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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás – közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően –
megbízta az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetséget az Encsi Kistérség
Komplex Fejlesztési Stratégiájának és Operatív Programjának elkészítésével.

Az Encsii Többcélú Kistérségi Társulás a 244/2003. (XII. 18.) Kormányrendelet alapján,
2004-ben alakult meg, 35 település részvételével.
A Társulás teljesen lefedi a 3503 (KSH) statisztikai körzetet, melynek központja Encs.

1.1 A Kistérség jellemzői

Földrajzi lehatárolása
Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén, Szlovákiával határos a kistérség. Három
mikrorégióra osztható a kistérség, úgymint Belső Cserehát, Kegyetlen és Hernád-völgyi
(Encsi) mikrorégió.
A 3503-as, Encsi statisztikai kistérség a 244/2003-as (XII.18.) Korm. r. szerint az alábbi
táblázatban található településekből tevődik össze:
Település neve
Alsógagy
Baktakék
Beret
Büttös
Csenyéte
Detek
Felsőgagy
Gagyapáti
Kány
Keresztéte
Krasznokvajda
Pamlény
Perecse
Szászfa
Belső Cserehát
Fáj
Fulókércs

Területe (km2)
6,29
18,79
6,73
18,18
9,97
9,68
14,47
3,22
9,21
3,97
11,44
12,40
12,53
12,13
149,01
19,32
18,59

Népessége (fő) Népsűrűsége (fő/km2)
117
18,60
808
43,00
270
40,12
244
13,42
458
45,94
309
31,92
182
12,58
19
5,90
70
7,60
31
7,81
561
49,04
70
5,65
34
2,71
180
14,84
3353
22,50
324
393

16,77
21,14
3

Garadna
Hernádpetri
Hernádvécse
Litka
Novajidrány
Pusztaradvány
Szalaszend
Szemere
Kegyetlen

9,74
17,07
16,88
6,70
14,31
7,14
18,22
26,30
154,27

466
241
868
67
1 497
225
1 113
395
5589

47,84
14,12
51,42
10,00
104,61
31,51
61,09
15,02
36,23

Abaújalpár
Abaújkér
Csobád
Encs
Fancsal
Forró
Hernádbűd
Hernádszentandrás
Ináncs
Méra
Pere
Hernád-völgye

8,48
17,28
11,85
31,13
9,77
19,03
5,91
7,00
10,94
15,14
9,53
146,06

90
672
751
7311
399
2547
149
471
1251
1792
366
15 799

10,61
38,89
63,38
234,85
40,84
133,84
25,21
67,29
114,35
118,36
38,41
108,17

Mindösszesen

449,34

24 741

55,06

Területe: összesen 449,34 km2

Népesség: 24 741 fő, a lakosság száma 1990-hez képest folyamatosan csökken. A férfiak
száma: 12 046 fő, a nőké: 12695 fő.

Munkanélküliek száma, aránya

A regisztrált munkanélküliek száma: 3 028 fő
Az aktív korúakhoz viszonyított aránya: 25 %
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1.2. Településszerkezet

A kistérségről elmondható, hogy döntően aprófalvas szerkezetű, a területen mindössze
egy város van, az alig több, mint 7000 lakosú Encs. Ezer főnél több lakossal is csak további 5
település (Forró, Méra, Novajidrány, Ináncs, Szalaszend) rendelkezik.
Az apró falvak többnyire körjegyzőségeket alkotnak egymással.
Majdnem minden településen magalakultak a cigány kisebbségi önkormányzatok.
A megyeszékhely Miskolc, átlagban 45 km távolságra van a kistérségtől.
A települések nagy része az encsi központú hatóságok hatáskörébe tartoznak, Krasznokvajda
és közvetlen környéke viszont néhány esetben a szikszóiakhoz (pl.: építésügy, munkaügy.)

100 fő alatti települések száma: 7, döntően a Belső Cserehát mikrotérségben.
1000 fő alatti települések száma: 22
1000 fő feletti települések száma: 6, döntően a Hernád-völgye mikrotérségben.

1.3. Infrastruktúra

A kistérség közlekedési tengelyét a Hernád völgyében futó 3-as számú nemzetközi
főútvonal jelenti, ezen keresztül van összeköttetése Szlovákia (közvetlenül Kassa) és Miskolc
felé. A kistérségben Kány községben a határátkelő infrastruktúrája (épület, út) kiépített, a
Kány-Buzita határátkelőhely megnyitását a kistérség lakói szükségszerűnek tartják.
A mellékutak döntően kelet – nyugat irányúak, minőségük katasztrofális.
A települések úthálózatának állapota vegyes. Még mindig magas a szilárd burkolat nélküli
részek aránya.
A Hernád völgyében fut a folyó jobb partján a Miskolc-Kassa közötti, nemzetközi
vasútvonal, amely jelentős teherforgalmat is lebonyolít.
A vezetékes telefonellátottság a kistérségben megoldottá vált, minden településen
megtalálható. A lakásokba bekötött telefonvonalak számának arány a teljes térségben x %-os

Elmondható, hogy minden településen rendelkezésre áll a vízközmű hálózat, a lakossági
bekötések aránya viszont falunként más és más, átlagosan csak 70-80 % körüli. A
csatornahálózat kiépülése azonban nem tart lépést a vízhálózat épülésével. A kistérségben
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csupán Encsen, Mérán és Forrón (Ináncs, Hernádszentandrás, Hernádbűd, Pere, Fancsal
településekkel közösen) létezik közüzemi csatornahálózat.
A szilárd hulladék elhelyezése nem mindenütt megoldott. A hulladék szervezett
elszállítását Encsen és a környező falvakban megoldották, az Encs határában lévő
hulladékelhelyező telepre kerül. A hulladék megsemmisítése azonban nem megoldott.

Az elmúlt évek egyik legnagyobb fejlesztése a gázprogram volt. Ennek keretében
majdnem minden településre eljutott a vezetékes gáz is. Azonban megyei viszonylatban a
kistérségben van az egyetlen olyan összefüggő nagyobb terület, ahol a gáz bevezetése sem
történt meg. (Krasznokvajda és környéke)

1.4. Természeti adottságok

A térség természeti adottságainak legfőbb meghatározója a Hernád folyó. A folyó
völgye természetes közlekedési folyosót jelent a szlovák határ illetve Miskolc felé.
A folyó a meghatározója a terület függőleges tagoltságának is. A csereháti települések
függőleges tagoltsága erősebb, a meredekebb lejtők jellemzik. A Hernád völgyi településekre
alacsony fekvés és a kis tagoltság, sík vagy csak lankásan lejtő egységes felszín a jellemző.
A térségben a tengerszint feletti magasság 100m-350m, a Hernád völgyéhez közelebb
eső területekre az alacsonyabb, a távolabb eső részekre a magasabb értékek a jellemzőek. A
terület felszíne északról-déli irányban fokozatosan lejt.

1.5. Kitörési pontok

Az adottságokra és lehetőségekre alapozott tevékenységi formák
•

Idegenforgalom, turizmus fejlesztése, üdülőfalvak, rekreációs zónák kialakítása. A
fejlesztéssel a jövedelemszerzésen túl a foglalkoztatás növelése is együtt jár, és
fejlődnek a turisták igényeit kielégítő szolgáltatási formák is.
A fejlesztéshez komplex idegenforgalmi programcsomagok kidolgozására és a
turizmus új formáinak (vadászturizmus, agroturizmus, ökoturizmus) meghonosítására
van szükség.
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A sikeres idegenforgalmi ágazat szakmailag képzett munkaerőt igényel, amit képzés és
továbbképzés keretében lehet biztosítani.
•

A táj adottságaihoz igazodó mezőgazdasági tevékenységek
Az erdőtelepítés- és művelés nagyszámú, alacsonyan képzett munkaerőt köt le, a
szakmailag képzettebbeket pedig a fa- és erdei termék feldolgozásban lehet
foglalkoztatni. Az alkalmas területeken az extenzív gyümölcsfa ültetvények ápolása,
és a termés leszüretelése és feldolgozása ugyancsak munkahelyteremtő tevékenység.
Az állattenyésztésben is az extenzív tartás a leginkább megfelelő forma és ugyancsak
foglalkoztatási lehetőséget teremt.
A Hernád-völgyében modern, piacra termelő mezőgazdálkodás folytatható.

•

A Kistérség ipari struktúrájának a megváltoztatására is szükség van.
Új, környezetvédelemmel és hulladékgazdálkodással kapcsolatos üzemeket kell
letelepíteni, melyek ugyancsak enyhíthetik a foglalkoztatási gondokat.
Szükség van a termékszerkezet korszerűsítésére is.

•

Az elektronikus információs-rendszer fejlesztésével gyorsítani és egyszerűsíteni lehet
a közigazgatást, az ügyintézést. A fejlesztésnek együtt kell járnia a kistérségi
intézményrendszer átalakításával, a feladatokhoz igazításával. A döntési rendszert
decentralizálni kell.

•

A roma-probléma kezelése óriási terhet ró a településekre, melyet önerőből nem
tudnak kezelni. A helyzeten csak államilag támogatott, a helyi sajátosságoknak
megfelelő komplex képzési, foglalkoztatási és életviteli programokkal lehet javítani.

•

A helyi fejlesztéseket csak jól képzett szakembergárdával és nagy fokú pályázati
aktivitással lehet végrehajtani.
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Összegzés
A stratégiai programban célként megfogalmazottakat a közigazgatás, a piaci- és magánszféra
hatékony partneri együttműködésével lehet elérni.
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2. A tervezett fejlesztési program célja, tartalma, szükségessége és
indokoltsága

A Kistérség rendelkezik azokkal a természeti, kultúrtörténeti, épített örökségi értékekkel,
melyek megfelelő szakmai hozzáértéssel elegendők a program céljainak megvalósításához.

Általános cél:
Az Encsi, 3503-as Többcélú Kistérségi Társulás komplex fejlesztési stratégiájának és operatív
programjának kidolgozása.

Stratégiai célok:
•

A gazdasági versenyképesség erősítése, a szociális biztonság érdekében

•

Az életminőség környezeti és infrastruktúrális feltételeinek javítása

A fejlesztési stratégia és program felépítése:
•

Helyzetfeltárás, SWOT analízis

•

Jövőkép megfogalmazása.

•

A célpiramis a térségi fejlesztési célok rendszere.

•

A fejlesztési alternatívák bemutatása.

•

A kiválasztott alternatíva megvalósításához vezető prioritások, beavatkozási
területek megfogalmazása.

•

A stratégiai program részei:
középtávú intézkedések céljai,
indoklás, összhangban a SWOT-tal és a jövőképpel,
intézkedések bemutatása,
az intézkedések várható eredményei,
lehetséges források.

•

Az operatív program részei:
az intézkedés,
célcsoport,
illeszkedés a stratégia egyéb prioritásaihoz,
közreműködők,
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rövid-, közép-, hosszú távú feladatok,
indikátorok,
források,
intézkedés helye.
•

Monitoring feltétel-meghatározás.

A komplex fejlesztési stratégiai és program várható eredményei
•

Lehetőség nyílik a kistérség konzekvens, összehangolt és célirányos fejlesztésére

•

Alkalmazásával lehetőség nyílik a hazai és EU-s források, támogatások
felhasználására, a pályázati tevékenység minőségi javítására.

•

Megteremtődnek a feltételek az életminőség javításához:
Általános és szakmai oktatás, képzés
Munkahelyteremtés
Nagyobb jövedelemtermelő képesség
Fejlettebb szolgáltatások
Fejlettebb infrastruktúra

•

Nő a térségbe látogató turisták és az eltöltött vendégéjszakák száma

•

Szolgáltató hálózat alakul az idegenforgalom igényeinek kielégítésére

•

Nő a térség lakosságmegtartó képessége

•

Új ipari tevékenységek indulnak be
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A munka elkészítésének folyamata és módszerei

A fejlesztési koncepció kidolgozásának célja

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás ’A többcélú kistérségi társulások 2004. évi ösztönző
támogatásáról’ szóló felhívásra pályázatot nyújtott be, a még hiányzó területfejlesztési
dokumentumok elkészítésére, melyet megnyert. Ezt követően a Társulás közbeszerzési eljárás
során választotta ki a stratégiai fejlesztési koncepció és operatív program kidolgozóját, az
Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetséget.

A fejlesztési stratégia kidolgozásának elsődleges célja a Területfejlesztési Célelőirányzat
felhasználásának szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott szempontok alapján a
kistérség komplex, tudatos fejlesztésének és felzárkóztatásának szakmai megalapozása.
Számba veszi a rendelkezésre álló és megszerezhető külső, valamint a saját erőforrásokat, és
javaslatokat tesz az erőforrások mobilizálására.
Az elkészülő dokumentum a korábban elkészült terveket figyelembe véve és beépítve, a
statisztikai adatbázisokra alapozva részletesen feltárja a jelen helyzetet, majd a kistérség
jövőképét megfogalmazva meghatározza annak eléréséhez szükséges stratégiát, vázolja a
legfőbb prioritásokat, végül megfogalmazza a koncepció megvalósításának konkrét
programjait és felelőseit.

A munka módszertana

A fejlesztési stratégia és operatív program elkészítése során komplex módon kell kezelni a
térségi fejlesztés folyamatát. Méghozzá úgy, hogy az összhangban legyen a hazai és az
Európai Uniós tervezési dokumentumokkal, messzemenőkig vegye figyelembe és használja ki
a valósan elérhető helyi, megyei, régiós, nemzeti és Európai Uniós forrásokhoz való
hozzájutás lehetőségeit.
A koncepció kidolgozása során arra törekedtünk, hogy a stratégiai célok megvalósítása során
érvényesüljenek az alábbi elvek:
•

Terület alapú megközelítés: a közös érdek mozgatja részvevőket, akik a helyi identitást
közösen élik meg.

•

Az alulról, építkező megközelítés: a helyi szereplők közvetlenül bekapcsolódnak a
fejlesztési folyamatokba (szubszidiaritás).
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•

Partnerség: a közszféra, az üzleti élet, és a civil szervezetek innovatív kapcsolata.

•

Az

integrált

ágazatközi

megközelítés:

a

különböző

ágazatok

fejlesztésének

összekapcsolása (addicionalitás).
•

Nyilvánosság, átláthatóság.

•

Az ellenőrizhetőség.

Az összegyűlt információk elemzésével elkészítettük a három mikro-térségi és a kistérségi
SWOT analízist.

A jövőkép a hosszú távú fejlesztési irányokat határozza meg, meg a stratégia a következő
tervezési időszakra (2006 – 2013) szól. Az operatív programok között elkülönítettük a rövid,
közép és hosszú távú programokat, másrészt azokat, amelyek végrehajtásához nem elég a
Kistérség kompetenciája, külső beavatkozásra is szükség van.

A Kistérségnek nincs önálló bevétele, ezért a fejlesztéseket nagyrészt pályázatokon elnyert
támogatással valósíthatja meg. Az EU költségvetésének hiányában megalapozatlan lenne
bármilyen becsült költségvetést is hozzárendelni a programokhoz.

A fejlesztési program kötelező tartalmi elemei:

1. A kistérség adottságainak értékelése


Működésének külső feltételei



Társadalmi környezet, a humán erőforrás felmérése, ezen belül a demográfiai
szerkezet, foglalkoztatási viszonyok, intézményhálózat, kulturális adottságok,
értékek, területi identitás, humánkapacitás



Gazdasági bázis: a főbb gazdasági ágazatok (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás)
fejlődési irányai, vállalkozások, vállalkozók helyzete, foglalkoztatás, a gazdaság
belső és külső kapcsolatai, az infrastruktúra állapota, a térség innovációs
potenciálja



Környezeti adottságok: természeti adottságok, a környezet minősége és az azt
befolyásoló tényezők



Infrastruktúra: közlekedés, a térség intézményi felszereltsége
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Turisztika, idegenforgalom: szálláshelyek mennyisége és minősége, turisztikai
vonzerők, programcsomagok



Egészségügyi, szociális, oktatási, (kulturális, szabadidő, sport-, lakáshelyzet)



Igazgatási intézményekkel és kereskedelmi, szolgáltató egységekkel való
ellátottság



Településhálózat, kohéziós kapcsolatok értékelése

2. A területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének értékelése


A források, az intézményrendszer és a hatékonyság elemzése

3. A térséget érintő fejlesztési koncepciók értékelése


NFT, RAT, korábbi kistérségi fejlesztési stratégiák

Hatásvizsgálat, monitoring
A fejlesztési folyamat sarokköve a koncepció, amely a területfejlesztési szereplők közös
akarataként megfogalmazott célokra és az oda vezető fejlesztési, tevékenységi utakra
vonatkozóan kijelöli a stratégiai program kereteit. A stratégiai program meghatározza a
végrehajtás szempontjából legfontosabb elemekre koncentráló súlyponti akciókat, vagyis az
operatív programokat.

A stratégiai program a szokásos 5-7 éves időtartam helyett 8 éves cselekvési programokat
javasol azért, hogy a kistérségi fejlesztéseket összhangba hozza az EU tervezési szakaszával,
mely 2007-től 2013-ig tart.
A tervezés eredményeként meghatározásra kerülnek a térség egészére vonatkozó fejlesztési
elképzelések, de a dokumentum az egyes települések sajátosságaira és lehetőségeire alapozva
bemutatja a települések legfontosabb kitörési pontjait is. A térség minden települését elemzi,
de a kistérséget a három mikro-térség egységeként kezeli.

A felmérés és értékelés, az egységes szempontok szerinti helyzetfeltárás alapján
meghatározásra kerültek a fejlődés mérésére szolgáló indikátorok. Ez tartalmazza az
önkormányzatoktól, a felsorolt hivataloktól és szakemberektől begyűjtött információk alapján
a műszaki infrastruktúra, a környezeti alapállapot, a humánerőforrás, a fontosabb
vállalkozások, az agrárgazdaság, az ipari tevékenység, az idegenforgalom helyzetére
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vonatkozó fontosabb mutatókat. Ez lesz az alapja a projektek megvalósítása során szükséges
monitoring munkának.
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3. Az Encsi kistérség mikrotérségei, települései

3.1. Belső Cserehát mikrotérség
ALSÓGAGY
" a törökök által elpusztított falu "
Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3837 Alsógagy, Rákóczi út 19. sz.

elérhetősége:

Tel.: 46/442-102
Fax: 46/442-102
E-mail:

területe:

6,29 km2

lakosság száma:

117 fő

lakás állománya:

56 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúj Kelet-Csereháti tájegység középső részében található.

Elérhetőség
A település a 2624 számú országos közút mentén, Encs városától Észak-nyugati irányban
található, mintegy 18 km-re. A vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 15 km-re Encsen
van.

Történelme
A település első ismert okleveles említése 1256-ból IV. Béla király (1235-1270)
uralkodásának idejéből való „terra Gogy” alakban.
A XIII. században a település az Aba-nemzettségbeli Gereven tulajdonában volt, akit a Gagyicsalád ősének tekintünk. A XIV. századra társadalmilag, -és gazdaságilag stabilizálódott
települést a Gagyi, a Vendéghy -és a Putnoky családok birtokolják, akiknek folyamatos
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birtokvitái miatt két részre Alsogagh és Felsewgagh szakadt. Valószínűsíthető, hogy I. Lajos
király (1342-1382) uralkodásának ideje alatt a Boldogasszonyról elnevezett bencés apátság
volt a település nyugati részén lévő dombtetőn, amelynek neve a Felsőgagyi kúria pincéjében
maradt fenn. (Az apátság a reformáció során került lerombolásra.) Az 1427. évi összeírás
alapján 30 adózó jobbágyportáját tartottak nyilván.
A XVII. században folyamatossá váló török zaklatások, annyira elmérgesedtek, hogy 1641ben megrohanták a falut, a templomot felgyújtották (a bemenekült asszonyok és gyerekek
benne égtek), a megmenekült embereket, pedig rabláncon elhurcolták. A környék települése
halván és látván ezt a barbarizmust egymás után hódoltak be a törököknek.
Az 1750-es években a szolgálat mentesség reményében szlovák telepesek népesítik be a már
régóta parlagon álló települést. A XIX században alakult ki a település jelenlegi szerkezete,
stabilizálódott társadalma, és gazdasága. Ezen időszakban a kilátástalan helyzetből sokan
vándoroltak ki az új élet reményében Amerikába.
A XX. első felének eseményei valamint a világgazdasági válság megrekesztette a fejlődést,
ami a

lakosság lassan de folyamatosan csökkenéséhez vezetett. A szocializálódás

következtében termelőszövetkezet szerveződött és felállt a tanácsa, amely később átalakult
közös tanáccsá.
A demokratikus rendszerváltás (1989/90) következtében polgármesteri hivatala szerveződött a
közigazgatási feladatok ellátása céljából, pedig körjegyzőséget hozott létre.

Jelenlegi helyzet
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait a felsőgagyi körjegyzőségen
keresztül látja el, amelyet Felsőgagy, Alsógagy, és Csenyéte települések alkotják.
A település lakosságszerkezete elöregedő. Az aktív korúak lakosság között az országos
átlagot magasan meghaladó a munkanélküliek aránya, ami miatt sok a szociális járandóságból
élők száma.
A település háziorvosi ellátása a Felsőgagyi körzeti orvoshoz tartozik, aki hetente egy
alkalommal az önkormányzat által biztosított orvosi rendelőben rendel. A lakosok részére a
fogorvosi ellátás Baktakéken, a gyermek, és szakorvosi ellátás valamint a mentőszolgálat
Encs városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (II. Rákóczi Ferenc)
Szikszó városában található, amely mintegy 27 km-re található.
Az óvodás korú gyerekek és az iskola kötelezettek társulási szerződés alapján a
baktakéki vagy a krasznokvajdai napközi otthonos óvodába, és általános iskolába járnak.
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A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna
hálózat ki van építve. A gáz, és a szennyvízhálózat kiépítését az önkormányzat a jövőben
tervezi. A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon rendszer ki van építve. A mobil
telefonhálózat lefedettsége szempontjából a terület vegyesnek mondható, a völgyi
elhelyezkedés miatt.

Települési értékek
Épített értékek
Településszerkezet: - a XVIII. században kialakult völgyi-falus szerkezet van.

Gazdaság
A településen 3 db vállalkozás van bejegyezve, amelyből 1 db bt, 1db kft és 1 db, pedig
egyéni vállalkozás formában működik.
A település gazdaságára a szántóföldi növénytermesztésen túl az állattartás volt a jellemző,
amely jelen időszakra teljesen elcsökevényesedett.
A térség területe a magas lelők aránya miatt alkalmas az extenzív állattartásra, amely a
biogazdálkodás alapja valamint gyümölcstermesztésre.
A település jelentős történelmi múltra tekint vissza, amely a turisztikai fejlesztés alapját
képezheti, valamit az érintetlen környezet (jó levegő) a légúti betegségeknek gyógyírt hozhat.
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BAKTAKÉK
" a Baktai-család ősi fészke"

Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3836 Baktakék, Rákóczi út 112.

elérhetősége:

Tel: 46/440-144; 46/540-204
Fax: 46/440-137
E-mail: gs926@infotars.hu
ko728@koznet.hu

területe:

18,79 km2

lakosság száma:

808 fő

lakás állománya:

294 db

Elhelyezkedése
A település a történelmi Abaúji térség Kelet-Csereháti tájegységének Vasonca-patak
völgyében található.

Elérhetőség
A település a 2624 és a 2625 számú országos közutak mentén, Encs városától Észak-nyugati
irányban található, mintegy 12 km távolságban.
A települést a vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 12 km-re Encsen található.
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Történelme
Az ártányhát-dűlőben talált kő-, és bronzkori leletek bizonyítják, hogy a település területén
már az őskorban is laktak emberek.
A jelenlegi település két különálló, de hasonló történelemmel rendelkező falunak az
egyesüléséből jött létre, amelyet a településszerkezetén a mai napig őriz.
A települések első ismert okleveles említése 1272-ből V. István király (1270-1272)
uralkodásának idejéből való, „Chewbakta” és „Goegch (Kech)” alakokban.
Ezen időszakban, mindkét település a királyi birtokba tartozott.
Chewbakta a tornai uradalom részét képezte, és az itt élő emberek, pedig (a falu nevéből
eredeztetően) királyi csőszök voltak. A falut egy 1278-ban kelt adománylevél alapján Baktai
Péter Gagy, és Beret földjei mellett királyi adományként kapja meg.
A XIV. században a települések az Aba-nemzettség tulajdonát képezték, és ezáltal az térség
legnagyobb földbirtokába tartoztak.
Az 1427. évi összeírás alapján Chewbaktán 8, Kech-en, pedig 6 adózó jobbágyporta van
nyilvántartva.
A XVI. században Kech település a Perényi-család tulajdonát képezte, Chewbakta, pedig a
királyi birtok része volt.
A XVII. században történő török zaklatások következtében 1642-ben mindkét település
behódol, majd a növekedő adóterhek miatt Kech település elnéptelenedett Chewbakta
lakossága folyamatosan csökkent, amelyet a 1711. évi pestis járvány 1 jobbágyportára
degradált le.
Az Észak-magyarországi betelepítések következtében Chewbaktára Dél-Borsodból és
Zemplénből költöztek emberek; Kechet, pedig ruszinok népesítették be.
Az 1828. évi összeírás alapján Abaújbaktát 680 fő, Szárazkéket 172 fő lakos lakja.
A XIX. század végén az Észak-magyarországi területeken pusztító kolerajárvány a település
lakosságát elkerülte, de a XX. század elején fellépő filoxéra-vész a meglévő szőlő
ültetvényeket tönkretette.
A XX. század első felében lévő történelmi (I-II. világháború) események és a gazdasági
világválság teljesen rányomták a bélyegüket a fejlődésre.
A két község (Abaújbakta és Szárazkék) 1952-ben Baktakék néven egyesült.
A szocializálódás időszaka alatt Termelő Szövetkezete szerveződött és felállt a tanácsa, majd
a közös tanács.
A demokratikus rendszerváltás következtében (1989/90) a településnek polgármesteri hivatala
szerveződik, amely a feladatait körjegyzőségi szinten látja el.
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Jelenlegi helyzet

a) Közigazgatás
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait a baktakéki körjegyzőségen keresztül
látja el. A baktakéki körjegyzőséget Baktakék, Beret, és Gagyapáti települések alkotják. A
település nagy szerepet játszik a többcélú kistérségi társulás szervezetében, hiszen a KeletCsereháti térség egyik meghatározó települése.

b.) Lakosság szerkezet
A település lakosság szerkezet optimálisnak mondható, annak ellenére is, hogy van
elvándorlás. Az aktív korúak lakosság (18-62 év) között az országos átlagot magasan
meghaladó a munkanélküliek aránya, ezáltal sok a szociális járulékokra szorulók száma.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A település különálló orvosi rendelővel rendelkezik, ahol a háziorvosi ellátás a hét minden
munkanapján van. A településen a fogorvosi ellátás biztosított.
A lakosok részére a gyermek-, és szakorvosi ellátás valamint a Mentőszolgálat Encs
városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (I. Rákóczi Ferenc) Szikszó
városában található, amely mintegy 30 km-re található.

Oktatás, nevelés
A településen az óvodai-, és az általános iskolai ellátás biztosított. Az óvodát és az általános
iskolát a települési önkormányzat társulás keretében tartja fenn, hiszen fogadja azon
környékbeli kis települések iskolakötelezett gyermekeit, ahol az intézmények fenntartása
gazdasági okokból nem lehetséges.
A település lakosságának körében jelentkezői bölcsődei igényeket legközelebb Encsen lehet
kielégíteni.

Kulturális intézmény
A települési önkormányzat művelődési házat tart fenn, amely a folyamatosan jelentkező
rendezvények megtartására alkalmas valamint az ifjúsági klub működik benne.
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Az önkormányzat szervezésében az nemzeti ünnepek, a szeretet nap és a falu nap minden
éven rendszeresen megtartásra kerül.

d,) Civil szektor
A településen helyi civil szervezetként működik a Fiatalokért Alapítvány, amely egyik
legfőbb célkitűzése, hogy megakadályozza az elvándorlást, és az itt születet fiatalokat helyben
próbálja tartani.

e,) Infrastruktúra
A település teljes területén az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadékcsatorna; és a gáz hálózata ki van építve. Az önkormányzat tervei között szerepel a
szennyvízhálózat jövőbeni kiépítése.
A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon-, és a kábel tv rendszer kiépítése megtörtént. A
mobil telefonhálózat lefedettsége szempontjából a terület vegyes mondható hiszen a T-Mobil
és a Pannon szinte 100%, de a Vodafon csak minimális mintegy 20%-os.

f.) Települési értékek
Épített értékek
Református Templom: - a jelenlegi templom épület1803-1806 közötti időszakban épült át a
régi templom anyagából, amely 1836-ban kapta meg a mai toronyát. Mindkét acél harangja a
westfáliai Bochumban készült 1866-ban.
Görög katolikus templom: - 1780-ban épült, barokk stílus jegyeket magánhordozó épület,
amelynek ikonosztáza kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen a településre betelepült ruszinok
vallásvilágát tükrözi, amelyek között vannak XVII. századi galíciai ikonok is.
Természeti értékei:
Vasonca-patak: - a térség egyik meghatározó felszíni vízfolyása.
Ártányháti-dűlő: - a terület értékét az itt feltárt (kő-, és bronzkori) régészeti lelőhelyek adják
meg.

Híres ember
Dienes János (1884-1962) Abaújbaktán született, Munkácsy-díjas festőművész.
Szigethy Ferenc (1893-1969) Abaújbaktán tevékenykedő református lelkész és költő.

g) Gazdaság
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A településen 27 db működő vállalkozás van bejegyezve, amelynek jelentős része (17 db)
egyéni vállalkozás valamint jelen van 1 db mezőgazdasággal foglalkozó szövetkezeti keretek
között működő vállalkozás.
A település területén a demokratikus rendszerváltás utáni kárpótlások következtében
megtörtént a mezőgazdaság szerkezet átalakítása, amelynek következtében 220 ha
gyümölcsöst telepítettek. A gyümölcsterület magas kajszi barack aránya annak köszönhető,
hogy a település beletartozik a Gönci Tájkörzetbe.
A térség valamikori nagy szőlőterületeiből jelen korra már csak töredék rész maradt meg, az
is csak a zártkerti részen kis parcellás művelésben. A jövő egyik feladata, hogy a
szőlőterületeket megpróbálja újra feléleszteni és piac-, és versenyképessé tenni a csereháti
bort.
A település területe (rét, legelők kihasználatlansága miatt) extenzív állattartásra alkalmas,
amelynek gyökerei mai napig megtalálhatók, de jelenleg csak saját szükségletű állattartás
folyik.
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BERET
" a Bereti-család ősi fészke "
Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3834 Beret, Rákóczi út 40/B.

elérhetősége:

Tel: 46/440-234,
Fax: 46/440-234
E-mail: ko728@koznet.hu

Körjegyzőségi székhelye:
címe:

3836 Baktakék, Rákóczi út 112

elérhetősége:

Tel.: 46/440-144,
Fax: 46/440-137
E-mail: ko728@koznet.hu
Honlap:

területe:

6,73 km2

lakosság száma:

270 fő

lakosság állománya:

86 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúji Kelet-Csereháti tájegységének a Vasonca-patak völgyében található.

