
A kihordott települési folyékony hulladékok a telepen kiépített fogadó műtárgyba kerülnek.
A keletkező rácsszemét és iszap elhelyezése a városi szeméttelepen történik.
A telep jelenleg megfelelően terhelt hidraulikai és szervesanyag terhelés szempontjából is.
A város csatornahálózatának bővítése befejeződött.
A szennyvízhálózat hossza167,3 km, ebből bekötő vezeték 41,4 km.
A bekötéssel ellátott lakások száma 5926 db, a ténylegesen bekapcsolt viszont csak 4820 db.
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Villamosenergia ellátás
Gyomaendrőd város ellátása több, Karcag, Szarvas és Szeghalom alállomásokat összekötő
20kV-os vezetékről van kiépítve. A betáplálás mindhárom irányból lehetséges. A mindenkori
tényleges táppontot az Áramszolgáltató a hálózati adatok függvényében a szakaszolási pontokon tudja kiválasztani. Az érkező hálózatok biztosítják a szomszédos települések ellátását is.
A 20kV-os hálózatok a belterületre több irányból csatlakoznak. Innen leágazó vezetékkel kapcsolódnak a transzformátor állomások. Középfeszültségű földkábel épült a lakótelepeken és a
városközpont egy részén.
A középfeszültségű hálózat túlnyomórészt 20kV szabadvezetékkel van kiépítve, a tartószerkezet vasoszlop, vasbeton oszlop, ill. betongyámos faoszlop. Földkábel hálózat épült a Hősök
útján, a vasútállomás melletti lakótelepen, valamint a két városrész közötti új építésű lakó- és
kommunális épületek transzformátoraihoz.
Gyomaendrőd közigazgatási területén az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató ZRt. 152db, emellett Sirató-zug és Kecsegés zug-terület környezetében a DÉMÁSZ ZRt 5db transzformátor
állomást üzemeltet. A DÉMÁSZ csatlakozó hálózat 20kV-os szabadvezeték, Körösladány
felől érkezik.
A transzformátorok fa-, vas- és vasbeton oszlopon szerelt típus kialakításúak. Ezen kívül épített házas állomás is üzemel.
A transzformátor állomások terhelési mértéke nem ismert.
A fogyasztók ellátása a transzformátoroktól kiinduló utcai kisfeszültségű hálózaton történik.
A kisfeszültségű hálózat szabadvezeték, tartószerkezete vb. oszlop és betongyámos faoszlop.
A lakótelepi és városközponti részen a kisfeszültségű hálózat földkábellel van kiépítve. A kábelhálózat több transzformátor körzetet összekötő nyitott ívekből áll, biztosítva a könnyebb
terhelés-átcsoportosítást. Emellett fogyasztói csatlakozó földkábel is létesült. Az Áramszolgáltatói irányelvek szerint az új fogyasztói rákötéseket földkábellel készítik.
Közvilágítási hálózat
A közvilágítási hálózat sugaras ágakkal épült a körzeti transzformátor állomásoktól táplálva.
Hálózata a belváros egyes területein és egyes ipari övezetekben kábel, másutt a kisfeszültségű
hálózattal megegyezően szabadvezeték. A világítótestek a kiemelt útvonalak mentén halogénlámpás 70-250W típusok, a további belső utak mentén kompaktfénycsöves 1x18-36W típusok. A kisebb forgalmú utak világítása minden második oszlopon szerelt irányfény jellegű.
A közvilágítás vezérlése központi, az egyes körzeteket vezérlő kábel köti össze.
A megvilágítás az útkategória alapján előírt értékű.
Földgázellátás
A vezetékes földgázellátó 3 bar-os középnyomású hálózat kiépült. Öregszőlő területen 6 baros az elosztó hálózat.
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A bejeA halmozotlentett tan hátrányos
lakosok helyzetű gyeAzon utcák, ahol részben, vagy egészben nem találhaszáma az rekek száma
tóak
el nem
az el nem
látott utcálátott
utcában
ban
Vezetékes víz
összesen

170,8 km

0

0

összesen

158 km

0

0

összesen
Szennyvíz-csatorna

50 km

0

0

167,3 km

177

0

128,3914 km

0

0

785

0

Áram

Közvilágítás

Bánomkerti u., Tokai F. u., Toldi Miklós u., Tóth Á. u.,
Csejti u., Simai u., Korvin O. u.
összesen
Gáz

összesen

188db utca

Dobó u., Bánomkerti u., Tokai u., Toldi u., Losonczy u.,
Vadász u., Halász u., Bem u., Vasvári P. u., Gábor Áron u.,
Orgona u., Kenderáztató u., Tóth Á. u, Csejti u., Simai u.,
Korvin O. u.

