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Kövesdi Körkép 

 Primer kutatás tapasztalatai Mezőkövesdről 
 

Tóth Nikolett 
SZIE GTK Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak, II. évf. hallgató 

nikitoth95@gmail.com 

 

 

Egy térség, egy település vizsgálata, feltérképezése mindig érdekes feladat. Ezért 

hallgatói csoportunk Mezőkövesd város és a Mezőkövesdi járás településeinek 

elméleti szintű vizsgálatát (mezokovesd.hu, Káposzta-Nagy-Kollár, 2010, 

Káposzta-Ritter-Kassai, 2015, Nagy H-Urbánné Malomsoki M., 2016, Némediné 

Kollár, Gódor, Péli, 2014, Molnár, Bogárdi, 2015) követően, primer kutatást 

végzett 2016. tavaszán. A kutatásunk során Mezőkövesdre látogattunk el, ahol 

személyesen kérdeztük meg a helyi lakosokat különböző témákban.  

Kérdőívünk hét részből állt: általános kérdések, épített környezet, gazdasági 

pillér, ökológiai pillér, turizmus, HR pillér és személyes kérdések.  

Csoportunkkal a személyes kérdésekre kapott válaszokat elemeztük, amelyek 

segítettek abban, hogy tisztább képet kapjunk, megértsük, hogy a különböző 

háttérrel rendelkező emberek hogyan vélekednek városukról. 

A konferencia előadásainak keretében a vizsgált pillérek mentén mutatjuk be 

Mezőkövesdet és igyekszünk megállapításaink mellett javaslatokat tenni. 

 

A kutatás eredményei 

A személyes kérdések közül az első kérdés, amit feltettük a mezőkövesdi 

kérdőívezésünk során a válaszadók neme volt. Összesen 663 személlyel sikerült 

kitöltetnünk a kérdőívünket. Ezek közül 368 fő volt nő és 295 férfi nemű. A 

településen élők nem szerinti megoszlása a következőként alakul a 2014-es TEIR 

adatok alapján: 8701 nő és 7912 férfi élt Mezőkövesden a számlálás idején. 

Látható, hogy a város népességét tekintve is jelentősen több a női lakos. 

Véleményem szerint ez a tény is közrejátszik abban, hogy a megkérdezettek 

többsége nőnemű. Tapasztalataink alapján a női válaszadók száma azért is lett 

magasabb, mert sokkal jobban viszonyultak a felkéréshez, amikor odamentünk 

megkérdezni őket, hogy kitöltik-e kérdőívünket. Némely esetben a férfiakat 

elutasítóbbnak találtam, amikor megszólítottuk őket.  

 

A személyi adatokra vonatkozó kérdéseink közül a második, amit feltettünk a 

kérdőívezés alanyainak az az volt, hogy melyik évben születtek. Érdekesnek 

találtam, hogy minden megkérdezett hajlandó volt elárulni születési dátumát, 

senki sem tartózkodott. A megkérdezettek közül a legtöbben az 1950-59, 1970-

79, 1980-89-es, 1990-99-es korcsoportba tartoztak. Azonban az 1940-49-es és 

1960-69-es korcsoport tagjai is szép számban képviseltették magukat.  
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A náluk idősebbek (1920-39) kisebb számban jelentek meg a válaszadók között, 

valószínűleg azért, mert az idősebb korosztálynál ez már egy elég tekintélyes 

kornak mondható. A legidősebb alany, aki válaszolt a kérdéseinkre 1924-ben 

született, azaz 92 éves. 

 

Az összesített adatok alapján a legtöbben, 184-en nyugdíjasnak mondták 

magukat. Az aktív keresők közül 136-an szellemi munkát, 132-en fizikai munkát 

végeznek. Emellett 28-an vezető beosztásban vannak, és 21-en vállalkoznak, öten 

pedig idénymunkát vállalnak. Az inaktív keresők közül 18-an GYES/GYED-en 

vannak, illetve 2-en háztartásbeliek. 19 ember munkanélkülinek mondta magát. 

A maradék 79 fő tanuló, és 34-en egyéb kategóriában dolgoznak. Van köztük 

ápoló, eladó, portás, vendéglátós és közfoglalkoztatott is. A válaszadók közül 

ketten nem adtak információt foglalkozásukról. 

 

Az általunk megkérdezett mezőkövesdi lakosság alapján az iskolai végzettséget 

is megvizsgáltunk, amelyből a következő eredményeket kaptuk. A megkérdezett 

lakosság döntő többsége érettségivel rendelkezik, amely magyarázható azzal, 

hogy a település több gimnáziummal is rendelkezik. Az általunk megkérdezett 

lakosság közel 35%-a rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal. Ezen belül pedig 

főként az 1960-1970 közötti, illetve az 1980-1990 közötti korosztály adta ezt a 

választ. A válaszadók közül a nők száma jóval meghatározóbb, mint a férfiaké. 

Az érettségivel rendelkező lakosság további válaszaiból kiderült, hogy főként 

szellemi munkával foglalatoskodnak, de a fizikai munka is számottevő.  

 

Szakközépiskolai végzettséggel rendelkezik a válaszadók több mint 20 %-a. A 

lakosságon belül az 1940-1950-es korosztály jelölte be ezt a választ, azon belül is 

a férfiak vannak többségben. Az 1980-1990 között született lakosok közül fele 

annyian adták ezt a választ, amelyből az következik, hogy egyre kevesebb a 

szakmát tanuló diák, mint az általános érettségivel rendelkezők száma. 

 

Közel 100 válaszoló ember járt főiskolára vagy egyetemre. Bár Mezőkövesd nem 

rendelkezik egyetemmel/főiskolával, azonban a közelebbi városokban, mint 

például Egerben található főiskola, amely 20 km-re fekszik. A korosztály szerint 

főként az 1970-1980 közöttiek adták ezt a választ, azok közül pedig szinte 

egyhangúan szellemi munkát végeznek. A válaszadók aránya nemek szerint 

ebben az esetben közel azonos. 

 

Az 1-8 osztályig terjedő általános iskolai végezettséggel rendelkezők aránya közel 

azonos a felsőfokú szakképzéssel rendelkezőekkel, bár ez egymástól teljesen 

független. Annyiban hasonlítható össze, hogy mindkét esetnél a nők száma 

dominál. Az általános iskolai végzettséggel rendelkező korosztály teljesen 

változó, több fiatal és idős is adta ezt a választ.  
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Az ilyen végzettséggel rendelkezők még tanulnak, vagy nyugdíjasok, illetve 

néhány lakos fizikai munkával foglalatoskodik. A felsőfokú szakképzés esetén 

pedig az 1980-1990 közötti korosztály dominál, amelyek közül a válaszadók nagy 

része szellemi munkával foglalkozik. A 1-4 osztályig terjedő általános iskolai 

végzettség nem jelentős a megkérdezettek száma között. A válaszadók szinte 

teljes mértékben az idősebb korosztályba tartoznak. 

 

Az egyéb kategóriában olyan végzettségek kerültek, amelyeket csak egy, vagy 

legfeljebb 3 megkérdezett ember adott meg válaszként. Ilyen pl.: ápolónő, 

szakmunkás, technikum illetve ipari szakközépiskola. 