Elérhetőség
A település a 2624. számú országos közút mentén, Encs városától nyugati irányban található,
mintegy 13 km távolságban.
A települést a vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 13 km-re Encsen területén
található
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Történelme
A település területén feltárt régészeti leleltek azt bizonyítják, hogy ezen a vidéken már a kő,és bronzkorban laktak emberek.
A település első ismert okleveles említése 1271-ból V. István király (1270-1272)
uralkodásának idejéből való, „Terra Bered” néven.
Bereti-család: - kihalt, nemesi család, amelyről először a XII. században tudunk, amikor is
1274-ban IV. László király a jászói conventnek elrendeli, hogy Péternek Tódor fiának a
Tornai várföldekhez tartozó Beret nevű településen adományt adjon. A család utolsó sarja
Bereti János 1650-ben utód nélkül halt meg.
A XIII-XIV. században a területen két Beret elnevezésű település van említve, ahol az egyik a
Vasonca-patak keleti, a másik, pedig a Vasonca-patak nyugati oldalán helyezkedik el,
egymással szemben. Ez a kialakítottság, a megosztottság valamint a „terra” jelző a település
neve előtt jól mutatja, hogy ezen időtájt gazdaságilag fejlett volt a vidék.
A keleti oldalon lévő település Forróhoz, a nyugaton lévő település, pedig a Tornai
várispánsághoz tartozott, és mindkettőt várnépek lakták.
IV László király (1272-1290) uralkodásának idején 1274-ben Péternek Tódor fiának a tornai
várföldekből adományt jutat Beret nyugati részén, aki ezután felveszi a „Bereti” elő majd
családnevet.
A XIV-XVI. század közötti időszakban a településen fejlett gazdaság volt, amelyet igazolnak
a folyamatos birtok perek és a koronához tartozó nagy földterületek aránya.
A XVII. században történő folyamatos török portyák és betörések miatt 1639-ben az 5 lakott
telekkel rendelkező (kelet) Beret behódol Deli Musztafának, a (nyugat) Beret, pedig
elnéptelenedik.
A XVII században a vallás és az elégedetlenség miatt kialakuló feszültségek a Felső –
Magyarországon folyamatos felkeléseket (Petróczy-féle, Wesselényi-féle, Thököly-féle)
indukáltak, amelyek hatására a település 1680. körül elnéptelenedik.
A Rákóczi-féle Szabadságharc utáni (1711) időszakban elkezdődő Észak-magyarországi
betelepítések során elindult a település lassú felélesztése, amelynek következtében az 1720-as
években a Szepességből érkeztek emberek.
A XVIII. században a „stabilizáció” következtében gazdaság fejlődésnek indult, amelyet a
XIX. század végén pusztító kolera járvány és a XX. század elején fellépő filoxéra-vész vetett
vissza.
A XX. század első felében lévő történelmi (I-II. világháború) események és a világgazdasági
válság teljesen rányomták a bélyegüket a fejlődésre, konzerválták.
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A szocializálódás következtében a településen lakók 1949-ben létrehozták a Rákóczi Termelő
Szövetkezetet, amely 1956-ban feloszlott, de 1957-ben Új élet néven újjászerveződött. A
településnek 1950-ben megalakult a tanácsa, amely 1966-ban közös tanáccsá szerveződött.
A demokratikus rendszerváltás következtében (1989/90) a településnek polgármesteri hivatala
szerveződik, amely a feladatait körjegyzőségi szinten látja el.

Jelenlegi helyzet
a) Közigazgatás
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait a baktakéki körjegyzőségen keresztül
látja el. A baktakéki körjegyzőséget Baktakék, Beret és Gagyapáti települések alkotják.

b.) Lakosság szerkezet
A település lakosságszerkezete elöregedő, és magas a szociális ellátásban részesülők aránya.
Az aktív korúak lakosság (18-62 év) között az országos átlagot magasan meghaladó a
munkanélküliek száma.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A település járó beteg ellátása a Baktakéki körzeti orvoshoz tartozik, aki hetente egy
alkalommal az önkormányzat által biztosított orvosi rendelőben rendel.
A lakosok részére a fogorvosi ellátás Baktakéken, a gyermek-, és szakorvosi ellátás valamint
a Mentőszolgálat Encs városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (I.
Rákóczi Ferenc) Szikszó városában található, amely mintegy 23 km-re található.

Oktatás, nevelés
A településen nevelési, oktatási intézmény nincsen, az óvodás korú és az iskola-kötelezett
gyermekek társulási szerződés alapján a Baktakéki óvodába és általános iskolába járnak.

Kulturális intézmény
A település rendelkezik kultúrházzal, de benne folyamatos, rendszeresen ismétlődő kulturális
rendezvény nincsen.

d,) Civil szektor
A településen székhelyileg semmilyen bejegyzett civil szervezet nem található.
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e,) Infrastruktúra
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna; és a gáz
hálózata ki van építve. Az önkormányzat tervei a szennyvízhálózat jövőbeni kiépítését.
A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon rendszer ki van építve, a kábel tv hálózat kiépítése
folyamatban van. A mobil telefonhálózat (Pannon, T-mobil, Vodafone) lefedettsége
szempontjából a terület a T-mobil és a Pannon szempontjából jónak a Vodafon szempontjából
rossznak (20%) mondható.

f.) Települési értékek
Épített értékek
Református templom: - 1790-ben épült barokk stílusban
Település szerkezet: - a településen magmaradt a történelmi (XVIII) szalag telkes
településszerkezet.

g) Gazdaság
A településen jelenleg 1 db vállalkozásnak van telephelye, amely egyéni vállalkozási
formában működik.
A település területe szőlő-, és gyümölcstermesztésre valamint extenzív állattartásra alkalmas,
amelynek gyökerei mai napig megtalálhatók. A gazdaság mélypontról történő kimozdítója a
táj-specifikus mezőgazdaság felélesztése valamint a turizmus és az ehhez kapcsolódó
szolgáltatások fejlesztése lehet.
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BÜTTÖS
" a Jánoki-család birtoka "
Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3821 Büttös, Dózsa út 44.

elérhetősége:

Tel: 46/458-147
Fax: 46/458-147
E-mail:

Körjegyzőségi székhelye:
címe:

3821 Krasznokvajda, Petőfi út 52.

elérhetősége:

Tel.: 46/458-240
Fax: 46/458-116
E-mail:
Honlap:

területe:

18,18 km2

lakosság száma:

244 fő

lakás állománya:

199 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúj Kelet-Csereháti részének Rakaca-patak völgyében található a zsákutcás
település.

Elérhetőség
A település a 26128. számú országos közút mentén, Encs városától Észak-nyugati irányban
található, mintegy 27 km távolságban.
A települést a vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 27 km-re Encsen található.
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Történelme
A település területe már az ősidők óta lakott hely volt, amelyet bizonyít a területen talált
őskori lelet. /A területről olyan különlegességek és ritkaságok kerültek elő, hogy egyes
bronzkori leletek a Nemzeti Múzeumba kerültek elhelyezésre./
A település első ismert okleveles említése 1285-ből IV. László király (1272-1290)
uralkodásának idejéből való „Bytus alakban”, amelyet egy 1366-ban kelt oklevél erősít
meg.
A XIII-XIV. században az Aba-nemzettség tulajdonában álló település szervezett társadalmi
és településszerkezetéből adódóan egy 1317-ben kelt dokumentumokban „falu”-nak nevezi.
A XIV. század közepétől az Aba–nemzettségből szerveződött Hunt-Pázmány nemzettségből
származó Jánoki, -és Vajdai családok folyamatosan pereskednek birtoklásáért.
Jánoki-család: - Ősi kihalt család a Hunt-Pázmán nemzettségből, amelynek két testvér őse:
Hunt és Pázmán sváb lovagok voltak, akik szent István király idején érkeztek hazánkba.
Jánoki uradalom települései: - Jánok; Papolcs; Rakson; Parlag; Vajda; Büttös; és Krasznok.
A család utolsó férfi sarja Jánoki László 1740-ben halt meg, akinek nyolc leánya volt.

A XV. századra befejeződött birtoklási viták után a település gazdasága valamelyest
stabilizálódott és az 1427. évi összeírás alkalmával már 22 adózó jobbágyportát tartanak
nyilván.
Az 1564. évi adójegyzékben, mint nemesi tulajdon a Jánoki-család birtokrésze szerepel, majd
a XVII. század elejére a Szemerei Castellum része lett. A század során folyamatossá váló
török portyák következtében 1640-re a település lakossága Fekete Alinak behódol majd az
egyre fokozódó adóterhek miatt lassan elnéptelenedett.
Az Észak–magyarországi betelepítések következtében 1730-ban Zemplénből érkező emberek
népesítik be. A XVIII. században alakul ki a jelenlegi település alapjai valamint a szerkezeti
felépítettsége.
A meginduló fejlődés eredményeképpen az 1828-as összeíráskor 404 fő lakost regisztráltak.
A század végén jelentkező kolera járvány a települést nem érintette érzékenyen, ellenben a
XX. század elején a filoxéra-vész a szőlőterületeket megtépázta.
A XX. század első felében jelentkező események (I.-II. Világháború) és a világgazdasági
válság a fejlődést befolyásolták, de nem tudták elcsökevényesíteni. A század elején a Czinnercsalád rendelkezett a településen nagybirtokkal, valamint szeszgyárral és malommal, ahol a
lakosság nagy hányada dolgozott.
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A szocializálódás következtében felállt a tanácsa és 1960-ban Termelő Szövetkezete
szerveződött, amely az idők folyamán csatlakozott a krasznokvajdai szövetkezethez.
A demokratikus rendszerváltás (1989/90.) következtében polgármesteri hivatala szerveződött,
amely a közigazgatási feladatait körjegyzőségi szinten látta, látja el.

Jelenlegi helyzet

a) Közigazgatás
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait a krasznokvajdai körjegyzőségen
keresztül látja el. A krasznokvajdai körjegyzőséget Krasznokvajda, Büttös, Kány, Keresztéte,
Pamlény és Perecse települések alkotják.

b.) Lakosság szerkezet
A település lakosságszerkezete elöregedő, mert magas az elvándorlások aránya. Az aktív
korúak lakosság (18-62 év) között az országos átlagot magasan meghaladó a munkanélküliek
aránya, ezáltal sok a szociális járandóságból élők száma

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A település háziorvosi ellátása a krasznokvajdai körzeti orvoshoz tartozik, aki hetente egy
alkalommal az önkormányzat által biztosított orvosi rendelőben rendel.
A lakosok részére a fogorvosi ellátás Baktakéken, a gyermek-, és szakorvosi ellátás valamint
a Mentőszolgálat Encs városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (I.
Rákóczi Ferenc) Szikszó városában található, amely mintegy 35 km-re található.

Oktatás, nevelés
A településen nevelési, oktatási intézmény nincsen Az óvodás korú, és az iskola-kötelezett
gyermekeket a falugondnoki busz a krasznokvajdai óvodába és általános iskolába hordja,
amellyel az önkormányzat társulási szerződést kötött.

Kulturális intézmény
A településen a nemzeti ünnepek, a szeretet nap megrendezésre kerülnek, és falunap van.
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d,) Civil szektor
A településen székhelyileg semmilyen bejegyzett civil szervezet nem található.

e,) Infrastruktúra
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna hálózata ki
van építve. Az önkormányzat tervei között szerepel a szennyvíz-, és gázhálózat jövőbeni
kiépítését.
A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon rendszer ki van építve. A mobil telefonhálózat
(Pannon, T-mobil, Vodafone) lefedettsége szempontjából a terület vegyesnek mondható,
hiszen a völgyi elhelyezkedés árnyékoló hatása miatt vannak fehér foltok.

f.) Települési értékek
Épített értékek
Kastély épület: - a XVIII. században épült barokk stílusban.
Természeti értékei:
Rakaca-patak: - a Rakacai víztározóba folyó patak, a Csereháti tájegység északi részén a határ
mentén található, egyedi tájértékeket érintve.

g) Gazdaság
A településen 3 db vállalkozásnak van, amelyből 2 egyéni vállalkozás 1 pedig szövetkezeti
formában működik.
A település területe szőlő-, és gyümölcstermesztésre valamint extenzív állattartásra alkalmas,
amelynek gyökerei mai napig megtalálhatók. A gazdaság mélypontról történő kimozdítója a
turizmus valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése lehet.
A település a határ mentén helyezkedik el, amely az EU csatlakozással lehetőséget biztosít a
folyamatos és „újra” feléledő kereskedelem kiépítésére.
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CSENYÉTE
" a magányosan meghúzódó kisfalu "
Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3837 Csenyéte, Rákóczi út 14. sz.

elérhetősége:

Tel: 46/442-109,
Fax: 46/442-101
E-mail:

Körjegyzőségi székhelye:
címe:

3837 Felsőgagy, Rákóczi út 78. sz.

elérhetősége:

Tel.: 46/442-109
Fax: 46/442-109
E-mail:
Honlap: www.csenyete.hu

területe:

9,97 km2

lakosság száma:

458 fő

lakás állománya:

80 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúj Kelet-Csereháti részén található, minden oldalról körülzárt, kis zsákutcás
település.

Elérhetőség
A település a 26146 számú országos közút mentén, Encs városától Észak-nyugati irányban
található, mintegy 24 km távolságban.
A települést a vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 24 km-re Encsen található

Történelme
A település elnevezését a szláv eredetű „Cseneta” személynévből származtatják.

31

A település első ismert okleveles említése 1243-ból IV. Béla király (1235-1270)
uralkodásának idejéből való „Chenata” alakban. A dokumentum szerint a király ezen
időszakban a záhonyi ispánnak adományozza a település területén lévő királyi birtokokat.
A XIV. században a települést úgy tartják nyilván, mint a Fáj és Jánoki uradalom határa, ahol
nagybirtok nincsen kialakulva.
A XV. században gazdasága fejletnek tekinthető, pedig csak „féloldalas”, mert a szántóföldi
növénytermesztés nem alakult ki, így az extenzív állattartásra korlátozódott. Az 1427. évi
összeírás szerint 3 jobbágyháztartás és 4 nemesi család él a területén.
A XVI. században a lakosság csökken (1532-ben 5 jobbágytelek és 1565-ben már csak 2
jobbágytelek van nyilvántartva), amely annak köszönhető, hogy a fenyegető török veszedelem
előtt a lakosok olyan településekre menekülnek, ahol a nagybirtok védelmét élvezhetik.
A XVII. században folyamatossá váló török zaklatások miatt a lakosság a környező erdőkbe
bujkál, de a gagyiak (1641) elhurcolása után meghódol, majd a magas adóterhek miatt század
végére drasztikusan lecsökken.

Az 1711. évi pestisjárvány a törökök által kizsigerelt lakosokat megtizedelte, amely
mélypontról a település lakossága csak a XIX. század elején tudott magához térni.
Az 1828. évi összeírás szerint 647 lakosa volt, amelyet jórészt az Észak-magyarországi
betelepítések következtében a Zemplénből érkező református vallású emberek alkották.
A XIX. század végén jelentkező kolera-járvány és a XX. század elején fellépő filoxéra-vész
visszavetette a település újból megindult fejlődését.
Az I. világháború időszaka alatt (1914-1918) a kilátástalan gazdasági helyzet a szegénység és
a háború fenyegetettsége miatt sokan vándorolnak ki az „ígéret földjére”, Amerikába.
A XX. század első felében történő események (I-II. Világháború) és a világgazdasági válság
teljesen determinálták a fejlődést.
A szocializálódás következtében Termelő Szövetkezet szerveződött és felállt a tanácsa, amely
később átalakult közös tanáccsá.
A demokratikus rendszerváltás (1989/90) következtében polgármesteri hivatala szerveződött a
közigazgatási feladatok ellátása céljából, pedig körjegyzőséget hozott létre.

Jelenlegi helyzet

a) Közigazgatás
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A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait a felsőgagyi körjegyzőségen keresztül
látja el. A felsőgagyi körjegyzőséget Felsőgagy, Alsógagy, és Csenyéte települések alkotják.

b.) Lakosság szerkezet
Az aktív korú lakosság (18-62 év) között a kistérségi átlagot is magasan meghaladó a
munkanélküliek aránya, ezáltal sok a szociális járandóságból élők száma. A település
lakosságának nagy százaléka (80% felett) roma származású.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A település háziorvosi ellátása a krasznokvajdai körzeti orvoshoz tartozik, aki hetente egy
alkalommal az önkormányzat által biztosított orvosi rendelőben rendel.
A lakosok részére a fogorvosi ellátás Baktakéken, gyermek-, és szakorvosi ellátás, valamint a
mentőszolgálat Encs városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (II.
Rákóczi Ferenc Kórház) Szikszó városában található, amely mintegy 30 km-re található.

Oktatás, nevelés
A településen nevelési, oktatási intézmény van. (óvoda és általános iskola). A felsőtagozatos
diákok Krasznokvajdára járnak.

e,) Infrastruktúra
A településen az időjárásbiztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna hálózat ki
van építve. Az önkormányzat tervei között szerepel a gáz-, és a szennyvízhálózat jövőbeni
kiépítését, amennyiben igény mutatkozik rá.
A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon rendszer van építve. A mobil telefonhálózat
(Pannon, T-mobil, Vodafone) lefedettsége szempontjából a terület vegyesnek mondható,
hiszen a Csereháti-dombok árnyékoló hatása miatt vannak fehér foltok.

f.) Települési értékek
Épített értékek
Református templom: - a templom jelenlegi állapotában 1868-69-ben épült fel. Harangját (80
kg)-os 1786-ban öntötte Franz Lecherer Eperjesen.

Természeti értékei:
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Az egész település festői szépségű völgyben helyezkedik el.

g) Gazdaság
A településen vállalkozásnak székhelye és telephelye nincsen bejelentve, jelenleg egy
élelmiszer jellegű kiskereskedelmi üzlet található itt.
A település területe szőlő-, és gyümölcstermesztésre valamint extenzív állattartásra alkalmas,
amelynek gyökerei mai napig megtalálhatók. A gazdaság mélypontról történő kimozdítója a
turizmus valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése lehet.

34

DETEK
" az Detki-család ősi fészke "

Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3814 Detek, Rákóczi út 112. sz

elérhetősége:

Tel: 46/ 440-120
Fax: 46/ 440-120
E-mail:

területe:

9,68 km2

lakosság száma:

309 fő

lakosság állománya:

134 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúji-térség Kelet-Csereháti tájegységének Vasonca-patak völgyében található.

Elérhetőség
A település a 2624. számú országos közút mentén, Encs városától nyugati irányban található,
mintegy 15 km távolságban.
A települést a vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 15 km-re Encsen van.
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Történelem
A település története már a kőkorban lakott helynek számított, amelyet a református templom
felett lévő lelőhelyekből előkerült leletek bizonyítanak.
A település első okleveles említése 1274-ből IV. László király (1272-1290) uralkodásának
idejéből való "terra Detek" néven.
Dethki-család: - Rövid életciklusú, régi család, amely már a XV. század első felében kihalt.
Első ősei IV. László király hű emberei János Kenéz fia és Pál Gergely fia voltak, akik
Csehországban Lóna váránál és Hathalomnál tűntek ki a lakosság védelmével és ezen,
tetűkért 1274-ben adományként kapják Detek települést.
A XIII-XV. században a település területének nagy része a királyi birtok részét képezte,
amelyet jelez a neve előtt lévő "terra" előtag is. A XIV-XV. században a térség
mezőgazdasága erőteljes fejlődésnek indult, amely a Vasonca-patak völgyében való
elhelyezkedésnek (a termékeny talajok) köszönhető. A település fejlettségét és XV. századi
jelentőségét jól mutatja, hogy 1427-ben 16 adózó jobbágy portája van, valamint a Perényicsalád (a térség egyik legrégebbi és legnagyobb nemesi családja) és a Jászói apátság
tulajdonnal rendelkezik területén.
A XVI. században a település fejlett mezőgazdasággal rendelkezik és a Nagyidai vár
tartozékát (1460-tól) képezi.
A XVII. században jelentkező és folyamatos török zaklatások következtében 1648-ban a
település lakossága meghódol Deli Musztafának. A török által kivetett adók valamint a vallási
okokból és elégedetlenségből kialakult feszültségek hatására létrejövő Felső-Magyarországi
felkelések

(Petróczi-féle;

Wesselényi-féle;

Thököly-féle)

következtében

a

Rákóczi

Szabadságharc után (1711) 4 zseller család lakja csak a települést.
A település "újjá-élesztése" az 1720-as években indul el a Borsod vármegye területéről érkező
betelepülőkkel.
A békés időszak a térségben fejlődést indukált, aminek következtében 1780-ra felépül
katolikus temploma és 1828-ra 398 főre nő lakossága.
A XX. század első felében lévő történelmi események (I.-II. világháború) és világgazdasági
válság nagyban befolyásolták a fejlődést. Az 1950-es évek szocialaizálódása következtében
feláll a település tanácsa, amely a 60'-as években átalakul közös tanáccsá valamint megalakul
a Termelő Szövetkezete.
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Jelenlegi helyzet

a) Közigazgatás
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait önálló polgármesteri hivatalán keresztül
végzi.

b.) Lakosság szerkezet
A település lakosságszerkezete elöregedő, és magas a szociális ellátásban részesülők aránya.
Az aktív korúak lakosság (18-62 év) között az országos átlagot magasan meghaladó a
munkanélküliek száma.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A település járó beteg ellátása a Baktakéki körzeti orvoshoz tartozik, aki hetente egy
alkalommal az önkormányzat által biztosított orvosi rendelőben rendel.
A lakosok részére a fogorvosi ellátás Baktakéken, a gyermek-, és szakorvosi ellátás valamint
a Mentőszolgálat Encs városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (I.
Rákóczi Ferenc) Szikszó városában található, amely mintegy 22 km-re található.

Oktatás, nevelés
A településen nevelési, oktatási intézmény nincsen, az óvodás korú és az iskola-kötelezett
gyermekek társulási szerződés alapján a Baktakéki óvodába és általános iskolába járnak.

Kulturális intézmény
A település rendelkezik kultúrházzal, de benne folyamatos, rendszeresen ismétlődő kulturális
rendezvény nincsen.

d,) Civil szektor
A településen székhelyileg semmilyen bejegyzett civil szervezet nem található.

e,) Infrastruktúra
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna; és a gáz
hálózata ki van építve. Az önkormányzat tervei a szennyvízhálózat jövőbeni kiépítését.
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A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon rendszer ki van építve, a kábel tv hálózat kiépítése
folyamatban van. A mobil telefonhálózat (Pannon, T-mobil, Vodafone) lefedettsége
vegyesnek mondható, a völgyi elhelyezkedés miatt

f.) Települési értékek
Épített értékek
Református templom: - 1819-ben épült, barokk stílus jegyeket magán hordozó épület
Református harangláb: - 1820-ben épült fa harangláb
Római katolikus templom: - 1780-ban épült barokk stílusban.

g) Gazdaság
A településen jelenleg 14 db vállalkozásnak van telephelye, amelyből 9 db egyéni vállalkozás,
2 db Bt, és 3 db, pedig Kft formában működik.
A település területe szőlő-, és gyümölcstermesztésre valamint extenzív állattartásra alkalmas,
amelynek gyökerei mai napig megtalálhatók. A gazdaság mélypontról történő kimozdítója a
táj-specifikus mezőgazdaság felélesztése valamint a turizmus és az ehhez kapcsolódó
szolgáltatások fejlesztése lehet.
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FELSŐGAGY
" a térség kedvelt fürdőhelye "
Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3837 Felsőgagy, Rákóczi út 78. sz.

elérhetősége:

Tel.: 46/442-101
Fax: 46/452-201
E-mail:

területe:

14,47 km2

lakosság száma:

182 fő

lakás állománya:

84 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúji-térség Kelet-Csereháti tájegység középső részében található.

Elérhetőség
A település a 2624 számú országos közút mentén, Encs városától Észak-nyugati irányban
található, mintegy 18 km-re. A vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 18 km-re Encsen
van.

Történelme
A település elnevezése valószínűsíthetőleg ószláv eredetű „Gog” személynévből származik,
amely arra enged utalni, hogy már a honfoglalás előtt lakták.
A település első ismert okleveles említése 1256-ból IV. Béla király (1235-1270)
uralkodásának idejéből való „terra Gogy” alakban.
A XIII. században a település az Aba-nemzettségbeli Gereven tulajdonában volt, akit a Gagyicsalád ősének tekintünk.
A XIV. században a gazdaságilag megerősödött település a Gagyi, a Vendéghy és a Putnoky
családok közötti birtok viták miatt két részre szakadt, amelyből létrejött Alsogagh és
Felsewgagh. Valószínűsíthető, hogy I. Lajos király (1342-1382) uralkodásának ideje alatt a
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Boldogasszonyról elnevezett bencés apátság volt a település nyugati részén lévő dombtetőn,
amelynek neve a kúria pincéjében maradt fenn. (Az apátság a reformáció során került
lerombolásra.) Az 1427. évi összeírás alapján 30 adózó jobbágyportáját tartottak nyilván.
A XVII. században folyamatossá váló török zaklatások miatt a lakosság 1640-ban meghódol,
majd a település lassan a század végére elnéptelenedett. Az Észak-magyarországi betelepítési
folyamata kapcsán (1750.) Zemplénből érkezők népesítik be a települést, akik az 1828-ra egy
600 fős települést hoztak létre. A XIX században a kialakult társadalom egy stabil az
állattartásra a növény-, és a gyümölcstermesztésre alapozott gazdaságot alakított ki. A
fejlődés során létrejött a térség kedvelt fürdőhelye (az II. Világháború alatt tönkretettek),
amely a reumatikus betegségekre is gyógyírt adott.
A XX. első felének eseményei valamint a világgazdasági válság megrekesztette a fejlődést és
a település lakosságát lassan de folyamatosan csökkentette. A szocializálódás következtében
termelő szövetkezet szerveződött és felállt a tanácsa, amely később átalakult közös tanáccsá.
A demokratikus rendszerváltás (1989/90) következtében polgármesteri hivatala szerveződött a
közigazgatási feladatok ellátása céljából, pedig körjegyzőséget hozott létre.

Jelenlegi helyzet
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait a felsőgagyi körjegyzőségen
keresztül látja el, amelyet Felsőgagy, Alsógagy, és Csenyéte települések alkotják. A többcélú
kistérségi társulás szervezési-igazgatási mikro körzetének egyik központi települése.
A település lakosságszerkezete elöregedő. Az aktív korúak lakosság (18-62 év) között
az országos átlagot magasan meghaladó a munkanélküliek aránya, ami miatt sok a szociális
járandóságból élők száma.
A település háziorvosi körzeti működik. A lakosok részére a fogorvosi ellátás
Baktakéken, a gyermek-, és szakorvosi ellátás valamint a mentőszolgálat Encs városában van
biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (II. Rákóczi Ferenc) Szikszó városában
található, amely mintegy 30 km-re található.
Az óvodás korú gyerekek és az iskola kötelezettek társulási szerződés alapján a
baktakéki vagy a krasznokvajdai napközi otthonos óvodába-, és általános iskolába járnak.
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna
hálózat ki van építve. A gáz-, és a szennyvízhálózat kiépítését az önkormányzat a jövőben
tervezi. A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon rendszer ki van építve. A mobil
telefonhálózat lefedettsége szempontjából a terület vegyesnek mondható, hiszen a völgyi
elhelyezkedés árnyékoló hatása miatt vannak fehér foltok.
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Települési értékek
Épített értékek
Római katolikus templom: - a templom a XVIII. században épült barokk stílusban.
Gagyi László sírköve: - az 1332-ből származó sírkő Magyarország legrégebbi címeres
sírköve, amely a templomban van.
Huszár kúria: - a XX. század elején épült klasszicista stílusú (barokk építészeti jegyeket is
magán hordozó) jellegzetes kisnemesi kúria

Gazdaság
A településen 5 db vállalkozás van bejegyezve, amelyből 2 db Bt, 1db Kft és 2 db, pedig
egyéni vállalkozás formában működik. A gazdasága jellemzően mezőgazdasági típusú, amely
szántóföldi növénytermesztésre valamint gyümölcstermesztésre korlátozódik. A valamikori
jelentős állattenyésztés mára lényegében már csak a saját szükséglet kielégítésére
korlátozódik.
A település területe szőlő-, és gyümölcstermesztés és extenzív állattartásra alkalmas.
A gazdaság egyik meghatározó pillére lehet a turizmus és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások
komplex fejlesztése.
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GAGYAPÁTI
" a térség legkisebb települése "
Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3837 Gagyapáti, Kossuth út 9. sz.

elérhetősége:

Tel: 46/385-991
Fax: 46/442-161
E-mail:

Körjegyzőségi székhelye:
címe:

3836 Baktakék, Rákóczi út 112

elérhetősége:

Tel.: 46/440-144,
Fax: 46/440-137
E-mail: ko728@koznet.hu

területe:

3,22 km2

lakosság száma:

19 fő

lakosság állománya:

14 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúji-térség Kelet-Csereháti tájegységének a Vasonca-patak völgyében van.

Elérhetőség
A település a 26144. számú országos közút mentén, Encs városától nyugati irányban található,
mintegy 17 km-re. A vasútosítás nem érinti, a legközelebbi megállóhely 17 km-re Encsen
van.

Történelme:
A település első ismert okleveles említése 1256-ból IV. Béla király (1235-1270)
uralkodásának idejéből való, „Appati” alakban.
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A XIII-XIV. században a terület az Aba-nemzettség tulajdonában volt, majd az abból
keletkezet ősi Gagyi-családhoz kerül. A Vasonca-patak és a körülötte lévő kövér legelők jó
lehetőséget biztosítottak a gazdálkodásra (növénytermesztés, állattenyésztés), aminek
következtében erős társadalma és stabil gazdasága jött létre. Az 1427. évi összeírás alapján
Gagyi László nemes 42 adózó jobbágyportával rendelkezett a településen.
A XVI. században a fejlett gazdasága miatt pereskedések, birtokviták folynak területeiért,
valamint egyidőben több nemesi család osztozik rajta.
A XVII. század elején folyamatossá váló török zaklatások miatt a lakosok a település területét
palánkokkal megerősítették, ami miatt a térség falvaiból sokan kerestek itt menedéket. A nem
szűnő támadások miatt 1640-ben a lakosság meghódol, de a magas adóterhek miatt a század
végére a település elnéptelenedett. Az Észak-magyarországi betelepítések során elindult a
település lassú felélesztése, amelynek következtében az 1750-es években szlovákok érkeznek
a vidékre, és 1828-ra 172 főre duzzasztják lakosságát.
A XX. század első felének eseményei és a világgazdasági válság teljesen rányomták a
bélyegüket a fejlődésre. A szocializálódás következtében feláll tanácsa, amely 1970-ben
csatlakozik a Felsőgagyi Tanácshoz valamint létrejön termelő szövetkezete, amely 1970-ben
Alsógagy-i TSZ-el egyesül.
A demokratikus rendszerváltás következtében (1989/90) a településnek polgármesteri hivatala
szerveződik, amely a feladatait körjegyzőségi szinten látja el.

Jelenlegi helyzet
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait a baktakéki körjegyzőségen
keresztül látja el, amelyet Baktakék, Beret és Gagyapáti települések alkotják.
A település lakosságszerkezete elöregedő, és a falu kihaló félben van. Néhányan
vesznek hétvégi házat a területen, de végleges letelepedő nincsen.
A település háziorvosi ellátása a Baktakéki körzeti orvoshoz tartozik. A lakosok
részére a fogorvosi ellátás Baktakéken, a gyermek-, és szakorvosi ellátás valamint a
mentőszolgálat Encs városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (II.
Rákóczi Ferenc) Szikszó városában található, amely mintegy 40 km-re van.
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna
hálózata ki van építve. Az igények felmerülésének tükrében önkormányzat nagyobb
rendszerhez kapcsolódva tervezi a gáz-, és a szennyvízhálózat kiépítését. A hírközlési
hálózatból a vezetékes telefon rendszer ki van építve, a kábel tv hálózat nincsen kiépítve. A
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mobil telefonhálózat lefedettsége szempontjából a terület vegyesnek mondható, a völgyi
elhelyezkedése miatt.

Települési értékek
Épített értékek
Település szerkezet: - XIX században kialakult fésűs településszerkezet
Kőkereszt: - 1810-es években (a temetőbe) állított domborművű kőkorpusszal ellátott.

Gazdaság
A településen jelenleg 2 db vállalkozásnak van telephelye, amelyből 1db egyéni vállalkozási 1
db, pedig Kft formában működik.
A település területe a magas legelők aránya miatt kifejezetten alkalmas extenzív állattartásra,
amelynek gyökerei jelen napig megtalálhatók. A szőlőterületek visszaszorultak az itt élő
emberek már nem műveleik.
A település struktúrája, elhelyezkedése alapján kiválóan alkalmas turizmusra, amelynek
komplex fejlesztése a jövő egyik megoldandó feladata lesz.
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Kány
"Kinizsi Pál birtoka "
Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3821 Kány, Petőfi út 21.

elérhetősége:

Tel.: 46/458-201
Fax: 46/458-201
E-mail:

Körjegyzőségi székhelye:
címe:

3821 Krasznokvajda, Petőfi út 52.

elérhetősége:

Tel: 46/458-240,
Fax: 46/458-116
E-mail:

területe:

9,21 km2

lakosság száma:

70 fő

lakás állománya:

57 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúji-térség Kelet-Csereháti tájegységének északi határán helyezkedik el.

Elérhetőség
A település a 26127 számú országos közút mentén, Encs városától Észak-nyugati irányban
található, mintegy 31 km távolságban.
A települést a vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 31 km-re Encsen van.