Pormentes út
összesen

306.279 km

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

2.4 Közszolgáltatások
2.4.1 Oktatás-nevelés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kötelező feladataként biztosítja a bölcsődei, az óvodai,
valamint az általános és középiskolai feladatellátást. Az oktatási intézményrendszer mai arculata az 1990-es évek második felében alakult ki. Az önkormányzat folyamatosan vizsgálja az
intézmények költséghatékony működtetésének lehetőségeit, az elmúlt években figyelemmel a
csökkenő gyermeklétszámra előtérbe került a mikrotérségi feladatellátás, az önkormányzatok
intézményfenntartó együttműködése.
A városban két bölcsőde működik, alapítványi és közhasznú társaság fenntartásában. Az Önkormányzat feladatellátási szerződést kötött a szolgáltatókkal.
Az óvodai feladatellátás 6 óvoda tekintetében hasonlóan történik a bölcsődei szolgáltatáshoz:
közhasznúsági szerződés keretén belül a feladatot közhasznú társaságok látják el.
A településen három általános iskola működik:
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda az óvodai és az általános iskolai feladatokat
Gyomaendrőd és Hunya közigazgatási területén látja el. Székhelye: Selyem út 109/2.
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Az intézmény 8 évfolyamon egy-egy csoporttal működik.
• A gyomai városrészen működő 1-es és 2-es számú Általános Iskola 1995. augusztus 1vel összevonásra került. Az összevonáskor a hat iskolaegységből a Fő út 224. szám
alatti épület, 1999. augusztus 15-vel a Kisréti út 27 szám alatti iskolaépület került leadásra. 2001-ig 2. számú Általános Iskola és Óvoda néven működött, a 114/2001. (V.
31.) KT. számú határozat alapján Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda nevet vette fel.
2001-ben az iskola intézményegységeként működött a Jókai úti Óvoda. Az óvoda
2004. szeptember 01. napjától a Margaréta Óvodai Oktató Közhasznú társaság fenntartásában működik. Az intézmény 2007. szeptember 01. napjától egy másik óvodai
intézményegységgel bővült: Százszorszép Óvodával, valamint a fenti időponttól a
Csárdaszállási Óvoda működtetése az intézményen belül történik. Jelenleg öt épületben folyik az oktatás. Új iskolaépítésre az Önkormányzat már kétszer is nyújtott be
címzett támogatásra igényt, de sajnos mindkét alkalommal elutasításra került, s jelenleg
is folyamatban van egy pályázat. A 2005/2006-os tanév kezdetére befejeződött az intézmény Hősök úti épületének bővítését és teljes körű felújítását magában foglaló beruházás, amely a ROP-2.3.1. nyertes pályázatból valósult meg 183 millió forint értékben. A beruházás megvalósításához az Önkormányzat 10 %-os önerőt biztosított. A
beruházás megvalósulásával az alsó tagozat számára a 2005-2006-os tanévtől kezdve
egy helyen valósul meg az oktatás. A Sallai úti iskolaépület kikerült az intézmény által
használt ingatlanok köréből.
Kötelező felvételi körzete: óvodai ellátás - a Pásztor János úttól, a Kossuth Lajos úttól, a Fő úttól északra eső városrész, általános iskolai kötelező felvételi körzete - a volt
Gyoma település közigazgatási területe kivéve az Október 6 lakótelep.
• A 3. számú Általános Iskola 1996. január 1-től Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola.
Az elmúlt 10 évben a gyermeklétszám csökkenés az endrődi városrészen működő intézménynél is négy iskolaegység leadását eredményezte (öregszőlői iskola, Polgári Iskola, Nagylány Iskola és Gyomavégi Iskola). Az általános iskolai diákotthon létszáma
is mintegy 30 fővel csökkent és áthelyezésre került a volt bölcsőde épületébe. A volt
kollégium épületében osztálytermek kialakítására került sor. 2000-ben a speciális tagozat új épületet kapott, a volt cipész tanműhelybe költözött (Fő út 81/2.). A
2004/2005-ös tanítási évben Phare pályázat keretében mintegy 31 millió forint értékben a ligeti iskola régebbi épületrésze felújítására és információs technológia kialakítására került sor.
• 2005. szeptember 01. napjától az intézményfenntartója megváltozott: Gyomaendrőd,
Csárdaszállás-Hunya Intézményi társulás fenntartásában működik tovább. Az intézmény ellátási körzete a három társult önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.
2007. augusztus 31-ig óvodai feladatellátás is megvalósult az intézmény keretein belül,
azonban ekkor Hunya és Csárdaszállás Önkormányzata más módon kívánta az óvodai
szolgáltatást helyben biztosítani: feladat-ellátási szerződéssel Hunyán a Szent Gellért
Katolikus Általános Iskola és Óvoda míg Csárdaszálláson a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda látja el a feladatot. Általános iskolai kötelező felvételi körzete - a volt
Endrőd település közigazgatási területe és az Október 6 lakótelep.
Városunkban két középfokú oktatási intézmény működik:
Önkormányzati fenntartásban a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. A
négyosztályos oktatás közbiztonsági-rendészeti fakultációval bővült 1995-ben. A 2004/2005ös tanévtől az intézmény bevezette a nyelvi intenzív felkészítő évfolyamot. Ez a képzési forma elősegíti az emeltszintű érettségire való felkészülést. Az intézmény a 2008/2009-ben vezette be a Utazás és turizmus fakultációt.
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FVM fenntartásában a FVM ASzK, Szakképző Iskola Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium.

A város középfokú oktatási intézményeinek színvonalára is utal az az adat, hogy egy-egy tanévben a város nyolcadik osztályát elvégző tanulói közül hányan választják a helyi középfokú
oktatási intézményeket. Természetesen a változásokat nem csak a helyi intézményekben folyó
oktatás színvonala befolyásolja – ez inkább a gimnázium esetében lehet meghatározó – hanem
az is, hogy mennyiben változik a férőhelyek száma, a szakoktatás területén mennyire fedi le a
gyermekek érdeklődését a helyben kínált oktatási lehetőség. Nyilvánvalóan – látva a munkanélküliek számának emelkedését – az is motiválhatja a helyi oktatási intézmény választását,
hogy a helyben igénybe vett oktatás járulékos költsége legtöbbször kevesebb annál, mintha a
tanuló a lakóhelyétől távol eső középiskolába jár.
A város középiskolás korosztályának létszáma 2002 és 2008 között
Időpont

14 éve- 15 évesek
sek

16 évesek

17 évesek

18 évesek

14-18 évesek
összesen

2002.01.01.

182

188

251

245

255

1121

2003.01.01.

164

176

189

258

238

1025

2004.01.01.

186

159

177

202

266

990

2005.01.01.

187

179

153

178

197

894

2006.01.01.

193

176

175

156

182

882

2007.01.01.

176

191

184

192

170

913

2008.01.01.