 

A személyes kérdések körében feltettük azt a kérdést is, hogy hányan élnek egy 

háztartásban. A 283 megkérdezett személy 27%-a, azaz 77 fő válaszként 

kétszemélyes háztartást jelölt meg. Emellett a válaszadók 22%-a egyedül él, 

aminek oka az lehet, hogy a megkérdezettek között sok az időskorú, özvegy. A 

válaszadók 21%-a él háromfős háztartásban, a maradék 30% pedig 4 vagy több 

fővel él együtt.  Megfigyelhető, hogy a településen nem jellemző kettőnél több 

generáció együttélése, ami utalhat az időskorúak magas létszámára és 

Mezőkövesd elöregedésére is. 

 

A személyes kérdéseink közül a hatodik a lekérdezettek háztartásainak havi nettó 

jövedelmére volt kíváncsi. Annak ellenére, hogy ez volt az egyik legkényesebb 

személyes kérdés (megadása nem volt kötelező), a megkérdezett 664 főnek 

nagyjából a negyede, egész pontosan 173 fő tagadta csak meg a választ. A választ 

adók száma 491 fő, a további elemzés során ezt a számot vettem 100%-nak. Ezek 

alapján megállapítható, hogy a havi 100.000 Ft-nál kevesebből élők kb. 20%-ot 

tesznek ki, 33% él havi 100.000 és 200.000 forint közötti összegből, 26% havi 

200.000 és 300.000 forint közötti összegből. Ezek a háztartások összesen 79%-ot 

tesznek ki. A maradék 21% tartozik a „vagyonosabb” rétegbe és közülük is csak 

1%-ot tesz ki azon háztartások száma, melyek havi 500.000 Ft-nál több pénzből 

élnek. 

 

Megfigyeltem milyen gyönyörűen kirajzolódott a százalékok arányai alapján a 

„20 a 80-hoz társadalom”. „A 80-20 szabályt eredetileg Vilfredo Pareto olasz 

közgazdász alkotta meg a javak egyenlőtlen társadalmi elosztására. Megfigyelései 

alapján megállapította, hogy a megtermelt javak 80%-a a társadalom 20%-ához 

kerül.” (Öko portál, 2014) Ezt a jelenséget tapasztalhatjuk itt is az adatok alapján, 

persze kisebb mértékben. Mezőkövesd lakóinak, lévén a város járásközpont és 

egyben fontos hagyományőrző és turisztikai szereppel bír, valamivel több és jobb 

álláslehetőség adatik, mint a járás kisebb településein élőknek, ezáltal jövedelmi 

helyzetük is kedvezőbb.  
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A személyes kérdéseink közül az utolsó kérdés arra irányult, hogy a lakosok mióta 

élnek Mezőkövesden. A megkérdezett 283 főből csak 3 válaszadó nem adott meg 

adatot erre a kérdésre vonatkozóan. Megfigyelhettük, hogy a városnál működik 

az odavándorlás, az 1-10, illetve 11-20 éve itt lakók száma meghaladja a 60-at, de 

ez a tény a többi időszakaszra is érvényes. Mivel a megkérdezettek legnagyobb 

része már nyugdíjas korban járt vagy már közel ahhoz, ezért az is megfigyelhető, 

hogy az idősebb korosztály túlnyomóan mezőkövesdi lakosnak született és itt 

vállalt munkát és éli ma is életét. 

 

Következtetések, javaslatok 
Személyes kérdőívezésünk során nagyon pozitív fogadtatásban volt részünk, a 

lakosok szívesen válaszoltak nekünk, és érdeklődtek a kutatás eredményei iránt 

is. Véleményünk szerint érdemes lenne a kutatást a következő években is folytatni 

más-más időpontokban személyesen, vagy akár online is. Így könnyebben 

elérhetnénk más korcsoportokat is és tágabb képet kaphatnánk a lakosságról és a 

településről. 

 

A téma feldolgozásában részt vevő csoport tagjai 

Cseh Kristóf, Egyed Tibor, Folkmann Tamás, Gödön Fanni, Magócs Bernadett, 

Solti Zoltán, Tóth Nikolett 
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Mezőkövesd élhetősége 
 

Balogh Kitti 
SZIE GTK Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak, II. évf. hallgató 

kittike.b8@gmail.com 

 

Bevezetés 

Minden település szempontjából fontos az élhető környezet és körülmények 

megléte, megteremtése. Mezőkövesdi felmérésünk alkalmával, olyan témájú és 

irányú kérdésekre is kaptunk választ, amelyek a település élhetőségéről adnak 

átfogó képet. A felmérés célja, a kérdőívezés módszerét alkalmazva, információt 

nyerni a helyiek véleményéről, javaslatairól, észrevételeiről és problémáiról. A 

téma feldolgozását a vonatkozó szakirodalmak (Nagy A-Virág Á, 2014., Bakosné 

Börörcz 2016, Toth et al, 2014.) megismerése és elemzése előzte meg. 

 

Eredmények 

A kérdőívezés során több témakör szerint összeállított kérdéssorokra adhattak 

választ az érintettek.  

Indításként megkértük őket, mondják el mi az a 3 szó, ami először eszükbe a jut 

Mezőkövesdről. Az eredményben nem volt váratlan, ugyanis legtöbben a 

matyóságot, a Zsóry gyógyfürdőt, valamint a hagyományt említette.  

 

A továbbiakban 1-6 terjedő értékeléssel válaszolhattak a feltett kérdésekre. Az 

első kérdéskörben a közlekedési viszonyokat, lehetőségeket és annak minőségét 

átlagosan közepesre (3-4) értékelték. Az úthálózat minőségével és 

kiépítettségével meg voltak elégedve, valamint a kerékpárút-hálózattal, azonban 

a járdák minőségével kevésbé.  

A közintézmények épületeinek és közművek állapotának véleményezésénél 

alacsony szórású és jó eredmény született, köszönhetően a településen zajlott 

felújításoknak, amelyek kiterjedtek a műemlékek, Hadas városrész valamint a 

központi térre is (mezokovesd.hu). Azonban ezekkel az objektumokkal kevésbé 

voltak megelégedve a válaszadók. Ami azt jelenti, hogy szükségesnek tartanak 

további munkálatokat. A fentieken kívül az intézményi ellátottság javítására 

szolgáló fejlesztések is érzékelhetőek a településen, amelyek azonban nem 

keltenek határozott elégedettséget a helyiekben. Kiemelték sokan az egészségügyi 

ellátásban felmerülő szakorvoshiányt, ellenben az oktatási célú intézményekkel, 

amelyek állapotát és funkcionálásának hatékonyságát, egyhangúan jónak ítélték 

meg.  

 

A további mindennapi életet érintő kérdésekben a legrosszabb értékelést a 

szórakozóhelyek számával való elégedettség kapta. A helyiek szerint 

általánosságban jellemző, de főleg a fiatalokra, hogy nincs elegendő és megfelelő 

lehetőségük a szórakozásra. 

mailto:kittike.b8@gmail.com
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Végül, de nem utolsó sorban, a bevásárlási viszonyokat mértük fel. A bevásárló 

központok számával, valamint a kisboltok számával elégedett a helyi közösség. 