Történelme
A XIII. században keletkezett dokumentumok a település területét az Abaúji vár várföldjeként
tartják nyilván.
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A település első ismert okleveles említése 1319-ből Károly Róbert király (1307-1342)
uralkodásának idejéből való „Kaan” alakban. Ezen időszakban Cordus Miklós fia János
birtokát képezte.
A nagybirtok nélküli kis település minden időben valamilyen nagyobb rendszer (család vagy
várbirtok) részét képezte. (1427. évi összeírás alapján 2 adózó jobbágytelekkel rendelkezik)
A XV. században a Radványi-család tulajdonát képezte a terület, akiktől 1470-ben I.Mátyás
király (1458-1490) elkobozta és hű emberének a „törökverő” Kinizsi Pálnak adományozta.
Kinizsi Pál (?-Szent-Kelemen 1494.nov.24.)
Hadvezér, temesi ispán aki Abaúj- és Bihar vármegyei birtokos. A népi monda szerint molnár
fiú volt, aki Mátyás király fekete seregének legvitézebb harcosából a Dél-vidéki hadak
fővezére lett.
A század végén a husziták rátörnek a településre és nagy károkat okoznak, aminek
következtében egy rövidebb időszakra elnéptelenedett.
A XVI. században fejlődésnek induló település a XVII. század közepére a folyamatossá váló
török zaklatások miatt elnéptelenedett és majd csak a század végére kezd újra benépesülni.
A XVIII. század elején-közepén történő Észak-magyarországi betelepítések következtében a
szepességből és zemplénből többen telepednek le itt, hiszen a településen nincsen nagybirtok,
amely „valamelyest” engedi a lakosság önállósulást. A XVIII. század közepétől kezdődően
épül ki a település jelenlegi szerkezetének alapjai, amelyet az idő csak kismértékben tudott
módosítani. A reformkor időszakában (1825-1848) éli a „fénykorát”, hiszen ekkor átlagosan
500 fő a lakossága, amely a XIX. század első felére a rossz birtokpolitika és a mezőgazdasági
értelembe vett gyenge földterületek miatt a felére csökkent.
A XX. század első felében lévő meghatározó történelmi események (I-II. Világháború) és a
gazdasági világválság determinálta fejlődését.
A szocializálódás következtében 1950-ben tanácsa alakul és 1955-ben Termelő Szövetkezete
szerveződött, amely 1956-ban megszűnik majd Krasznokvajdához csatlakozik.
A demokratikus rendszerváltás következtében (1989/90) polgármesteri hivatala szerveződik
és a közigazgatási feladatait körjegyzőségi szinten látja el.

Jelenlegi helyzet

a) Közigazgatás
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A település önkormányzata a közigazgatási feladatait a krasznokvajdai körjegyzőségen
keresztül látja el. A krasznokvajdai körjegyzőséget Krasznokvajda, Büttös, Kány, Keresztéte,
Pamlény és Perecse települések alkotják.

b.) Lakosság szerkezet
A település lakosságszerkezete a drasztikus elvándorlások következtében elöregedő. Az aktív
korúak lakosság (18-62 év) között az országos átlagot magasan meghaladó a munkanélküliek
aránya, amely teljesen eltér az optimális állapottól.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A településen a háziorvosi ellátás a krasznokvajdai körzeti orvoshoz tartozik, amely heti egy
alakalommal az önkormányzat által biztosított helyiségben rendel.
A lakosok részére gyermekorvosi ellátás krasznokvajdán; fogorvosi ellátás Baktakéken;
valamint szakorvosi ellátás és a mentőszolgálat Encs városában van biztosítva. A településhez
legközelebb eső kórház (I. Rákóczi Ferenc) Szikszó városában található, amely mintegy 25
km-re található.

Oktatás, nevelés
A településen nevelési, oktatási intézmény nincsen, az óvodás korú és az iskola-kötelezett
gyermekeket a falugondnoki busz társulási szerződés alapján a krasznokvajdai óvodába és
általános iskolába hordja.

Kulturális intézmény
A településen a nemzeti ünnepek és a szeretetnap megrendezésre kerülnek.

d,) Civil szektor
A településen székhelyileg semmilyen bejegyzett civil szervezet nem található.

e,) Infrastruktúra
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna hálózata ki
van építve. Az önkormányzat tervei között szerepel a gáz-, és a szennyvízhálózat jövőbeni
kiépítése.
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A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon rendszer ki van építve, a kábel tv hálózat kiépítése
az önkormányzat jövőbeni tervei között szerepel. A mobil telefonhálózat (Pannon, T-mobil,
Vodafone) lefedettsége szempontjából a terület vegyesnek mondható, hiszen a völgyi
elhelyezkedés miatt vannak fehér foltok, valamint a Szlovák rendszer bezavar.

f.) Települési értékek
Épített értékek
Görög katolikus templom – 1763-1791 közötti időszakban épült barokk stílusban. A megye
egyik legjelentősebb ikonosztáza található benne.
Természeti értékei:
A területen átmenetet képez a dombsági és a magas hegyvidék hatása, amely egy mikroklimatikus területet hozott létre, ahol egyedi flóra és fauna található.

g) Gazdaság
A településen 2 db vállalkozásnak van székhelye, amelyből az egyik egyéni vállalkozás a
másik, pedig Kft formában működik.
A település területe szőlő-, és gyümölcstermesztésre valamint extenzív állattartásra alkalmas,
amelynek gyökerei mai napig megtalálhatók. A gazdaság mélypontról történő kimozdítója a
turizmus valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése lehet.
A térség és egyben a települése egyik fejlődési iránya a Kány-Buzita határátkelő megnyitása
lehet, amelyre az EU csatlakozás kapcsán lehetőség van.
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Keresztéte
"ahol megállt az idő"
Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3821 Keresztéte, Fő út 2.

elérhetősége:

Tel.: 46/458-137
Fax: 46/458-137
E-mail:

Körjegyzőségi székhelye:
címe:

3821 Krasznokvajda, Petőfi út 52.

elérhetősége:

Tel: 46/458-240
Fax: 46/458-116
E-mail:

területe:

3,97 km2

lakosság száma:

31 fő

lakás állománya:

27 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúji-térség Kelet-Csereháti tájegységének északi részében található

Elérhetőség
A település a 26125 számú országos közút mentén, Encs városától Észak-nyugati irányban
található, mintegy 32 km távolságban.
A települést a vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 32 km-re Encsen van.

Történelme

A település területe valószínűsíthetően a XII.-XIII. században az Aba-nemzettség tulajdonát
képezte.
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A település első ismert említése 1299-ből III. András király (1290-1301) uralkodásának
idejéből való „Kerezthethe” alakban, amikor is Tekus fia István átadja a Baloghnembeli Henriknek. Ezen, dokumentum a területet birtokként szerepelteti nem, pedig lakott
helyként.
Az 1323-ban keltezett oklevelek a települést a járnoki uradalom határaként említik.
A XIV-XV. században gazdasága fellendülésnek indult, amely során egyre többen választják
lakóhelyükül, így az 1427. évi összeírás alapján már 24 adózó jobbágyportát tartanak nyilván.
Fejlődését mutatja, hogy 1470-ben a göncruszkai pálosok birtokot szereznek itt annak
reményében, hogy gazdálkodásukkal – az emberek között – tudják terjeszteni a hitet és
segíteni az embereket.
A XVI. században megjelennek a térségben a törökök és a század végére már folyamatossá
válnak a portyáik. A XVII. század első felében egyre jobban erősödő török nyomás miatt
valamint a vajdai gyerekek elhurcolásának hírére 1641-ben a település lakossága behódol, de
a magas adóterhek következtében a század végére a település lakatlanná válik.
Az 1720-as összeírás során a település még lakatlan, csak az 1760-as években kezdik szlovák
telepesek benépesíteni.
A XIX. században a lakossága (1828-ban 140 fő) stagnál, amely még a XX. század első
felében is tovább folytatódik. Ennek oka, hogy a főközlekedési útvonalból kiesik és
földterületei a nagy igényként jelentkező szántóföldi növénytermesztésre (főképpen
kalászosok) nem alkalmasak.
A XX. század első felének eseményei (I.-II. világháború) valamint a világgazdasági válság
rányomta a fejlődésére a bélyegét. A szocializálódás következtében 1952-ben Termelő
Szövetkezete szerződik. Önálló tanácsa soha nem volt, az első időszakban Pamlény
tanácsához tartozott a település, majd 1966-tól a közös tanácsi rendszer bevezetésével
Krasznokvajda közös tanácsához.
A demokratikus rendszerváltás (1989/90) következtében polgármesteri hivatala szerveződött
és közigazgatási feladatait körjegyzőség létrehozásával látta, látja el.

Jelenlegi helyzet

a) Közigazgatás
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait a krasznokvajdai körjegyzőségen
keresztül látja el. A krasznokvajdai körjegyzőséget Krasznokvajda, Büttös, Kány, Keresztéte,
Pamlény és Perecse települések alkotják.
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b.) Lakosság szerkezet
A település lakosságszerkezete elöregedő. Az aktív korúak lakosság (18-62 év) között az
országos átlagot magasan meghaladó a munkanélküliek aránya, ezért sok a szociális
járandóságból élők száma.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A településen a háziorvosi ellátás a krasznokvajdai körzeti orvoshoz tartozik, amely heti egy
alakalommal az önkormányzat által biztosított helyiségben rendel.
A lakosok részére gyermekorvosi ellátás krasznokvajdán; fogorvosi ellátás Baktakéken;
valamint szakorvosi ellátás és a mentőszolgálat Encs városában van biztosítva. A településhez
legközelebb eső kórház (I. Rákóczi Ferenc) Szikszó városában található, amely mintegy 22
km-re található.

Oktatás, nevelés
A településen nevelési, oktatási intézmény nincsen, az óvodás korú és az iskola-kötelezett
gyermekek társulási szerződés alapján a krasznokvajdai óvodába és általános iskolába járnak.

Kulturális intézmény
A településen a nemzeti ünnepek és a szeretetnap megrendezésre kerülnek.

d,) Civil szektor
A településen székhelyileg semmilyen bejegyzett civil szervezet nem található.

e,) Infrastruktúra
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna hálózata ki
van építve. Az önkormányzat tervei között szerepel a gáz-, és a szennyvízhálózat jövőbeni
kiépítése.
A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon rendszer ki van építve, a kábel tv hálózat kiépítése
az önkormányzat jövőbeni tervei között szerepel. A mobil telefonhálózat (Pannon, T-mobil,
Vodafone) lefedettsége szempontjából a terület vegyesnek mondható, hiszen a völgyi
elhelyezkedés miatt vannak fehér foltok, valamint a Szlovák rendszer bezavar.
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f.) Települési értékek
Épített értékek
Település szerkezet: - a település szerkezete megőrizte a XVIII. századi formáját és az
elnéptelenedő településen olyan mintha megállt volna az idő.
Természeti értékei:
A területen átmenetet képez a dombsági és a magas hegyvidék hatása, amely egy mikroklimatikus területet hozott létre, ahol egyedi flóra és fauna található.

g) Gazdaság
A településen 1 db vállalkozásnak van székhelye, amely egyéni vállalkozás formában
működik.
A település területe szőlő-, és gyümölcstermesztésre valamint extenzív állattartásra alkalmas,
amelynek gyökerei mai napig megtalálhatók. A gazdaság mélypontról történő kimozdítója a
turizmus valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése lehet, hiszen egy múlt
század eleji determinált településszerkezetet találunk itt.
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KRASZNOKVAJDA

"az Észak-Cserehát központja"

Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3821 Krasznokvajda, Petőfi út 52. sz.

elérhetősége:

Tel: 46/458-240
Fax: 46/458-116
E-mail:

területe:

11,44 km2

lakosság száma:

561 fő

lakás állománya:

199 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúji-térség Kelet-Csereháti tájegységének Rakaca-patak völgyében található.

Elérhetőség
A település a 2624 számú országos közút mentén, Encs városától Észak-nyugati irányban
található, mintegy 26 km-re. A vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 26 km-re Encsen
van.
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Történelme
A XIII. században a jelenlegi település területén két lakott rész volt, amelyből az egyik
Krasznok a nevét a szláv eredetű krasznik (szép víz) kifejezésről kapta, a másiknak, pedig
Vajda elnevezése egy személy vagy tisztség névre utal.
A település első ismert okleveles említése 1284-ből IV. László király (1272-1290)
uralkodásának idejéből való, amikor Ders és Demetert a Jánoki-család őseit említik,
mint a település tulajdonosait.
A XIV. század közepétől az Aba–nemzettségből szerveződött Hunt-Pázmány nemzettségből
származó Jánoki, -és Vajdai családok folyamatosan pereskednek birtoklásáért. A családok
1398-ban két ágra bomlottak, a település birtokai Jánoki Miklós és utódainak tulajdonába
maradtak, akiknek az 1427. évi összeírás alapján 19 adózó jobbágyportája volt. (Jánoki
uradalom települései: - Jánok; Papolcs; Rakson; Parlag; Vajda; Büttös; és Krasznok). A XVXVI. században a település, mint a térség legnagyobb és legerősebb szervezeti egységének
(Jánoki uradalom) része erős gazdasággal rendelkezett. A szentimrei-család Abaúj
vármegyében Szentimrei Szabó András által 1666-ban jelent meg, amikor felesége
Stransikovics Horváth Zsuzsanna után birtokba kapja a felbomló Jánoki uradalomból
Krasznok-Vajdát.
A XVII. században folyamatossá váló török zaklatások miatt 1641-ben a lakosság meghódol,
majd a magas adóterhek miatt a település a század végére elnéptelenedett. Az Északmagyarországi betelepítések következtében 1720-as években Zemplénből érkezők népesítik
be a települést.
A XX. század első felének eseményei (I.-II. világháború) valamint a világgazdasági válság
beszűkítette a fejlődést. A szocializálódás következtében felállt tanácsa, amely a 60-as
években közös tanáccsá szerveződött valamint létrejött termelő szövetkezete, amely az 197080-as években a térség egyik legjobban működője gazdálkodó egysége volt.
A demokratikus rendszerváltás (1989/90) következtében polgármesteri hivatala szerveződött,
és az államigazgatási feladatok ellátása érdekében körjegyzőséget szervezett.

Jelenlegi helyzet
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait a krasznokvajdai körjegyzőségen
keresztül látja el, amelyet Krasznokvajda, Büttös, Kány, Keresztéte, Pamlény és Perecse
települések alkotják. A település a megalakult többcélú kistérségi társulás egyik szervezésiigazgatási mikro-körzete, amely hét település viszonylatában végzi a feladatokat.
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A település lakosságszerkezete elöregedő. Az aktív korúak lakosság között az országos
átlagot magasan meghaladó a munkanélküliek és aszociálisan rászorulók aránya.
A település önálló háziorvosi körzettel rendelkezik, valamint a gyermekorvosi ellátás
és a védőnői szolgáltatás is biztosított. A lakosok részére a fogorvosi ellátás Baktakéken, a
szakorvosi ellátás és a mentőszolgálat, pedig Encs városában van biztosítva. A településhez
legközelebb eső kórház (II. Rákóczi Ferenc) Szikszó városában található, amely mintegy 30
km-re van.
A településen társulási szerződés alapján fenntartott napközi otthonos óvoda és
általános iskola működik az önkormányzat intézményeként.
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna
hálózata ki van építve. A gáz-, és a szennyvízhálózat kiépítése az önkormányzat jövőbeni
tervei között szerepel. A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon rendszer ki van építve, a
kábel tv hálózat kiépítése az önkormányzat tervei között szerepel. A mobil telefonhálózat
lefedettsége szempontjából a terület vegyesnek mondható, a völgyi elhelyezkedés és a
Szlovák határ közelsége miatt.

Települési értékek
Épített értékek
Római katolikus templom: - a XVI. században épült gótikus stílusú csarnoktemplomból 1759ben barokk stílusúra lett átalakítva.
Szentimrey-kastély: - a XVIII. század közepén épült barokk stílusban
Református templom: - az 1770-ben épült oromfalas épületen, egy gúlasisakos fatorony van
kialakítva.
Jánoki-család: - Ősi kihalt család a Hunt-Pázmán nemzettségből, amelynek két testvér őse:
Hunt és Pázmán sváb lovagok voltak, akik szent István király idején érkeztek hazánkba.

A család utolsó férfi sarja Jánoki László 1740-ben halt meg, akinek nyolc leánya volt.

Gazdaság
A településen 16 db vállalkozásnak van székhelye, amelyből 11 db egyéni vállalkozási, 1 db
Bt, 1 db szövetkezeti, 3 db, pedig Kft formában működik.
Krasznokvajda a Kelet-Csereháti tájegység északi részének központi települése, amely ezáltal
a térségben természetszerűleg a gazdasági központ szerepét is betölti.
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A település gazdasága lényegében a szántóföldi növény-, és a gyümölcstermesztésre
korlátozódik.
A valamikori nagy szőlőtermesztés, borgazdaság és extenzív állattartásra a jelen időszakra
visszaszorult, de a gyökerei a mai napig megtalálhatók.
A gazdaság mélypontról történő kimozdítója a turizmus komplex fejlesztése valamint a
térségben egy határátkelő (Jánok felé) megnyitása lehetne.
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PAMLÉNY
„a Tornai várbirtok része”
Általános adatok:
Polgármesteri Hivatal:
címe:

3821 Pamlény, Petőfi út 30.

elérhetősége:

Tel.: 46/458-249
Fax: 46/458-249
E-mail:

Körjegyzőségi székhelye:
címe:

3821 Krasznokvajda, Petőfi út 52.

elérhetősége:

Tel: 46/458-240
Fax: 46/458-116
E-mail:

területe:

12,40 km2

lakosság száma:

70 fő

lakás állománya:

56 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúji-térség Kelet-Csereháti tájegységén a Janka-patak völgyében található.

Elérhetőség
A település a 26124 számú országos közút mentén, Encs városától Észak-nyugati irányban
található, mintegy 32 km távolságban.
A települést a vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 32 km-re Encsen van.

Történelme
A település történelme hosszú időn keresztül összefüggött a Tornai vár történelmével, hiszen
annak tartozéka, várbirtoka volt.
Tekus sárosi comes Both és Baach testvéreivel a tatárjárás utáni időszakban birtokolják a
Tornai vár területét, de erről a korszakról nincs olyan feljegyzés, amely biztosan állítja, hogy
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ekkor már állott a vár. Tekus unokája I. János nevében már feltűnik a „de Thurna” előtag,
amely bizonyítja, hogy ezen időszakban -1280-as évek- a Tornai vár már állott,és birtokai
voltak.
A település első ismert okleveles említése 1299-ből III.András király (1290-1301)
uralkodásának idejéből való „Pomlyn” alakban.
A terület a XIII. században egész 1380-ig a Tekus-család birtokolja, amely ezután Berencsei
János tulajdonába kerül, aki ennek tiszteletére felveszi a „Tornay” előnevet.
A Berencsei-család 1440-ig birtokolja a területet, amikor pelsőczi Bebek Imre lett a vár ura,
akinek 1448. X.19.-én a Rigomezői csatában történő eleste után a husziták megszállják a
várat. Ezen időszakban, a térségben (Abaúji) folyamatosan zaklatják a lakosságot a husziták,
csak a várhoz tartozó települések vannak valamelyest biztonságban. Giskra kapitány Északmagyarországi időszaka idején 1446-ban elfoglalja a Tornai várat és így az egész uradalom
ura lett.
Pamlényi család
A családról első írott emlék 1550-ből való, amikor I. Ferdinánd Pamlényi Andrásnak
adományozta a Pamlényi birtokokat a jászói konvent beiktatásával.
A XVI. században a település kilép a Tornai vár árnyékából és az 1565. évi összeírás alapján
7 és fél jobbágyportája van nyilvántartva, amely egy átlagosnál kisebb falut takar.
A XVII. században a török zaklatások folyamatossá válnak, aminek következtében 1696. évre
6 jobbágy és 1715-ben, pedig 1 zsellér család tengeti itt életét.
Az Észak-magyarországi betelepítések következtében az 1730-as években zemplénből érkező
emberek a településre, akik 1828. évi összeírásra egy 327 lelkes települést hoznak létre.
A XIX. század végén pusztító kolera-járvány valamint a XX. század elején a szőlőterületeket
fenyegető filoxéra-vész megviselte a települést, amelyet csak tetézett az I.-II. Világháború a
világgazdasági válság valamint az 1932. évben történő település leégés.
A szocializálódás időszakában feláll a tanácsa valamint 1950-ben megalakul a szegény
parasztok Termelő Szövetkezete, majd 1951-ben a középparasztok is létrehozták a saját
Termelő Szövetkezetüket, amelyek 1960-ban egyesültek.
A demokratikus rendszerváltás (1989/90) időszakában feláll polgármesteri hivatala és a
közigazgatási feladatainak ellátására körjegyzőséget hoz létre.

Jelenlegi helyzet

a) Közigazgatás
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A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait a krasznokvajdai körjegyzőségen
keresztül látja el. A krasznokvajdai körjegyzőséget Krasznokvajda, Büttös, Kány, Keresztéte,
Pamlény és Perecse települések alkotják.

b.) Lakosság szerkezet
A település lakosságszerkezete elöregedő. Az aktív korúak lakosság (18-62 év) között az
országos átlagot magasan meghaladó a munkanélküliek aránya, ezért sok a szociális
járandóságból élők száma.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A településen a háziorvosi ellátás a krasznokvajdai körzeti orvoshoz tartozik, amely heti egy
alakalommal az önkormányzat által biztosított helyiségben rendel.
A lakosok részére gyermekorvosi ellátás Krasznokvajdán; fogorvosi ellátás Baktakéken;
valamint szakorvosi ellátás és a mentőszolgálat Encs városában van biztosítva. A településhez
legközelebb eső kórház (I. Rákóczi Ferenc) Szikszó városában található, amely mintegy 25
km-re található.

Oktatás, nevelés
A településen nevelési, oktatási intézmény nincsen, az óvodás korú és az iskola-kötelezett
gyermekek társulási szerződés alapján a krasznokvajdai óvodába és általános iskolába járnak.

Kulturális intézmény
A településen a nemzeti ünnepek és a szeretetnap megrendezésre kerülnek.

d,) Civil szektor
A településen székhelyileg semmilyen bejegyzett civil szervezet nem található.

e,) Infrastruktúra
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna hálózata ki
van építve. Az önkormányzat tervei között szerepel a gáz-, és a szennyvízhálózat jövőbeni
kiépítése.
A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon rendszer ki van építve, a kábel tv hálózat kiépítése
az önkormányzat jövőbeni tervei között szerepel. A mobil telefonhálózat (Pannon, T-mobil,
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Vodafone) lefedettsége szempontjából a terület vegyesnek mondható, hiszen a völgyi
elhelyezkedés miatt vannak fehér foltok, valamint a Szlovák rendszer bezavar.

f.) Települési értékek
Épített értékek
Református templom: - a templom 1778-ban épült, de 1800-ban alakították át jelenlegi
formájába. A torony 1914-ben készült.
Természeti értékei:
A területen átmenetet képez a dombsági és a magas hegyvidék hatása, amely egy mikroklimatikus területet hozott létre, ahol egyedi flóra és fauna található.

g) Gazdaság
A településen 1 db vállalkozásnak van székhelye, amely egyéni vállalkozás formában
működik.
A település területe szőlő-, és gyümölcstermesztésre valamint extenzív állattartásra alkalmas,
amelynek gyökerei mai napig megtalálhatók. A településen környezetében országos
(Aggteleki Karszt – világörökség), nemzetközi (Szárdelő-völgy – Szlovákia) jelentőségű
természeti látványosságok vannak, amelyre komoly turisztikai fejlesztéseket lehet építeni.
A térségben határátkelő megnyitása a gazdaság fellendülését elősegíti.
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PERECSE
"ahol megállt az idő"
Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3821 Perecse, Fő út 38/A.

elérhetősége:

Tel.: 46/458-224
Fax: 46/458-224
E-mail:

Körjegyzőségi székhelye:
címe:

3821 Krasznokvajda, Petőfi út 52.

elérhetősége:

Tel: 46/458-240
Fax: 46/458-116
E-mail:

területe:

12,53 km2

lakosság száma:

34 fő

lakás állománya:

38 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúji-térség Kelet-Csereháti tájegységének északi részében található.

Elérhetőség
A település a 2624 számú országos közút mentén, Encs városától Észak-nyugati irányban
található, mintegy 32 km távolságban.
A települést a vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 28 km-re Encsen van.

Történelme
A XII. században a település területe az abaúji várföldek közé tartozik.
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A tatárjárás (1241-42) előtti időszakban Kálmán herceg a település területét a Jászói
prépostságnak adományozta, amely adományozást 1255-ben IV. Béla király oklevél formába
„Pereche” név alakban erősíti meg.
István herceg IV. Béla fia a fejlődést elősegítvén 1262-ben a települést elveszi a jászói
prépostságtól és a buzitai telepeseknek adja, de apja 1263-ban vissza veszi a prépostság
részére.
A XIV.-XV. században a település gazdasága fejlődésnek indult. Az 1323. évi összeírás
szerint a település területe a nagybirtokos Gerewen fiai tulajdonát képezi. Az 1427. évi
összeírás alapján 15 adózó jobbágytelek van nyilvántartásba véve, amely 1532-re 3
jobbágytelekre csökken. A település (a térséghez viszonyítva) gyér lakossága ellenére is
1614-ben vásártartási jogot kapott, amelynek azzal magyarázható, hogy az extenzív
állattartása (sertés, juh, szarvasmarha) meghatározó volt.
A XVII. században kezdődő török zaklatások a század második negyedébe folyamatossá
váltak, aminek következtében 1641-ben a település lakossága meghódol. A magas adóterhek
miatt lakossága 1715-ben 1 jobbágyportára és 2 zsellércsaládra csökken.
Az Észak-magyarországi betelepítések következtében 1730-ban a településre ukránok
érkeznek, akik meghozzák a várva várt hatást, hiszen 1828-ra 294 fő lett a lakosság száma.
A XIX. század végén fellépő kolera-járvány és a XX század elején bekövetkező filoxéra-vész
nem befolyásolja a stagnáló települést.
A XX. század első felének eseményei (I.-II. világháború) valamint a világ-gazdasági válság
beszűkítette a fejlődést.
A Trianoni békekötés következtében (1920) a Csehszlovákiához csatolt Jászó birtokait a
község megvásárolta és 1923-ban kezdte eladni.
A szocializálódás következtében felállt a tanácsa de egészen 1959-ig egyénileg gazdálkodtak
az itt élő emberek. 1960-ban megalakult Termelő Szövetkezete, amely 1970-ben csatlakozik a
krasznokvajdai Termelő Szövetkezethez.
A demokratikus rendszerváltás (1989/90) következtében önálló polgármesteri hivatala
szerveződött, amely csatlakozott a krasznokvajdai körjegyzőséghez.

Jelenlegi helyzet

a) Közigazgatás
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A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait a krasznokvajdai körjegyzőségen
keresztül látja el. A krasznokvajdai körjegyzőséget Krasznokvajda, Büttös, Kány, Keresztéte,
Pamlény és Perecse települések alkotják.

b.) Lakosság szerkezet
A település lakosságszerkezete elöregedő. Az aktív korúak lakosság (18-62 év) között az
országos átlagot magasan meghaladó a munkanélküliek aránya, ezért sok a szociális
járandóságból élők száma.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A településen a háziorvosi ellátás a krasznokvajdai körzeti orvoshoz tartozik, amely heti egy
alakalommal az önkormányzat által biztosított helyiségben rendel.
A lakosok részére gyermekorvosi ellátás krasznokvajdán; fogorvosi ellátás Baktakéken;
valamint szakorvosi ellátás és a mentőszolgálat Encs városában van biztosítva. A településhez
legközelebb eső kórház (I. Rákóczi Ferenc) Szikszó városában található, amely mintegy 23
km-re található.

Oktatás, nevelés
A településen nevelési, oktatási intézmény nincsen, az óvodás korú és az iskola-kötelezett
gyermekek társulási szerződés alapján a krasznokvajdai óvodába és általános iskolába járnak.

Kulturális intézmény
A településen a nemzeti ünnepek és a szeretetnap megrendezésre kerülnek.

d,) Civil szektor
A településen székhelyileg semmilyen bejegyzett civil szervezet nem található.

e,) Infrastruktúra
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna hálózata ki
van építve. Az önkormányzat tervei között szerepel a gáz-, és a szennyvízhálózat jövőbeni
kiépítése.
A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon rendszer ki van építve, a kábel tv hálózat kiépítése
az önkormányzat jövőbeni tervei között szerepel. A mobil telefonhálózat (Pannon, T-mobil,
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Vodafone) lefedettsége szempontjából a terület vegyesnek mondható, hiszen a völgyi
elhelyezkedés miatt vannak fehér foltok, valamint a Szlovák rendszer bezavar.

f.) Települési értékek
Épített értékek
Település szerkezet: - a település szerkezete megőrizte a XVIII. századi formáját és az
elnéptelenedő településen olyan mintha megállt volna az idő.
Természeti értékei:
A területen átmenetet képez a dombsági és a magas hegyvidék hatása, amely egy mikroklímatikus területet hozott létre, ahol egyedi flóra és fauna található.

g) Gazdaság
A településen 2 db vállalkozásnak van székhelye, amelyek egyéni vállalkozás formában
működnek.
A település területe szőlő-, és gyümölcstermesztésre valamint extenzív állattartásra alkalmas,
amelynek gyökerei mai napig megtalálhatók. A településen több száz éven keresztül s térséget
meghatározó állattartás folyt, amelynek felélesztése célszerű lenne. A gazdaság mélypontról
történő kimozdítója a turizmus valamint a térségben egy határátkelő megnyitása lehetne.
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SZÁSZFA
"az Uza-nemzettség bölcsője"
Általános adatok:
Polgármesteri Hivatal:
címe:

3821 Szászfa, Fő út 2.

elérhetősége:

Tel: 46/458-214
Fax: 46/458-214
E-mail: aranylab@axelero.hu

területe:

12,13 km2

lakosság száma:

180 fő

lakás állománya:

85 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúj Kelet-Csereháti tájegységének északi részében található.

Elérhetőség
A település a 2613. számú országos közút mentén, Encs városától Észak-nyugati irányban
található, mintegy 29 km távolságban.
A települést a vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 29 km-re Encsen van.

Történelme
Ősrégi település, amellyel kapcsolatban a fellelhető dokumentumokban a XIV. század előtti
időkből csak utalások vannak, mint várbirtok.
A település első ismert okleveles említése 1377-ből I. Lajos (1342-1382) uralkodásának
idejéből való „zazfa” alakban.
A XIV-XV. században a település gazdasága folyamatosan fejlődött, amelyet jól példáz, hogy
az 1427. évi összeírás szerint 29 adózó jobbágyportája van.
Az Uza-nemzettség, amelyet Gömör vármegyéből eredeztetnek 1427-ben Uza Miklós révén
megjelenik a településen. A család gyökeret vert az Abaúji vármegyében és Uza Bernát révén
egyik ága 1492-ben felveszi a „szászfai” előnevet.
Uza-nemzettség
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Őrségi család, amelynek bölcsője Gömör vármegyében ringott és a XV. században Uza
Miklós révén megjelenik az Abaúj vármegyei ága. Uza Bernát 1492-ben felveszi a „szászfai”
előnevet. Uza Zsigmond 1720-ban eladja a szászfai birtokokat és ezután a család teljesen
elszegényedett.
A XVI. században a betelepült nemeseknek 17 jobbágyportája van, amelyek közül a
legjelentősebb –földbirtok tekintetében- az 1720-ban megjelenő Jakabfalvi György.
A XVII. században megjelenő folyamatos török zaklatások miatt a település lakossága 16291641 közötti időszakban éjjel-nappali őrszolgálatot szervezett, de a gagyiak elhurcolása
(1641) után meghódoltak. Az egyre jobban nehezedő adóterhek következtében a század
végére elnéptelenedett a település, ahol 1720-ban is csak 3 jobbágytelket tartanak számon.
A XVIII. század közepére az Észak-magyarországi betelepítésnek köszönhetően Zemplénből
érkeznek a településre emberek, amelyik 1828-ra 595 főre duzzadt fel a lakosságot. Ezen
időszakban alakul ki a település mai szerkezete és épültek fel meghatározó épületei.
A XIX. század végén megjelenő kolera-járvány elkerülte a lakosságot, de a XX. század elején
pusztító filoxéra-vész a szőlőterületeket megtépázta.
A XX. század első felének eseményei (I.-II. világháború) valamint a világgazdasági válság
rányomta a fejlődésére a bélyegét. A szocializálódás következtében feláll az önálló tanácsa és
1949-ben megalakítják a termelő szövetkezetet, amely 1960-ban átalakult.
A demokratikus rendszerváltás (1989/90) következtében polgármesteri hivatala szerveződött
és közigazgatási feladatait önálló polgármesteri hivatal fenntartása útján látja el..

Jelenlegi helyzet

a) Közigazgatás
A település önkormányzata a közigazgatási feladatait önállóan fenntartott polgármesteri
hivatal útján végzi.

b.) Lakosság szerkezet
A település lakosságszerkezete elöregedő. Az aktív korúak lakosság (18-62 év) között az
országos átlagot magasan meghaladó a munkanélküliek aránya.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
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A településen a háziorvosi ellátás a krasznokvajdai körzeti orvoshoz tartozik, amely heti egy
alakalommal az önkormányzat által biztosított helyiségben rendel.
A lakosok részére gyermekorvosi ellátás krasznokvajdán; fogorvosi ellátás Baktakéken;
valamint szakorvosi ellátás és a mentőszolgálat Encs városában van biztosítva. A településhez
legközelebb eső kórház (I. Rákóczi Ferenc) Szikszó városában található, amely mintegy 20
km-re található.