156

163

188

187

191

885

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás (KSH alapján)

14-18 éves diákok korosztályos megoszlása
100%
90%

%-os megoszlás

80%
70%

18 évesek

60%

17 évesek

50%

16 évesek

40%

15 évesek

30%

14 évesek

20%
10%
0%
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
tanév
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Kner Imre Gimnázium tanulói létszámának alakulása
tanév

összes
tanuló

helybeli
tanulók

vidéki
tanulók

az összes tanulóból
gyomaendrődi (%)

2002/03

432

258

174

67,4 %

2003/04

423

243

180

57,4 %

2004/05

371

225

146

60,6 %

2005/06

368

241

127

65,4 %

2006/07

355

248

107

69,8 %

2007/08

346

239

107

69,0 %

2008/09

359

273

86

76,0 %

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A Kner Imre Gimnázium helyi/vidéki tanulóinak megoszlása
300
250

fő

200
150
100
50
0

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Helybéli tanulók

258

243

225

241

248

239

273

Vidéki tanulók

174

180

146

127

107

107

86

tanév

Látható, hogy miközben a város középiskolás korosztályának létszáma 2002-től folyamatosan
csökkent, eközben a helyben lakókból a gimnáziumi tanulók abszolút létszáma némileg csökkent, az oktatott tanulókon belüli aránya viszont emelkedett. A jelenlegi tanévben viszont a
2002/03-as tanévhez képest mindkét szám jelentős emelkedést mutat.
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Gyomaendrődi diákok %-os alakulása a tanévek során
a Kner Imre gimnáziumban
80,00%

75,00%

%-os arány

70,00%

65,00%

60,00%

55,00%

50,00%

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

%-os megoszlás 67,40% 57,40% 60,60% 65,40% 69,80% 69,00% 76,00%
tanév

Tanulók létszáma és megoszlása(helyi/vidéki) a Kner Imre
gimnáziumban
450
400
350
300
fő

250
200
150
100
50
0

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Vidéki tanulók

174

180

146

127

107

107

86

Helybéli tanulók

258

243

225

241

248

239

273

tanév
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Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium
tanév

összes
tanuló

helybeli
tanulók

vidéki
tanulók

az összes tanulóból
gyomaendrődi (%)

2002/03

678

297

381

43,8 %

2003/04

611

290

321

47,5 %

2004/05

623

308

315

49,4 %

2005/06

598

294

304

49,2 %

2006/07

565

233

332

41,2 %

2007/08

503

232

271

46,1 %

2008/09

520

257

263

49,4 %

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A Bethlen GáborSzakképző Iskola helyi/vidéki tanulóinak megoszlása
450
400
350
300

fő

250
200
150
100
50
0

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

Helybéli tanulók

297

290

308

294

233

232

257

Vidéki tanulók

381

321

315

304

332

271

263

tanév
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Gyomaendrődi diákok %-os alakulása a tanévek során
a Bethlen Gábor Szakképző Iskolában
60,00%

55,00%

%-os arány

50,00%

45,00%

40,00%

35,00%

30,00%

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

%-os megoszlás 43,80% 47,50% 49,40% 49,20% 41,20% 46,10% 49,40%
tanév

Tanulók létszáma és megoszlása(helyi/vidéki)
a Bethlen Gábor Szakképző Iskolában

700
600
500
400
fő
300
200
100
0

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Vidéki tanulók

381

321

315

304

332

271

263

Helybéli tanulók

297

290

308

294

233

232

257

tanév
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A szakképző iskolára az mondható el, hogy a gyermeklétszám csökkenése mellett a helyi tanulók abszolút száma csökkent ugyan, de az arányuk a teljes létszámon belül gyakorlatilag azonosnak tekinthető még akkor is, ha évről-évre némi mozgást meg is figyelhetünk.
A településen 2008. augusztus 31-ig két alapfokú művészetoktatási intézmény biztosította
az alapfokú művészeti nevelést:
•

A Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány fenntartásában működött a Körösmenti
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, mely táncművészei ágban néptánc és társastánc tagozatot tartott fenn.

•

A Városi alapfokú Művészetoktatási Intézmény az önkormányzat fenntartásában
működik, mind a négy művészeti ágban – zene, tánc, képző és színművészeti –
biztosítja a gyermekek számára az alapfokú művészeti oktatást, nevelést. A
2008/2009-es tanévtől kezdve az alapítványi iskola tagozatai beintegrálódtak az
önkormányzati fenntartású intézménybe. Az integrációt megelőzően mindkét intézmény megszerezte a Kiválóra Minősített Intézmény címet, melyet az integráció
után is megtarthatott a művészeti iskola.

A Térségi Humánsegítő Szolgálat alapvetően négy feladatot lát el: családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításán kívül a nevelési tanácsadás és a logopédiai ellátás működtetésével
segíti az oktatási intézmények munkáját.
A nevelési tanácsadás feladata a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek
problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése, a gyermek rehabilitációs célú
foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával, továbbá az óvoda megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, ha a gyermek egyéni adottsága, fejlettsége azt szükségessé teszi.
A logopédia szolgáltatás feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi, kommunikációs
zavarok javítása, diszlexia megelőzése és gyógyítása.
Az intézmény szintén az intézményi társulás által működtetett intézmény feladatait a három
társult önkormányzat közigazgatási területén látja el.
A koncepció elkészítésével párhuzamosan folyamatban van a települési oktatási esélyegyenlőségi terv kidolgozása. Az esélyegyenlőségi terv megállapításai – halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma, aránya az iskolák között, a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának
helyzete - a meglévő intézményrendszer felülvizsgálatát teszi szükségessé a koncepció érvényességi időtartama alatt.
Az önkormányzati intézmények - oktatási, közművelődési, szociális - rossz műszaki állapotban vannak. Az önkormányzat a jövőben is pályázati forrásokból kívánja a felújításokat, fejlesztéseket elvégezni. Szükségessé válik mindkét művelődési ház, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola székhelyének emeleti épületének, a Kis Bálint Általános Iskola székhelyének teljes felújítása.
Bölcsődék
név, telephely, utcanév
Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány Gyomaendrőd Kilián tér 20.
Szivárvány Gyermekkert Kht. Gyomaendrőd Vásártéri ltp.
Összesen