Azonban a szaküzletek hiánya és homogenitása adott okot, a mégsem maximális 

értékelésre. 

 

További alacsony elégedettségi szintet állapítottunk meg a köztisztaságot illetően. 

Ennek oka az lehet, hogy a településnek csak bizonyos –turisztikailag kiemelt- 

részei azok, amelyekre nagyobb hangsúlyt fektetnek, míg a többi ezeknél 

valamivel elhanyagoltabb.  

 

Következtetések, javaslatok 

Végső következtetésként azt vonhatom le, hogy Mezőkövesd egy olyan jól élhető 

település, amely fejlődő stádiumban van. A város vezetése nagy figyelmet fordít 

a helyiek véleményére, valamint életkörülményének javítására. A közlekedési 

viszonyok igen kedvezőek, a helyiek előszeretettel használnak biciklit vagy 

közlekednek gyalog. Minden könnyen megközelíthető és elérhető távolságban 

van. A közterületek kialakítására nagy hangsúlyt fektetnek, valamint nyitottak a 

lehetséges fejlesztési lehetőségekre. 

Amit javaslatként megosztanék az egészségüggyel illetve a közlekedéssel 

kapcsolatos. Ez utóbbinál tapasztalt közepes értékelés adhat további indokot arra, 

hogy a kerékpárút-hálózat kiépítettségét növeljék.  

Egészségügyi ellátottság szempontjából pedig, odafigyelést igényel a szakorvosi 

rendelések újraszervezése, amellyel megakadályozható, hogy az orvosok 

elhagyják települést.  

 

Összességében, a helyi lakosság egy jól élhető, nyugodt és fejlődő településként 

értékeli Mezőkövesdet. Jobb infrastruktúrával, oktatási ellátottsággal, 

munkahelyi lehetőségekkel és életkörülményekkel rendelkezőnek tekintik, a 

környező településekkel szemben. 

 

 

Hivatkozott források 

 Bakosné Börörcz Mária (2016.): A környezeti kockázatok kezelése és a 

környezeti menedzsment rendszerek jelentősége a gyakorlatban, Gödöllő: 

Szent István Egyetemi Kiadó, 2016. 42 p. (ISBN:978-963-269-532-7) 

 Mezőkövesd város honlapja: www.mezokovesd.hu (letöltés: 2016. március 

18.) 

 Nagy A, Virág Á (2014): Destination management in Hungary In: M H 

Ryazanov, A.B. Andrejev (szerk.) Sustainable development of the tourism 

market: international practice and Russian experience. 206 p. Stavropol: 

Izdatelstvo Stavropolskogo Gosudarstvennovo Universiteta, 2014. pp. 140-

148. (ISBN:978-5-9596-0989-4) 
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 Tóth T, Némediné Kollár K, Péli L, Nagy A, Oláh I, Topa Z, Virág Á (2014): 

A hungarikumok hazai és nemzetközi ismertségének, megítélésének 

összehasonlító elemzése. SZIE GTK RGVI, HUNG-2013/851, Gödöllő  
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Mezőkövesd gazdasága 

 

Németh Netti 

SZIE GTK Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak, II. évf. hallgató 

nemethnetti96@gmail.com 

 

Bevezetés 

Vizsgálatomban a személyesen kitöltött kérdőívek eredményei alapján szeretném 

bemutatni Mezőkövesd gazdaságát, hogy az ott élők mennyire elégedettek az 

egyes lehetőségekkel a településen, valamint hogy milyen beruházásokat, milyen 

arányban látnának szívesen. Kutatásomat a téma szakirodalmi vizsgálata 

(Káposzta, 2014) előzte meg. 

 

Eredmények 

Vizsgálatunk eredményeit csoportosítva, tématerületekre bontva ismertetem. 

Elsőként Mezőkövesd fejlettségét mutatom be a szomszédos településekhez 

képest, a lakossági válaszoka lapján. 

 

Kérdőívünkben vizsgáltuk, hogy a lakosok szerint milyen a város fejlettsége a 

többi településhez képest. Jól megfigyelhető a kutatási eredményekből, hogy 

csupán a válaszadók 17,83%-a ítéli rossznak a település fejlettségét másokéhoz 

képest. Véleményem szerint ez betudható annak, hogy a válaszadók között sokan 

környező településként rögtön egy nagyobb kaliberűre gondoltak. Így például 

szóba jöhet Miskolc és Eger is egyaránt. Miskolc 42, Eger pedig 21 km-re 

található Mezőkövesdtől. Úgy gondolom, hogy ezt a távot sokan még környező 

településnek foghatták fel, és azért ne felejtsük el, hogy míg Mezőkövesd 

körülbelül 15 ezer lakosú, addig a 2011-es népszámlálási adatok (KSH) alapján 

Eger lakossága megközelítőleg 57 ezer fő, Miskolcon pedig közel 160 ezren 

laknak. Nem lehet ezekkel a településekkel összehasonlítani Mezőkövesdet, 

hiszen külső szemmel, biztosan elmaradottságot fogunk érzékelni. Azonban 

mélyebben megvizsgálva természetesen ott is találnánk hiányosságokat valamint 

problémákat, de kívülről tekintve egy hétköznapi személy azt figyeli, hogy mi van 

a másik településen, ami itt nincs. Természetesen egy nagyobb városban sokkal 

több igénynek kell megfelelni és sokkal több ember szükségleteit kell kielégíteni. 

 

A lakosság 82,17%.a jónak értékelte a település fejlettségét a szomszédosokéhoz 

képest. Úgy gondolom, hogy ez annak köszönhető, hogy Mezőkövesd 

környezetében kis lélekszámú települések találhatóak, ezáltal az embereknek a 

legtöbb intézni való dolgukat a településen kell megtenniük. Például a Szakorvosi 

Rendelőintézet is Mezőkövesden található, szupermarketekben a nagy 

bevásárlások, kikapcsolódás gyanánt a Zsóry Gyógy- és Termálfürdő.  

 

mailto:nemethnetti96@gmail.com
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Összességében az eredmények alapján elmondható, hogy a megkérdezettek több, 

mint háromnegyede fejlettebbnek tartja Mezőkövesdet a szomszédos 

településekhez képest. 

 

Fellendülések a város gazdaságában az elmúlt 7 évben: 

Mezőkövesden járva megkérdeztük az embereket tapasztaltak-e fejlődést a 

településen az elmúlt 7 évben. A válaszadóknak csupán 4,5%-a válaszolta, hogy 

nem érzékelt fejlődést. A többség érzékelt, de néhánnyal nem ért egyet, vagy úgy 

gondolja, hogy még szükség van további fejlesztésekre. A legtöbben a 

mezőkövesdi stadiont hozták fel első példának, amit 2013-ban kezdtek építeni és 

fejleszteni. Megemlítették a csatornahálózat kiépítését, ami az elmúlt 4 évben 

történt. Egy sikeres pályázat megvalósulásával Mezőkövesd csatornázottsága 

mára 100%-os lett. Az emberek többsége megemlítette a Zsóry fürdő felújítását 

és fejlesztését. Bizakodva várják a megújult fürdő uszoda részét. A 

megkérdezettek 72,5%-a választotta a 3-as,4-es és 5-ös elégedettségi szintet, azaz 

meg vannak elégedve a fejlesztésekkel, de még várják a további lépéseket is, mert 

úgy gondolják, szüksége van még a városnak a fejlődésre.  