Oktatás, nevelés
A településen nevelési, oktatási intézmény nincsen, az óvodás korú és az iskola-kötelezett
gyermekek társulási szerződés alapján a krasznokvajdai óvodába és általános iskolába járnak.

Kulturális intézmény
A településen a nemzeti ünnepek és a szeretet nap megrendezésre kerülnek.

d,) Civil szektor
A településen székhelyileg semmilyen bejegyzett civil szervezet nem található.

e,) Infrastruktúra
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna hálózata ki
van építve. A szennyvíz, -és a gázhálózat kiépítése folyamatban van.
A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon rendszer ki van építve, a kábel tv hálózat kiépítése
az önkormányzat jövőbeni feladatai között szerepel. A mobil telefonhálózat (Pannon, Tmobil, Vodafone) lefedettsége szempontjából a terület vegyesnek mondható, hiszen a völgyi
elhelyezkedés miatt vannak fehér foltok.

f.) Települési értékek
Épített értékek
Református templom: - 1805 - 1811 közötti időszakban épült (torony nélkül) barokk stílusban.
A templomot 1873-ban tűzvész pusztította el, amelyet teljesen 1889-ben (torony megépítése)
állítottak helyre a mai kialakításnak megfelelően.
Természeti értékei:

g) Gazdaság
A településen 1 db vállalkozásnak van székhelye, amely Bt formában működik.
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A településen jelenleg magas a gyümölcstermesztésbe (meggy, alma, szilva) bevont területek,
és

néhányan

állattenyésztéssel

foglalkoznak.

A

település

területe

szőlő-,

és

gyümölcstermesztésre valamint extenzív állattartásra alkalmas, amelynek gyökerei mai napig
megtalálhatók. A gazdaság mélypontról történő kimozdítója a turizmus lehet, amelyet meg
tudna alapozni egy környékbeli határátkelő megnyitása.
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Belső Cserehát mikrotérség összefoglalója
Az Encsi kistérség nyugati részén, a Csereháti-dombság keleti részén, viszonylag nagy
kiterjedésen (150 km2) helyezkedik el. A mikrotérség lakóinak száma 3346 fő, településeinek
száma 14. Az egész Encsi kistérség viszonylatában ebben a mikrotérségben élnek a
legkevesebben a legtöbb településen.
A mikrotérség jellegzetesen aprófalvas terület, a települések közül nincs olyan
település, amely elérné, vagy megközelítené az ezer főt, csupán Baktakéken és
Krasznokvajdán laknak 500 főnél többen. A több település mind 500 fő alatti lakosszámmal
rendelkezik. (Gagyapáti, Kány, Keresztéte, Pamlény, Perecse településeken a népességszám
nem éri el a 100 főt sem.)
A mikrotérség meglehetősen elzártan, fejlett infrastruktúrával és szolgáltatásokkal
rendelkező településektől távol esik.
A kistérségi székhelytől a legközelebbi település 15 km-re, a legtávolabbi 35 km-re fekszik.

Természeti adottságok
Domborzat
A mikrotérség a Csereháti-dombságon belül a Kelet-Cserehát földrajzi kistájon
fekszik. A dombos vidék tengerszint feletti magassága 130m - 350m között váltakozik. A
Hernád völgyéhez közelebb eső keleti területekre az alacsonyabb, a mikrotérség belseje felé
haladva a magasabb értékek a jellemzőek. A területet folyóvölgyek szabdalják lankás lejtőkké
és széles ligetes völgyekké.
Geomorfológiai helyzetét tekintve a kistáj az É-i keretező hegység hegylábfelszíne. A
felszín mai arculatának kialakulása a változatos eróziós felszínfejlődésnek köszönhető, az
általános csuszamlásveszély erősen korlátozza a felszín agrárcélú hasznosítását.

Vízrajz
A mikrotérség a Hernádba futó kisebb-nagyobb patakok (Vasonca, Bélus, Fancsali)
vízgyűjtőterülete, amelyek vízhozama É-ról D-re haladva fokozódik. A vízfolyások tisztítása
az elmúlt években nem történt meg, aminek következtében jelentős a vízhozamveszteség.
Baktakék határában víztározó kialakítására van lehetőség, amely kialakításának
műszaki terve már elkészült.
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Növényzet
Potenciális erdőtársulásai közé a szubmontán égerligetek és keményfás ligeterdők
(Alnetum glutinosae, Queco-Ulmentum), a pannóniai cseres és gyertyános tölgyesek
(Quercetum petraeae-cerris, Querco petraeae-Carpinetum), valamint mészkerülő tölgyesek
(Luzo-Quercetum) sorolhatók. A folyónövedék átlagos évi nagysága 3,1-3,7 m3/ha.

Talajadottságok
A kistájat nyirokszerű agyagon, agyagos, homokos agyagos és kis részben löszös
üledéken kialakult agyagbemosódásos barna erdőtalajok borítják. Különböző mértékben
kilúgzottak és kötöttek, mechanikai összetételük agyagos vályog.

Természetvédelem
A mikrotérség területén tájvédelmi körzet nem található, de a háborítatlan táj számos
védett állatfajnak (elsősorban ragadozó madaraknak) nyújt otthont. Az egerésző- és
darázsölyv mellett, héja, kabasólyom és parlagi sas is költ.
A kistáj iparmentes területe, ritka népsűrűségével sokat megőrzött eredeti természeti
jellemzőiből. Komparatív előnye számos térséggel szemben a relatíve érintetlen, tiszta
környezet, ami mind a biogazdálkodáshoz, mind az erdei melléktermékek (gyógynövények,
gombák) gyűjtéséhez kiváló lehetőséget biztosít.
Legnagyobb természeti problémát a talajerózió jelent a térségben.

Demográfiai helyzet és folyamatok
A mikrotérség népességszáma a század elejétől az 1990-es évek elejéig folyamatosan
csökkent. A népesség fogyása 1960-1980 között volt a legdinamikusabb. Az 1990-es évek
közepe óta mikrotérségi szinten a lakónépesség száma stagnál.
A falvak népességszámát külön-külön vizsgálva megmutatkozik, hogy ez a
kiegyenlített helyzet abból következik, hogy vannak fogyó és szaporodó települések .
A fogyó településeken egyre nő a 60 év feletti népesség aránya, szélsőséges esetekben
ez eléri az 80-90%-ot (Kány, Keresztéte, Perecse), és nem ritka a 40-50%-os arány sem
(Felsőgagy, Pamlény, Detek, Alsógagy).
A szaporodó települések fiatalos korstruktúrával rendelkeznek (Csenyéte, Baktakék,
Krasznokvajda) a 60 év feletti lakosság aránya 20-30%, vagy ez alatti érték.
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A fiatal korú népesség aránya és a roma etnikum aránya között erős pozitív korreláció
tapasztalható. A legfiatalabb korstruktúrával rendelkező település Csenyéte (10% alatti a 60
év felettiek aránya), amelyet szinte 100%-ban roma népesség lakja.
A vándorlási mérleg 1994 óta folyamatosan negatív, tehát többen hagyják el a
mikrotérséget, mint ahányan beköltöznek. Az elöregedő korstruktúrájú településeken az
elvándorlás is nagyobb mértékű, mint a fiatalabb korstruktúrával rendelkezőknél.
A mikrotérség népességmozgásáról összességében megállapítható, hogy a stagnáló
népességszámváltozás mögött jelentős népmozgásbeli különbségek figyelhetők meg.
A fogyó népességszámú településeken halmozottan jelen vannak a fogyást okozó tényezők, a
kedvezőtlen korstruktúra miatt a születések számát jelentősen felülmúlja a halálozások száma,
de ezeken a településeken az elvándorlás is nagyobb mértékű, mint a mikrotérség átlagában.
Ezeket a településeket az elnéptelenedés fenyegeti (Alsógagy, Felsőgagy, Perecse, Kány,
Keresztéte).
A mikrotérség lakosainak képzettsége kedvezőtlen struktúrájú, a felnőtt korú lakosság
alig 10 %-a végezte el a középiskolát, felsőfokú végzettséggel pedig az aktív népesség
mintegy 2 %-a rendelkezik.

Gazdaságföldrajzi leírás
A mikrotérség gazdasági struktúrájában az ország iparosítása után is a mezőgazdaság
dominanciája volt jellemző. Az iparfejlesztés a helyi gazdasági struktúrát nem befolyásolta,
munkahelyteremtés szempontjából azonban mégis fontos volt, a lakosság jelentős része az
1990-es évek elejéiig ingázott, a környező ipari nagyüzemekbe járt el dolgozni.
A helyi ipart a termelőszövetkezetek melléküzemágaiként működő varrodák,
valamilyen gépipari tevékenységet folytató üzemek jelentették. Ezeket még a szövetkezetek
átalakulása előtt felszámolták.
A rendszerváltást követően nagyon lassan kibontakozó helyi ipar is a mezőgazdaságra ill.
élelmiszeriparra épült.
A jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások 60%, ma is a mezőgazdaságerdőgazdaság ágazatba tartozik, a fennmaradó 40% azonos arányban oszlik meg az építőipar,
feldolgozóipar és a kereskedelem-szolgáltatások között.
A jogi személyiséggel nem rendelkező kisvállalkozások között természetszerűleg a
kereskedelem és vendéglátás dominál (44% - kisboltok, kisvendéglők), de jelentős (13%) a
mezőgazdasági tevékenységet végzők aránya is.
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Mezőgazdaság
A mikrotérségben, mind a családi formában végzett jövedelem-kiegészítésben, mind a
működő vállalkozások esetében a mezőgazdaság szerepe a jövedelemtermelésben ma is döntő
fontosságú. A legjelentősebb foglalkoztatók mezőgazdasági üzemek, a jogi személyiséggel
rendelkező vállalkozások több mint fele a mezőgazdaság, erdőgazdaság gazdasági ágban
található.
Igen jelentős a mikrotérségben azok száma (mintegy, az aktív népesség fele), akik
őstermelői

igazolvánnyal

rendelkeznek

és

elsősorban

kiegészítő

tevékenységként

gazdálkodnak.
A mikrotérség mezőgazdasági üzemeinek és vállalkozóinak gép- és eszközellátottsága
igen alacsony színvonalú.
A mikrotérségre jellemző, hogy a lakosság arányában relatív sokan (az országosnál
nagyobb arányban) foglakoznak mezőgazdasággal, viszont a gazdálkodók gép- és
eszközellátottsága az országos átlagos színvonalat sem éri el.
A kárpótlás során megváltozott földtulajdonviszonyok teljes rendezése nem zárult le.
A mikrotérségben a gazdálkodók nagy része önálló földtulajdonlappal nem rendelkezik, az
egy-egy gazdára eső művelt terület nincs regisztrálva. A földkimérés és nyilvántartásba vétel
magas költségét a gazdálkodók nem tudják felvállalni.
A kárpótlás során elaprózott földterületek a művelés hatékonysága szerinti rendezése
szintén megoldandó feladat. A birtokrendezés problémáját a mikrotérségben minél hamarabb
rendezni szükséges.
A mikrotérség mezőgazdasági művelés alatt álló területének fele szántóterület és relatíve
magas a gyepterület aránya is. A természeti adottságokhoz képest alacsony az erdő és a
gyümölcsös aránya.
A gyümölcskataszter adatok a mikrotérségben további több 100 ha gyümölcsös
telepítését teszik lehetővé. Legjobbak az adottságok szilva, cseresznye, meggy, alma, málna
és ribizli telepítésére.
A gyepterület arány az adottságoknak megfelelő (20%).
A mikrotérség talajadottsága (barna erdőtalaj) a mezőgazdálkodás szempontjából nem
túl kedvező, az átlagos aranykorona 7-10 AK, a kistérségben itt a legrosszabb az egy hektár
szántóra vetített aranykorona érték.
A növénytermesztés vetésszerkezete túlzottan leegyszerűsödött, a gabonafélék (tavaszi
árpa, őszi búza) (50%) és ipari növények (kukorica, napraforgó) (20%) túlsúlya jellemező.
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A talajadottságok, az alacsony aranykorona érték, a szántóterület jelentős részén nem
teszi lehetővé a jövedelmező gabonatermesztést.
Alternatív növények bevezetésére folynak próbálkozások, de mivel a talajadottságok
meglehetősen szélsőségesek, új növények bevezetése kockázatos, speciális szakmai
ismereteket igényel, kevés vállalkozó akad rá.
Az értékesített növények sora a gyógynövények biotermesztésével tovább bővülhet.
Erre jó alapot szolgáltatnak a közepes ill. gyenge AK értékű területek, ahol biotermesztés
keretében elsősorban a minőségi követelményeknek kell megfelelni, ellensúlyozva a
hagyományos módon termesztett gabonafélék mennyiségi korlátait.
A mikrotérség északi területén (Krasznokvajda, Büttös határában) több száz hektár
gyümölcsös található, amelynek jelentős része új telepítés. A gyümölcsösök telepítése a
birtokrendezés után várhatóan tovább folytatódik. A mikrotérségben ill. közelében (50 km-es
körzet) gyümölcsfeldolgozó üzem nem található.
A mikrotérségben a tölgy után a legnagyobb területen található fafajta az akác. A nagy
mennyiségű akácerdő más vidékekről is idevonzza a méhészeket. A térségben előállított méz
export minőségű. Mézfeldolgozással (csomagolás, értékesítés) az országban csupán 4 vállalat
foglakozik, ezek közül egyik sem található az északkelet-magyarországi régióban.
A mikrotérség déli részén, a magasabb AK értékű területeken több száz hektáron
folyik napraforgó és repce termesztése. Olajos magvak feldolgozása legközelebb JászNagykun-Szolnok és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben történik, mindkét jelentős a
szállítási költség.

Állattenyésztés
A termelőszövetkezetek fénykorában, a 80-as években jelentős volt a nagyüzemi
állatállomány, mintegy 2000 db szarvasmarha és több mint 15000 juh volt a körzet
termelőszövetkezeteinek

tulajdonában.

A

rendszerváltást

követően

szinte

teljesen

felszámolták az állományokat, az istállók, aklok üresen álltak (kivételt jelent az alsógagyi
termelőszövetkezet).
Ma az állatsűrűség a mikrotérségben az észak-magyarországi régió átlagos értéke alatt
van, amit a természeti adottságok nem indokolnak, ennél jóval nagyobb az agroökológiai
potenciál eltartóképessége.
Az utóbbi két évben az állatállomány létszáma növekedett, több állattartó vállalkozás
is beindult a térségben.
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Figyelemre méltó az Abaúji Charolais Rt. tevékenysége (két telepük van a
mikrotérségben), integrációs szerepet is betöltenek (húsmarha tenyésztés), az egyéni
gazdálkodókat tenyészanyaggal látják el és közreműködnek az értékesítésben. A Charolais Rt.
által előállított marhahús jelentős része exportra megy.
A mikrotérségben szarvasmarha tartással foglakoznak a legtöbben (124 fő), a juh és
kecske tartók száma (17 fő) ennél jóval kevesebb (Táblázat 3.). Többen foglalkoznak nyúl
tartással és méhészkedéssel (30-40 család). Az adatok vizsgálatánál viszont figyelembe kell
venni, hogy az csak a regisztrált gazdákat mutatja.
A Cserehát adottságai kifejezetten alkalmasak közepes- és nagy nyájakban tartott
juhászati

fejlesztésre,

a

juhállomány

növelése

indokolt

a

mikrotérségben.

A

fajtakiválasztásnál az extenzív fajtákra kell törekedni.
A kisgazdaságokban tartott - integrátor által koordinált - húsmarha állomány aránya
tovább növelhető.
A mikrotérség természeti adottságai és településszerkezete indokolja a tájfenntartó
gazdálkodás minél nagyobb területen történő bevezetését. A növénytermesztés esetében ez a
bio ill. ökológiai termesztést, az állattenyésztés esetében legelőre alapozott extenzív fajták
tenyésztését jelenti.

A térség foglalkoztatottsági, munkanélküliségi / jóléti és jövedelem viszonyai
Napjainkban mikrotérségben regisztrált munkanélküliek száma eléri az aktív népesség
30-35 %-át is, amely az országos átlag többszöröse.
Figyelembe kell azonban venni, hogy jelentős azon lakosok száma, akik nem
regisztráltatják magukat, így a rendszeres (munkából származó) jövedelem nélkül valók
aránya ennél az értéknél magasabb. Különösen jellemző ez a nőkre, akik közül sokan
munkaviszonyba a rendszerváltás előtt sem álltak, un. háztartásbeliek voltak.
Az állandó munkahellyel nem rendelkező lakosság aránya, becslés alapján eléri a 3040%-ot.
Az önkormányzat által fizetett jövedelempótló támogatásban 499 fő részesül, ez az
összes lakosság 8%-a, az egész B.-A.-Z. megyére vonatkozó érték (4%) kétszerese. Tehát a
mikrotérségben, a lakosság arányában, kétszer annyian kapnak jövedelempótló támogatást
mint a megyében.
A magas munkanélküliségi ráta, az alacsony foglalkoztatottsági szint és a
mezőgazdaságnak a jövedelemtermelésben betöltött relatív nagy szerepe miatt a
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mikrotérségből származó SzJA lényegesen alacsonyabb a mikrotérségi átlagtól (Ft / fő)
(2002).

Idegenforgalom, kulturális örökség
A

mikrotérség

háborítatlan

természete,

számos

idegenforgalmi

programra

(kerékpározás, gyalogtúra) lehetőséget adó lankás lejtői, vadvirágos völgyei a turizmus ágazat
fejlesztését helyezik előtérbe.
Az elmúlt két évben több településen is felismerték az idegenforgalomban rejlő
lehetőségeket és ezirányú fejlesztéseket hajtottak végre.
A mikrotérség természeti adottságai, sajátos zártsága, apró falvai az idegenforgalom
fejlesztése számára további lehetőségeket tartogat. A terület elsősorban a falusi turizmus
számára nyújt kedvező lehetőségeket, a szolgáltatások színvonalának javításával és
programlehetőségek számának bővítésével jelentősen növekedhet a térségbe látogatók száma.
A mikrotérség idegenforgalmi fejlődéséhez alapot szolgáltathat a gazdag kulturális
örökség (elsősorban műemlék épületek), amely jelentős része alulhasznosított, ill. felújításra
vár. A településeken igen sok népi építészeti értéket hordozó épület található. A vidékre
jellemző népi építészet jellegzetes vonásai a kontyolt tető, szépen faragott, fafilláros tornácok
és a módosabb házak tűzfalas, habarcsdíszes homlokzatai, kőoszlopos tornácai. Sok értékes
épület rekonstrukcióra szorul.

Infrastruktúra
A mikrotérség infrastruktúrája, ha nem is minden településen egyforma mértékben, de
számos tekintetben elmaradott. Az úthálózat, különösen a mikrotérség belső részein igen rossz
minőségű, vonatkozik ez a mezőgazdasági utakra is. A vezetékes víz és telefonhálózat
kiépítése minden településen befejeződött, a szennyvíz kezelése viszont még megoldásra vár.
A mikrotérség északi településeiben a kábel TV hálózat nem került még kiépítésre. Az Encsi
mikrotérségen belül, itt, a Belső-Csereháti mikrotérségben van egyedül olyan összefügő nagy
terület ahol, a gáz bevezetése nem történt meg.
A mikrotérség északi területe Szlovákiával határos. A mikrotérség területén határátkelő nem
működik,

legközelebb

Hidasnémetiben

van

(35

km)

nemzetközi

határátkelő

ill.

Tornanádaskán (35 km) kishatárforgalom (magyar-szlovák).
A mikrotérségben Kány községben a határátkelő infrastruktúrája (épület, út) kiépített, a KányBuzita határátkelőhely megnyitását a mikrotérség lakói szükségszerűnek tartják.
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A mikrotérség SWOT elemzése
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Erősség
értékek,
kulturális,

Természeti
gazdálkodási,
történelmi,
életmódbeli
hagyományok
Jó idegenforgalmi, turisztikai adottságok
Kiválóak a feltételek a biogazdálkodás
megteremtéséhez
A szabad munkaerő bevonása a helyben
fellelhető
erőforrások
helyi
felhasználására
Szlovákia
határos
(határmenti
kezdeményezések)

Lehetőség
Gazdálkodás és vállalkozások fejlődése
(elsősorban agrár területen)
Célirányos humán erőforrás fejlesztés, a
humán tőke minőségének, összetételének
kedvező átalakulása
Határmenti
kapcsolatok
fejlődése,
együttműködések élénkítése (Kány-Buzita
határátkelőhely)
A vidéki turizmus ajánlatai kellő
mennyiségben kialakulnak a térségben
(turisztikai programcsomagok)
Minél nagyobb mennyiségű forrás
felhasználása a magyar és az EU-s
alapokból

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Gyengeség
A térségben a humán erőforrás minősége
és mennyisége, képzettsége, korbeli és
etnikai összetétele is kedvezőtlen,
problémákkal terhes
Elöregedő népesség, fogyó lakosság
A térség gazdasági potenciálja korlátozott
Hiányos az infrastrukturális ellátottság
Közlekedési feltételek rosszak
A magyar-szlovák határ zártsága

Veszély
Aprófalvak elnéptelenedése
A
finanszírozás
bizonytalanságai
lehetetlenné teszik a jövőben megvalósuló
fejlesztések időben történő megvalósítását
A lakosság szociális helyzete romlik
Növekvő munkanélküliség
A mikrotérség leszakadási folyamatának
erősödése
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3.2. Kegyetlen mikrotérség

FÁJ
" a Fáy-család sasfészke "
Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3865 Fáj, Fő út 32.

elérhetősége:

Tel: 46/470-121,
Fax: 46/470-201
E-mail: fulokercs@axelero.hu

Körjegyzőségi székhelye:
címe:

3864 Fulókércs, Fő út 93.

elérhetősége:

Tel.: 46/470-201
Fax: 46/470-201
E-mail: fulokercs@axelero.hu
Honlap:

területe:

19,32 km2

lakosság száma:

324 fő

lakás állománya:

92 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúji-térség Kelet-Csereháti tájegység Bélus-patak völgyében található, ez a
nagy történelmi múltra visszatekintő kis település.

Elérhetőség
A település a 26146 számú országos közút mentén, Encs városától Észak-nyugati irányban
található, mintegy 15 km távolságban.
A települést a vasútosítás nem érinti, a legközelebbi megállóhely 15 km-re Encsen található
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Történelme
A XII. században a település területe a királyi birtok részét képezte. A Fay-család őse Rugach
és fiai Don, Barnabás a gyászos emlékű muhi csatából önfeláldozó hősiességgel mentették ki
IV. Béla királyt, aki ezért adományként a Fáji földterületet adta a családnak, amiről később a
családnevűket is felvették.
A település első ismert okleveles említése 1243-ból IV. Béla király (1235-1270)
uralkodásának idejéből való, „terra Fay” alakban.
A XIII. század végén a megbecsült Fay-család a településre bíráskodási kiváltságot kap,
amelynek következtében a térség közigazgatási központja lett.
A XIV. században a gazdasága folyamatosan fejlődött, amelyet behatárolt a nagybirtokosi
szerkezet. Az 1427. évi összeírás alapján 5 adózó jobbágyportája van nyilvántartva.
A XVI. században a településről indult Fáy-család sarjai meghatározó szerepet töltenek be
(ispán; országgyűlési követ) a vármegye életében.
A XVII. században a település lakossága az egyre jobban fokozódó török zaklatások miatt
sokat szenvedett, aminek következtében 1641-ben meghódolt, de a kirótt magas adóterhek
miatt a század végére teljesen elnéptelenedett.

Ezt a folyamatot (elnéptelenedési) a Fáy-család sem tudta megakadályozni, hiszen az 1666.
évi Wesselényi-féle összeesküvésben való részvételük miatt félreállították őket a közéletből.
A XVIII. század elején (1720) a település lakatlan és csak a XIX. század elején népesül be a
Szepességből és a Zemplénből érkező emberekkel.
Az 1828. évi összeírás alapján 320 fő a lakossága és a dokumentumok alapján újra elindul a
szőlőtermesztés és a mezőgazdasági termelés. A század végén fellépő kolera-járvány és a XX.
század elején megjelenő a szőlőterületeket pusztító filoxéra-vész visszaveti a gazdasági
fejlődést.
A XX. század elején bekövetkező történelmi események (I.-II. világháború) és a
világgazdasági válság determinálja a fejlődést. A román és szovjet csapatok 1944. XII. 6-án
bevonultak a településre és innen intéztek támadást a Buzitánál beásott németek ellen.
Az 1940-es évben az itt élők földbérlő szövetkezete alakítottak, amelyből 1950-ben
megalakult a Termelő Szövetkezete. Az egyedül életképtelen Termelő Szövetkezet 1970-ben
csatlakozik a fulókércsi Termelő Szövetkezethez.

Jelenlegi helyzet
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a) Közigazgatás
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait az fulókércsi körjegyzőségen keresztül
látja el. A fulókércsi körjegyzőséget Fulókércs, Fáj és Litka települések alkotják.

b.) Lakosság szerkezet
A település lakosságszerkezete elöregedő, és magas az elvándorlás aránya. Az aktív korúak
lakosság (18-62 év) között az országos átlagot magasan meghaladó a munkanélküliek aránya,
ezáltal sok a szociális járandóságból élők száma. A település lakosságának mintegy 70 %-a
roma származású ember.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A település háziorvosi ellátás szempontjából a szalaszendi körzeti orvoshoz tartozik, aki
hetente egy alkalommal (szerda) az önkormányzat által biztosított orvosi rendelőben rendel.
A lakosok részére a fog-, gyermek-, és szakorvosi ellátás valamint a mentőszolgálat Encs
városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (I. Rákóczi Ferenc) Szikszó
városában található, amely mintegy 40 km-re található.

Oktatás, nevelés
A településen bölcsődei ellátás és óvoda nincsen, az óvoda köteles gyerekek társulási
szerződés alapján a Szemerei óvodában járhatnak. Általános iskolai ellátás 1-4 osztályig
helyben van, 5-8 osztály társulási szerződés alapján a Szemerei Általános iskolában
biztosított.

Kulturális intézmény
A településen a nemzeti ünnepek, a szeretet nap megrendezésre kerülnek, és minden évben a
nyári időszakban falunap van.

d,) Civil szektor
A településen székhelyileg semmilyen bejegyzett civil szervezet nem található.

e,) Infrastruktúra
79

A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna hálózata ki
van építve. Az önkormányzat jövőbeni tervei között szerepel a szennyvíz-, és gázhálózat
kiépítését.
A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon rendszer ki van építve, a kábel tv hálózat
kiépítése, pedig a jövőbeni tervek között szerepel. A mobil telefonhálózat (Pannon, T-mobil,
Vodafone) lefedettsége szempontjából a terület vegyesnek mondható, hiszen a völgyi
elhelyezkedés árnyékoló hatása miatt vannak fehér foltok.

f.) Települési értékek
Épített értékek
Római katolikus templom: - 1788-ban épült, barokk stílus jegyeket magánhordozó építmény.
Fay-kastély: - 1670-es években a Fay-családnak már volt kúriaépülete, amelye nyomai az
1750-ben épült barokk kastély pincéjében találhatók meg. A kastély épülete a XIX században
klasszicista stílusban át lett építve. A kastély dísztermének falán Marco Cassagrande által
készített stukkó-dombormú (Szatírünnep, Helios és a római Lukrécia, Auróra) található,
amelynek értéke felbecsülhetetlen.
Természeti értékei
Bélus-patak: - a Csereháti-dombság egyik völgyében kanyargó, és a sajátos tájképet létrehozó
felszíni vízfolyás
Híres emberek
Fay András – (1786 – 1864) a reformkor egyik legjelentősebb irodalmi és közéleti alakja, aki
lerakta a takarékpénztárok alapjait és megszervezet a Hazai Első Takarékpénztárt.

g) Gazdaság
A településen 3 db vállalkozásnak van székhelye, amelyből 2 db egyéni vállalkozás 1 db,
pedig kft ként működik.
A település területe szőlő-, és gyümölcstermesztésre valamint extenzív állattartásra alkalmas,
amelynek gyökerei mai napig megtalálhatók. Jelenleg alma és ribizli termesztése folyik
nagyobb méretekben és a szőlőterületek egy részének újjáélesztése folyik. A gazdaság
mélypontról történő kimozdítója a turizmus valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatások
fejlesztése lehet.
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FULÓKÉRCS
" a Fuló-család ősi fészke "
Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3864 Fulókércs, Fő út 93. sz.

elérhetősége:

Tel: 46/470-201
Fax: 46/470-201
E-mail: fulokercs@axelero.hu

területe:

18,59 km2

lakosság száma:

393 fő

lakosság állománya:

118 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúji-térség Kelet-Csereháti tájegységének a Bélus-patak völgyében található.

Elérhetőség
A település a 2626 számú országos közút mentén, Encs városától Észak-nyugati irányban
található, mintegy 13 km távolságban.
A települést a vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 6 km-re Mérán van.

Történelme
A település kezdeményt egy 1234-ben kelt oklevél (név nélkül) olyan lakott helyként tartja
nyilván, amely Szurdokbényével és Fájjal határos.
A település első ismert okleveles említése 1264-ből IV. Béla király (1235-1270)
uralkodásának idejéből való „terra Kech” alakban.
A XIII. században a Kécsi Detre tulajdonát képező település jelentős helynek számitott, amire
utal a megnevezése előtt lévő „terra” jelző is.
A település a XIII-XV. században fejlett mezőgazdasági kultúrával rendelkezett, amelyre jó
hatást gyakoroltak a környezetében lévő nagyobb, erősebb települések és a kereskedelmi út
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viszonylagos közelsége. Az 1427. évi összeírás alapján 13 adozó jobbágytelekkel rendelkezik,
amely az akkori kor színvonalához képest egy jó közepes települést feltételez.
A XVI. században a településsel egy oldalon említik a térségben és természetesen a
településen megjelenő nagybirtokos Fuló-családot.
Fuló-család – a régi család, amelynek okleveles nyomai egészen a XIV. század elejéig
vezethető vissza, ahol a “de Hegalia család” veszi fel a Fuló-t először előnévként, majd a
század végén családbévként. A család az idők folyamán szerteágazóvá vált, ahol a családnév
“Fuló” előtti előnevek mutatják meg a birtokviszonyaikat.
A XVI. század végével elkezdődő török zaklatások az itt élőket olyannyira megviseli, hogy a
behódolás után (magas adó terhek) a XVII század közepére a település elnéptelnedik. 1598ban Bécz Ferenc és felesége Járai Erzsébet a település területén a Fuló-családtól birtokokat
vásárolt, hogy azok ki tudják váltani a törökök által elhurcolt családtagjaikat.
Az elnéptelnedett földterületeket a XVII. század közepén a “szemerei castellum”-hoz csatolja
Szemere László földbirtokos, hogy ezáltal is életbe tartsa. A század második felében a
település benépesedik, amely a Fuló-családnak a Wesselényi-féle összeesküvésben (1666)
betöltött szerepe miatt ismételten elnéptelenedik.
A Rákóczi-féle szabadságharc után (1711) történő Észak-Magyarországi benépesítések során
az 1720-as évek végén Zemplénből érkezők telepednek le itt.
A XVIII. században épül ki a település jelenlegi formája, a mai település szerkezet alapjai.
Az 1828. évi összeíráskor volt a település ezidáigi legnagyobb lélekszáma, amely fejlődést
gazdaságilag és társadalmilag megtörte a század végi kolera-járvány, valamint a XX. század
elejei filoxéra vész.
A XX. század első felében lévő társadalmi (I-II világháború) és gazdasági (világgazdasái
válság) hatások korlátozták a fejlődést. A II. világháború utáni időszakban (az 1950-es évek)
elindult szocializálódás következtében felállt a település tanácsa valamint megalakult

a

Termelő Szövetkezete.
A demokratikus rendszerváltás következtében (1989/90) polgármesteri hivatala szerveződött
és a közigazgatási feladatok végrehajására a környező településekkel körjegyzőséget hozott
létre.

Jelenlegi helyzet

a) Közigazgatás
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A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait az fulókércsi körjegyzőségen keresztül
látja el. A fulókércsi körjegyzőséget Fulókércs, Fáj és Litka települések alkotják. A település
körjegyzőségi székhelyként funkcionál.

b.) Lakosság szerkezet
A település lakosságszerkezete optimálisnak mondható. Az aktív korúak lakosság (18-62 év)
között az országos átlagot magasan meghaladó a munkanélküliek aránya, ami által jelentős
szociális járandóságból élők száma is.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A település háziorvosi ellátás szempontjából a szalaszendi körzeti orvoshoz tartozik, aki
hetente egy alkalommal (szerda) az önkormányzat által biztosított orvosi rendelőben rendel.
A lakosok részére a fogorvosi, gyermek és szakorvosi ellátás valamint a Mentőszolgálat Encs
városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (I. Rákóczi Ferenc) Szikszó
városában található, amely mintegy 28 km-re található.