férőhelyek száma ellátottak száma
2006 2007 2008 2006 2007 2008
0
10
10
0
16
16
20
20
30
32
37
38
20
30
40
32
53
54
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Óvodák (gyógypedagógiai neveléssel együtt)
név, telephely, utcanév
Szivárvány Gyermekkert Kht. Vásártéri Óvoda Gyomaendrőd, Vásártéri ltp.
Tulipános Óvodai Kht. Tulipános Óvoda Gyomaendrőd, Polyákhalmi u. 1.
Napsugár Óvodák Fő úti Óvoda Gyomaendrőd, Fő u. 85.
Napsugár Óvodák Szabadság úti Óvoda Gyomaendrőd, Szabadság u. 6.
Margaréta Óvodai Kht. Margaréta Óvoda Gyomaendrőd, Jókai u.4.
Csemetekert Oktató Óvodai Kht. Csemetekert Óvoda Gyomaendrőd,
Blaha u. 8.
Szabó Istvánné Oktató Óvodai Kht. Selyem úti Óvoda Gyomaendrőd,
Selyem u. 101.
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Százszorszép Óvoda Gyomaendrőd,
Kossuth u. 7.
Összesen

férőhelyek száma ellátottak száma
2006 2007 2008 2006 2007 2008
74
74
74
73
69
74
40
40
40
34
42
41
50
50
50
30
31
34
30
30
30
28
30
30
70
82
82
79
82
84

Ált. iskolák (gyógypedagógiai oktatással együtt)
név, telephely, utcanév
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 1-8. évfolyam Gyomaendrőd,
Népliget u. 2.
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Speciális tagozat Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Gyomaendrőd, Fő u. 181.
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gyomaendrőd,
Selyem u. 109/1.
Összesen

férőhelyek száma ellátottak száma
2006 2007 2008 2006 2007 2008

90

83

83

83

76

76

90

90

90

81

90

90

114
558

114
563

114
563

114
522

114
534

114
543

450

450

450

374

377

368

60
750

60
750

60
750

25
575

30
539

32
536

288 288 288 199 199
1548 1548 1548 1173 1145

205
1141

Középiskolák (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola)
férőhelyek száma ellátottak száma
név, telephely, utcanév
2006 2007 2008 2006 2007 2008
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Gyomaendrőd, Hősök u. 43. 450 450 450 357 352 346
Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
615 615 615 528 509 509
Összesen
1065 1065 1065 885 861 855
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A közoktatási feladathoz kapcsolódó intézmények

- Határ Győző Városi Könyvtár
- Katona József Művelődési Központ.
-Endrődi Közösségi Ház
-Vidovszky BélaVárosi Képtár
- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
- Gyámhivatal
- Iskola-egészségügyi és iskolafogászati ellátást végző intézmény és dolgozói.
- Polgármesteri Hivatal - szociális ügyintézői
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tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint
OM
azono- intézmény neve
sító

tanulólétszám az
intézményben

Összesen

28297

28298

28300

Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola
és Kollégium
Szent Gellért
Katolikus Általános Iskola és
Óvoda

HHH

Normál (általános)
tanterv

SNI

Összesen

HHH

SNI

Emelt szintű oktatás
és/vagy két tanítási
nyelvű iskolai oktatás

Gyógypedagógiai tagozat

Összesen

ÖsszeHHH
sen

HHH

SNI

541

59

46

384

56

44

157

3

2

0

0

424

68

84

395

65

55

0

0

0

29

9

199

10

11

0

0

0

0

0

0

0

0

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

2.4.2 Egészségügy
Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik a lakosság alapellátásának biztosítása úgymint: háziorvosi, házi-gyermekorvosi, fogorvosi, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti, védőnői, iskola-egészségügyi ellátás. Ezen kívül részben biztosítja a tulajdonában lévő
járóbeteg szakellátást nyújtó intézmény működését.
Gyomaendrőd egészségügyi ellátása 1997. január 1.től – a Szülőotthon megszűnésével- kétpólusú: alapellátás és járóbeteg szakellátás tüdőgondozással.

A járóbeteg szakellátás ellátási adatai (2008)
Település

Gyomaendrőd
Dévaványa
Ecsegfalva (tüdőbeteg-gondozás)
Hunya
Összesen:

Lakosságszám (fő)
14 748
8 503
1 358
741
25 350

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A területi kötelezettség melletti ellátás főként az elmúlt hónapokban kiszélesedett.
Páciensek érkeznek Békéscsabáról, Gyuláról, Szarvasról, Békésről, Mezőberényből,
Köröstarcsáról, Körösladányból, sőt kisebb számban Mezőtúrról és Orosháza környékéről is.
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Háziorvosi szolgálat:
o felnőtt ellátás
o gyermekorvosok

Háziorvosi és fogászati ellátás adatai (2008)

ellátandó létszám (fő)
Háziorvosi szolgálat:
- Felnőtt háziorvosok
Dr. Bánki Gyula
Dr. Darvas Tamás
Dr. Frankó Károly
Dr. Jánosik Bertalan
Dr. Kolozsvári Árpád
Dr. Lizák Anna
Dr. Palya József
Dr. Veréb Lajos
- Gyermekorvosok:
Dr. Fekécs Tünde
Dr. Katona Piroska
Dr. Varga Géza
Fogászat:
Dr. Békés Annamária
Dr. Biczó Virág
Dr. Török Anna
Dr. Valach Béla

1567
1526
1340
1711
1374
1822
1642
1840
683
688
686
3659
3712
3795
3713

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

Védőnői szolgálat:
7 fő közalkalmazotti státuszban
o körzeti védőnői tevékenység:
0-6 éves korosztály: 854 fő
várandós anyák:

61

o iskola- és ifjúság egészségügyi tevékenység:
általános iskolások: 1167
középiskolások:

829

Ez évtől bevezetésre kerül az egészségbiztosító finanszírozásában a Hospice szolgálat a településen élők ellátására.
ORVOSI ÜGYELET

2008. január elsejétől a SANI-MED TRANS KFT. biztosítja az ellátást az önkormányzati
tulajdonú Fő u. 3. szám alatti rendelőben.
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2.4.3 Településen belüli közlekedés
Autóbusz-közlekedés
A környező települések mindegyike elérhető autóbusszal, így az ezen útvonalakon közlekedő
járatok lefedik a város nagy részét a még elfogadható 500 m-es vonzáskörzetükkel. Ellátatlan
területi az endrődi városrész D-i, a gyomai városrész D-i, DK-i egyes területei. Ezzel együtt is
az ellátás színvonala elfogadható, a fejlesztés elsősorban gazdasági kérdés.
A központi autóbusz-állomás jó helyen van, kitölti a rendelkezésre álló területet.
A vasútállomási megálló fontos szerepet tölt be a vasúttal való kapcsolatban. Korszerűsítése a
vasúti fejlesztéshez kapcsolható.
Kerékpáros-közlekedés
A városra is jellemző (mint az alföldi településekre általában) a jelentős kerékpáros-forgalom.
Bár a hálózatfejlesztési program ismert, az utóbbi években nem épült számottevő kerékpárút.
Nem történtek meg azok a forgalombiztonsági intézkedések sem, amelyeket az erre irányuló
vizsgálat javasolt.
A meglévő kerékpárutak közül a Fő utcai a meghatározó, mely a Bajcsy-Zsilinszky úttól a
Kodály utcáig tart. Jól szolgálja a forgalombiztonságot, de műszaki paramétereiben, forgalomtechnikai megoldásaiban korszerűsítésre szorul.
Az Apponyi utca egy szakaszán kiépített kerékpárút fontos szerepet tölt be, de nem elégséges
hosszon épült ki, melynek a helyenként szűk beépítés az akadálya.
A meglévő kerékpárutak elsősorban a hivatásforgalom céljait szolgálja, hiányoznak a turisztikai célú kerékpárutak.
A Bajcsy-Zsilinszky út mentén kétoldali kerékpársáv halad, de nem az utca teljes hosszában. A
Kisréti utca – Fő utca között felfestett sávnak a kerékpáros-forgalom leválasztásának minimális szintje, ennek ellenére hasznossága vitathatatlan. Továbbfejlesztése a szűk utcakeresztmetszet miatt jelentős ráfordítást igényel.
A Pásztor János utcai rövid (~100 m) kerékpárút akkor tudja érzékelhető módon szolgálni a
forgalombiztonságot, ha az tovább épül a vasútállomás irányába.
Gyalogosközlekedés
A belterületeken alapvető biztonsági kérdés, hogy a gyalogosközlekedés a közúti közlekedéstől le legyen választva. Ez a városban legalább az utak egyik oldalán biztosítva van, de szükséges, hogy a beépített szakaszokon mindkét oldalon járda legyen. Ez különösen a nagy forgalmú utak esetén követelmény.
A kerékpárutak korszerűsítésénél arra is ügyelni kell, hogy a gyalog- és kerékpárutak a mai
előírásoknak feleljenek meg, mert jelenleg esetenként nem érik el a szabványos szélességet, és
így a gyalogosközlekedés nem biztonságos.
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Parkolás
A város egészét tekintve összességében nincs parkolóhely hiány. A forgalomvonzó létesítményeknél, melyek elsősorban a Fő utca, Bajcsy-Zsilinszky út – Kossuth utca mellett helyezkednek el, már beszélhetünk parkolóhely hiányról. Helyhiány miatt jelentős javulás nem várható,
ezért az új létesítményeknél a szabályozás szigorításával kell számolni.
A parkolási mérleg javulása a 46. sz. elkerülő út megépülésével várható.
Közúti kiszolgáló létesítmények
Az üzemanyag vételezésére a meglévő 3 üzemanyagtöltő állomás elegendő kapacitást nyújt.
A közúti fuvarozást szolgáló, parkolást, szervizelést biztosító önálló telephely a városban
nincs kijelölve, azt a vállalkozások önállóan üzemeltetik.

2.4.4 Közigazgatás
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek szervezeti felépítését és szervezeti kapcsolatát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelete, a végrehajtására kiadott Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata továbbá a hivatal,
mint költségvetési szerv ügyrendje rendezi.
Gyomaendrőd város önkormányzatának Képviselő-testülete

Gyomaendrőd Város önigazgatását a helyi lakosság által közvetlenül választott polgármester
irányításával működő Képviselő-testület látja el. Az önkormányzati testületben a szűkebb lakóközösség érdekeit képviselő egyéni választókerületi képviselők mellett a pártok és jelölő
szervezetek listáiról mandátumhoz jutott képviselők gyakorolják a helyi közügyek önkormányzati feladatainak irányítását. Az önkormányzat Képviselő-testületének tagjai alakuló ülésen tett esküjükhöz híven Gyomaendrőd javát kívánják szolgálni.
Az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,
a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és
közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása. Közreműködés a helyi tűzvédelemben, közbiztonságban, az energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a
szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi
tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17 fős. A testület a 2006. október 1-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán a lakosság által
közvetlenül választott polgármester, a 10 egyéni választókerületben, valamint a jelölő szervezetek kompenzációs listáiról 7 mandátumot szerzett képviselőből tevődik össze.