 

A fürdő fejlesztésével kapcsolatosan bizakodóak az emberek, hogy még nagyobb 

hangsúly lesz a turisztikán és több látogató utazik el a településre, elősegítve ezzel 

a turizmus fejlődését. Mint máshol is, itt is minden évben renoválják az 

úthálózatot egyre nagyobb mértékben. Néhány vélemény szerint erre a 

tevékenységre még kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, mert vannak a város 

területén még nagyon rossz állapotban lévő utak, ami nem tesz jót az autós 

közlekedésnek.  

 

2014-ben történt meg a Szent István Katolikus Iskolában egy energetikai 

fejlesztés, aminek örültek a helyiek, elvégre sokak szerint a gyerekek oktatása 

nagyon fontos, lényeges, hogy az oktatás minél jobb színvonalon valósuljon meg. 

14%-a az embereknek tökéletesen meg van elégedve a mezőkövesdi 

fejlesztésekkel és látja, hogy egy szép, fejlett város fog kialakulni pár év alatt, 

ahol fejlett lesz az infrastruktúra és a pihenni vágyók is eltudják magukat foglalni 

a fürdőben és a városban. 

 

Beruházások: 

Több kérdéssel vizsgáltuk, hogy milyen beruházásokat látnának szívesen a 

településen. A lakosság szerint a legnagyobb fejlesztésekre az egészségügyben 

lenne szükség. Itt sokan kiemelték, hogy hiány van a szakorvosokból, amely egy 

országos szintű probléma, ezáltal azt gondolom, hogy ezt nem lehet itt teljes 

mértékben megoldani. Megemlítették, hogy egy-egy szakrendelésre nagyon sokat 

kell várni, valamint, hogy sok helyen műszerhiány van, amely miatt gyakran a 

Miskolci Megyei Korházat kell felkeresniük, ahol szintén hosszú a várakozási idő.  
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Sokan elégedettek a nemrégiben felújított Városi Önkormányzat 

Rendelőintézetével, valamint a Zsóry gyógy-és termálközponttal.  

 

Az egészségügy után az idegenforgalmi és építőipari beruházásokat tartják 

legfontosabbnak. Ezt a két kategóriát egybe szeretném vonni, mivel véleményem 

szerint erősen összefügg. Mind a két témában a szállodák építését említették a 

leggyakrabban, valamint hogy olyan nevezetességeket, látványosságokat, 

kikapcsolódási lehetőségeket kellene létrehozni, amelyek látogatásával az 

emberek több napot is el tudnának kellemesen tölteni a településen.  

 

Fontosnak tartanák a Matyó kultúra további fejlesztését, ezzel kapcsolatos 

programok létrehozását.  

 

A távközlés fejlesztésével kapcsolatos kérdésre, mely szerint „Szükséges-e 

Mezőkövesden a távközlés fejlesztése?” többségében azt a választ kaptuk, hogy a 

távközlés fejlesztésére nincsen szükség, bár közel fele-fele az arány. Akik nemet 

mondtak a fejlesztésekre, azért tették, mert szerintük a televízió, az internet és a 

telefonszolgáltatás is megfelelő a településen, minden elérhető. A megkérdezettek 

nagy része időskorú volt. A vizsgálatból jól látható, hogy az emberek fontosnak 

tartják a távközlés állapotát a városban annak érdekében, hogy mindenkinek 

rendelkezésére álljon. Sokan azt emelték ki, hogy hozzátartozóiknak ez 

elengedhetetlen a munkához, az iskolához és a mindennapokhoz. Akik igenre 

voksoltak vagyis fejlesztések szükségesek- ők többnyire azért mondták ezt, mert 

ugyan mindenféle szolgáltatás elérhető, de a szolgáltatások minőségében van 

kivetni valójuk, illetve nagyobb kínálatra lenne szükség szerintük a távközlési 

szolgáltatások terén. Tapasztalataink alapján a fiatalabb korosztály szavazott 

inkább az igenre, ami teljesen érthető, de mivel napközben volt a kérdőívezés és 

a középkorúakat kevésbé tudtuk elérni, mint a nyugdíjasokat, akik magasabb 

arányban vettek részt a kérdőívezés alanyai között, elmondható, hogy ha ez az 

arány életkor szerint fordított lenne, akkor valószínű, hogy az igen-nem arány még 

jobban az 50-50% felé billenne. 

 

Következtetések, javaslatok 

Véleményem szerint érdemes a lakosság szavára adni, ezáltal fontosnak tartanám 

szállodák valamint vendéglátó egységek, éttermek, cukrászdák létrehozását, hogy 

az idelátogatók minél kellemesebben tölthessék el az itt töltött időt. Így nem csak 

a gyógyfürdőre alapozódna a város idegenforgalma, hanem egyéb, kulturális 

programokat is igénybe vennének az ide látogatók.  

Fontos lenne továbbá az egészségügy fejlesztése, hogy minél rövidebb legyen a 

várakozási idő, valamint, hogy az ellátás minősége a lehető legjobb legyen, de ez 

sajnos a város ügyintézési hatókörén túl mutat..  
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A téma feldolgozásában résztvevő csoport tagjai 

Babati Edina, Darvasi Dávid, Dragos Gábor, Fodor Martin, Kakuk Balázs Németh 

Netti, Rohoska Zsanett, Salga József, Szabó Petra, Szamek Dóra, Tarnóczi 

Tamás, Újszászi Kristóf 
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Mezőkövesd mindennapjai  

 

Balogh Barbara  

SZIE GTK Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak, II. évf. hallgató 

baloghbarbara0503@gmail.com 

 

 

Bevezetés 

Az öt nagy tématerület közül ez az, amely a legalapvetőbb dolgokkal, az élhető 

környezettel foglalkozik. Három nagy témakört foglal magába: a közlekedést, a 

hulladékgazdálkodást és a beruházásokat. Egy település életében ezek azok a 

közvetlen területek, esetleges problémák, melyek ott vannak a mindennapokban. 

A cél az volt, hogy felmérjük, milyen közlekedést választanak a lakosok, ha el 

kell jutniuk „A” pontból „B” pontba, illetve a különböző tevékenységek kapcsán 

milyen településeket jelölnek meg, hol intézik mindennapos teendőiket. Itt fel 

lehetett mérni, miért fontos egy adott közlekedési eszköz és ezek a tevékenységek 

hol valósulnak meg helyileg.  

 

A hulladékkezelés nemcsak település, de globális szinten is nagy szerepet játszik, 

hiszen évről évre egyre több hulladékot termelünk. Egyre több településen 

jellemző a szelektív hulladékgyűjtés. Itt főként azt mértük, mennyire veszik ezt 

komolyan a lakosok, számukra mennyire lényeges ezek feldolgozása. Mennyire 

fontos a zöldterületek nagyságának aránya. A beruházásoknak nagy szerepe van 

egy város életében, hiszen gazdaságilag, turisztikailag, illetve foglalkoztatottság 

szempontjából is mérhetőek, több szempontból vizsgálhatóak. Így összességében 

mind három témakör hozzájárul a lakosok élhetőbb környezetéhez, helyben 

maradásukhoz. 