Oktatás, nevelés
Bölcsőde és óvoda a településen nem működik, a kötelező óvodai ellátás társulási szerződés
alapján a szalaszendi óvodában megoldott.
A településen társulási keretek között általános iskola működik.

Kulturális intézmény
A településen a nemzeti ünnepek, a szeretet nap megrendezésre kerülnek, és minden évben a
nyári időszakban falunap van.

d,) Civil szektor
A településen székhelyileg semmilyen bejegyzett civil szervezet nem található.

e,) Infrastruktúra
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna, és gáz
hálózata ki van építve. Az önkormányzat jövőbeni tervei között szerepel a szennyvízhálózat
kiépítése.
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A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon rendszer ki van építve, a kábel tv hálózat
kiépítése, pedig a jövőbeni tervek között szerepel. A mobil telefonhálózat (Pannon, T-mobil,
Vodafone) lefedettsége szempontjából a terület vegyesnek mondható, hiszen a völgyi
elhelyezkedés árnyékoló hatása miatt vannak fehér foltok.

f.) Települési értékek
Épített értékek
Református templom: - 1814-1815. közötti időszakban épült késő barokk stílusban, amelynek
tornya 1902-ben készült el. A harangját (40kg) 1808-ban Lebrecht Krisztián öntötte Kassán.
Természeti értékei:
Bélus-patak: - a Csereháti-dombság egyik völgyében kanyargó, és a sajátos tájképet létrehozó
felszíni vízfolyás.

Híres ember
- Fuló György: - 1594-ben hethesi Pethe Márton nagyváradi püspök ellen gyilkossági
kisérletet hajt végre, neje Fekésházi Dóra fejváltsága miatt.
- Fuló Miklós: - 1666-ban részt vett a Wesselényi-féle összeesküvésben, amely után Székely
Andrással és Nikházi Istvánnal együtt Pozsonyban 1671. november 6-án halálra ítélik, de
1673. júliusában szabadon engedik a bőrtönből.

g) Gazdaság
A településen 3 db vállalkozás van telephelyileg bejegyezve, amelyből 1db egyéni
vállalkozási 2 db, pedig szövetkezeti formában működik.
A jelenlegi gazdasági struktúra lényegében a gabona és a gyümölcstermesztésre korlátozódik,
pedig a területek lehetőséget biztosítanak az extenzív állattartásra is. A turizmus, mint
gazdaság egyik pillére megoldást jelenthet a kátyúból való kilábalásra.
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GARADNA
" Kemény György költő szülőhelye "
Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal
címe:

3873 Garadna, Fő út 22.

elérhetősége:

Tel.

46/448-101

Fax:

46/448-101

E-mail:

Körjegyzőségi székhely
címe:

3872 Novajidrány, Kossuth út 111.

elérhetősége:

Tel. 46/462-101
Fax: 46/462-101
E-mail:
Honlap:

területe:

9,74 km2

lakosság száma:

466 fő

lakosság állománya:

190 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúji-térség Hernád-völgyének északi területén található, a Csereháti-dombság
lábánál.

Elérhetőség
A település a 3. számú országos közút mentén, Encs városától Észak-keleti irányban található,
mintegy 12 km távolságban.
A települést a vasút érinti, de a legközelebbi megállóhely 2,0 km-re Novajidrány település
területén van.

Történelme
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A “garadna” szó szláv eredetű, amely „vár föld”-et jelent. A történészek szerint ez arra utal,
hogy a honfoglalás időszakában itt élő szláv embereket a honfoglaló magyarság az uralmuk
alá vont és az idők folyamán magába olvasztott.
A vármegyék kialakítása után (I.István ideje) a térségben vezető szerepet betöltő Abaúj
várához tartozó várnépek lakták a települést. (Ezen időszak alatt a Garadna-patak mellett két
Garadna nevű település volt, amelyek a XIII. század eljére egyesültek)
A település első ismert okleveles említése 1259-ből IV. Béla király (1235-1270)
uralkodásának idejéből való, ahol is megerősítésre kerül a várföldi funkciója.
A kiskirályi rendszer alatti időszakban az Amade-család fennhatósága alatt van a terület.
Károly Róbert (1307-1342) király a kiskirályok leverése után 1323-ban a területet
hűségadományként a királyhű Drugeth Vilmosnak adja, aki a Gönci (Amade) várbirtokhoz
csatolja.
A XV.századra e település társadalmilag stabilizálódott és gazdaságilag olyannyira
megerősödött, hogy az 1427-es összeírás alapján 21 adózó jobbágytelekke rendelkezik. A
XVI. században Abaúj vármegye többször tartja Garadnán a közgyűléseit, amelyek közül a
legjelentősebb az 1515-ös, ahol a szökött jobbágyok elleni küzdelemmel bízzák meg Poháros
Péter főispánt. A két királyi rendszer alatt (1526-1540) a település folyamatos táborhely volt
(hol I. Ferdinándé hol, pedig a Szapolyai-családé), ahonnan ered az akkori „örökös táborhely”
megnevezése.
A XVII. század végén kezdődő török zaklatások alapjaiban megrázta a lskosságot, aminek
tetőzése az volt amikor 1597-98 közötti időszakban a Gönc városában állomásozó katonaság
kifosztja a települést. Vécsey Sándor feljegyzései szerint Véche, Szőlled és Garadna
jobbágyai magukat akarják megvédeni a törököktől, ezért 1612-ben palákfallal vették körbe a
településeket. A század végére a település lakossága drasztikusan csökkenésnek indult,
amelyen a Rákoczi-féle szabadságharc (1703-1711) és az utána bekövetkező pestisjárvány
csak rontott, így 2 főre csökkent az itt élők száma.
Az Észak-magyarországi betelepítések következtében (1730-as évek) lassú fejlődésnek indul
a falu, kialakul társadalma és feléled gazdasága, majd ismételten közigazgatási központ lesz.
Az 1750-es években (az 1600-as évek mintájára) újra elinduló postajáratok egyik
megállóhelye Forró után Garadnán létesül (postajárati vendégfogadó, amelyben utaspihenő és
a lovak számára abrakoló helység volt kialakítva).
Az 1848/49-es szabadságharc időszakában a település a császári cspatok táborhelye volt, ami
miatt sokat szenvedett az itt élő lakosság. Az 1860-as években a térséget elérte a vasutiasítás,
ahol a vasútállomások nevükbe hordozták a postajáratok megállóhelyeit még akkor is ha az
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nem azon a településen volt (pl.: a Felső-Novajban lévő vasútállomást sokáig Garadna
állomásnak hívták)
A XX. század első felét meghatározó társadalmi (I.-II. Világháború) és gazdasági
(világgazdasági válság) körülmények természetszerűleg hatással voltak a településre is. A
század elején a település fejlődése töretlen volt és a környezetében központi helyet foglalt el,
amelyet jól példáz, hogy ezidáig legmagasabb lakosszámát 765 főt 1920-ban produkálta.
Az 1950-es években létrejövő szocializálódási folyamat következtében feláll tanácsa (1952),
amely 1966-ban közös tanáccsá alakul Novajidránnyal valamint Termelő Szövetkezete
szerveződik.
A demokratikus rendszerváltás (1989/90) következtében polgármesteri hivatala szervezősik
valamint a közigazgatási feladatok ellátása érdekében Novajidránnyal közjegyzőséget hoz
létre.

Jelenlegi helyzet

a) Közigazgatás
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait az novajidrányi körjegyzőségen
keresztül látja el. A novajidrányi körjegyzőséget Novajidrány és Garadna települések
alkotják.

b.) Lakosság szerkezet
A település lakosságszerkezete optimálisnak mondható. Az aktív korúak lakosság (18-62 év)
között az országos átlagot magasan meghaladó a munkanélküliek aránya és ezáltal jelentős a
szociális járandóságból élők száma is.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A településen a háziorvosa helyben lakik, aki heti egy alakalommal az önkormányzat által
biztosított helyiségben rendel.
A lakosok részére a fog-, gyermek, és szakorvosi ellátás valamint a mentőszolgálat Encs
városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (I. Rákóczi Ferenc) Szikszó
városában található, amely mintegy 32 km-re található.

Oktatás, nevelés
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A településen nevelési-, és oktatási intézmény nem működik. Az óvodás korú és iskola
kötelezett gyerekek társulási szerződés alapján a Novajidrányi óvodásba és iskolába járnak.

Kulturális intézmény
A településen a nemzeti ünnepek, a szeretetnap megrendezésre kerülnek és minden évben a
nyári időszakban falunap van.

d,) Civil szektor
A településen székhelyileg semmilyen bejegyzett civil szervezet nem található.

e,) Infrastruktúra
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna; és a gáz
hálózata ki van építve. Az önkormányzat tervei között szerepel a szennyvízhálózat jövőbeni
kiépítését.
A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon van a kábel tv rendszer jövőbeni kiépítése az
önkormányzat elképzelései között szerepel ki. A mobil telefonhálózat (Pannon, T-mobil,
Vodafone) lefedettsége szempontjából a terület jónak mondható, hiszen a 3. számú
főközlekedési út mentén található.

f.) Települési értékek
Épített értékek
Református templom: - a XVIII. század végén épült barokk stílusjegyeket magán hordozó
épület.
Görög katolikus templom: - az 1818-ban készült el, amelynek építéséhez az orosz cár pénzzel
hozzájárult az itt élő ruszinok miatt.
Természeti értékei
Hernád-folyó: - a település közigazgatási területét csak egy részen érintő felszíni vízfolyás a
térség legnagyobb és legmeghatározóbb zöldfolyosója.
Híres ember
Kemény György (1875–1952) Garadnán született amerikai költő

g) Gazdaság
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A településen 12 db vállalkozásnak van telephelye, amelyből 6 db egyéni vállalkozási, 4 db
Bt és 2 db, pedig Kft formában működik.
A térség kis települései közül a legfejlettebb gazdasági szektorral rendelkező település, amely
a 3. számú főközlekedési út közelségének valamint az Encs – Kassa tengelyben való
elhelyezkedésnek köszönhető.
A település területe szőlő-, és gyümölcstermesztésre valamint extenzív állattartásra alkalmas,
amelynek gyökerei mai napig megtalálhatók. A gazdaság előremozdítója a turizmus lehet,
hiszen ennek alap feltétele –látnivalók sokasága- adott a térségben.
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HERNÁDPETRI
" a Csereháti borvidék szíve "
Általános adatok:
Polgármesteri Hivatal:
címe:

3874 Hernádpetri, Kossuth út 13. sz..

elérhetősége:

Tel: 46/448-202
Fax: 46/548-201
E-mail:

Körjegyzőségi székhelye:
címe:

3874 Hernádvécse, Kossuth út 2. sz.

elérhetősége:

Tel.: 46/448-180
Fax: 46/548-201
E-mail:
Honlap:

területe:

17,07 km2

lakosság száma:

241 fő

lakosság állománya:

83 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúji-térség Kelet-Cserehát tájegységének Petri-patak völgyében található, a
Kegyetlen térségben.

Elérhetőség
A település a 26145 számú országos közút mentén, Encs városától északi irányban található,
mintegy 19 km távolságban.
A települést a vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 9 km-re Novajidrányban van.

Történelme
A település jelenlegi területe a Tornai-család (Torna vármegye névadója) ősi birtokának
tartozéka és egy ideig központja volt, amely ebben az időszakban külön kiváltságokkal
rendelkezett.
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A település első, ismert írásos emléke 1234-ből II. András király (1205-1235)
uralkodásának idejéből való „Houl fia Peter” néven.
A tatárjárás időszakában (1241-42) a térség falvaiban elindult egy elnéptelenedési folyamat,
amely kihatott a gyéren lakott koronabirtokra is.
V. István király (1270-1272) a tatárjárás után megerősödött települést hűségadományként
Csépánnak adta, akinek fiai Amadé és András uralták.
Aba Amade 1311. évi erőszakos halála után fiai Csák Mátéhoz álltak és Károly Róbert (13071342) ellen fordulnak. Az 1321-es Rozgonyi-csatában Károly Róbert elsöprő győzelmet
aratott Csák Máté egyesített seregei felett, és ezáltal a hatalmas Amadé birtok a
koronabirtokba került, amelyet 1326-ban hűségadományként az Ibrányi-család kapja meg.
A település társadalmi megerősödését mutatja, hogy 1330-1334 közötti időszakban a
vármegyei ispán székhelye, és gazdasági fejlettségét támasztja alá, hogy az 1406-os évben
Felw-Garadna és Petru néven említi
A huszita háborúkból a falu nagymértékben kivette a részét, hiszen a husziták előrenyomulás
időszakában a lakosságot szállításra kötelezték.
A település határában 1568-ban török és német csapatok ütköznek meg, és elkezdődik egy
ellenállás szerveződése. Az elűzött jobbágyok, a nem fizetett katonák 1607-ben Petriben
gyűlnek össze, és Nagy Andrást megválasztják vezérükké. /Nagy András a történelembe, mint
a mezei vitézek kapitánya írta be a nevét/.
A XVII. században folyamatos török zaklatások miatt a lakosság lassan csökkenésnek indult,
de csak az 1711-es pestisjárvány tette lakatlanná a települést, amelyet 1730-ban Zemplénből
érkező telepesek népesítették be.
A település fejlődésének a kolera járvány szabott gátat. /A járvány kialakulásával elindult egy
lázadás – a nép azt hitte, hogy a kolerát az urak terjesztik – is, ami súlyosbította az amúgy is
kétsége ejtő helyzetet. /
1920-ban a település a gazdaságilag megerősödött és közigazgatásilag területi szerepkörrel
rendelkező Hernádvécsének átadta a tulajdonát képező Berekalja pusztát és Berekalja tanyát.
Az I.-II. Világháború és a világgazdasági válság a település fejlődését determinálta. A
szocializálódás következtében az 1950-es években kialakult a tanácsi rendszer, amely 1966ban átalakult közös tanácsi rendszerré és kapcsolódik Hernádvécséhez.
A demokratikus rendszerváltás (1989/90) következtében polgármesteri hivatala szerveződött,
amely a közigazgatási feladatainak ellátására körjegyzőséget hozott létre.

Jelenlegi helyzet
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a) Közigazgatás
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait a hernádvécsei körjegyzőségen keresztül
látja el. A hernádvécsei körjegyzőséget Hernádvécse, Hernádpetri és Pusztaradvány
települések alkotják.

b.) Lakosság szerkezet
A település lakosság szerkezete elöregedő. Az aktív korúak lakosság (18-62 év) között az
országos átlagot magasan meghaladó a munkanélküliek aránya, ezáltal sok a szociális
járulékokra szorulók száma.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A település háziorvosi ellátása a hernádvécsei körzeti orvoshoz tartozik, aki hetente egy
alkalommal az önkormányzat által biztosított orvosi rendelőben rendel.
A lakosok részére a gyermek-, és szakorvosi ellátás valamint a mentőszolgálat Encs
városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (I. Rákóczi Ferenc) Szikszó
városában található, amely mintegy 40 km-re található.

Oktatás, nevelés
A településen az óvodai és általános iskolai intézmény nincsen. Az óvodás korú gyerekek és
az iskola kötelezettek társulási szerződés alapján a hernádvécsei óvodába és általános iskolába
járnak.

Kulturális intézmény
A településen a nemzeti ünnepek, és a szeretet nap minden éven megrendezésre kerül.

d,) Civil szektor
A településen a Phralipe Független Cigányszervezet Hernádpetri tagszervezetének van
székhelye, amelynek célja a helyi roma kisebbség társadalmi integrációjának elősegítése.

e,) Infrastruktúra
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A település teljes területén az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna
hálózat ki van építve. Az önkormányzat jövőbeni fejlesztései között szerepel a szennyvíz; és a
gáz hálózata kiépítése.
A hírközlési hálózatból a vezetékes telefonnal rendelkezik a település, a kábel tv rendszer
kiépítése az önkormányzat jövőbeni tervei között szerepel. A mobil telefonhálózat
lefedettsége szempontjából a terület vegyes mondható, a völgyi elhelyezkedés miatt.

f.) Települési értékek
Épített értékek
Római katolikus templom: - a település a XIV. században templomos helynek számított,
amely a XVIII. században barokk stílusban átépítésre került.
Természeti értékei:
Petri-patak: - a település völgyének meghatározó felszíni vízfolyása.

g) Gazdaság
A településen 7 db vállalkozásnak van, amelyek egyéni vállalkozási formában működnek.
A település területe szőlő-, és gyümölcstermesztésre valamint extenzív állattartásra alkalmas,
amelynek gyökerei mai napig megtalálhatók. A gazdaság fellendülését a jelenleg meglévő
szolgáltatásokhoz

kapcsolódó

turizmus

elősegítheti,

valamint

célszerű

a

meglévő

szőlőterületek és az állattartás felélesztése.
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HERNÁDVÉCSE
" a honfoglaló Kér-törzs lakhelye "
Általános adatok:
Polgármesteri Hivatal:
címe:

3874 Hernádvécse, Kossuth út 2.

elérhetősége:

Tel.: 46/448-201,
Fax: 46/548-201
E-mail: hvecse@enternet.hu

területe:

16,88 km2

lakosság száma:

868 fő

lakás állománya:

265 db

Elhelyezkedése
Az Abaúji térség Kelet-Csereháti tájegységében a Garadna-, és Mogyorós patak völgyében
található.

Elérhetőség
A település a 2627. számú országos közút mentén, Encs városától Észak-nyugati irányban
található, mintegy 15 km-re. A településen a Budapest-Miskolc-Kassa vasútvonalnak
megállóhelye van.

Történelme
A település első ismert okleveles említése 1234-ből II. András király (1205-1235)
uralkodásának idejéből való, „Weytha” alakban. Ezen időtájban a települést német
telepesek (a „királyné németjei”) lakják, akik Beatrix királyné estei őrgrófnőnek az alattvalói
voltak, és ezért külön kiváltságokkal rendelkeztek.
V. István király (1270-1272) a települést hűségadományként Chepan-nak (a Vécsey-család
őse) adta, aki ezután felveszi a Chepan de Weyche nevet.
Károly Róbert (1307-1342) király a koronabirtokba helyezte, a települést, majd 1326-ban
hűségadományként az Ibrányi-családnak adja. Ekkor a feljegyzések tanúsága szerint a
település jelenlegi területén három önálló falu Vécse–Weches; Szőlled–Zwled; és Gálya–
Gaya volt. Vécse és Szőlled már a IV. század elején kettévált, de Gályát öröklés úzján csak
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1332-ben szakították ki Vécséből. II. Lajos király (1516-1526) 1517-ben Vécsét Szőllősi
Balázsnak adományozta, aki a Vécsei-család első ismert őse.
Az 1640-es évben a török hadak betörtek a térségbe feldúltak néhány települést, aminek
következtében Vécse és Szőlled közel egy évszázadra elnéptelenedett. A falukat az 1730-as
években magyar és ukrán telepesek népesítették be, akiknek dinamikus fejlesztése révén már
1735-ben törvényszékkel (a Boczán-féle ház helyén) rendelkezett Vécse. A fejlődést a XVIII.
századi kolera járvány vetette vissza, amely miatt elindult egy lázadás (a nép azt hitte, hogy a
kolerát az urak terjesztik) ami csak súlyosbította az amúgy is kétsége ejtő helyzetet.
1860-ban báró Sardagna János nőül vette Dorner Irmát és hozományként, öröklésként
megkapta a Vécsei birtokokat, aki 1865-ben a településnek malmot épít a Hernádon.
A XX. század elején 1905-ben Vécse Szőlleddel egyesült és létrejött Hernádvécse, majd
1920-ban a településhez került a Hernádpetri tulajdonát képező Berekalja puszta és Berekalja
tanya.
A II. Világháború lerombolták a település zsinagógáját, a román csapatok megszállták, a
németek, pedig átvonultak rajta. Az 1950-es években kialakult a tanácsi rendszer, amely az
1966-ban átalakult közös tanácsi rendszerré, amelyhez Hernádvécsén kívül Hernádpetri és
Pusztaradvány települések tartoztak.
A rendszerváltás utáni (1989-90) demokratikus folyamatok által új közigazgatási rendszer
polgármesteri hivatal szerveződött, amelyben Hernádvécse központtal Hernádpetri és
Pusztaradvány települések viszonylatában körjegyzőség jött létre.

Jelenlegi helyzet
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait a hernádvécsei körjegyzőségen
keresztül látja el, amelyet Hernádvécse, Hernádpetri és Pusztaradvány települések alkotják.
A település lakosságszerkezete optimálisnak mondható, amelyben magas (60 % feletti)
a roma lakosok aránya. Az aktív korúak lakosság között az országos átlagot magasan
meghaladó a munkanélküliek aránya.
A településen a háziorvosi rendelés önálló körzetként működik, és gyermekorvos havi
rendszerességgel működik. A lakosok részére a fogorvosi-, és szakorvosi ellátás valamint a
mentőszolgálat Encs városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (II.
Rákóczi Ferenc) Szikszó városában található, amely mintegy 40 km-re van.
A településen társulási keretek között napközi otthonos óvoda-, és általános iskola
működik, ezáltal segítve a kis településeket.
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A településen a nemzeti ünnepek mellett minden év agusztusában falunap kerül
megrendezésre.
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna; és a
gáz hálózata ki van építve. Az önkormányzat tervei között szerepel a szennyvízhálózat
jövőbeni kiépítése.
A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon ki van építve, a kábel tv rendszer kiépítése, pedig
folyamatban van. A mobil telefonhálózat lefedettsége szempontjából a terület vegyesnek
mondható a völgyi elhelyezkedés miatt.

Települési értékek
Épített értékek
Római katolikus templom: - 1811-ben épült barokk stílusban
Evangélikus templom: - 1790-ben épült barokk stílusban
Sardagna-kastély: - 1811-ben épült barokk stílusban, jelen időszakra erősen átalakított

Gazdaság
A településen 17 db vállalkozásnak van telephelye, amelyből az 16 db egyéni vállalkozási és
1 db, pedig Kft formában működik.
A jelenlegi gazdasági struktúra a szántóföldi növénytermesztésre azon belül is a gabona,
cukorrépa és a burgonyára korlátozódik. A gyümölcstermesztés és az állattenyésztés
minimális a valamikori jelentős szőlőtermesztés, pedig majdnem teljesen elcsökevényesedett.
A település elhelyezkedéséből adódóan a turizmus egyes ágainak fejlesztése a gazdaság
előmozdítója lehet.
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LITKA
" az Alpáry-család ősi fészke "
Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3866 Litka, Fő út 42.

elérhetősége:

Tel.: 46/472-149
E-mail: fulokercs@axelero.hu

Körjegyzőségi székhelye:
címe:

3864 Fulókércs, Fő út 93.

elérhetősége:

Tel: 46/470-201
Fax: 46/470-201
E-mail: fulokercs@axelero.hu

területe:

6,70 km2

lakosság száma:

67 fő

lakás állománya:

48 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúji-térség Kelet-Cserehát tájegységének középső részén található.

Elérhetőség
A település a 6146. számú országos közút mentén, Encs városától Észak-nyugati irányban
található, mintegy 19 km távolságban.
A települést a vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 14 km-re Mérán van

Történelme
A település történetét egészen a XV. század elejéig homály fedi, de valószínűsíthető, hogy az
Aba-nemzettség tulajdonát képezte, mint a környezetében lévő települések is.
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A település első ismert említése 1427-ből Zsigmond király (1387-1437) uralkodásának
idejéből való „Lithka” alakban. Ezen időszakban készült dokumentumok alapján jelentős
helynek számított a Gagyi-család birtokrészét képező település, hiszen 30 adózó jobbágytelket
tartanak nyilván.
Az 1450-es években a Kassán lévő husziták többször a településre törtek és teljesen feldúlták
a virágzó jobbágygazdaságokat, amelyek csak az 1470-es évekbe tudták ezeket kiheverni.
A XVI. században a jobbágyok gazdaságai tovább fejlődtek, ahol a húzó ágazat az extenzív
állattartás volt, amelyet az 1591. évi török segédcsapatok –tatárok- rajtaütése teljesen
tönkretett. A lakosság egy része a környező erdőkbe menekült, a helyben maradtakat, pedig
rabláncon elhurcolták. Az erdőbe bujkáló emberek lassan visszamerészkedtek a településre és
1608-ra újra benépesítették.
A XVII. század közepén a folyamatos török zaklatások következtében a lakosság meghódol,
majd a magas adóterhek miatt ismételten elnéptelenedik.
Az Észak-magyarországi benépesítés következtében 1720-ban kezdenek (3 adózó
jobbágyportája van) megjelenni itt emberek. A nagybirtokkal rendelkező Mesko-család
komoly erőfeszítéseket fordított a település népesítésére, de előrelépést csak is a szolgálat
mentesség meghirdetésével tudták elérni.
Mesko-család
A XVII. század végén tűnik fel a család első ismert tagja Meskó Jakab aki a királyi kamara
aligazgatója volt. Fiait Meskó Ádámot aranysarkantyús vitézt és Meskó Jakabot királyi
tanácsot VI. Károly király 1721-ben bárói rangra emelt.
Az 1828. évi összeírás szerint 369 lakosa volt, amely a jelen időszakig a település
legmagasabb lélekszáma. A század végén fellépő kolera-járvány és a XX. század elején
megjelenő filoxéra-vész visszaveti a társadalom és a gazdasági fejlődést.
A XX. század elején bekövetkező történelmi események (I.-II. világháború) és a
világgazdasági válság determinálja a fejlődést. A szocializálódás következtében feláll a
tanácsa és 1960-ban megszerveződik a Termelő Szövetkezete, de az egyedül életképtelen
szervezet 1970-ben csatlakozik a fulókércsi Termelő Szövetkezethez.

Jelenlegi helyzet

a) Közigazgatás
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait a fulókércsi körjegyzőségen keresztül
látja el. A fulókércsi körjegyzőséget Fulókércs, Fáj és Litka települések alkotják.
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b.) Lakosság szerkezet
A település lakosságszerkezete elöregedő. Az aktív korúak lakosság (18-62 év) között az
országos átlagot magasan meghaladó a munkanélküliek aránya.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A település háziorvosi ellátás szempontjából a szalaszendi körzeti orvoshoz tartozik, aki
hetente egy alkalommal (szerda) az önkormányzat által biztosított orvosi rendelőben rendel.
A lakosok részére a fog-, gyermek-, és szakorvosi ellátás valamint a mentőszolgálat Encs
városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (I. Rákóczi Ferenc) Szikszó
városában található, amely mintegy 43 km-re található.

Oktatás, nevelés
A településen nevelési, oktatási intézmény nincsen. Az óvodás korú gyerekek társulási
szerződés alapján a szalaszendi napközi otthonos óvodába járnak. Az iskola-kötelezett
társulási szerződés alapján a szalaszendi és a fukókércsi általános iskolába járnak.

Kulturális intézmény
A településen a nemzeti ünnepek és a szeretet nap kerül megrendezésre.

d,) Civil szektor
A

településen

a

Fulókércs-Litka

Közalapítvány

működik,

amely

mezőgazdasági

szolgáltatásokat végez rászorult emberek részére.

e,) Infrastruktúra
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna; és a gáz
hálózata ki van építve. Az önkormányzat tervei között szerepel a szennyvízhálózat jövőbeni
kiépítése.
A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon rendszer ki van építve, a kábel tv hálózat kiépítése
a jövő feladata. A mobil telefonhálózat (Pannon, T-mobil, Vodafone) lefedettsége
szempontjából a terület rossznak mondható, hiszen a völgyi elhelyezkedés, és az erősítők
hiánya miatt sok a fehér folt.
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f.) Települési értékek
Épített értékek
Református templom: - 1892-ben épült oromfalas homlokzattal, amelyhez a torony 1941-ben
készült. Harangját (30 kg) 1691-ben Georg Nováki öntötte Oláhpatakon.
Kúria épület: - 1820-ban klasszicista stílusban épült, oszlopos tornáccal ellátott épület.
Természeti értékei:
A Kelet-Csereháti középső része, amely ezen, tájegység jellegzetességeit hordja magán, ami
által egy különleges ökoszisztémát alakított ki.

g) Gazdaság
A településen 2 db vállalkozásnak van székhelye, amelyek egyéni vállalkozási formában
működnek.

A

településen

állattartással

(sertés,

szarvasmarha)

és

szántóföldi

növénytermesztéssel foglalkoznak, ez adja a gazdaság gerincét.
A település területe szőlő-, és gyümölcstermesztésre valamint turisztikai szolgáltatások
kialakítására alkalmas, a jövőben célszerű ezek fejlesztése.
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NOVAJIDRÁNY

„a három faluból lett település”
Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal
címe:

3872 Novajidrány, Kossuth út 111.

elérhetősége:

Tel. 46/462-101
Fax: 46/462-101
E-mail:
Honlap:

területe:

14,31 km2

lakosság száma:

1 497 fő

lakosság állománya:

452 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúji-térség Hernád-völgyének középső területén található.

Elérhetőség
A település a 3. számú országos közút mentén, Encs városától északi irányban található,
mintegy 10 km távolságban.
A településen a Budapest – Miskolc - Kassa nemzetközi vasútvonalnak megállóhelye van.

Történelme
A település első ismert okleveles említése 1255-ből IV.Béla király (1235-1270)
uralkodásának idejéből való „Noe” alakban. A királyi adománylevélben, amely a jászói
prépostságnak van kiállítva a település északi határosaként „Wazulnoe” van megjelölve.
A XIV. században a település gazdasága nem jelentős, aminek következtében 1352-ben a
jászói prépostság szlovákokat telepít be, hogy a gazdaságot, a jövedelmezőséget, ezáltal
fokozni tudja.
A XV. században a „felduzzasztott” település olyannyira megerősödik, hogy az 1427.évi
összeírás alapján két különálló településre szakad és a térség egyik legjelentősebb vámszedő
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helyévé lép elő. Ezen időszakban Al-Nawala településen 6 jobbágyportát és Felw-Nawala
településen 17 jobbágyportát tartanak nyilván.
Idrányról az első írásos emlékek 1513-ból valóak, amikor már mint újranépesült települést
említenek.
Idrányi-család
A családra vonatkozó legrégebbi adat 1515-ből való, amikor Idrány Jakab és fia Mihály
idrányi Bakó Péter özvegyétől megvette az idrányi birtokait.
A XVI. században a szomszédos települések nagy változásokon mennek keresztül, hiszen
1532-ben a Regéci vár tartozékai lesznek, aminek következtében lakossága folyamatosan
csökkenésnek indul. Az 1565. évi összeírás alapján Felső-Novajban 2 jobbágytelek, AlsóNovajban, pedig 3 jobbágytelek van nyilvántartva.
A XVII. században a folyamatossá váló török zaklatások és a gyakori Hernád-folyó kiöntései
miatt a lakossága egyre csökken, aminek következtében az 1646. évi összeírás alapján 9
jobbágy „lézeng” a területen.
Szabó(novaji)–család
A család címerlevelét II.Ferdinánd adományozta Bécsben 1627. július 1.-én Szabó Pálnak és
általa Zsigmond és Pál fiainak valamint Balázs testvéreinek.
A XVIII. században történő Észak-magyarországi betelepítések következtében szlovák
telepesek érkeznek a vidékre és benépesítik a három települést. A XIX. század elejére
gazdasági fejlődésük felgyorsul és kialakul a mai településszerkezet alapjai. A század végén
fellépő kolera-járvány és a XX. század elején jelentkező filoxéra-vész visszaveti a települések
gazdasági fejlődését.
Alsó-Novaj; Felső-Novaj és Idrány faluk 1936-ban egyesülnek és létrejön a mai Novajidrány
település.
A XX. század első felét meghatározó társadalmi (I.-II. Világháború) és gazdasági
(világgazdasági válság) körülmények természetszerűleg hatással voltak a településre is. a.
Az 1950-es években létrejövő szocializálódási folyamat következtében feláll tanácsa, amely
1966-ban közös tanáccsá alakul Garadnával valamint Termelő Szövetkezete szerveződik.
A demokratikus rendszerváltás (1989/90) következtében polgármesteri hivatala szerveződik
valamint a közigazgatási feladatok ellátása érdekében közjegyzőséget hoz létre.

Jelenlegi helyzet
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a) Közigazgatás
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait az novajidrányi körjegyzőségen
keresztül látja el. A novajidrányi körjegyzőséget Novajidrány és Garadna települések
alkotják. A település közigazgatási székhelyként funkcionál.

b.) Lakosság szerkezet
A település lakosságszerkezete optimálisnak mondható. Az aktív korúak lakosság (18-62 év)
között az országos átlagot magasan meghaladó a munkanélküliek aránya és ezáltal jelentős a
szociális járandóságból élők száma.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A településen a háziorvosa körzet működik, aki az önkormányzat által biztosított helyiségben
rendel.
A lakosok részére a fog-, gyermek-, és szakorvosi ellátás valamint a mentőszolgálat Encs
városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (I. Rákóczi Ferenc) Szikszó
városában található, amely mintegy 31 km-re található.