Tér és Terület Bt

Gyomaendrőd - Településfejlesztési koncepció
Helyzetelemzés

72……

Bizottsági szervezet

A települési önkormányzat képviselő-testülete szabadon határozza meg bizottsági szervezetét,
és választja meg bizottságait. A kétezernél több lakosú településen azonban kötelező legalább
pénzügyi bizottságot választani. Ezen túl kötelező olyan bizottság létrehozása is, amelyiknek
feladatkörébe tartozik a közoktatás. Ezeken túl a törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti.
A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell választani,
a többi tagként pedig a bizottság feladatköre szerinti területen szolgáltatást nyújtó jelentősebb
szervezet képviselőjét, társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárt célszerű megválasztani. A polgármester, az alpolgármester, a képviselő-testület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke, tagja.
A bizottság - a feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a
döntések végrehajtását. A bizottságot létrehozó képviselő-testület határozza meg azokat az
előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek. Ezen túl a képviselő-testület döntési jogot
is adhat bizottságainak és a bizottság döntését felülvizsgálhatja, önkormányzati rendeletben
hatósági hatáskört állapíthat meg bizottságának. A bizottság a feladatkörében ellenőrzi a képviselő-testület hivatalának a képviselő-testület döntéseinek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját.
Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti. A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a
képviselő-testület hivatala látja el.
Bizottságok:
-

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság

-

Humánpolitikai Bizottság

-

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

-

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Kisebbségi önkormányzatok

A 2006. évi helyi önkormányzati választásokon a magukat német és cigány kisebbségekhez
tartozónak valló választójogosultak megválasztották a helyi kisebbségi önkormányzatokat. A
kisebbségi önkormányzatok célja: a kisebbségi érdekek érvényesítése, a nemzeti és etnikai
hagyományok, kultúrák megőrzése és megismertetése, együttműködés más kisebbségi önkormányzatokkal és a városi önkormányzattal, az anyanyelv ápolása és oktatásában való közreműködés.
A helyi kisebbségi önkormányzatok a Nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény
értelmében a kisebbség helyzetét érintő bármely kérdésben megkereséssel fordulhatnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv vezetőjéhez, amelyben tájékoztatást
kérhetnek, javaslatot tehetnek, intézkedést kezdeményezhetnek, kifogással élhetnek az intézmények működésével kapcsolatos, a kisebbség jogait sértő gyakorlat, egyedi döntés ellen, kezdeményezheti a döntés megváltoztatását vagy visszavonását. A helyi kisebbségi önkormányzatok rendelkezhetnek saját vagyonnal és maguk határozzák meg költségvetésüket is. A helyi
kisebbségi önkormányzatok saját hatáskörükben – a rendelkezésére álló források keretei kö-
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zött – intézményt is alapíthatnak és tarthatnak fenn, különösen a helyi közoktatás, a helyi írott
és elektronikus média, a hagyományápolás és a közművelődés területén. A rendelkezésükre
álló források keretei között jogosultak vállalatot, más gazdasági célú szervezetet alapítani, működtetni; pályázatokat kiírni vagy ösztöndíjakat alapítani. A helyi közoktatás, a helyi média, a
helyi hagyományápolás és kultúra, valamint a kollektív nyelvhasználat kérdéskörében a kisebbségi lakosságot e minőségében érintő települési önkormányzati rendeletet a képviselőtestület csak az e lakosságot képviselő helyi kisebbségi önkormányzat egyetértésével alkothatja
meg.
A kisebbségi települési önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat kapcsolatot
tarthat bármely kisebbségi szervezettel, egyesülettel, velük együttműködési megállapodást
köthet.

2.4.5 Szociális ellátás
TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Fenntartó: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1.
Székhelye: Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5. szám
1. számú Idősek Klubja- étkeztetés, házi segítségnyújtás
Őszikék Idősek Otthona
Támogató Szolgáltatás
Közösségi Ellátások
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Központi Konyha
Telephelyei:
5502 Gyomaendrőd, Blaha út 2-6. szám
Rózsakert Idősek Otthona
Átmeneti Gondozó Egység
Rózsakert Esély Klub
5. számú Idősek Klubja - étkeztetés, házi segítségnyújtás
5502 Gyomaendrőd, Fő út 66. sz.
2. számú Idősek Klubja - étkeztetés, házi segítségnyújtás
5502 Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1. sz.
Szent Imre Idősek Otthona
3. számú Idősek Klubja – étkeztetés, házi segítségnyújtás
5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19.
4. számú Idősek Klubja
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.
Őszi Napsugár Idősek Otthona
5555 Hunya Rákóczi u. 31.
Idősek klubja
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Ellátott feladatok:
Szociális ellátás elhelyezés nélkül – szociális alapszolgáltatást, ebből ellátja az
- étkeztetést
- házi segítségnyújtást
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
- támogató szolgáltatást
- közösségi ellátásokat
- nappali ellátást:
- Idősek Klubja
- Fogyatékosok Klubja működtetésével.
Szociális ellátás elhelyezéssel -Szakosított ellátást biztosít
- idősek Otthona
- időskorúak gondozóháza működtetésével.
Ellátási terület: Az államilag ellátandó alaptevékenységeit- kivéve étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - a társult önkormányzatok közigazgatási területén látja el.

Az étkeztetés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén látja el.
A házi segítségnyújtás feladatát Hunya Község és Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén látja el.
Idősek nappali intézményei
név, telephely, utcanév
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd,
Mirhóháti u. 1-5. idősek klubja
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd,
Blaha u. 2-6 idősek klubja
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd,
Blaha u. 2-6 fogyatékosok klubja
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd,
Fő u. 66. idősek klubja
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd,
Mester u. 9. idősek klubja
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd,
Kondorosi u. 1.idősek klubja
Térségi Szociális Gondozási Központ Hunya, Rákóczi
u. 1.
Összesen