 

Eredmények 

A megkérdezettek munkába vagy iskolába leginkább kerékpárral közlekednek 

(33%), második helyen állnak az autóval közlekedők (26%-kal). Ez azt jelenti, 

hogy szívesen közlekednek kerékpárral. Az alkérdés megválaszolásánál főként 

Mezőkövesdet, illetve a környékbeli városokat, községeket jelölték, amely azt 

jelenti, hogy a legtöbb esetben biztosított számukra a munkalehetőség a 

környékben. 

 

A megkérdezettek 42%-a közledik autóval a bevásárlás intézésekor. Ez a 

legmagasabb arány. Második helyen a kerékpáros közlekedés van 32%-kal. 

Gyalogosan 18% intézi a bevásárlást, utolsó helyen 5%-kal a tömegközlekedés 

van. Az arányok mellett érdemes megfigyelni az alkérdést is: melyik településre 

és milyen típusú üzletben vásárol, hiszen ebből ki lehet következtetni, hogy 

például a nagyobb bevásárló egységekbe inkább a személyautós közlekedést 

preferálják.  

mailto:baloghbarbara0503@gmail.com
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A tömegközlekedés és kerékpáros közlekedés esetében kisboltot,  piacot és 

szupermarketet egyaránt jelöltek. A gyalogos közlekedésnél inkább a kisebb 

bevásárló egységeket, piacot jelölték. A településnél szinte minden esetben 

Mezőkövesdet jelölték, amely arra következtet, hogy itt és a környékben adottak 

az ilyen típusú lehetőségek. 

 

Ügyintézés szempontjából a legtöbben a kerékpárt választják, második helyre 

szorult a személyautós közlekedés. Az összes közlekedési formánál a legtöbb 

esetben Mezőkövesdet jelölték, amely szintén arra ad okot következtetni, hogy a 

városon belül szinte mindent el lehet intézni. A személyautó esetében jelöltek meg 

néhány környékbeli várost: Egert, Füzesabonyt, Miskolcot, Bogácsot, illetve 

Budapestet. 

 

A szórakozás kérdéskörében, hogy hol szoktak szórakozni, a legtöbben nem 

válaszoltak, amely abból is fakad, hogy a megkérdezettek egy része idős, 

nyugdíjas, akik szórakozni nem igazán járnak már. A szórakozni járók főként a 

gyalogos közlekedést preferálják (29%), második helyen a személyautót (21%) 

jelölték meg. Szinte minden esetben Mezőkövesdet és a környékbeli településeket 

írták úticélul (néhány esetben Budapestet is jelöltek). 

 

A hulladékkezelés lehetőségeinél a lakosok 69%-a jelölte, hogy elégedett ezzel, 

és 31%, aki nem. Az emberek 59%-a gyűjti a szemetet szelektíven, és 41%-a 

ömlesztve. Ez azt jelenti, hogy sokan még mindig nem veszik komolyan ennek 

fontosságát. Nagyjából ugyanannyian komposztálnak, mint újrahasznosítanak 

(32% és 27%). Általában ugyanazok az emberek figyelnek mindkét területre. A 

megkérdezettek nagy része (68% és 73%) ezzel nem foglalkozik, amin változtatni 

kellene. A zöld területek arányával 79% elégedett és 21% jelölte az inkább nem, 

egyáltalán nem, vagy a nem elégedett kategóriát. Ez nagyon jó arány, hiszen ez 

elengedhetetlen egy élhető város szempontjából. 

 

A megkérdezettek közül 63% mondta, hogy inkább hozzájárulnak, hozzájárulnak 

vagy teljes mértékben hozzájárulnak a beruházások ahhoz, hogy a lakosok 

helyben maradjanak. 

 

Következtetések, javaslatok  
A közlekedéssel kapcsolatban elmondhatjuk, a 

kerékpáros közlekedés fontos szerepet játszik a 

közösség életében. Érdemes továbbfejleszteni a 

kerékpár utakat nemcsak a városban, de a környékbeli 

falvakban, városokban, illetve az összekötő 

útvonalakon.  
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Mind a négy esetben (munkába/iskolába járás, bevásárlás, ügyintézés, 

szórakozás) az esetek 70%-nál Mezőkövesdet jelölték meg célterületként, amely 

azt jelenti, hogy a szolgáltatásokat, munkalehetőséget, ügyintézést tekintve 

csomópontnak számít a környékben.  

Fel kell hívni a lakosok figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára 

(pl.hirdető felületek, helyi kábel TV, helyi újság), illetve mindenképp szükséges 

valamilyen szabályozás, hogy fontossá váljon számukra. Érdemes tovább növelni 

a zöld területek nagyságát, azoknak minőségét (pl. játszóterek, parkok, sétányok).  

 

A hulladékgyűjtés kapcsán a zöld területeken külön szelektív 

hulladéktárolókat/szemetes kukákat lehetne kihelyezni, amelyen fel lehet tüntetni, 

mit hova kell gyűjteni, kidobni.  

Az új beruházásokra szükség van, hiszen ezáltal fejlődhet a város is, amellyel el 

lehet érni, hogy csökkenjen a települést elhagyók aránya. 

 

A téma feldolgozásában részt vevő csoport tagjai 

Babati Edina, Balogh Barbara, Balogh Fruzsina, Bolla Bernadett, Deák Anett, 

Détári Attila, Dragos Gábor, Gonda Viktória Jolán, Nagy Tímea, Rózsemberszki 

Áron 
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A fejlesztések hatása a mezőkövesdi humánerőforrásra 

 

Mihályi Fruzsina 

SZIE GTK Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak, II. évf. hallgató 

mihalyi.fruzsina@gmail.com 

 

Kulcsszavak: fejlesztés, elégedettség, munkaerő-piac, városvezetés. 

 

Bevezetés 

A kutatás során különös figyelmet fordítottam a várost érintő munkaerő-piaci 

adatokra. Úgy gondolom az egyik legfontosabb tényező egy város élhetőségének 

szempontjából a stabil munkaerő-piac. Munkaerő nélkül nincs munkahely, 

munkahely nélkül nincs javadalmazás, javadalmazás nélkül nem tudunk 

termékeket-szolgáltatásokat venni, ami már a létfenntartás problematikáját hozza 

előtérbe. E szemlélet tükrében végeztem elemzésem a Mezőkövesdi 

kérdőívezéssel kapott adatok alapján.  

Kutatásomat szakirodalom feldolgozásával (Káposzta, 2014, Káposzta-Nagy, 

2016 ) alapoztam meg. 

 

Eredmények 

Primer kutatásunkat kiegészítve utána jártam a város jelenlegi fejlesztési 

koncepciójának. A tervek szerint az alábbi fejlesztéseket igyekszik a város 

vezetése megvalósítani az elkövetkezendő időszakban: 

 Repülőtér és laktanya területének hasznosítása 

 Zöld városrész kialakítása 

 Vízvezeték és csapadékelvezető rendszer felújítása 

 Kerékpárút létesítése Mezőkövesd és Bogács között 

 Autóbusz állomás áthelyezése 

 Óvodák fejlesztése 

 

Ezen tervek véghezvitele nagyban elősegítené a város munkanélküliségi rátájának 

csökkentését, amellett hogy a helyi vállalkozók számára megrendeléseket 

biztosíthatna a vezetés. Kíváncsi voltam arra, hogyan alakult az elmúlt évek során 

a munkanélküliségi ráta Mezőkövesden és térségében. Az alábbi ábra a kapott 

eredményeket szemlélteti. 