Oktatás, nevelés
A településen társulási szerződés keretei között fenntartott nevelési (napközi otthonos óvoda),
és alapfokú oktatási (általános iskola) intézmény működik. A településen bölcsődei
szolgáltatás nincsen.

Kulturális intézmény
A településen a nemzeti ünnepek, a szeretetnap megrendezésre kerülnek és minden évben a
nyári időszakban falunap van.

d,) Civil szektor
A településen székhelyileg semmilyen bejegyzett civil szervezet nem található.

e,) Infrastruktúra
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna; és a gáz
hálózata ki van építve. Az önkormányzat tervei között szerepel a szennyvízhálózat jövőbeni
kiépítését.
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A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon és a kábel tv rendszer ki van építve. A mobil
telefonhálózat (Pannon, T-mobil, Vodafone) lefedettsége szempontjából a terület jónak
mondható, hiszen a 3. számú főközlekedési út mentén található.

f.) Települési értékek
Épített értékek
Református templom: - 1696-ban épült, amelyen 1829-ben és 1889-ben erős átalakítások
voltak.
Római katolikus templom: - 1791-ben épült barokk stílusban.
Természeti értékei
Hernád-folyó: - a település közigazgatási területét csak egy részen érintő felszíni vízfolyás a
térség legnagyobb és legmeghatározóbb zöldfolyosója.

g) Gazdaság
A településen 28 db vállalkozásnak van telephelye, amelyből 22 db egyéni vállalkozási, 4 db
Bt és 2 db, pedig szövetkezeti formában működik.
A település a térség nagyságához képest fejlett gazdasági szektorral rendelkezik, amely a 3.
számú főközlekedési út közelségének, a termőterületek erősségének valamint az Encs – Kassa
tengelyben való elhelyezkedésnek köszönhető.
A település területe szántóföldi növény, szőlő-, és gyümölcstermesztésre valamint extenzív
állattartásra alkalmas, amelynek gyökerei mai napig megtalálhatók. A gazdaság
előremozdítója a turizmus lehet, hiszen ennek alap feltétele – látnivalók sokasága – adott a
térségben.

104

PUSZTARADVÁNY
" a Radványi-család ősi fészke "
Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3874 Pusztaradvány, Kossuth L. út 29. sz.

elérhetősége:

Tel: 46/448-208
Fax: 46/448-208
E-mail:

Körjegyzőségi székhelye:
címe:

3874 Hernádvécse, Kossuth L. út 2.sz.

elérhetősége:

Tel.: 46/448-201
Fax: 46/548-201
E-mail:

területe:

7,14 km2

lakosság száma:

225 fő

lakosság állománya:

60 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúji-térség Kelet-Csereháti tájegységének Garadna-patak völgyében találhat.

Elérhetőség
A település a 3707. számú országos közút mentén, Encs városától Dél-keleti irányban
található, mintegy 5 km-re. A vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 4 km-re
Hernádvécsén van.

Történelme
A települések első ismert okleveles említése 1252-ből IV. Béla király (1235-1270)
uralkodásának idejéből való, amikor a királyhű Detre kapja „örökös szállásául”.
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Felkus fia György 1333-ban a koronabirtokból 50 márkáért visszavásárolja a család részére a
települést és átadja lányának Zugkának. /Felkus unokái vették fel a településről a Radványi
nevet./
A Detre-család férfiágának kihalása után hosszas per indult meg a területért, amelyet 1397ben Zsigmond király zárt le azzal, hogy a bolgár hadjáratban hűségesen mellette harcoló
Radványi Máténak ítélte. A pereskedés a gazdátlan javakért még 1409-ben is folytatódott. A
település lakossága a XV-XVII. században jelentősen nem változott, az itt élők az erdő-, és
mezőgazdaságból éltek valamint az uradalmat szolgálták ki.
Az 1564-es évben Radványi Agatha eladta a radványi birtokrészeit a Kelemen családnak,
amely ezután már nem került vissza a család tulajdonába.
A XVII. századba folyamatossá váló török zaklatások következtében a század végére a
település jobbágytelkei elnéptelenedtek. (Az 1675-ös évben a település a szemerei
castellumhoz tartozott.) Az Észak-Magyarországi benépesítések következtében az 1730-as
években a falu birtokosai magyar és ukrán telepesekkel népesítették be. A XIX. századi kolera
járvány visszavetette fejlődését, mert nyomán elindult egy lázadás (a nép azt hitte, hogy a
kolerát az urak terjesztik).
A település jelenlegi elnevezése Pusztaradvány 1905-ben alakult ki.
A szocializáció folyamán kialakult a tanácsi rendszere, amely az 1966-ban átalakult közös
tanácsi rendszerré, és megszerveződik a termelő szövetkezete.
A demokratikus rendszerváltás utáni (1989-90) kialakult a polgármesteri hivatala és
Hernádvécse

központtal

Hernádpetri

és

Pusztaradvány

települések

viszonylatában

körjegyzőség jött létre.

Jelenlegi helyzet
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait a hernádvécsei körjegyzőségen
keresztül látja el, amelyet Hernádvécse, Hernádpetri és Pusztaradvány települések alkotják.
A település lakosságszerkezete elöregedő, és magas a roma (60% felett) lakosok
aránya. Az aktív korúak lakosság között az országos átlagot magasan meghaladó a
munkanélküliek aránya és sokan a szociális járandóságból élnek.
A településen a háziorvosi ellátás a hernádvécsei körzeti orvoshoz tartozik, amely heti
egy alakalommal az önkormányzat által biztosított helyiségben rendel. A lakosok részére a
fog-, gyermek-, és szakorvosi ellátás valamint a mentőszolgálat Encs városában van
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biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (II. Rákóczi Ferenc) Szikszó városában
található mintegy 45 km-re.
Az óvodás korú és iskola kötelezett gyerekek társulási szerződés alapján a
hernádvécsei napközi otthonos óvodába, és általános iskola járnak.
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna hálózat
ki van építve. A gáz-, és a szennyvíz hálózata kiépítése az önkormányzat jövőbeni feladatai
között szerepel. Vezetékes telefonhálózattal rendelkezik a település a kábel tv rendszer
kiépítése az igények függvényében a jövőben fog megvalósulni. A mobil telefonhálózat
lefedettsége szempontjából a terület vegyesnek mondható, a völgyi elhelyezkedés miatt. (A
Pannon jónak tekinthető)

Települési értékek
Épített értékek
Pallavichini kastély: - 1830-ban épült klasszicista stílusú.
Híres ember:
Pallavicini János őrgróf. (1848. III. 18 – 1941. V. 4.) diplomata, nagykövet

Gazdaság
A településen vállalkozás jelenleg nincsen. A gazdaságának fő alkotó eleme a szántóföldi
növénytermesztés és a gyümölcstermesztés. A település területén hagyományai vannak a
szőlőtermesztésnek és az extenzív állattartásnak, de ez jelen időszakra elcsökevényesedett. A
turisztika a gazdaság egyik meghatározója lehet hiszen a térségben magas a turisztikai
attrakciók száma és a Pallavichini-kastély turisztikai célból felújításra került.
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SZALASZEND

"a Szendi-család ősi fészke"

Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3863 Szalaszend, Jókai M. út 37.

elérhetősége:

Tel: 46/470-101
Fax: 46/470-132
E-mail: onkszalaszend@axelero.hu

területe:

18,22 km2

lakosság száma:

1 113 fő

lakás állománya:

365 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúji-térség Kelet-Csereháti tájegységének Bélus-patak völgyében található.

Elérhetőség
A település a 2626. számú országos közút mentén, Encs városától Észak-nyugati irányban
található, mintegy 9 km-re. A vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 3 km-re Mérán
van.
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Történelme
A jelenlegi település három a történelem folyamán különálló falunak az összeolvadásából jött
létre, amelyek a honfoglaláskor alakultak ki. Ezen időszak alatt az Aba-nemzettség uralta a
területet.
A települések első ismert okleveles említése a XIII. századból való, Szend (1256) „Scend”
alakban, Szala (1264) „Zala” alakban és Izbegszend (1290), pedig „Izdigscend” alakban.
A település életében 1259-ben tűnik fel Desew comes, akinek leszármazottai az Alsó-Szendi
családi birtokok után 1323-tól használják a Szendi családnevet. A XIV-XV. században a
települések gazdasági fejlettségét és stratégiai elhelyezkedését jól mutatja, hogy
földterületeikért, folyamatos pereskedések folytak, amelyek következtében Szend Alsó, -és
Felső-Szendre vált szét.
A XVI. század végén a térségben jelentkező török portyák következtében 1573-ban az
megfélemlítés miatt Felső-Szendet porig égették és lakosságát, pedig szét kergették. A XVII.
században folyamatossá váló török zaklatások következtében és a császári csapatok betörései
miatt a települések lakossága 1640-ben behódol, de a magas adóterhek miatt a század végére
elnéptelenedtek. Az 1711. évi pestis járvány a települések népesítését hátráltatta, így csak az
1720-as években tudott elindulni a Szepességből és a Zemplénből érkező emberek
betelepülése. Ezen időszak alatt alakult ki a jelenlegi településszerkezet valamint a
meghatározó építmények (Református templom, Hőnig kastély) felépítése.
A XIX. században a kialakult társadalom mellett megindult a település gazdasági fejlődése,
amelynek gátat szabott a század végén jelentkező kolera járvány valamint a XX. század elején
fellépő filoxéra vész. A XX. század első felének eseményei és a világgazdasági válság
teljesen rányomták a bélyegüket a fejlődésre. A jelenlegi település, Szalaszend 1936. IX. 01.én jött létre Szala, Alszend, Felszend és Izbégszend faluk egyesülésével .
A szocializálódás időszaka alatt Termelő Szövetkezete szerveződött (1952) és először felállt a
tanácsa, majd a közös tanácsa.
A demokratikus rendszerváltás következtében (1989/90) a településnek polgármesteri hivatala
szerveződik, amely a feladatait önállóan látja el.

Jelenlegi helyzet
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait önálló polgármesteri hivatalon
keresztül látja el. A település nagy szerepet játszik a megalakult többcélú kistérségi társulás
szervezetében, hiszen az egyik mikro-térségi központ mellett a Kelet-Csereháti térség
meghatározó települése.
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A település lakosság szerkezet optimálisnak mondható, annak ellenére is, hogy
folyamatosan vannak elvándorlások. Az aktív korúak lakosság (18-62 év) között az országos
átlagot magasan meghaladó a munkanélküliek aránya, ezáltal sok a szociális járulékokra
szorulók száma.
A település önálló házi-orvosi rendelővel rendelkezik, ahol az ellátás a hét minden
munkanapján van. A településen a fog-, a gyermek-, és szakorvosi ellátás valamint a
mentőszolgálat Encs városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (II.
Rákóczi Ferenc) Szikszó városában található, amely mintegy 32 km-re található.
A településen az önkormányzat intézményekét napközi otthonos óvodai, és általános
iskola működik. Az intézményeket az önkormányzat társulás keretek között tartja fenn, hiszen
fogadja azon környékbeli kis települések iskolakötelezett gyermekeit, ahol az intézmények
fenntartása gazdasági okokból nem megoldott vagy nem lehetséges.
A települési önkormányzat a közművelődés feladatainak végrehajtása érdekében
művelődési házat tart fenn, amelyben a folyamatosan jelentkező rendezvények megtartása
mellett, ifjúsági klub is működik. Az önkormányzat szervezésében az nemzeti ünnepek, a
szeretet nap és a falu nap minden éven rendszeresen megtartásra kerül.
A településen a térségben meghatározó színes civil élet van, amelynek keretében
működik a Lungo Drom Szalaszendi tagszervezete (célkitűzése a településen élő romák
társadalmi integrációját elősegítse), a Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány (célkitűzése a
szociálisan hátrányos gyerekek segítése), Polgárőr Egyesület, és a Szalaszendi Sportegyesület
(tevékenysége a labdarúgásra koncentrálódik).
A település teljes területén az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadékcsatorna; és a gáz hálózata ki van építve. Az önkormányzat jövőbeni tervei között szerepel a
szennyvízhálózat kiépítése. A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon-, és a kábel tv
rendszer kiépítése megtörtént. A mobil telefonhálózat lefedettsége szempontjából a terület
vegyes mondható, a völgyi elhelyezkedés miatt.

Települési értékek
Épített értékek
Református templom (Alsó-Szend): - a XV. században épült gótikus stílusban, amelyet a
XVIII. században barokk stílusban átépítettek és 1804-ben emelték a tornyát. Fuló Mátyás
sírköve a templomban van elhelyezve.
Református templom (Szala): - 1824-1828 közötti időszakban épült késő barokk stílusban,
amelyhez a torony 1891-ben épült.
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Hőnig kastély: - XVIII. században épült barokk stílusban.
Természeti értékek
Nagy fa: - az Óvoda és a Jókai utat összekötő út mentén lévő kőrisfa
Hőnig kastély parkja: arborétum jellegű, idős fák alkotják
Híres emberek
Szendi-család: régi nemesi család, amely 1259-ben tűnik fel, amikor Desew comes valamint
Marcellus az egri káptalan előtt megosztoznak az Alsó-Szendi birtokokon. Ezen időtől kezdve
a család egyes tagjai felveszik a „Szendi” családnevet.

Gazdaság
A településen 21 db vállalkozás van bejegyezve, amelyből 17 db egyéni vállalkozás, 2 db Bt,
és 2 db, pedig Kft formában működik.
A településen a demokratikus rendszerváltás következtében történő kárpótlási folyamtok
lezárulása után megtörtént a mezőgazdaság részleges szerkezetátalakítása, amelyek
következtében gyümölcsösöket telepítettek.
A gyümölcsterület betelepítése tervszerűen történt, ahol kiemelt helyet foglal el a megy, a
kajszi barack és az alma.
A

térség

valamikori

nagy

jelentőséggel

bíró

állattartása

és

szőlőtermesztése

elcsökevényesedett, jelen időszakra szint csak a saját szükséglet kielégítésre szolgálnak.
A település gazdasági fejlesztésének egyik feladata a szőlőterületek arányának növelése
valamint a gyümölcstermesztésének és bortermelésének versenyképessé tétele, azaz a
„csereháti bort” felélesztése.
A település területe (rét, legelők kihasználatlansága miatt) extenzív állattartásra alkalmas,
amely alapja lehet a jelen korban igényként jelentkező bioélelmiszer előállításnak.
A térség egyik fejleszthető gazdasági ága turisztika, amelynek alapjai – látványosságok – a
térségben magas arányban vannak jelen.
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SZEMERE
" a castellum település "

Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3866 Szemere, Fő út 63.

elérhetősége:

Tel.: 46/472-206
Fax: 46/572-201
E-mail:

területe:

26,30 km2

lakosság száma:

395 fő

lakás állománya:

149 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúji-térség Kelet-Csereháti tájegységének Bélus-patak völgyében található.

Elérhetőség
A település a 2626 és a 2627 számú országos közutak mentén, Encs városától Észak-nyugati
irányban található, mintegy 17 km-re. A vasút nem érinti a legközelebbi megállóhely mintegy
11 km-re Mérán van.
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Történelme
A település jelenlegi közigazgatási területe már a neolit korban ember lakta hely volt, amelyre
a területen talált régészeti leletek utalnak.
A település fennmaradt első írásos emléke 1243-ból IV. Béla király (1235-1270)
uralkodásának idejéből, származik, „Scemere” alakban.
A XIII. században a Károly Róbert (1307-1342) király ellen nem lázadó Aba-nemzetségbeli
Gerewen tulajdonában marad. A XIV. században a település gazdaságilag megerősödött, és
stabil szerepkört vívott ki a térségben.
A XV. században a település területeinek birtoklásáért megindulnak a viták, pereskedések,
majd a huszita mozgalom időszakában a település területén castellum állott, amely menedékül
szolgált a környékbeli település lakosainak. A huszita harcokat valószínűsítik a település
határában talált sírok és fegyverek, amely miatt a település kis időre elnéptelenedett.
A XVI. század végén kezdődő és a XVII. században folyamatossá váló török zaklatások
következtében a lakosság száma erős fogyásnak indult, amelyet Szemere László földesúr
önkényeskedése olyan mértékben felerősített, hogy a település elnéptelenedett. 1675-ben
Szemere Lászlótól hűtlensége és hatalmaskodása miatt birtokait elkobozzák és a Rákóczi
uradalomba helyezik. A Rákóczi Szabadságharc (1703-1711) utáni a települést (mint minden
Rákóczi birtokot) a kincstár elkonfiskálj, és a Szemere-család tulajdonába adja.
A XIX. században a település a Szemere-családtól adásvétel útján a Darvas-család
tulajdonába kerül. Az 1848/49-es Szabadságharc leverése utáni „megtorlás időszakában” a
Kossuth zászló alatt harcoló Darvas-család egyes tagjai miatt a települést elkobozzák és a
Pallavicini őrgrófnak adják hűségadományként.
A XX. század elejére gazdasága (szemerei sóvári alma, gőzmalommal rendelkezett)
megerősödött, amelyet visszavetett a század első felében lévő események (I.-II. Világháború)
valamint a világgazdasági válság. A szocializálódás következtében 1952-ben létrejön a
Termelő Szövetkezete és megalakul a Tanácsa.
A demokratikus (1989/90) rendszerváltás következtében önkormányzata szerveződik, amely a
közigazgatási feladatokat önálló polgármesteri hivatal útján látja el.

Jelenlegi helyzet

a) Közigazgatás
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait önálló polgármesteri hivatalon keresztül
látja el.
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b.) Lakosság szerkezet
A település lakosságszerkezete elöregedő és magas (50% feletti) a roma lakosok aránya. Az
aktív korúak lakosság (18-62 év) között az országos átlagot magasan meghaladó a
munkanélküliek aránya, de jelentős szociális járandóságból élők száma is.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A településen a háziorvosi feladatok ellátása a szalaszendi körzeti orvoshoz tartozik, aki heti
rendszerességgel az önkormányzat által biztosított helységben rendel.
A lakosok részére a fogorvosi, gyermek és szakorvosi ellátás valamint a mentőszolgálat Encs
városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (I. Rákóczi Ferenc) Szikszó
városában található, amely mintegy 17 km-re található.

Oktatás, nevelés
A településen társulási keretek között az önkormányzat napközi otthonos óvodát és általános
iskolát működtet.

Kulturális intézmény
A településen a nemzeti ünnepek, a szeretet nap megrendezésre kerülnek, és minden évben a
nyári időszakban falunap van.

d,) Civil szektor
A településen székhelyileg semmilyen bejegyzett civil szervezet nem található.

e,) Infrastruktúra
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna; és a gáz
hálózata ki van építve. Az önkormányzat tervei között szerepel a szennyvízhálózat jövőbeni
kiépítését.
A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon ki van építve, a kábel tv rendszer kiépítése az
önkormányzat jövőbeni feladatai között szerepel. A mobil telefonhálózat (Pannon, T-mobil,
Vodafone) lefedettsége szempontjából a terület vegyesnek mondható, a völgyi elhelyezkedés
miatt.
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f.) Települési értékek
Épített értékek
Református templom: - 1780-ban épült rokokó és copf stílusban.
Pallavicini-kastély: - a klasszicista stílusú épület a XIX században nyerte el jelenlegi formáját.
Az épületben XV. századi mennyezet freskó nyomok találhatók.
Természeti értékei:
Bélus-patak: - a térség olyan egyedi ökoszisztémát alakított ki, amely miatt az illetéke
nemzeti park igazgatósága a területet védelem alá kívánja helyezni.

g) Gazdaság
A településen 10 db vállalkozásnak van telephelye, amelyből 5 db egyéni vállalkozási 2 db, 1
db szövetkezeti és 2 db, pedig kft formában működik.
A jelenlegi gazdasági struktúra teljesen féloldalasan alakult ki, amely lényegében a gabona és
a gyümölcstermesztésre korlátozódik. A település területe szőlő, -és gyümölcstermesztésre
valamint extenzív állattartáson kívül a komplex turizmus kialakítására alkalmas.
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Kegyetlen mikrotérség összefoglalója

A „Kegyetlen” mikrotérség az Encsi kistérség északi részén, a Hernádtól nyugatra fekszik, a
szlovák-magyar határ mentén.
A mikrotérség a nevét a területén lévő Kegyetlen erdőségtől kapta.
A mikrotérség viszonylag nagy kiterjedésen (154 km2) helyezkedik el. A mikrotérség
lakóinak száma 5596 fő, településeinek száma 10.
A mikrotérség települései közül a 3-as számú nemzetközi főútvonal és nemzetközi vasútvonal
mentén, illetve közelében fekvő Novajidrányban és Szalaszenden haladja meg az ezer főt, s
csupán Hernádvécsén laknak 500 főnél többen. A többi település mind 500 fő alatti
lakosszámmal rendelkezik, Litkán nem éri el a 100 főt sem.
A kistérségi székhelytől a legközelebbi település 10 km-re, a legtávolabbi 30 km-re fekszik.

Természeti adottságok

Domborzati viszonyok
A térségben a tengerszint feletti magasság 130m-330m, a felszíni formája erősen
tagolt dombság. Egy része pedig folyóvölgy, ártéri területekkel A terület felszíne északról-déli
irányban fokozatosan lejt, közepes és alacsonyabb fekvésű dombhátak a jellemzőek. A felszín
jelenlegi kialakításában a lejtős tömegmozgásoknak volt meghatározó szerepük. Geológiailag
jellemző, hogy É-ról D-re terjedelmes hordalékkúp terül el, jelentős betonkavics készlettel,
amely a felszínen található, bányászata jelenleg is folyik.

Éghajlat
Az éghajlata kontinentális. Mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz éghajlat a jellemző.
Az évi napfénytartam 1850-1900 óra körül van. Az évi átlaghőmérséklet 9,0-9,5 oC. A
csapadék évi átlagmennyisége: 600- 640 mm. A hóborította napok száma 40-45 nap.
Leggyakoribb szélirány az É-i.

Vízrajz
Jelentősebb - a területre hatással lévő - vízfolyások: a Hernád folyó, Bársonyos patak.
A terület nyugati oldalán észak-déli irányban húzódik a Bélus patak völgye. A felszíni
vízfolyások vízhozama csak a hóolvadáskor és a nyári esőzésekkor nő meg. A völgytalpak
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árterét néha elönti a víz. Ekkor romlik általában a vízminőség is, megjelenik a kezeletlen
szennyvíz és nitráttal szennyezi a felszíni ivóvízbázist
A felszín alatti vizek tekintetében: a talajvízszint csak a vízfolyások völgyében összefüggő,
általában 4-6 m mélységben húzódik. A talajvíz igen kemény és mindenütt nitrátos.

Növényzet
Alapvetően a szubmontán középhegységi erdőtársulások a jellemzőek a térségre.

A

Hernád folyó mentén ártéri galéria és puhafa ligeterdők húzódnak, egyébként vegyes
állományú, lombhullató erdő a természetes növényzet. Összefüggő erdőkként cseres tölgyesek
és telepített akácerdők váltják egymást. Jelentős méretű összefüggő erdőterületek az északi
vidéken találhatók. Közöttük ezidáig ember által kevésbé bolygatott ún. őstölgyesek is. Az
erdőgazdaságilag hasznosított területeken lágy és kemény lombos erdők díszlenek.
Legjellemzőbb nyílt társulások a kaszálórét és mocsárrét társulások. és a legelőként használt
bokros területek.

Állatvilág
A lombos erdők jellegzetes állatai mind meg találhatók a térségben, mivel a térség
fontos ökológiai folyosó a Kárpátok és a Tisza között, a térségben fellelhetők az ezekre az
ökoszisztémákra jellemző fajok.
Gazdasági szempontból, a vadászat lehetőségének oldaláról, fontos a térség
állatvilága. Vadállományára inkább az apróvad a jellemző; mezei nyúl, fácán. A nagyvadak
közül élőhelyet a vaddisznó valamint az őz talál, de a nagyobb erdőkben a magasabb erdős
dombokon ritkán szarvas is előfordul.

Talajadottságok
Talaját tekintve változó. Délen a vízfolyások hatása érvényesül. Észak felé haladva
egyre gyengébb minőségű, végtelenül kötött talajjal találkozhatunk. Található folyami
hordaléktalaj, barna erdőtalaj és a vályogtalajok különböző formái (gyengén kötött, kötött és
erősen kötött). A terület legnagyobb részén nyirokszerű agyagon és agyagos, löszös üledéken
kialakult agyagbemosódásos barna erdőtalaj van. Dél felé haladva barnaföld és csernozjomos
barna erdőtalajok váltják fel. A folyóvölgyben réti öntéstalajok a jellemzőek. A talajok
termőképessége változó 4 AK-tól a 15 AK-ig.
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Gazdaságföldrajzi leírás
A kistérség hagyományosan mezőgazdasági területnek számít, az itt élők mindig
gazdálkodtak és a legutolsó időkig fő jövedelemforrás a mezőgazdaság volt. A kistérségre a
’46-os földosztásig a középbirtokok voltak jellemzők. Településenként több 100 holdon fölüli
birtok működött.
A mezőgazdaságban a szántóföldi növénytermesztés mellett a kertészeti ágazatok is
jelentőséggel bírtak, sőt öntözéses művelés is folyt a Hernád menti területeken. A nyolcvanas
években nagyarányú intenzív gyümölcsösök telepítése folyt. Sajnos ez utóbbi ágazatok a
fejlett szarvasmarha tenyésztéssel és a juhászattal együtt a piac hiánya miatt visszafejlődtek.
Feldolgozóipar is települt a térségbe, de sajnos ez az ágazat is leépült, beindításuk
jelenleg lehetetlen, az utóbbi 20 évben, Garadnán konzervüzem, Szalaszenden gyümölcs
alaplé üzem létesült, de újraindításuk napjainkban már túl nagy befektetést igényelne.
Ipar és háziipar nem telepedett meg a térségben. A fulókércsi szövetkezet
melléküzemágaként jelentős volt a kisállat ketrecgyártás, amely a szövetkezettel együtt múlt
el.

A mezőgazdasági munka alternatívájaként a megyeszékhelyre történő ingázás, ipari

munkavállalás volt jellemző a 90-es évekig.

A térség hagyományosan mezőgazdasági jellegű. A mezőgazdasági termelésen belül
jellemző a növénytermesztés és az állattenyésztés is. A mezőgazdasági termelés inkább
őstermelői, kistermelői formában realizálódik.
A térség agrárstruktúrája üzemi és tulajdoni vonatkozásban nagymértékű változáson
ment át az elmúlt időszakban. Ez a folyamat még jelenleg is zajlik.

A termőterületek talajadottságai gyengék A dombvidéken észak felé 4 AK-ás
szántóföldek is vannak. Ezeken a gyenge adottságú földeken nem kifizetődő a szántóföldi
művelés. A talaj és domborzati adottságok ideálisak a gyümölcstermesztésre.
Az éghajlati viszonyok csak a nem fagyérzékeny szántóföldi és kertészeti kultúráknak
kedvez. A természetes gyepek, bokros legelők, kaszálók jó alapot szolgáltatnak a
szarvasmarha tartásnak és a juhtenyésztésnek.
Az őstermelők és kistermelők mezőgazdasági gépekkel való ellátottsága rossz,
valamennyi gépi mezőgazdasági munkálat elvégzését önállóan képtelen biztosítani, ezért
bérmunkára kell, hogy számítsanak.
A finanszírozási nehézségek, valamint az adottságok miatt a termelés egyre inkább
külterjesedik, semmiképpen nem alkalmas az intenzív mezőgazdasági művelésre.
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Növénytermesztés
A mezőgazdasági kisvállalkozásokban és a szövetkezetben a növénytermesztés
hagyományosan a gabonafélékre, napraforgóra és a kukoricára koncentrálódik, előfordul
egyéb ipari és takarmánynövény termesztése is.
Az őstermelők, kistermelők a szántóföldi termesztésen kívül foglalkoznak egyes
zöldségfélék termesztésével is; sárgarépa, hagyma, káposztafélék valamint burgonya
termelése.
A térség alkalmas gyümölcstermesztésre. Elsősorban alma, barack, cseresznye,
meggy, egres, fekete ribizli, szamóca és fekete szeder telepítések számára kedvezőek az
adottságok. Az akkori termelőszövetkezet végezte a telepítéseket, azóta magántulajdonba
kerültek az ültetvények, de a piacra jutás nehézségei és a feldolgozás teljes megszűnése miatt
a művelés minimális. Meghatározó a gabonafélék (árpa, búza, kukorica, takarmánynövények)
termesztése, azonban fokozatosan növekszik a zöldség és gyümölcstermesztés aránya.
Az állattenyésztésben a szarvasmarha-, és a juhtenyésztés dominál, valamint önellátási
szinten a sertés és a baromfitartás. Nagyon kismértékű a kecske- és lótenyésztés. Az istállózó
szarvasmarhatartásnak nagy hagyományai vannak a térségben, az állatlétszám azonban
drasztikusan csökkent (ezt gyorsította a ‘90-es évek elején a „kivágás dotációja”), a
nagyüzemi tehenészeti telepek épületei kihasználatlanul romlanak.

Demográfiai helyzet és folyamatok
Jellemző a térségre a népesség csökkenése ez a folyamat inkább tendencia, mint
elvándorlási hullám. Ez az érték településenként elég nagy különbségeket mutat. Legnagyobb
a Cserehát belseje felé eső településeken.
Az elnéptelenedés inkább az elvándorlás eredménye, mint az alacsony születés számé.
A munkahelyek hiánya sok fiatal családot a munkahelyek közelébe kényszerít(ett). Így,
tekintettel arra, hogy családostól vándorol el, a fiatalok aránya is csökken.
A kisebbség aránya a térségben közel 50%. Csak cigány lakosság alkotja a
kisebbséget. Kisebbségen belül a tizenévesek száma 150 %-a a 60 éven felülieknek. A
születések száma is magasabb az átlagnál. A cigány lakosság magas aránya párosulva az
elöregedési és foglalkoztatási gondokkal komoly, szociális problémákat jelentenek a
települések számára.
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Településszerkezet, közigazgatási rendszer
Közigazgatásilag Novajidrány körjegyzőséget alkot Garadnával, Hernádvécse
körjegyzőségi központ Pusztaradvány, és Hernádpetri falukkal, Fulókércs körjegyzőséghez
két kisebb település tartozik (Fáj és Litka). Szalaszend és Szemere települések külön
jegyzővel rendelkeznek. Minden településen megalakult, megválasztották a cigány kisebbségi
önkormányzatokat.
Kórház legközelebb Szikszón (40 km) illetve Miskolcon, gyógyszertár pedig
Garadnán és Encsen van.

A mikrotérség foglalkoztatási és munkanélküliségi, jóléti és jövedelem viszonyai
A gazdasági és foglalkoztatási problémák miatt a térség amúgy is rossz helyzetben
lévő lakosságának szociális helyzete az utóbbi években fokozatosan romlott, nőtt a
munkanélküliség. A kezdetben lassú romlás egyre erősebbé vált, 1996-ra nagyrészt
kimerítette lehetőségeit, visszaalakulásra esélyt sem adva, a mai napig nagyon magas értéken
tartva a munkanélküliek arányát. Rontja a helyzetet a térség elöregedése és az alulképzettség.
A lakosság 75%-ának nincs szakképzettsége. 30%-nak nincs alapfokú végzettsége sem.
Figyelembe véve a 0-15 éves korosztályokat, azt a megállapítást tehetjük, hogy az alapfokú
végzettséggel nem rendelkezőknek több, mint 10%-a 15 év feletti, tehát a rendelkezésre álló
idő alatt nem végezte el a 8. osztályt. A lakosság 20%-a rendelkezik szakmával, érettségivel
5% (melyhez nem biztos, hogy szakma is kötődik). A felsőfokú végzettségűek aránya,
mintegy a népesség 2%-a.
Munkanélküliség
A térségben a munkanélküliség aránya évek óta közel 40%-os nagyságrendű. A
településre munkaerő piaci kínálat a jellemző. Jelentős számú munkavállalót szinte kizárólag
az önkormányzatok alkalmaznak. A térségben élő lakosság jelentős része (75%-a)
szakképzetlen, a munkanélkülieknek is több mint 50%-a nem rendelkezik szakképesítéssel.
1990 után nőtt rohamosan a munkanélküliek száma, a roma lakosság körében gyakorlatilag
teljes munkanélküliséget eredményezett.
Az ingázó munkavállalók létszáma gyorsan csökkent, hiszen a nehézipar válságba
jutott, a tömegközlekedési költségek jelentősen emelkedtek. A vidékről bejáró dolgozó
utazási költségét a munkáltatók általában nem térítik meg. A rendszerváltás után a
kistérségben új munkahelyek nem létesültek.
A foglalkoztatási törvény hatálya alól kikerülő munkanélküliek jövedelempótló
támogatásban

részesülnek

az

önkormányzatoktól.