Nem önkormányzati kezelésben lévő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
név, telephely, utcanév
Gyomai Református Egyház Szeretetotthona,
Hősök u. 44.
Összesen
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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2.4.6 Hulladékgazdálkodás
Szilárdhulladék-gazdálkodási helyzete
Gyomaendrőd város kezdeményezésére az 1998-as évben megkezdődött kilenc település közös hulladékgazdálkodási rendszerének kialakítása, ami magába foglalta egy regionális hulladékkezelő mű kialakítását és üzemeltetését Gyomaendrődön és egy átrakó állomás építését
Szarvason. Ennek alapberuházásai 2004. májusában kerültek átadásra és júliusban megkezdődött a regionális hulladékkezelő mű próbaüzeme. Ezzel a régi, műszaki védelem nélküli hulladéklerakó (szeméttelep) bezárásra került, megkezdődött a hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata. A régi hulladéklerakó rekultivációs terveit a 2005-ös évre kellett
volna elkészíttetni, s ezt követően lehetett volna megpályázni a hulladéklerakó rekultivációs
munkáinak forrásait. Ezzel a város egyik jelentős környezeti terheléseket okozó létesítménye
megfelelő módon lezárásra kerülhetett volna. Az előzőekkel szemben csak a rekultivációs
tervek készítése van jelenleg folyamatban, a lezárás és rekultiválás sem történhetett meg végleges formában.
A magyar és az Európai Unió előírásait figyelembe vevő legkorszerűbb műszaki megoldással
épült új regionális hulladékkezelő mű a tervek szerint 39 évig tudja fogadni 100 000 fő szilárd
kommunális hulladékait. Működése során teljesen kizárt a környezet terhelése. A tervek szerint itt történhet a szelektíven gyűjtött hulladékok átmeneti tárolása, utóválogatása, bálázása, a
zöldhulladékok komposztálása és a maradék hulladékok ártalommentes lerakása. A regionális
lerakó védőterületének kijelölésével kapcsolatban problémák történtek, melyek rendezést igényelnek.
Gyomaendrőd város az 1999. évben elkészítette és elfogadta a települési szilárd hulladékok
szelektív gyűjtésének koncepcióját. A koncepcióban meghatározott feladatok végrehajtása
beindult a településen. Kialakításra kerültek az első hulladékgyűjtő szigetek (három helyen),
majd a hulladékkezelő mű beindulását követően a hulladékgyűjtő szigetek kialakítása felgyorsult 2004. második felétől. Az elkövetkezendő időszakban 15 helyen kerül kialakításra hulladékgyűjtő sziget, ahová a lakosok folyamatosan szállíthatják a szelektíven gyűjtött papír, fém
és műanyag hulladékokat.
A 2004. év júliusában átadásra került az első hulladékgyűjtő udvar a Gyomaszolg Ipai Park
Kft. telephelyén. A hulladékudvarba a lakosok munkanapokon – az 5/2002.(X.29.) KvVM.
rendelet alapján a hétvégi napokon való nyitva tartás a lakosság körében végzett közvélemény
kutatás alapján nem indokolt – szállíthatják be a szelektíven gyűjtött hulladékok teljes körét,
illetve a háztartásokba keletkező veszélyes hulladékokat is. A koncepció szerint hosszabb távon még legalább egy hulladékgyűjtő udvar kialakítását tervezi a város annak érdekében, hogy
a lakosok a szelektíven gyűjtött hulladékokat minél rövidebb úton tudják elhelyezni a megfelelő helyre.
A képződő hulladékok környezetkímélő gyűjtése és szállítása érdekében a szolgáltató a 2004.
évben két új, korszerű hulladékgyűjtő járművet állított be. Az egyik jármű alkalmas a szelektív
hulladékgyűjtés speciális edényzeteinek ürítésére is.
Annak ellenére, hogy Gyomaendrőd város jelentős lépéseket tett a korszerű hulladékgazdálkodás bevezetése terén, még nagyon sok feladat megvalósítása vár a városra. Ezek közül kiemelkedően fontos feladat a lakosok folyamatos és részletes tájékoztatása a hulladékgazdálkodási feladatokról, az átadott új létesítmények és azok környezetvédelmi előnyeinek bemutatása. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének környezetvédelmi és gazdaságossági kérdéseinek
részletes bemutatása, a lakosok megnyerése minél nagyobb arányban a szelektív hulladékgyűjtésben való részvételre.
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Sajnos még néhány helyen – főleg gátak, közutak mentén – lehet látni illegálisan elhelyezett
hulladékokat. Ez környezetvédelmi, közegészségügyi és városképi szempontból sem elfogadható. Fokozottabban kell meggyőzni a lakosokat, hogy az új hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvar és a hulladékkezelő mű kialakításával és beüzemelésével korszerű és környezetkímélő módon lehet elhelyezni a hulladékokat, nem szabad az illegális lerakásokkal terhelni
a környezetet, elcsúfítani a városképet.
A hulladékképződés megelőzése és a képződő hulladékok veszélyességének csökkentése elsősorban a településen tevékenykedő intézmények, szolgáltatók és termelő üzemek feladata, az
Önkormányzat segíti annak sikeres megvalósítását.
A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésében és kiterjesztésében az Önkormányzat szerepe a
meghatározó. Tájékoztatni, felkészíteni, megnyerni a lakosságot a szelektív hulladékgyűjtésben
való aktív részvételre egy folyamatos és hatékony PR tevékenységgel lehet. Pályázatok útján
megteremthető ill. növelhető a forrás a korszerű gyűjtési rendszer bővítésére (hulladékgyűjtő
szigetek, hulladék udvar, speciális edényzetek), az új hulladékkezelő műben a szelektíven gyűjtött hulladékok utóválogató rendszerének kialakítására.
A maradék hulladékok környezetkímélő ártalmatlanítási lehetősége már megvalósult, hiszen
átadásra került és beüzemelt a korszerű hulladékkezelő mű, ahol a maradék hulladékokat környezetkímélő módon lehet elhelyezni a depóniákon.
Folyékony hulladék gyűjtése és kezelés
A folyékony hulladék mennyiségének a minimalizálása érdekében a város területén jelentős
szennyvíz beruházást valósítottak meg. Ennek keretében a város lakásainak mintegy 82 %-a
bekötésre kerül a szennyvízcsatorna hálózatba.
A csatornázatlan területen előtérbe kerülnek az egyedi szennyvíz-elhelyezési, szennyvíztisztítási eljárások, illetve a zárt szennyvíztárolók létesítése és a hulladékszállítási közszolgáltatás keretében a szennyvíztisztító telepre való kiszállítása.
A tisztított szennyvíz a 65.758 töltés kilométernél ömlik a Hármas-Körösbe.