  

mailto:mihalyi.fruzsina@gmail.com
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1. ábra: Munkanélküliségi ráta Mezőkövesden 2002-2013 (%) 

 
Forrás: TEIR helyzettérkép 

 

Jól látható, hogy Mezőkövesd az országos átlag feletti értékekkel rendelkezik a 

vizsgált időszakban, viszont a régiós, a megyei és a járási értékeket egyik évben 

sem haladja meg. Ez arra enged következtetni, hogy Mezőkövesd a saját 

térségében jó munkanélküliségi rátával rendelkezik.  

 

Mindezek ellenére a primer kutatás során az derült ki, hogy az emberek mégis úgy 

gondolják, hogy szükség van további munkahelyek teremtésére. Ehhez 

kapcsolódó kérdésünk a következő volt: Milyen típusú munkahelyek létrehozása 

lenne szükséges Mezőkövesden? A városban élők nagy szükségét érzik a 

szolgáltató szektor további fejlesztésének, viszont ehhez hozzá tartozik az is, hogy 

a helyi lakosok számára nem minden esetben elérhető egy-egy szolgáltatás.  

 

A tapasztalataink alapján sokan panaszkodtak arra, hogy a turisztikai központúság 

miatt elhanyagolva érzik magukat a lakosok kedvezményes lehetőségek 

tekintetében. Nem utolsó sorban ez a fejlesztés további munkahelyeket is 

biztosítana a helyi lakosság számára. Szükségesnek tartják még a mezőgazdasági 

termelőegységek fejlesztését és bővítését. Ebből látható, hogy mivel vidéki 

városról beszélünk, a lakosok is fontosnak tartják a helyi termelést. Számukra 

fontos, hogy helyi termelésű, feldolgozású élelmiszereket fogyasszanak, ennek 

érdekében úgy gondolják több lehetőséget kellene biztosítani a városban, illetve 

annak környékén. Mindez azért is fontos, mert a lehetőségek adottak a környéken. 

További munkahelyek teremtése céljából az ipari gyáregység (ek) bevonzását 

emelték még ki a lakosok e kérdés tükrében. Ez azért is fontos, mert így 

Mezőkövesd befolyása tovább nőhetne a térségben, és a környező nehezebb 

helyzetben lévő településeknek is munkalehetőségeket biztosítana.  
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Következő kérdésünk az volt, hogy a város lakói szerint mennyire segíti a város 

az egyes csoportok munkaerő-piaci elhelyezkedését? Több csoporttal 

kapcsolatban születtek válaszok, de legkiemelkedőbbnek a védett korúakat, a 

GYES/GYED-en lévőket és a hátrányos helyzetűeket tartották.  

 

A hátrányos helyzetűek elhelyezkedésének kérdésében a válaszadók negyede azt 

nyilatkozta, hogy nem segíti az önkormányzat az elhelyezkedést, és szinte a 45% 

azt nyilatkozta, hogy segítik. Összehasonlításként itt azoknak a válaszait is 

megnéztük, akik munkanélkülinek vallották magukat. Meglepő módon, itt a 

megkérdezettek azt nyilatkozták, hogy teljes mértékben segíti az önkormányzat 

az elhelyezkedést. Ez a fejlődő közmunkaprogramnak tudható be, amit több helyi 

lakos is pozitívumként emelt ki.  

 

A védett korúak elhelyezkedésének támogatásában kapott válaszok alapján, a 

megkérdezettek 29%-a nyilatkozott úgy, hogy az önkormányzat nem segíti az 55 

év felettiek munkába való elhelyezkedést. Szinte ugyanannyian nyilatkoztak 

ennek az ellenkezőjéről. Hogy átfogó és hiteles képet kaphassunk ennek a 

kérdésnek a vizsgálata során megnéztük, hogy a nyugdíjas megkérdezettek 

milyen válaszokat adtak az alábbi kérdésekre. A nyugdíjasak úgy érzik, 

támogatva vannak, és segítik őket. 

 

A GYES/GYED-en lévők 89%-a mondta azt, hogy nem segítik őket abban, hogy 

újra munkába álljanak. A fennmaradó 11% valószínűleg azok, aki 

szerencsésebbek, akiket a munkahelyük visszavár. 

 

Az alábbi kérdésnél, arra voltunk kíváncsiak, hogy a 663 megkérdezett 

mezőkövesdi lakos mennyire elégedett a város vezetésével, azaz mennyire 

értenek egyet a hozott intézkedésekkel és az esetleges beruházásokkal. Az ábra 

jól szemléltetni, hogy a felmérésben résztvevő lakosok 70%-a a közepesnél 

elégedettebb, illetve nagyon elégedett a várost vezető személyekkel. Akik, 

legalább 4-esre értékelték ezt a kérdés, azoknak a 85%-a szerint jó, illetve nagyon 

jó Mezőkövesden élni.  

 

A 466 „elégedett” lakos 55%-a nő, 45%-a pedig férfi nemű. A pozitív válaszadók 

életkor szerinti megoszlását tekintve a 65 év feletti nyugdíjas korosztálybeliek 

24%-ot képviselnek, 15%-at a 25 éven aluli fiatalok adják.  

 

Az egyháztartásra jutó jövedelmet vizsgálva a következő állapítható meg: A 

100.000 Ft alatti jövedelmű háztartások adják a 26,8%-ot. A 100.001-200.000 Ft 

között keresők a pozitív válaszadók 26,6%-át. A 200.001-300.000 Ft 

jövedelemmel rendelkezők 17,8%-ot , a 300.001-400.000 Ft közöttiek 4,9%-ot. A 

400.001 Ft feletti háztartáson belüli keresettel rendelkezőknek pedig mindössze 

3,6%-ot ad az „elégedett” lakosság körében. 
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Ezek alapján a nehezebb anyagi helyzetben lévő családok (háztartások) tagjai 

nagyobb részben elégedettek a város vezetésével és annak intézkedéseivel. Ez 

pedig azt jelentheti, hogy a szegényebb réteget nagyobb mértékben, illetve több 

irányból próbálja támogatni a vezetőség, különböző segélyek, támogatások és 

kedvezmények segítségével. 

 

Következtetések, javaslatok 

Az elemzések alapján összefoglalásként egy pár javaslatot szeretnék tenni, 

amelyek segítségével a Mezőkövesden élők még elégedettebbek lesznek, mint 

amilyenek most. 

 Szolgáltató szektor fejlesztése (olcsóbb szolgáltatások a helyi lakosság 

számára, munkahelyteremtés) 

 Ipari gyáregység bevonzása (munkahelyteremtés, lakosok helyben tartása, 

befolyás növelése) 

 Mezőgazdaság fejlesztése, erőforrások kihasználása  

 Kismamák nagyobb fokú támogatása 

 

A téma feldolgozásában részt vevő csoport tagjai 

Deli Csilla, Győri Péter, Kapás György, Szabó Diána, Szabó- Mester Viktória, 

Teleki Laura, Tihanyi Vivien. 