Az

önkormányzatok

közhasznú
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foglalkoztatás működtetésével teremtenek lehetőséget arra, hogy a jövedelempótló támogatás
ellátásba történő visszakerüléshez szükséges 180 napos munkaviszonyt megszerezhessék.
Már régebben is látható volt, ma pedig realitássá vált, hogy az önkormányzatok közhasznú
foglalkoztatás keretében már nem tudják a munkanélkülieket a jövedelempótló támogatás
rendszerébe visszahozni.
A szakképzetlen munkanélküliek számára a Munkaügyi Központ lehetővé teszi a
szakképzettség

megszerzését

szervezett,

ingyenes

tanfolyamok

keretében.

Azon

munkanélküliek azonban, akik általános iskolai végzettséggel sem rendelkeznek, nem tudnak
e képzési formában szakképesítést szerezni. A legveszélyesebb, hogy a fiatalok, a későbbi
aktívak, egyre több ilyen példát látnak, és eleve a kilátástalanság érzésével indulnak a
jövőnek.

Jóléti, jövedelmi viszonyok
A térség a rendszerváltás előtt jelentős munkaerőt biztosított a megyeközpont
nagyiparának. Helyben komoly ipari létesítmény nem volt. A lakosság másik része a helyi
mezőgazdasági szövetkezetekben dolgozott, vagy a saját háztáji gazdaságuk nyújtott némi
jövedelmet. A rendszerváltással a megye nagyipara összeomlott, nagyon sok ember munka
nélkül maradt. A térség mezőgazdasági szövetkezetei feloszlottak. Gyakorlatilag így a fő
kereseti forrást adó munkalehetőségek megszűntek. Csak a háztáji maradt, illetve a
kényszervállalkozás.

Infrastrukturális ellátottság

Úthálózat:
A térséget a külvilággal a 3. sz. főközlekedési út köti össze, mely az utóbbi időben
jelentősen túlterhelt jelentős nemzetközi (Szlovákia és Lengyelország felé) személy és
teherfogalommal. A belső utak állapota vegyes. Nagy még a szilárd burkolat nélküli részek
aránya.
Ivóvízellátás:
A rendszerváltás után megváltoztak az egészséges ivóvízhez való jutás feltételei. A
térség minden önkormányzatának lehetősége volt hálózat kialakítására. Ezt tulajdonképpen ki
is használták, ki a regionális vízműhöz való csatlakozással (Novajidrány), ki saját vízmű
építésével (Hernádvécse, Hernádpetri, Fulókércs, Pusztaradvány). Elmondható, hogy minden
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településen rendelkezésre áll a vízközmű hálózat. A lakossági bekötések aránya viszont
falunként más és más. A bekötések arányát valamint a vízhálózat hosszát a következő táblázat
mutatja. Egyáltalán nem megoldott viszont a folyékony hulladékkezelés, elszállítás és
tisztítás. Csatornahálózat nincs.
Telefonellátottság:
Fontos a külvilággal való kapcsolattartás tekintetében a telefonellátottság. A
rendszerváltás

ebben

is

pozitív

elmozdulást

hozott.

Minden

település

korszerű

telefonhálózattal van ellátva.
Gázhálózat:
Nem minden faluba juthatott el a gázberuházás az elmúlt időszakban. Fájban nincs.

Közlekedés
A kistérség falvai között busz közlekedés van, mindenhol van buszmegálló.
Vasútállomás Novajidrányban és legközelebb Mérán és Encsen van. Ez utóbbi állomáson
nemzetközi vonatokra is föl lehet szállni. A közúti közlekedés a Hernád völgyében a 3. sz
főközlekedési úton jó, a falvak irányában az utak minősége változó.

Idegenforgalom turizmus
Idegenforgalom a térségre nem jellemző; kevés a fogadó kapacitás, és a térség iránt
megnyilvánuló kereslet. Pedig a térség adottságai a vidéki turizmusra kitűnőek, a természeti
környezet és értékek figyelemre méltóak. Pusztaradványban a Pallavichini kastélyszálló és
Szemere vadászkastély és a Fáy kastély jelent országos viszonylatban is kiemelkedő
turisztikai attrakciót.

SWOT elemzés
•
•
•
•
•

Erősség
értékek,
kulturális,

Természeti
gazdálkodási,
történelmi,
életmódbeli
hagyományok
A
térség
földrajzi
helyzete,
elhelyezkedése (határos Szlovákiával)
A meglévő infrastruktúra jó alap a további
gazdasági és humán helyi fejlesztésekre
Megfelelő
feltételek
biogazdálkodás
megteremtéséhez
A szabad munkaerő bevonása a helyben
fellelhető
erőforrások
helyi

•

•
•
•
•

Gyengeség
A térségben a humán erőforrás minősége
és mennyisége, képzettsége, korbeli és
etnikai összetétele is kedvezőtlen,
problémákkal terhes
A térség gazdasági potenciálja korlátozott,
nincs
egyensúlyban
a
helyi
erőforrásokkal, működése nem hatékony
Hiányos az infrastrukturális ellátottság
Információhiány, kommunikációs
csatornák hiánya
Diszkrimináció erősödése
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felhasználására

•
•
•
•

•

Lehetőség
Gazdálkodás és vállalkozások fejlődése
Célirányos humán erőforrás fejlesztés, a
humán tőke minőségének, összetételének
kedvező átalakulása
Határmenti
kapcsolatok
fejlődése,
együttműködések élénkítése
Piacképes
ökológiai
termékek,
hagyományos kézműves termékek, vidéki
turizmus ajánlatai kellő mennyiségben
kialakulnak a térségben
Minél nagyobb forrás felhasználása a
magyar és az EU-s alapokból

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tulajdonviszonyok áttekinthetetlensége
Gyenge közlekedési feltételek
A magyar-szlovák határ zártsága
Elöregedő népesség, fogyó lakosság
Veszély
A
finanszírozás
bizonytalanságai
lehetetlenné teszik a jövőbeni fejlesztések
időben történő megvalósítását
A lakosság szociális helyzete romlik
Csökkenő lakosságszám
Növekvő munkanélküliség
A mikrotérség leszakadási folyamatának
erősödése
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3.3. Hernád-völgye mikrotérség
ABAÚJALPÁR
" az Alpáry-család ősi fészke "
Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3882 Abaújalpár, Petőfi út 11.

elérhetősége:

Tel: 47/330-165,
Fax: 47/530-059
E-mail: abaujalapar@level datanet.hu

Körjegyzőségi székhelye:
címe:

3882 Abaújkér, Rákóczi út 26.

elérhetősége:

Tel.: 47/532-003,
Fax: 47/532-004
E-mail: abaujker@axelero.hu
Honlap: www.abaujker.hu

területe:

8,48 km2

lakosság száma:

90 fő

lakás állománya:

62 db

Elhelyezkedése
A történelmi Eperjes-Tokaji hegység hegyláb felszínén található a Magoska-hegy (734 mBf)
térszervező környezetében.

Elérhetőség
A település a 3714 és a 3705. számú országos közutak mentén, Encs városától keleti irányban
található, mintegy 13 km távolságban.
A települést a vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 2,5 km-re Abaújkéren (SzerencsGönc mellék vasútvonal) található.
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Történelme
Honfoglaláskori település (erre utal a fellelhető legelső oklevele is), amelyet elsőként az Abanembeliek szállnak meg és vesznek birtokukba.
IV. Béla király (1235-1270) 1241-ben a Regéc és Tállya települések között húzódó
hegyvidéki peremterületen (ahol Alpár is található) kísérelte meg az előrenyomuló tatárok
útját állni, sikertelenül.
A település első ismert okleveles említése 1330-ból Károly Róbert (1307-1342)
uralkodásának idejéből való.
Az Észak-magyarországi kereskedelmi út (Kassa-Gönc-Tokaj) melletti elhelyezkedés,
valamint a Boldogkői vár (vámszedő hely) közelsége a XIV-XVI. században fejlett gazdaság
kialakulását tette lehetővé a településen. Az akkori oklevelek "nagy" összefüggő
szőlőterületeket, valamint a kor színvonalához képest fejlett borgazdálkodást említenek.
A XVI. század elején Somogyi Szabó Pál (Gallus Sabo de Simigio) fiai - Mihály és Mátyás a településen lévő birtokaik után felveszik az "Alpary" elő, majd család nevet, amelyből a
nemesi család eredeztethető. A családnak (Alpáry Mátyás) a nemesi címert II. Ulászló király
(1490-15l6) 1512-ben adományozta a Budai várban.
A XVII. század közepére a település teljesen elnéptelenedett, az 1615-től folyamatossá váló
török portyák következtében. A település gazdasági leépülésében (és közvetve az
elnéptelenedést) nagy szerepet játszott az 1625. évi XXXIV. t.c., amely eltörli a Boldogkői
vár vámszedő jogát.
A Rákóczi-féle Szabadságharc utáni (1711) időszakban elkezdődő Észak-magyarországi
betelepítések során elindult a település lassú felélesztése, amelynek következtében 1720-ban 1
fő lakosa (Gadnai István) van. A "tömeges" letelepülés az 1730-as évekre tehető, amikor is
református vallásúak vándorolnak be és a valamikori római katolikus templomot 1733-ban
reformátussá alakítják át. A folyamatos fejlődés és a békés időszak „stabilizációjának”
következtében a népesség 1828-ra elérte a 342 főt (a mindenkori legmagasabb lakosság
szám). Ebben az időben Aranyos-fürdő (a kor kedvelt gyógyhelye) Alpárhoz csatlakozik,
amely korból eredeztethető az a régi nóta, hogy „szép Alpárra két úton lehet bemenni”.
A XIX. század végén az Észak-magyarországi területeken pusztító kolerajárvány a település
lakosságát megtizedelte, majd a XX. század elején fellépő filoxéra-vész tönkretette az "újra"
fellendülőben lévő szőlő ültetvényeket.
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A XX. század első felében lévő történelmi (I-II. világháború) események és a gazdasági
folyamatok (világgazdasági válság) teljesen rányomták a bélyegüket a fejlődésre,
konzerválták.
Az 1950-es évek kényszer központosítása következtében a településnek tanácsa alakul, amely
1966-ban közös tanáccsá szerveződött Boldogkőváralja településsel, valamint megalakul a
Termelő Szövetkezete.
A demokratikus rendszerváltás következtében (1989/90) a településnek polgármesteri hivatala
szerveződik, amely a feladatait körjegyzőségi szinten 1980-1994 között Boldogkőváralja
település, majd 1994-től Abaújkér település vezetésével látja el.

Jelenlegi helyzet

a) Közigazgatás
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait az abaújkéri körjegyzőségen keresztül
látja el. Az abaújkéri körjegyzőséget Abaújkér, Abaújalpár, Hernádbűd és Pere települések
alkotják.

b.) Lakosság szerkezet
A település lakosságszerkezete elöregedő. Az aktív korúak lakosság (18-62 év) között az
országos átlagot magasan meghaladó a munkanélküliek aránya és ezáltal jelentős a szociális
járandóságból élők száma is.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A településen a háziorvosi ellátás Boldogkőváraljai körzeti orvoshoz tartozik, amely heti egy
alakalommal (szerda) az önkormányzat által biztosított helyiségben rendel.
A lakosok részére a fog-, gyermek-, és szakorvosi ellátás valamint a mentőszolgálat Encs
városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (I. Rákóczi Ferenc) Szikszó
városában található, amely mintegy 32 km-re található.

Oktatás, nevelés
A településen nevelési-, és oktatási intézmény nem működik. Az óvodás korú és iskola
kötelezett gyerekeket a falugondnoki autóbusz társulási szerződés alapján az Abaújszántói
óvodásba és iskolába hordja.
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Kulturális intézmény
A faluházban polgármesteri hivatal, orvosi rendelő, és tanácskozó terem működik. A
településen a nemzeti ünnepek, a szeretetnap megrendezésre kerülnek és minden év
júliusának utolsó szombatján falunap van.

d,) Civil szektor
A településen székhelyileg semmilyen bejegyzett civil szervezet nem található.

e,) Infrastruktúra
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna; és a gáz
hálózata ki van építve. Az önkormányzat tervei között szerepel a szennyvízhálózat jövőbeni
kiépítését.
-A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon van a kábel tv rendszer jövőbeni kiépítése az
önkormányzat elképzelései között szerepel. A mobil telefonhálózat (Pannon, T-mobil,
Vodafone) lefedettsége szempontjából a terület vegyesnek mondható, hiszen a Zempléni
hegység árnyékoló hatása miatt vannak fehér foltok.

f.) Települési értékek
Épített értékek
Református templom: - a XIV. században épült gótikus stílusban, amelyet 1734-ben újítottak
fel „Renovatum et absolutum, Anno Domini 1734” a református hívek. A harangját (70 kg)
1640-ben Wierd György öntötte Eperjesen.
Kapy-kúria: - az 1800-as évekban épült jellegzetes mezővárosi, klasszicista stílusú kúria. Az
épület felújításra került, jelenleg magánkézben van.
Természeti értékei:
Kőtenger: - a vulkáni tevékenység következtében az oszlopszerűen megszilárdult andezit láva
felaprózódása során jött létre. A jelenség a település határában természetes formájában
található meg, amelynek tervszerű bemutatása –tanösvény- célszerű lenne.

g) Gazdaság
A településen vállalkozásnak telephelye nincsen bejegyezve, jelenleg csak egy élelmiszer
jellegű kiskereskedelmi üzlet van.
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A település területe szőlő-, és gyümölcstermesztésre valamint extenzív állattartásra alkalmas,
amelynek gyökerei mai napig megtalálhatók. A gazdaság előremozdítója a turizmus lehet,
hiszen ennek alap feltétele – látnivalók sokasága – adott a térségben.
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ABAÚJKÉR
" a honfoglaló Kér-törzs lakhelye "

Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3882 Abaújkér, Rákóczi út 26.

elérhetősége:

Tel.: 47/532-003,
Fax: 47/532-004
E-mail: abaujker@axelero.hu
Honlap: www.abaujker.hu

területe:

17,28 km2

lakosság száma:

672 fő

lakás állománya:

282 db

Elhelyezkedése
A Hernád-folyó völgyének peremterületén található mögötte a Tokaj-Eperjes hegység festői
környezetével.

Elérhetőség
A település a 3705 és a 3713 számú országos közutak mentén, Encs városától keleti irányban
található, mintegy 7 km távolságban.
A település területén átmegy a Szerencs-Gönc mellékvasútvonalnak, amelynek itt
megállóhelye is van.
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Történelme
A honfoglalás ideje alatt a Kér törzs tagjai telepedtek le a térségben, akik emlékét a mai napig
őrzi a település a nevében.
A település első ismert okleveles említése 1252-ből IV. Béla király (1235-1270)
uralkodásának idejéből való, amely tanúsága szerint Rátkára innen vezetett a nagy út.
Az Kassa-Gönc-Tokaj kereskedelmi (bor) út közelsége a XIV. századra egy erős, stabil
gazdaság kialakulásához vezetett, amelynek bizonytéka, hogy már egy 1315-ben kelt oklevél
(a megyében az elsők között) nagy szőlőterületeket említ. A gazdasági fejlettségének
köszönhetően a társadalmi szerkezet is pozitív fejlődésen ment keresztül hiszen az 1427 évi
összeírás 28 adózó jobbágyportát tart számon.
A XVII. század elején kezdődő török zaklatások következtében a század közepére a
jobbágyporták elnéptelenedtek és a virágzó gazdaság tönkrement. A Felső-Magyarországi
felkelések (Wesselényi-féle, Thököly-féle) időszaka alatt az elnéptelenedett település nem
tudott talpra állni. A Rákóczi-féle Szabadságharc utáni betelepítések következtében kezd
magához térni a település, de 1726. évi összeírásnál még csak 5 nemes család található tér
vissza. Az új település építés során a kialakuló falu Alsó-, és Felső-Kérre oszlik, amelyek
1828-ban egyesülnek, amikor lakóinak száma 1194 fő.
A XIX. század végén pusztító kolerajárvány a lakosságot megtizedelte, majd a XX. század
elején fellépő filoxéra-vész tönkretette az "újra" fellendülőben lévő szőlő ültetvényeket.
A település jelenlegi elnevezését „Abaújkér” 1905-ben vette fel.
A XX. század első felében lévő történelmi (I-II. világháború) események és a világgazdasági
válság teljesen rányomták a bélyegüket a fejlődésre.
A szocializálódás következtében a 1952-ben Termelő Szövetkezete szerveződött és
megalakult a tanácsa alakul, amely 1966-ban közös tanáccsá szerveződött.
A demokratikus rendszerváltás következtében (1989/90) a településnek polgármesteri hivatala
szerveződik, amely a feladatait körjegyzőségi szinten látja el.

Jelenlegi helyzet

a) Közigazgatás
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait az abaújkéri körjegyzőségen keresztül
látja el. Az abaújkéri körjegyzőséget Abaújkér, Abaújalpár, Hernádbűd és Pere települések
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alkotják. A többcélú kistérségi társulásban jelentős szerepet tölt be, hiszen az Abaúj-hegyaljai
rész egyik meghatározó települése.

b.) Lakosság szerkezet
A település lakosságszerkezete optimálisnak mondható. Az aktív korúak lakosság (18-62 év)
között az országos átlagot magasan meghaladó a munkanélküliek aránya, de jelentős szociális
járandóságból élők száma is.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A településen a háziorvosi rendelés és védőnői tanácsadás a hét minden napján működik.
A lakosok részére a fogorvosi, gyermek és szakorvosi ellátás valamint a Mentőszolgálat Encs
városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (I. Rákóczi Ferenc) Szikszó
városában található, amely mintegy 28 km-re található.

Oktatás, nevelés
A településen társulási keretek között napközi otthonos óvoda működik a nevelési feladatok
ellátása és az általános iskolára való felkészítés érdekében.
Általános iskola a településen nem működik, az iskola kötelezett gyerekek társulási szerződés
alapján Abaújszántóra és Encsre járnak.

Kulturális intézmény
Az önkormányzat a kulturális feladatok ellátására, szervezésére művelődési ház és könyvtárat
működtet, ahol (amely) a nemzeti és települési (körjegyzőségi) ünnepeket megtartják.
A település kiemelt, térségi jelentőségi rendezvénye a majális (az Aranyosi-völgyben)
valamint a falunap.

d,) Civil szektor
A településen székhelyileg semmilyen bejegyzett civil szervezet nem található.

e,) Infrastruktúra
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna; és a gáz
hálózata ki van építve. Az önkormányzat tervei között szerepel a szennyvízhálózat jövőbeni
kiépítését.
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A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon és a kábel tv rendszer ki van építve. A mobil
telefonhálózat (Pannon, T-mobil, Vodafone) lefedettsége szempontjából a terület vegyesnek
mondható, hiszen a Zempléni hegység árnyékoló hatása miatt vannak fehér foltok.

f.) Települési értékek
Épített értékek
Református Templom: - XV. században gótikus stílusban épült, de az 1857. évi tűzvészben
leégett templom újjáépítéséből 1858-ban alakult ki a jelenlegi formája.
Bárczay-kastély: - a XVIII. században épült barokk stílusban
Simándy emlékház: - Abaújkér-Aranyosban található a Simándy József családja által
felajánlott személyes tárgyakból összeállított kiállítás.
Természeti értékei:
Aranyosi völgy: - a település közigazgatási területéhez tartozik, hazánk egyik legszebb és
legromantikusabb völgye, amelynek a turisztikai potenciálja és a tájképi értéke nagyon magas
Aranyos-fürdő: - a XIX században létesült kádfürdő (Kossuth Lajos által is látogatott), amely
az Aranyosi-völgy területén található. Sajnálatos módon jelen időszakra teljesen tönkrement.
Híres ember
Hanák János (1812-1849) – a reform-kor híres természettudósa, akinek a leghíresebb művei
„A természetrajz elemei (1845)” valamint a „Az állattan története és irodalma
Magyarországon (1849)” voltak.

g) Gazdaság
A településen 19 db működő vállalkozás van telephelyileg bejegyezve, amelyből az egyéni
vállalkozási (14 db) forma a meghatározó.
A jelenlegi gazdasági struktúra teljesen féloldalasan alakult ki, amely lényegében a gabona és
a gyümölcstermesztésre korlátozódik. A település területe szőlő-, és gyümölcstermesztésre
valamint extenzív állattartásra alkalmas, amelynek gyökerei mai napig megtalálhatók.
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CSOBÁD
" a Csobádi-család ősi fészke "

Általános adatok:
Polgármesteri Hivatal:
címe:

3848 Csobád, Petőfi út 35.

elérhetősége:

Tel: 46/456-366
Fax: 46/456-218
E-mail: csobadpmh@axelero.hu

területe:

11,85 km2

lakosság száma:

751 fő

lakás állománya:

261 db

Elhelyezkedése
A település a történelmi Abaúji térség a Hernád-folyó völgyében található.

Elérhetőség
A települést a 3. számú országos főközlekedési út szeli ketté, Encs városától déli irányban
található, mintegy 10 km távolságban. A település a Budapest – Miskolc – Kassa nemzetközi
vasútvonal mentén van.

Történelme
A település területét a honfoglalás időszakában az Aba-nemzettség vette birtokban és a folyó
melletti elhelyezkedésének köszönhetően kis idő multán a királyi birtokba került.
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A települések első ismert okleveles említése 1323-ból Károly Róbert király (1307-1342)
uralkodásának idejéből való, „St. Crispus de Chabad” alakban.
A település első ismert birtokosa a Csobádi-család, amely a XIV-XV. században a Hernádfolyó mellett egy kis virágzó gazdaságot hozott létre. Az 1427. évi összeírás alapján a
családnak 11 adózó jobbágyportája volt. Mátyás király (1458-1490) Csobádi Simon
hűtlensége miatt a családtól elveszi a település birtokait és az a korona fennhatósága alá
helyezi. A XVI. században a lakossága az állattartás és a növénytermesztés mellett
megélhetési forrásának nagy részét a halászatból szerezte. A településen alakult ki a térség
halászatának (hal piac) a központja, amelyet egy 1840-ből származó pecsét (halászhálót
ábrázol) meg is örökített.
A XVII. században folyamatossá váló török zaklatások következtében 1640-ben a lakosság
behódol, de a magas adóterhek miatt a század végére csak 1/2 jobbágytelek volt a településen.
Az Észak-magyarországi betelepítések következtében az 1750-es években Zemplénből
érkeznek emberek a vidékre, de az Ó-település mellett egy Új-települést alakítanak ki. Az „újtelepülés” a Hernád-folyótól messzebb (a mai helyén) a Buda-Kassa kereskedelmi-, és hadi út
mentén alakult ki. Az átrendeződés és a településszervezés a XIX. század elején zárul le,
amikor elindul társadalmi-, és gazdasági fejlődése. A század második felében (1860-as évek)
a települést eléri a vasútosítás (Budapest-Miskolc-Kassa), ami a gazdasági fejlődésének nagy
lökést adott.
A XX. század első felének eseményei és a világgazdasági válság teljesen rányomták a
bélyegüket a fejlődésre, hiszen az 1930-as években sokan a jobb élet reményében
kivándoroltak Amerikában. A szocializálódás időszaka alatt gépállomása alakult (50’-es évek)
majd termelő szövetkezete szerveződött és felállt tanácsa, amely a 60-as években közös
tanáccsá szerveződik. Ezen időszakban központi településként funkcionált 4 falu
viszonylatában.
A demokratikus rendszerváltás következtében (1989/90) a település 1996-ig a halmaji
körjegyzőség keretében látta el a feladatait, jelenleg önálló polgármesteri hivatalt tart fenn.

Jelenlegi helyzet
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait 1997. 01.01-től önálló
polgármesteri hivatalán keresztül oldja meg.
A település lakosság szerkezet optimálisnak mondható, annak ellenére is, hogy van
elvándorlás. Az aktív korúak lakosság között az országos átlagot magasan meghaladó a
munkanélküliek aránya, ezáltal sok a szociális járulékokra szorulók száma.
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A település önálló házi orvosi rendelővel rendelkezik, ahol az ellátás a heti két
alkalommal van. A lakosok részére a fog-, a gyermek-, és szakorvosi ellátás valamint a
mentőszolgálat Encs városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (II.
Rákóczi Ferenc) Szikszó városában található, amely mintegy 18 km-re van.
A településen társulási keretek között napközi otthonos óvoda és 1-4 osztályos
általános iskola működik. A felső tagozatos gyerekeket az önkormányzat iskola busszal az
encsi Kazinczy Ferenc Általános Iskolába hordja.
A települési önkormányzat a közművelődés feladatainak végrehajtása érdekében
művelődési házat tart fenn, amelyben a folyamatosan jelentkező rendezvények megtartása
mellett, ifjúsági klub is működik.
A település teljes területén az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadékcsatorna; a gáz, és a szennyvíz hálózata ki van építve. A hírközlési hálózatból a vezetékes
telefon-, és a kábel tv rendszer kiépítése megtörtént. A mobil telefonhálózat lefedettsége
szempontjából a terület jónak mondható, hiszen a 3 sz. főközlekedési út mellett található.

Települési értékek
Épített értékek
Református templom: - a XVIII. században épült barokk stílusban
Görög katolikus templom: - a 1814-1823 közötti időszakban épült késő barokk stílusban
Római katolikus templom: - a templom az 1990-es években nyerte el jelenlegi formáját a XVI
században épült kápolna átalakításával.

Gazdaság
A településen 12 db vállalkozás van bejegyezve, amelyből 7 db egyéni vállalkozás, 4 db Bt, 1
db és 1 db, pedig Kft formában működik.
A demokratikus rendszerváltás utáni kárpótlási folyamatok következtében elkezdődött a
mezőgazdaság szerkezet átalakítás, hiszen szántóföldi növénytermesztés mellett nagyobb
arányban megjelent a gyümölcstermesztés. A településen nagy hagyományai vannak az állat
tartásnak, amelyből eredeztethető a jelenlegi szarvasmarha (Charolei gén-állomány) és
mangalica tenyésztés.
A település területén lévő szőlő ültetvények jelen időszakra csak saját szükséglet kielégítésre
szolgálnak, termelői értékesítésük nem jellemző.

135

ENCS
„a térség központja”

Általános adatok:
polgármester:

Bratu László

jegyző:

dr. Halász Ferenc

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3860 Encs, Petőfi út 75.

elérhetősége:

Tel: 46/385-511; 46/385-611
Fax: 46/385-943
E-mail: encs@axelero.hu; onkormanyzat@encs.hu
Honlap: www.encs.hu

területe:

31,13 km2

lakosság száma:

7.311 fő

lakás állománya:

2.316 db

Elhelyezkedése
A település a történelmi Abaúji-térség Hernád-völgyében helyezkedik el, nyugatról a
csereháti dombvidékkel, keletről, pedig az Eperjes-tokaji hegylánccal határolva.
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Elérhetőség
A település a 3. számú főközlekedési út valamint a 3705 és 3706. számú országos közutak
mentén található a Miskolc-Kassa tengely közepén.
A települést a vasútosítás 1860-ban érte el, azóta van a Budapest-Miskolc-Kassa nemzetközi
vasútvonalnak „Forró-Encs” néven megállóhelye.

Történelme
A település területén végzett régészeti ásatások bizonyítják, hogy már 6 évezreddel ezelőtt és
azóta minden történelmi korban emberek laktak ezen a vidéken.
A honfoglaló magyarság Aba-nemzettsége birtokba vette, majd az államalapítás után a
létrehozott Újvár (Abaújvár) vármegye része lett.
A települések első ismert említése először 1219-ben II. Endre király (1205-1235)
uralkodásának idejében tünik fel az Újvári ispán poroszlójának nevében, „Hensy”
alakban.
A XIII. században a terület a Tornai-család -ősének Tekus ispánnak- tulajdonát képezte, akitől
V. István király (1270-1272) elkobozza és a királyi birtokba helyezi, majd IV. László király
(1272-1290) Tekus fiának Istvánnak vissza adja az ősi földet. Ezen időszakban a település
területe a mai Ó-encsi részre az úgynevezett "Szug"-ra korlátozódott, amely a középkorban
már kőtemplommal rendelkezett.
A XIV. században megerősödött, szervezett gazdálkodással rendelkező települést Zsigmond
király (1387-1438) csereadományként adja 1409-ben Őzdögei Besenyő Pálnak és Sáfár
Istvánnak Kaproncza váráért és a somogyi vámért.
A termékeny földterülete miatt jónak számító településért perek folytak, amelyekből
kifolyólag 1450 körül Olnodi Czudar Jakab familiárisaival megrohanta és uralma alá akarta
hajtani.
A XVI. században gazdasági fejlődése erősödik, hiszen az itt élő jobbágyok új területeket
vesznek igénybe és 1564-ben malmot létesítenek a Hernádon.
A XVII. században az egyre jobban erősödő török zaklatások következtébe a lakossága
meghódolt de a magas adóterhek miatt nagy része elmenekül (1648-ban 1/8 jobbágytelke volt
lakott). A Wesselényi-féle (1666) főúri összeesküvésben játszott szerepe miatt I. Lipót király
(1657-1705) elkobozta a várkastély vízimalmát. A törökök 1667-ben az udvarházát felégették
és az itt állomásozó német helyőrséget szétkergették. A szinte teljesen elpusztuló települést
adómentesség fejében Gibártról és Kéről érkező telepesek népesítenek be a század végére
(1696-ban 8 jobbágytelke lakott).
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A Rákóczi szabadságharc (1703-1711) ideje alatt felvidéki hadjáratok állandó táborhelye volt.
Az itt élők részére ez inkább hátránnyal, mint előnnyel járt. Rabutin generális martalócai
1706-ban a jobbágyok vermeit kifosztották és a kuruc hűség miatt felégették a falut, amelyet
e-miatt 1715-re majdnem teljesen elnéptelenedik. Az Észak-magyarországi betelepítések
következtében az 1720-as években Kassa környékéről települnek be az emberek.
A XIX. században társadalmi és gazdasági fejlődésnek indult, amelynek következtében 1860ban eléri a vasútiasítás, majd az 1880-as években postahivatal, távíró állomás, a század utolsó
éveiben takarékpénztára létesül. Jelentős állattenyésztő helynek számított a település, amelyet
jól példáz, hogy 1890-től Forróról áthelyezik ide az országos állatvásárok megrendezési jogát.
(A településen a mai napig megtartásra kerülnek az országos állatvásárok) A XIX. század
végén pusztító kolera járvány a lakosság között szed áldozatokat.
A Tanácsköztársaság (1919) ideje alatt a belügyi népbiztos rendeletére járási székhely lett, és
ezzel párhuzamosan 1920-tól Abaúj vármegye legdinamikusabban fejlődő települése. A
trianoni békekötés következtében terület elcsatolással Kassa városa amely akkoriban az
Abaúj-térség székhelye volt Csehszlovákia területére került, ennek következtében Encs
szükségszerűen fejlődésnek indult.
A szocializálódás következtében 1952-ben megalakul a Termelő Szövetkezete, amely 1967ben egyesül (magába olvasztja) az Abaújdevecseri, a Fügödi és a Gibárti termelő
szövetkezetekkel.
Az abaújszántói, az encsi és a szikszói járásokat 1962-ben egyesítették és ezzel a település az
ország egyik legnagyobb járási székhelye lett, amely miatt 1970-ben nagyközségi rangot
kapott.
1984. január 1.-én a járások megszűnésével városi rangot kapott, ezzel egyidejűleg egyesült
Abaujdevecser, Fügöd és Gibárt településekkel.
A demokratikus rendszerváltás következtében (1989/90) polgármesteri hivatala szerveződik
és a környező kistelepülések segítése érdekében Abaújkér, Abaújalapár és Hernádbűd
településekkel körjegyzőséget hoz létre.