2.4.6 Közművek
Árvízvédelem
A 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról Gyomaendrőd Város település az enyhén veszélyeztetett
„C” kategóriába tartozik, ha nyílt vagy mentesített ártéren helyezkedik el, és előírt biztonságban kiépített védművel rendelkezik. A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolását a legveszélyeztetettebb településrész határozza meg.
Gyomaendrőd város közigazgatási területe a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén van, ezen belül a Szeghalmi és a Szarvasi szakaszmérnökség területét érinti.
A város belterülete a Hármas-Körös baloldali védtöltése mellet van.
Árvízvédelmi felosztás szerinti öblözetek:
1. 2.95 Körös-Tisza-Maros közi öblözet
2. 2.94 Békési öblözet
3. 2.87. Nagy-Sárréti öblözet
Árvízvédelmi szempontú vízválasztó a Békéscsaba-Szolnok vasútvonal. Jelenleg a térségben
árvízvédelmi tárgyú fejlesztési elképzelések nincsenek.
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A Hármas-Körös I. rendű árvízvédelmi töltése illetve a Gyomai és Endrődi települési körtöltések mentén a töltéslábtól mért 10,0-10,0 m sávot építési tilalommal kell védeni.
A város területét az árvízi elöntéstől két lokalizációs vonal védi: Az endrődi körtöltés 2.95
lok.1, a gyomai körtöltés 2.94 lok.1.
A körtöltéseken való védekezés biztosításához szükséges a töltéslábtól mért 10,0 m-es sáv
megléte. A sávot építési tilalommal kell védeni.
Az árvízvédelmi töltés menti 10 m-es védősávot, a töltéstől távolodva legalább 5%-os eséssel
kell kialakítani.
Helyi terepmélyedést a töltés menti védősávban, holtág keresztezésnél további 10 m-es sávban, legalább az átlagos terepszint magasságáig fel kell tölteni.
Vízrendezés
A település közigazgatási területének elhelyezkedése belvízvédelmi felosztás szerint:
-

a Szeghalmi Szakaszmérnökség területén a 12.03. sz. belvízvédelmi szakaszon (67. sz.
Gyomai belvízrendszer),
az igazgatóság Szarvasi Szakaszmérnökségének területén belül pedig a 12.09. sz. belvízvédelmi szakaszon (74. sz. Mezőberényi belvízrendszer) helyezkedik el.

A település belterületének elhelyezkedése belvízvédelmi felosztás szerint:
-

-

a 74. sz. Mezőberényi belvízrendszer, 12.09. belvízvédelmi szakasz,
74/c. Torzsási, 74/d. számú Fűzfás zugi, a 74/e. számú Révzugi, a 74/f. Fazekas-zugi
öblözete területén helyezkedik el.

Gyomaendrőd közigazgatási területén kizárólagos állami tulajdonú, KÖR-KÖVIZIG kezelésű
vízrendezési művek találhatók:
-

-

12.03. sz. belvízvédelmi szakasz
o Malomzug-Simafoki csatorna
o Telki-Peres főcsatorna
o Lórés-Siratói összekötő csatorna
12.09 sz. belvízvédelmi szakasz
o Fazekas-zugi főcsatorna

0+000-13+340 fkm (teljes hosszban)
0+000-18+337 fkm (teljes hosszban)
0+000-5+000 fkm
0+000-2+872 fkm

A KÖR-KÖVIZIG beruházásában megvalósuló fejlesztés a település közigazgatási területén:
A 74/f. számú Fazekas-zugi belvízöblözet kapacitásfejlesztése. Ennek keretében a Fazekaszugi főcsatornának és a Hármas-Körös árvízvédelmi töltése mellett lévő torkolati átemelő
Fazekas-zugi szivattyútelepének fejlesztése. A megmaradó szivattyúház mellett egy új műtárgy
létesítése, 1500 l/s teljesítményű szivattyú beépítése. Ezzel a telep kapacitása 3,0 m3/s –ra
növekszik.
A belterület elválasztó rendszerű csapadékvíz, felszíni víz elvezető csatornahálózata nagyrészt
kiépült a korábbi tervek szerint.
Gyomaendrőd város belvíz elvezetési koncepciója ütemezetten tekinti át a belvízelvezetéssel
kapcsolatos tennivalókat.
A KÖR-KÖVIZIG a Dr Pálfai Imre belvíz-veszélyeztetettségi 1:500 000 méretarányú térképe
ad információt a belvizekről.
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A Holtágak a belvizek befogadója és tározója is egyben. A Holtágakból a víz a HármasKörösbe jut.
Önkormányzati kezelésű Holtágak:
Balparti holtágak: Révzugi, Endrőd-középső, Fűzfás-zugi, Hantoskerti, Torzsási,
Jobbparti holtágak: Kecskészugi (Papzugi), Bónomzogi, Sóczózugi, Templomzugi, Németzugi, Kecsegészugi Holtágak.
A KÖR-KÖVIZIG kezelésében (állami tulajdonban) lévő holtágak:
Peresi Holtág (felső vége), Gyoma-Siratói Holtág, Danzugi, Siratói
A Víz Keretirányelv alapján állóvíztestként kijelölt holtágrendszerek:
-

Félhalmi-holtágrendszer (Félhalmi, Danzugi, Torzsási holtágak)
Peresi-holtágrendszer (Kecskészugi, Templomzugi, Bónomzugi, Soczózugi, Peresi
holtágak.)