 

Források 

 Káposzta József (2014): Területi különbségek kialakulásának főbb 

összefüggései. Gazdálkodás 2014. 5. 58. évfolyam. NAKVI Budapest, 2014. 

ISSN 0046-5518, pp. 399-412. 

 Káposzta József-Nagy Henrietta (2016): Földhasználati rendszer és a 

vidékstratégia változása a térben. In: Tamás János-Popp József (szerk.): 

Baranyi Béla 70. A kapocs. 317 p. Debreceni Egyetem, 

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Mezőgazdaság, 

Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, 2016. ISBN 978-963-

473-931-9. pp. 208-218. 

 http://www.mezokovesd.hu/index.php?action=showart&id=2902  (Letöltés 

dátuma: 2016. 05. 10.)  

 

 

  

http://www.mezokovesd.hu/index.php?action=showart&id=2902
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Turisztikai Barangolás Matyóföld Szívében 

 

Ádám Krisztina, Voller Klaudia 

SZIE GTK Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak, II. évf. 

hallgatói 

kriszti3845@freemail.hu, diavoller@gmail.com 

 

Kulcsszavak: Mezőkövesd, Matyó, Zsóry-fürdő, turizmus, hagyomány 

 

Bevezetés 

Sokakban megfogalmazódhat a kérdés, hogy mit is értünk turizmus alatt. Olyan 

szolgáltatásokon és intézményeken alapuló tevékenység, amely az embert 

kikapcsolja a monoton jellegű hétköznapokból. Célja, a kikapcsolódás nyújtása, 

emberi szükségletek kielégítése, mint pl. üdülés, kulturális időtöltés, 

hagyományőrzés, kirándulási lehetőség. Mezőkövesd, melyet Matyóföld 

szívének is neveznek a térség gazdasági, kulturális, közlekedési központja, egy 

igazi európai kisváros, melyben a fent említett turisztikai lehetőségek mind 

megtalálhatóak.  

Vizsgálatunkat a téma elméleti feldolgozásával kezdtük (Kassai–Ritter, 2011, 

Káposzta-Nagy A-Nagy H, 2013), majd a primer kutatásra alapozna 

vizsgálódtunk. 

 

Eredmények 

Tapasztalataink szerint elmondhatjuk, hogy egy nyugodt, rendezett, tiszta és 

vendégszerető településről van szó, mely bő lehetőségek tárházát nyújtja, hiszen 

sokszínű programkínálatuk kapcsán egész évben szórakozási és kikapcsolódási 

lehetőségeket nyújt az odalátogatók számára. A programok keretein belül kiemelt 

jelentőséggel bír a településen minden évben megrendezésre kerülő Matyó 

Húsvét, Zsóry fesztivál, Jézus Szíve Ünnep, Matyóföldi folklór fesztivál. 

Mezőkövesden a hagyományőrzésre nagy hangsúlyt fektetnek, hiszen büszkék a 

matyóságra, a régi értékekre, melyeket mai napig ápolnak és bemutatnak Hadas 

városrészében, ugyanis a régi településszerkezetet megőrizve enged betekintést 

számos népi műemlékházba, és az ott alkotó iparművészek munkájába. Itt 

található többek között a Mézeskalácsos Tájház, Kisjankó Bori Emlékház, 

Játékház és Gari Takács Margit Emlékház.  

 

A matyó nevet még Mátyás Királytól eredeztetik, akitől kiérdemelték a 

mezővárosi rangot is. Leginkább a 19. század elején kezdték el matyónak nevezni 

a mezőkövesdi, illetve környező településen élő lakosokat. Ez a népi kultúra híres 

egyedi hímzéséről és népművészetéről is, mely közül a legkiemelkedőbb hímzési 

forma a sokak által ismert matyó rózsa.  

 

  

mailto:kriszti3845@freemail.hu
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Kutatásunk alkalmával több ott élő lakost is megkérdeztünk arról, hogy mennyire 

elégedettek városuk turizmusával. Ez a felmérés egy 1-6-ig terjedő skálán történt, 

ahol az 1 értékelési skála szint azt jelentette, hogy egyáltalán nem elégedettek, 

míg a 6-os értékelési szint azt mutatta meg, hogy a megkérdezettek teljes 

mértékben elégedettek a városban található azon szolgáltatások összességével, 

mellyel a helyi lakosok, illetve a környező településekről odalátogató turisták 

igényei kielégíthetők. Erre a kérdésre nagyon sok pozitív vélemény érkezett, a 

megkérdezettek 83%-a 4, 5 és 6-os skálát választotta, mely szerint azt a 

következtetést lehet levonni, hogy nagyon elégedettek a város turizmusával és 

légkörével, valamint mérhetetlenül büszkék arra, hogy hagyományaik nem 

kerültek feledésbe, és az is turisztikai vonzerőnek számít. 

 

Mezőkövesd kedvező turizmusát támasztja alá a városban található 

szálláslehetőségek bő választéka is. Itt található a Balneo Hotel a Zsóry Gyógy- 

és Strandfürdő mellett. Elhelyezkedése tökéletes, hiszen autópályán minden 

irányból könnyen megközelíthető. Hajnal Hotel és Étterem, amely több mint 10 

évvel ezelőtt panzióként, családi vállalkozás gyanánt indult útjára. Rövidesen a 

növekvő idegenforgalomnak is köszönhetően az egyik legkedveltebb 

mezőkövesdi pihenőhellyé nőtte ki magát. Az elégedett vendégkörnek 

köszönhetően a panzió az évek során egy páratlanul felszerelt, háromcsillagos 

szállodává fejlődött. Sikeréhez hozzájárul, hogy az M3-as autópályához közel, 

mégis csendes, természetes környezetben fekszik. Ezeken felül a Nefelejcs Hotel, 

Pandóra Zsóry Apartmanok, Boglárka Panzió – Étterem és Apartmanházak, 

Rózsa Étterem és Panzió nyújtanak még pihenésre alkalmas környezetet és 

légkört az idelátogató vendégek számára. 

 

Kíváncsiak voltunk az előbbiekből adódóan, hogy a Mezőkövesden eltöltött 

vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken a kistérségen belül milyen 

szinten meghatározó. Megállapítottuk, hogy a növekedés jellemző a kistérségre 

és a városra is egyaránt. Mezőkövesd kedvező turisztikai helyzetével is 

magyarázható, hogy a 2010, 2014-es éveket tekintve a vendégéjszakák 

alakulásának csaknem felét a város adja. A kistérségben azonban még vannak 

olyan települések, amelyek szintén kedvező turisztikával vannak ellátva, mint pl.: 

Bogács, amely szintén kedvelt pihenőhely, jó elhelyezkedése és kedvező 

adottságai kapcsán. 

 

A szálláslehetőségek tekintetében megkérdeztük a helyi lakosokat, hogy 

milyennek találják ezeket a lehetőségeket a településre érkezők számára. Ezt egy 

1-6-ig terjedő skálán vizsgáltuk. A válaszadók többsége kb. 70%-a 4-es, 5-ös, 

illetve 6-os értékeléseket adott. Ezek az eredmények pozitív képet mutatnak, arról, 

hogy elégedettek és nagyon jónak ítélik meg ezeket a lehetőségeket az odaérkezők 

számára. (https://www.szallas.hu/mezokovesd) 

https://www.szallas.hu/mezokovesd
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A város kedvelhetőségéhez és érdekességéhez tartozik Hadas Városrészrészben 

található alkotóműhelyek, a 150-200 éves régi nádtetős parasztházakban. Hadas 

ugyanis egy régi városszerkezetet őrző, skanzen jellegű rész Mezőkövesden. 

 

Az itt található Mézeskalácsos Tájházban a látogatók megismerkedhetnek a 

mézeskalács mesterséggel, ezen felül pedig megtekinthetik az állandó 

mesekiállítást is. A Bútorfestő Alkotóházban a 250 éves bútorfestő 

hagyományokat ismerhetjük meg Kovács Szabolcs munkásságával. A Kisjankó 

Bori Emlékházban a mezőkövesdi rajzoló/íróasszony életét idézheti fel a látogató 

az eredeti berendezésekkel. A ház emléket állít egy kivételes népművésznek, 

Kisjankó Borinak. A Játékházban a matyó gyerekek egykori játékain túl régi 

szövő és fonóeszközök nyújtanak érdekességet az oda látogató vendégek számára. 

A Fazekas Házban, Fehér Tibor népi iparművész műhelye és kiállítása található. 

(http://www.mezokovesd.hu/) 

 

A matyó népművészet mellett a város azonban méltán híres a gyógyvizéről is. A 

belvárostól 3 km-re található a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő, Észak-

Magyarország egyik legnépszerűbb gyógyfürdője, amely 21 medencéjével várja 

a vendégeket. 

 

1939-ben tárták fel a település termálvizét és 1983-ban pedig gyógyfürdővé is 

nyilvánították. A fürdőben folyamatos fejlesztések zajlanak. 1999-ben új 

gyógyfürdő bejáratot készítettek, valamint fűtéskorszerűsítés is történt. 2000-ben 

a hullámmedence burkolatának teljes cseréje történt, 2001-ben pedig egy új 100 

m3-es gyermekmedencét építettek. 2004 májusában történt az új gyógyászati 

részleg átadása, valamint az új csempézett kinti gyógymedence. 

(https://issuu.com/matyofold/docs/mezokovesd_2016) 

 

 2005 májusában nyílt meg a gyógyászati részleg, amely egész évben várja a 

gyógyulni vágyókat. 2011-ben adták át a szaunavilágot, ahol a hagyományos finn 

szauna és gőzkabin mellett bioszauna, infraszauna, aroma kabin és sókabin áll a 

vendégek rendelkezésére. A szaunázás utáni felfrissülést a jégkút és a 

merülőmedence szolgálja. Ezek mellett jakuzzi és terápiás medence is igénybe 

vehető a fürdőben. A 2004-es és 2005-ös fejlesztések a PHARE program 

támogatásával valósultak meg.  

 

ROP pályázat keretében az ikermedence felújítására, új wellness részleg és 

öltözők építésére valamint a műszaki infrastruktúra fejlesztésére is sor került. 

 

Jelenlegi aktuális 2016-2017-es még előkészítés alatt lévő pályázat a Zsóry 

üdülőterület fejlesztése (GINOP), amely a Zsóry fürdő szomszédságában lévő 

arborétum fejlesztését pihentető tó kialakítását és aktív pihenést biztosító 

sétaútvonalak megépítését tűzte ki célul.  

http://www.mezokovesd.hu/
https://issuu.com/matyofold/docs/mezokovesd_2016
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A területen kialakításra kerül egy szabadtéri színpad. A fejlesztés során kiváltásra 

kerül a fürdő bejárata előtti parkoló, ahol a területrész központi tere valósul meg. 

Szökőkút, pihenőpark, játszótér kerül kialakításra összekapcsolva az arborétum 

területét a fürdővel, hogy a terület komplexen egybefüggő képet adjon az 

ideérkező vendégek részére. 

Az eddigiek alapján látható, hogy a fürdőben folyamatos fejlesztések zajlanak, 

hogy megfeleljenek az egyre nagyobb minőségi követelményeknek és egyre 

színvonalasabb szolgáltatásokat tudjanak nyújtani. (www.zsory-furdo.hu) 

 

Mivel egyre több fejlesztés ment végbe a Zsóry fürdőben, ezért igyekeztünk 

információt gyűjteni a helyi lakosoktól is azzal kapcsolatban, hogy ezekkel 

mennyire vannak megelégedve. A megelégedettségüket szintén egy 1-6-ig terjedő 

skálán követtük nyomon. Itt is csak pozitív tapasztalatokról tudunk beszámolni, 

hiszen 82% megvan elégedve az utóbbi időszakban véghezvitt fejlesztésekkel. 

Sajnos a fürdő látogatásának gyakoriságával kapcsolatban azt tapasztaltuk, hogy 

a megkérdezettek közel 50%-a havi egy alkalomnál ritkábban látogatja a 

gyógyfürdőt, de azért akadnak páran olyanok is, akik heti 1-2 alkalommal vagy 

havi szinten térnek be a Zsóry-fürdőbe. Valószínűnek tartjuk, hogy azért 

látogatják a helyiek ilyen ritkán a fürdőt, mert helyben található, számukra ez nem 

nyújt turisztikai látványosságot, természetesnek ítélik meg azt, hogy 

környezetükben egy ilyen fürdőkomplexum található, arról nem is beszélve, hogy 

nem is teheti meg mindenki anyagilag sem és időből kifolyólag sem azt, hogy heti 

szinten látogassa a gyógyfürdőt. Leginkább nyugdíjas lakosokra jellemző, hogy 

több szabadidejük van, így a különféle kedvezmények mellett gyakrabban járnak 

a fürdőbe, de sok helyi látogató van, aki szellemi és fizikai munkát végez. Ezen 

kívül a helyiek közül tanulók, vállalkozók és egyéb munkát végző lakosok is 

választ adtak arra, hogy szoktak a fürdőbe járni, de leginkább csak a nyári 

szezonban.  

 

Következtetések, javaslatok 

Mezőkövesdről elmondhatjuk, hogy a lakosság megelégedettsége mindenképpen 

pozitívnak mondható. A város több napos szabadidős elfoglaltságot nyújt az 

idelátogató vendégek számára. Mezőkövesd előnyére tudja fordítani a Zsóry 

fürdő és a matyó kultúra lehetőségeit. Tapasztalataink alapján a lakosság 

mérhetetlenül büszke a hagyományaira, ami csodálatra méltó.  

A városnak továbbra is igyekezni kell ezeknek a fenntartásában és megőrzésében 

az utókor számára. Hiszen Kodály Zoltánt idézve: ”Kultúrát nem lehet örökölni. 

Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra 

meg nem szerzi magának.” 

 

A téma feldolgozásában részt vevő csoport tagjai 

Boros Fruzsina Zsófia, Kreisz Mihály, Urbán Márta  
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