Abaújdevecser:
A település talált régészeti leleltek arról tanúskodnak, hogy az őskorban is éltek emberek ezen
a vidéken.
A település első ismert okleveles említése 1262-ből IV. Béla király (1235-1270)
uralkodásának idejéből való, „villa Deuecher” alakokban. Ezen időszakban a királyi
várbirtok részét képezte.
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A XIII-XIV. században a település jelentős szőlőtermesztő és borgazdálkodó helynek
számított, amely a kereskedelmi út közelsége miatt stabil gazdasága volt. 1309-ben a
településnek 3 jobbágytelke és hozzátartozó malma van a Hernád, amely gazdasági
jelentőségére enged következtetni. Az 1427. évi összeírás alapján 28 adózó jobbágytelkét
tartanak nyilván.
A XVI-XVII. században megjelenő járványos betegségek, a folyamatos török zaklatások és az
Észak-magyarországi felkelések (Wesselényi-féle, Thököly-féle) következtében a lakossága
sokat szenvedett és 1715-re a település majdnem teljesen elnéptelenedett. Az Északmagyarországi betelepítések következtében az 1720-as években az adómentesség miatt
szlovák érkeznek a vidékre.
A XIX. században társadalma és gazdasága fejlődésnek indult, amelynek a század végén
jelentkező kolera járvány és a XX. század elején megjelenő filoxéra vész szabott gátat.
A XX század első felében jelentkező történelmi események és a világgazdasági válság
determinálták a fejlődését. A szocializálódás következtében feláll a tanácsa és
megszerveződik a Termelő Szövetkezete.

Fügöd
A település első ismert említése 1246-ból IV. Béla király (1235-1270) uralkodásának
idejéből való, amikor is az Aba-nembeli Péter ispán poroszlójának nevében, „Fygudy”
alakokban jelenik meg.
A XIII-XIV. században a település gazdasága fejlettnek számított.
A XV. században település két néven szerepel, mint Felsew-Fyged és Alsó-Fyged.
A XVI-XVII. században a megjelenő pestis járvány a folyamatosan jelentkező török
zaklatások és az Észak-magyarországi felkelésben (Wesselényi-féle, Thököly-féle) betöltött
szerepe miatt a XVII század végére a település elnéptelenedett.
Az Észak-magyarországi betelepítések következtében az 1730-as években a szolgálat
mentesség reményében a szepességből érkeztek a vidékre emberek.
A XIX. században társadalma kiépül és gazdasága fejlődésnek indul, amelynek gátat szabott a
század végén jelentkező kolera járvány és a XX. század elején fellépő filoxéra vész.
A XX század első felében jelentkező történelmi események és a világgazdasági válság
determinálták a fejlődését. A szocializálódás következtében feláll a tanácsa és
megszerveződik a Termelő Szövetkezete.

Gibárt
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A település területén feltárt régészeti leletek azt bizonyítják, hogy a területen a népvándorlás
kor óta éltek emberek.
A település első ismert említése 1290-ben IV. László király (1272-1290) uralkodásának
idejéből való.
A XIII-XIV. században a települést kisebb nagyobb földbirtokos családok uralják, amelyek
közül sok az egyfalusi nemes.
A XVI-XVII. században a megjelenő pestis járvány valamint a folyamatosan jelentkező török
zaklatások és adóterhek a század végére a települést elnéptelenítette.
Az Észak-magyarországi betelepítések következtében az 1720-as években a szolgálat
mentesség reményében a szepességből érkeztek a vidékre emberek.
A XIX században a vármegye a térség közlekedésének fejlesztése érdekében vashidat
építetett, és ezen időszakban a településnek vízi malma működik a Hernád-folyón, amely
dinamikus fejlődésnek gátat szabott a század végén jelentkező kolera járvány és a XX. század
elején fellépő filoxéra vész
A XX század első felében jelentkező történelmi események és a világgazdasági válság
determinálták a fejlődését. A szocializálódás következtében feláll a tanácsa és
megszerveződik a Termelő Szövetkezete. A térség egyik legjelentősebb ipari fejlesztése a
báró Harkály által 1903-ban a Hernád-folyón létesített kisvízi vízi-erőmű.

Jelenlegi helyzet

a) Közigazgatás
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait önálló polgármesteri hivatalon keresztül
látja el. Encs város önkormányzata a hatékony és egyenletes munkavégzés érdekében a
település részek tekintetében településrészi önkormányzatokat hozott létre.
A 2004. évben megalakult Encsi Többcélú Kistérségi Társulás esetében a település a vezető
szerepkört tölt be, valamint a társulás munkaszervezetének helyet biztosít

b.) Lakosság szerkezet
A település lakosság szerkezet optimálisnak mondható, és a térségben szinte egyedülállóan
több évtizedre visszamenőleg növekvő tendenciát mutat.
A lakosság aránya a településrészek között úgy oszlik meg, hogy a gerincét Encs képezi, aki a
lakosság mintegy 75 %-át adja, a fennmaradó részt, pedig Abaújdevecse 12 %, Fügöd 8 % és
Gibárt 5 % arányban képezi.
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Az aktív korúak lakosság (18-62 év) között az országos átlagot magasan meghaladó a
munkanélküliek aránya, ezáltal sok a szociális járulékokra szorulók száma.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A település különálló orvosi rendelővel rendelkezik, ahol a háziorvosi ellátás a hét minden
munkanapján van. A településen a fogorvosi ellátás biztosított.
A lakosok részére a gyermek-, és szakorvosi ellátás valamint a Mentőszolgálat Encs
városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (I. Rákóczi Ferenc) Szikszó
városában található, amely mintegy 30 km-re található.

Oktatás, nevelés
A településen az óvodai és az általános iskolai ellátás biztosított. Az óvodát és az általános
iskolát a települési önkormányzat társulás keretében tartja fenn, hiszen fogadja azon
környékbeli kis települések iskolakötelezett gyermekeit, ahol az intézmények fenntartása
gazdasági okokból nem lehetséges.
A település lakosságának körében jelentkezői bölcsődei igényeket legközelebb Encsen lehet
kielégíteni.

Kulturális intézmény
A települési önkormányzat művelődési házat tart fenn, amely a folyamatosan jelentkező
rendezvények megtartására alkalmas valamint az ifjúsági klub működik benne.
Az önkormányzat szervezésében az nemzeti ünnepek, a szeretet nap és a falu nap minden
éven rendszeresen megtartásra kerül.

d,) Civil szektor
A településen helyi civil szervezetként működik a Fiatalokért Alapítvány, amely egyik
legfőbb célkitűzése, hogy megakadályozza az elvándorlást, és az itt születet fiatalokat helyben
próbálja tartani.

e,) Infrastruktúra
A település teljes területén az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadékcsatorna; és a gáz hálózata ki van építve. Az önkormányzat tervei között szerepel a
szennyvízhálózat jövőbeni kiépítése.
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A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon-, és a kábel tv rendszer kiépítése megtörtént. A
mobil telefonhálózat lefedettsége szempontjából a terület vegyes mondható hiszen a T-Mobil
és a Pannon szinte 100%, de a Vodafon csak minimális mintegy 20%-os.

f.) Települési értékek
Római katolikus templom (Encs): - 1785.-ben épült barokk stílusban
Római katolikus temető kápolna (Encs-Abaújdevecser): - 1770.-ben épült, barokk stílusban
Vízi erőmű (Encs-Gibárt): - 1903.-ban báró Harkány által építetett
Népi lakóház (Encs-Gibárt): - 1900-as évek elején épült szintes nemesi udvarház
Vasút állomás épülete (Encs): - 1860.-ban épült klasszicista stílusban
Csoma-kastély (Encs-Abaújdevecser): - 1800.-ban épült, barokk stílusban, amelyhez tartozik
egy alborétum jellegű kert.
Református templom (Encs-Fügöd): - XVIII. században épült barokk stílusjegyeket viselő

Gazdaság
A településen 458 db vállalkozás van bejegyezve, amelyből 299 db egyéni vállalkozás, 76 db
Bt, 6 db szövetkezeti és 64 db, pedig Kft formában működik.
A trianoni békekötés következtében, az elcsatolt országrészben maradt a térség közigazgatási
és gazdasági központja, ezért a fejlesztéseket át kellet strukturálni. Az eltelt időszakban
(mintegy 80 év alatt) Encs városa (tudatos fejlesztés során) vette át a térség központi szerepét
és infrastrukturálisan ezen feladat ellátására rendezkedett be.
A térség lényegében mezőgazdasági (agrár) típusú vidék, amelynek területei nagyrészt szőlő-,
és gyümölcstermesztésre valamint az állattartásra alkalmas. A térség Hernád völgyi térségben
elhelyezkedő települések esetében a szántóföldi növénytermesztés is az agrárium
meghatározó része.
Az ipar a térségben nem volt jellemző, annak kialakulása a trianoni békekötés utáni
időszakban indult el, majd csak a 90’-es években tudott térthódítani, aminek következtében
kialakult az Encsi Ipari Park. A park stratégiájában egy un. agro-ipari park megteremtése
szerepel célkitűzésként, ahol a meglévő agráriumra épülő szolgáltatások valamint a kialakuló
mikro-, kis- és középvállalkozások összefogása a feladat.
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FANCSAL
" a Csereháti borvidék szíve "
Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3855 Fancsal, Rákóczi út 46. sz.

elérhetősége:

Tel: 46/587-575
Fax: 46/587-575
E-mail:

Körjegyzőségi székhelye:
címe:

3849 Forró, Fő út 62. sz.

elérhetősége:

Tel.: 46/587-288
Fax: 46/587-487
E-mail:
Honlap:

területe:

9,77 km2

lakosság száma:

399 fő

lakosság állománya:

147 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúji-térség Kelet-Cserehát tájegységének Fancsal-patak völgyében található.

Elérhetőség
A település a 2625. számú országos közút mentén, Encs városától Észak-keleti irányban
található, mintegy 6 km távolságban.
A települést a vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 6 km-re Encsen van.
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Történelme
A Fancsal-patak medréből előkerülő obszidiánból készített eszközök azt bizonyítják, hogy a
környéken már a kőkorban is éltek emberek.
Egy 1138-ból származó oklevél a területhez kapcsólodva említést tesz Fonsor nádorról, azaza
arról a személyről akiről a település a nevét kapta.
A település első ismert okleveles említése 1262-ból IV. Béla király (1235-1270)
uralkodásának idejéből való „Villa Fanchal” alakban.
A település a XIII. században jelentős helynek számitott amire utal a település név előtti
„villa” jelző valamint az, hogy ezen időszakban a királyi birtok részét képezte. A század
közepén a királyné tárnokmesterének a birtoka, majd 1275-ben bíráskodási jogot is nyer.
A kiskirályi rendszer alatti (XIII század vége XIV század eleje) zűrös időszakban megtartja
gazdasági (szőlőterületeiből ered) és igazgatási erejét, amelyet jól példás az, hogy az 1427.
évi összeírás alapján 28 adozó portáját tartják nyilván.
A XVI. század végével elkezdődő török zaklatások, portyák az itt élőket olyannyira
kiszipolyozza, hogy lassan a XVII. század elejére elnéptelenítik a települést.
A Rákóczi-féle szabadságharc után (1711) történő Észak-Magyarországi népesítés során az
1720-as évek végén és az 1730-as évek elején szlovákok telepednek le a településen, és
elkezdik a valamikori virágzó gazdaságot újjáéleszteni. A XVIII. században épülnek fel a ma
is nagy jelentőséggel bíró, a településképet meghatározó épületek az evangélikus templom; és
a két Joób kuria.
A település fejlődését társadalmilag megtörte a XIX. század végén pusztító kolera járvány,
valamint gazdaságilag visszaveti a XX. század elején a szőlőterületeket megtámadó filoxéra
vész.
A XX. század első felében lévő események (I-II világháború) és a világgazdasági válság
korlátozták a fejlődést. A II. világháború utáni időszakban (az 1950-es évek) elindult
szocializálódás következtében felállt a település községi tanácsa valamint megszerveződött
Termelő Szövetkezete.
A demokratikus rendszerváltás után (1989/90) polgármesteri hivatala szerveződik és a
közigazgatási feladatok ellátása céljából Forró településsel körjegyzőséget hoz létre.

Jelenlegi helyzet

a) Közigazgatás
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A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait a forrói körjegyzőségen keresztül látja
el. A forrói körjegyzőséget Forró és Fancsal települések alkotják.

b.) Lakosság szerkezet
A település lakosság szerkezet optimálisnak mondható, annak ellenére is, hogy a Csereháti
térséghez képest kismértékű elvándorlás van. Az aktív korúak lakosság (18-62 év) között az
országos átlagot magasan meghaladó a munkanélküliek aránya, ezáltal sok a szociális
járulékokra szorulók száma.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A település háziorvosi ellátása a forrói körzeti orvoshoz tartozik, aki hetente egy alkalommal
az önkormányzat által biztosított orvosi rendelőben rendel.
A lakosok részére a gyermek-, és szakorvosi ellátás valamint a Mentőszolgálat Encs
városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (I. Rákóczi Ferenc) Szikszó
városában található, amely mintegy 30 km-re található.

Oktatás, nevelés
A településen az óvodai ellátás (nevelés) biztosított. Az iskola kötelezett gyerekek társulási
szerződés alapján a Forrói általános iskolába járnak.
A település lakosságának körében jelentkezői bölcsődei igényeket legközelebb Encsen lehet
kielégíteni.

Kulturális intézmény
A nemzeti ünnepek, és a szeretet nap minden éven megtartásra kerül, valamint már
hagyományos a minden ősszel megrendezésre kerülő bor-verseny, amely térségi jelleggel bír.

d,) Civil szektor
A településen székhelyileg semmilyen bejegyzett civil szervezet nem található.

e,) Infrastruktúra
A település teljes területén az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadékcsatorna; a szennyvíz; és a gáz hálózata ki van építve.
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A hírközlési hálózatból a vezetékes telefonnal rendelkezik a település a kábel tv rendszer
kiépítése az önkormányzat jövőbeni tervei között szerepel. A mobil telefonhálózat
lefedettsége szempontjából a terület vegyes mondható, a völgyi elhelyezkedés miatt.

f.) Települési értékek
Épített értékek
Evangélikus templom: - 1775-1786 közötti időszakban épült templom magán hordozza a
barokk kor építészeti jegyeit.
Joób-kúria:

-

1850-1852

közötti

időszakban,

Ybl

Miklós

tervei

alapján

épült,

magasföldszintes romantikus mezőségi kúriaépület.
Pince-sor: - a térség legnagyobb egybefüggő a Csereháti szőlőtermesztést, -és borkultúrát
magán hordozó területe.
Természeti értékei:
Fancsal-patak: - a település völgyének meghatározó felszíni vízfolyása.

g) Gazdaság
A településen 8 db vállalkozásnak van, amelyből 6 egyéni vállalkozás 1 db Bt és 1 db
szövetkezeti formában működik.
A település területe szőlő-, és gyümölcstermesztésre valamint extenzív állattartásra alkalmas,
amelynek gyökerei mai napig megtalálhatók. A gazdaság fellendülését a jelenleg meglévő
szolgáltatásokhoz

kapcsolódó

turizmus

elősegítheti,

valamint

célszerű

a

meglévő

szőlőtermesztést és a borgazdálkodást minél jobban előtérbe helyezni.
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FORRÓ

"a comes curralis hely"

Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3849 Forró, Fő út 62. sz.

elérhetősége:

Tel: 46/587-288
Fax: 46/587-288
E-mail: forroph@skylan.hu

területe:

19,03 km2

lakosság száma:

2 547 fő

lakás állománya:

758 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúj Hernád-folyó völgyében található.

Elérhetőség
A település Encs város déli részével határosan a 3. számú országos főközlekedési mentén
található.
A vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 2 km-re Encsen van.
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Történelme
A település határában talált bronzkori leletek azt bizonyítják, hogy a térség már őskor óta
lakott hely volt.
A települések első ismert okleveles említése 1246-ból IV. Béla király (1235-1270)
uralkodásának idejéből való, „villa Forrow” alakokban. Ezen időszakban, mint várföld
szerepel, de jelentőségére a megnevezése előtt álló „villa” jelző is utal.
A XIII. század második felében 1273-ban amikor Abaúj-vár elvesztette a vármegyében
betöltött központi szerepét, Forró comes curralis azaz a vármegyei székhely lett. A
közigazgatási vezető szerep megszerzése után az 1288 – 1300 közötti időszakban a vármegyei
gyűlések székhelyévé jelölték ki, valamint 1312-ben itt tartják a vármegyei közgyűlést. A
XIV. században tovább fejlődik a település, hiszen a század elejétől esperességi székhelyként
működik és 1319-ben vámszedői jogokat kapott. A kiskirályi rendszer felszámolásával és
Károly Róbert (1307-1342) király általi stabilizáció következtében felértékelődött a Buda –
Kassa közötti hadi, -és kereskedelmi út szerepe, amelynek egyik állomása Forró volt.
A kialakult stabil gazdaság, -és közigazgatási központ miatt fejlődésnek indult a település
társadalma, aminek következtében az 1427. évi összeírás alapján 51 adózó jobbágytelekkel
rendelkezik.
A XVI. században elindultak a település megszerzésért, mint a térség legjelentősebb helyéért
folyó küzdelmek, amely során először 1508-ban Kassa szerzi meg magának, majd 1520-ban a
Diósgyőri Várhoz csatolják, ami után a két királyi rendszer alatt hol I. Ferdinánd, hol, pedig
János király kezére került.
A XVII. században törökök folyamatosan zaklatták, de nem tudták bevenni, mert a kritikus
időszakban 1637-ben Kassa város 100 lovast küldött a védelmére.
A XVIII. század második felétől (1750.) mezővárosi rangot kapott a település, majd a század
végén (1790.IX.1.) a Budapest-Miskolc-Kassa vonalon megnyílik a postája. Az Észak–
Magyarországi felkelések a jól berendezkedett társadalmi szerkezetű és erős gazdaságú
települést nem rázták meg nagyon.
A XIX. században közepétől (1850) postahivatala működik, majd a század végével (1860-tól),
ahogy a vasútosítás elkerüli, folyamatosan csökkeni kezd a térségben betöltött szerepe.
A XX. század elején fellépő filoxéra vész megtépázta az évszázadokon (XIV. századtól)
keresztül, híres Forrói bort adó szőlőterületeket.. A század első felének eseményei és a
világgazdasági válság miatt sokan vándoroltak ki a jobb, nyugodtabb élet reményében
Amerikába.
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A szocializálódás időszaka alatt felállt tanácsa, amely a 60-as években közös tanáccsá
szerveződött valamint létrejött termelő szövetkezete.
A demokratikus rendszerváltás következtében (1989/90) polgármesteri hivatala szerveződött,
és Fancsal településsel körjegyzőséget hozott létre.

Jelenlegi helyzet
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait a forrói körjegyzőségen keresztül
látja el, amely Forró és Fancsal településekből áll. Az Encsi-kistérség egyik legnagyobb
lélekszámú települése ezért a létrejött többcélú kistérségi társulásban meghatározó
jelentőséggel bír.
A település lakosság szerkezet optimálisnak mondható, annak ellenére is, hogy
folyamatosan vannak elvándorlások. Az aktív korúak lakosság között az országos átlagot
magasan meghaladó a munkanélküliek aránya, ezáltal sok a szociális járulékokra szorulók
száma.
A település önálló házi-orvosi rendelővel rendelkezik, ahol az ellátás a hét minden
munkanapján van. A településen a fog-, és a gyermekorvos van; a szakorvosi ellátás valamint
a mentőszolgálat Encs városában biztosított. A településhez legközelebb eső kórház (II.
Rákóczi Ferenc) Szikszó városában található, amely mintegy 20 km-re található.
A településen az önkormányzat intézményekét napközi otthonos óvodai, és általános
iskola működik. Az intézményeket az önkormányzat társulás keretek között tartja fenn, hiszen
fogadja azon környékbeli kis települések iskolakötelezett gyermekeit, ahol az intézmények
fenntartása gazdasági okokból nem megoldott vagy nem lehetséges.
A települési önkormányzat a közművelődés feladatainak végrehajtása érdekében
művelődési házat tart fenn, amelyben a folyamatosan jelentkező rendezvények megtartása
mellett, ifjúsági klub is működik. Az önkormányzat szervezésében a nemzeti ünnepeken kívül
minden évbe a térségi jelentőséggel bíró Szeder fesztivál is megrendezésre kerül.
A település teljes területén az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadékcsatorna; a gáz; - és a szennyvíz hálózata ki van építve. A hírközlési hálózatból a vezetékes
telefon-, és a kábel tv rendszer kiépítése megtörtént. A mobil telefonhálózat lefedettsége
szempontjából a terület jónak mondható.

Települési értékek
Épített értékek
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Római katolikus templom: - a XV. században épült gótikus stílusban, amelyet 1729-ben
barokk stílusúra átépítettek.
Római katolikus kápolna: - 1780-as évekből származó késő barokk stílusú
Fogadó: - a XVIII. században épült barokk stílusú épület
Híres emberek
Forrai-család: régi család, amelynek első ismert őse Chete comes volt, akinek fia Aladár V.
István király nejének tárnokmestere volt és adományként kapta Forrót.

Gazdaság
A településen 72 db vállalkozás van bejegyezve, amelyből 45 db egyéni vállalkozás, 15 db Bt,
1 db szövetkezeti, és 10 db, pedig Kft formában működik.
A településen kialakult gazdasági struktúra a térségben a fejlettek között van, hiszen a
mezőgazdaság mellett megjelent (nem számottevő) az ipar is.
A településen a demokratikus rendszerváltás következtében a kárpótlási folyamtok lezárulása
után megtörtént a mezőgazdaság egyes területein a szerkezetátalakítása, amelyek
következtében gyümölcsösöket telepítettek. Itt található hazánk legnagyobb egybefüggő szeder
és málna ültetvénye, amely 800 családnak ad fizetés kiegészítést. A településen elindult
gyümölcstelepítési folyamat kapcsán kajszi barack ültetvényeket hoztak létre.
A térségben lévő valamikori nagy jelentőséggel bíró extenzív állattartás és szőlőtermesztés
elcsökevényesedett, hiszen jelen időszakra szint csak a saját szükséglet kielégítésre
szolgálnak.
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HERNÁDBŰD
" Kátay Mihály fejedelemgyilkos települése "

Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3853 Hernádbűd, Rákóczi út 43.

elérhetősége:

Tel: 46/385-857
Fax: 46/385-857
E-mail: hernádbud@level datanet.hu

Körjegyzőségi székhelye:
címe:

Abaújkér, Rákóczi út 26.

elérhetősége:

Tel.: 47/532-003,
Fax: 47/532-004
E-mail: abaujker@axelero.hu
Honlap: www.abaujker.hu

területe:

5,91 km2

lakosság száma:

151 fő

lakosság állománya:

70 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúji-térség Hernád-folyó völgyének part élén található.
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Elérhetőség
A település a 3707. számú országos közút mentén, Encs városától Dél-keleti irányban
található, mintegy 5 km távolságban.
A települést a vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 5 km-re Encsen található

Történelme
A település területe az ősidők óta folyamatosan lakott helynek számított, amelyet bizonyít a
Gata völgy fennsíkján elhelyezkedő neolit kori földvár, amelyet a lakosok a mai napig
"pogány várként" emlegetnek. A régészeti feltárások során bizonyosságot nyert, hogy a
földvár környezetében kr.e.IV. században gall törzsek/ gotionok éltek, akik bányaműveléssel
foglalkoztak. A honfoglalás ideje alatt az Aba-nemzettség birtokba vette a vidéket, amelyet
bizonyít a település Árpád korban épült román stílusú temploma.
A település első ismert (de többször átírt) okleveles említése 1246-ból IV. Béla király
(1235-1270) uralkodásának idejéből való "Byud" alakban. Ezen időszakban a Büdi-család
tulajdonában van, amelynek őse az Árpád korban élt Bydi Bachond volt.
A XIII.-XIV. században a település gazdasági fejlődésének indult, amelyet elősegített a
Hernád-folyó közelsége valamint a szőlőtermesztésnek kedvező völgyi elhelyezkedése. I.
Nagy Lajos király (1342-1382) 1348-ban elkobozta a Büdi-család birtokait, amelyet (két
nemzedékkel később) Büdi Miklós feleségének Alsó-Bárczai Klárának édesanyja vásárolt
vissza a család részére. (Zsigmond király (1387-1437) 1388-ban az elkobzott birtokot a
Putnoky-családnak ajándékozza, akiktől történt a visszavásárlás.)
A XV. században a Perényi-család elbirtokolja a települést a Büdi-családtól, ahol ezen
időszakban 13 adózó jobbágyportát tartanak nyilván az 1427. évi összeírás alapján.
A XVI. századra a település olyan mértékben megerősödött, hogy 1565-re a Hernád-folyón
saját malommal rendelkezik. Ezen időszakban még a Perényi-család birtokolja és
valószínűsíthető, hogy ők építenek egy kúriát (kastélyt), amelyet híres lakója után Kátaykastélyként emlegetnek még a mai napig a térségben élő emberek.
Kátay Mihály: - végvári vitéz és a Kálló vár kapitánya volt, akit megvádoltak Bocskai István
erdélyi fejedelem megmérgezésével és e miatt a hajdúk 1607.01.12.-én felboncolták.
A XVII. század első negyedében kezdődő és egyre jobban fokozódó török portyák
következtében a település 1650-re majdnem elnéptelenedik, hiszen ekkor csak 1/2
jobbágyportát tartanak nyilván. A század végére (1696) a jó természeti és mezőgazdasági
adottságokkal rendelkező település jobbágyportái 15-re növekednek.
A Rákóczi-féle Szabadságharc (1703-1711) és az 1711-ben pusztító pestis-járvány az
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elnéptelenítés szélére sodorta ismételten a települést, hiszen 1715-ben csak 4 zsellér családnak
ad otthont.
A Felső-Magyarországi betelepítések következtében a szolgálómentességet kapó zsellérek és
Zemplén vármegyéből a református jobbágyok költöztek ide.
A XIX. század elején a fejlődés ismételten dinamikusnak mondható, hiszen 1828-ra a
lakosság elérte a 444 főt, amelynek gátat szabott a század végén jelentkező kolera-járvány és
a szőlőterületeket pusztító filoxéra-vész.
A XX. század első felében lévő történelmi események (I.-II. világháború) valamint a
világgazdasági válság teljes determinálták a gazdasági és társadalmi fejlődést. A
szocializálódás következtében 1951-ben tanácsa alakul és 1960-ban termelő szövetkezete
szerveződik, amely 1988-ban egyesül az Ináncsi Termelőszövetkezettel.
A demokratikus rendszerváltás (1989/90) következtében polgármesteri hivatala szerveződik
és a közigazgatási feladatainak ellátására körjegyzőséget hoz létre.

Jelenlegi helyzet

a) Közigazgatás
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait az abaújkéri körjegyzőségen keresztül
látja el. Az abaújkéri körjegyzőséget Abaújkér, Abaújalpár, Hernádbűd és Pere települések
alkotják.

b.) Lakosság szerkezet
A település lakosságszerkezete elöregedő. Az aktív korúak lakosság (18-62 év) között az
országos átlagot magasan meghaladó a munkanélküliek aránya és ezáltal jelentős a szociális
járandóságból élők száma.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A településen a háziorvosi ellátás Ináncsi körzeti orvoshoz tartozik, amely heti egy
alakalommal az önkormányzat által biztosított helyiségben rendel.
A lakosok részére a fog-, gyermek-, és szakorvosi ellátás valamint a mentőszolgálat Encs
városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (I. Rákóczi Ferenc) Szikszó
városában található, amely mintegy 24 km-re található.
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Oktatás, nevelés
A településen nevelési és oktatási intézmény nincsen. Az óvodás korú gyerekek társulási
szerződés alapján a perei napközi otthonos óvodába járnak. Az iskola kötelezettek társulási
szerződés alapján az ináncsi általános iskolába járnak.

Kulturális intézmény
Az önkormányzat kultúrházzal rendelkezik, amely alkalmas a településen jelentkező
kulturális igények kielégítésére. A településen a nemzeti ünnepek, a szeretetnap
megrendezésre kerülnek.

d,) Civil szektor
A településen székhelyileg semmilyen bejegyzett civil szervezet nem található.

e,) Infrastruktúra
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna; gáz; és
szennyvíz hálózata ki van építve.
A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon van a kábel tv rendszer jövőbeni kiépítése az
önkormányzat elképzelései között szerepel ki. A mobil telefonhálózat (Pannon, T-mobil,
Vodafone) lefedettsége szempontjából a terület vegyesnek mondható, hiszen a Zempléni
hegység árnyékoló hatása miatt vannak fehér foltok.

f.) Települési értékek
Épített értékek
Református templom: - a XIII. században épült román stílusban, amelyet a XV. században
átépítettek gótikus stílusban, majd 1820-ban nyerte el jelenlegi formáját. A fatornyát 1931ben építették. Harangját (40 kg) 1755-ben öntötték ismeretlen helyen.
Evangélikus templom: - a XVIII. században épült, egyedi megjelenésű épület, amely jelenleg
lepusztuló félben van.
Természeti értékei:
Földvár: neolitkori, sánccal körülvett erődítmény, amelynek csak maradványai, nyomai
láthatók.

g) Gazdaság
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A településen 4 db vállalkozásnak van telephelye, amelyek mind egyéni vállalkozási
formában működnek.
A település jelenlegi gazdaságának fő alkotó eleme a szántóföldi növénytermesztés és a
gyümölcstermesztés. A település elhelyezkedése alapján – Hernád mellett, a Zempléni
hegység közelségében- realitást élvez a turizmus komplex fejlesztése, amely a gazdaság
meghatározója lehet a jövőben. A foglalkoztatási viszonyok javítása érdekében a szőlő
területek és az extenzív állattartásra felélesztése célszerű lenne.
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HERNÁDSZENTANDRÁS
" a Hernád-völgy kistelepülése "

Általános adatok

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3852 Hernádszentandrás, Fő út 41.

elérhetősége:

Tel: 46/456-201
Fax: 46/556-210
e-mail: hszaonk@axelero.hu

területe:

7,00 km2

lakosság száma:

471 fő

lakosság állománya:

62 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúji-térség Hernád-völgyének középső részén a „népi nyelvezet” szerint a
Nagy-Hernád és a Kis-Hernád közötti területen található.

Elérhetőség
A település a 3704. és a 3706. számú országos közút mentén, Encs városától déli irányban
található, mintegy 7 km távolságban.
A települést a vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 1 km-re Ináncson található.

Történelme
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A település környékéről a régészeti ásatások során felszínre került bronzkori és római korból
származó leletek azt támasztják alá, hogy az ősidők óta emberek éltek ezen a vidéken.
Az írásos emlékek alapján megállapításra került, hogy a XIII. században Alynanch és
Felynanch település részek léteztek, amelyek 1329-ben különváltak egymástól és Felynanchból lett a mai Hernádszentandrás település.
A település első ismert okleveles említés 1271-ből V.István király (1270-1272)
uralkodásának idejéből való „Inanch” néven, amikor is a tornai uradalom részét
képezte.
A XIII-XIV. században a Hernád-folyó melletti elhelyezkedése alapozza meg dinamikus
fejlődését, amelynek köszönhetően 1310-ben Felynanch-nak malma van a Hernád-folyón és
1329-ben különválik Alynanch-tól. A település szakadás után Felynanch-ot védőszentjéről
Szent-Andrásnak nevezték el.
A XV. században az átlagosan fejlődő, jó gazdálkodási adottságokkal rendelkező települést
egy- falus nemesi családok birtokolják, amelyeknek az 1427.évi összeírás alapján 10 adózó
jobbágyportájuk van (Bessenyő-család tulajdonában).
A XVI. században kialakuló politikai helyzet következtében –törökök elől- a déli részekről
felhúzódik a település területére néhány egyfalusi birtokos család.
A XVII. században a térségben és a településen folyamatossá váltak a török zaklatások, majd
1635-ben teljesen lerohanják a települést, aminek következtében lakosai 1640-ben
behódolnak.
A török igát (adót) a település lakossága nem sokáig bírta, ezáltal néhány éven belül teljesen
elnéptelenedett.
A XVIII. században a Rákóczi-szabadságharc utáni (1711) betelepítések következtében az
1720-as években zemplén vármegyéből érkeztek ide emberek, akik benépesítették és
újjászervezték a települést. A lakossága 1851-re 550 főre duzzadt fel, amelyet a század végén
bekövetkező kolera-járvány megtizedel.
A XX. század első felében a település lakossága sokat szenvedett, hiszen az I.-II. Világháború
és a világgazdasági válságon kívül, az 1930-as években több természeti katasztrófa is súlytja.
A szocializálódás következtében feláll tanácsa és Termelő Szövetkezet szerveződik, amely
később csatlakozik az inácsi Termelő Szövetkezethez
A demokratikus rendszerváltás (1989/90) következtében polgármesteri hivatala szerveződik
és közigazgatási feladatait Ináncsal közösen körjegyzőségi szinten végzik.
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Jelenlegi helyzet

a) Közigazgatás
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait önállóan, polgármesteri hivatalán
keresztül látja el.

b.) Lakosság szerkezet
A település lakosságszerkezete optimálisnak mondható. Az aktív korúak lakosság (18-62 év)
között az országos átlagot magasan meghaladó a munkanélküliek aránya és ezáltal jelentős a
szociális járandóságból élők száma is.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A településen a háziorvosi ellátás Encs körzeti orvoshoz tartozik, amely heti egy alakalommal
(szerda) az önkormányzat által biztosított helyiségben rendel.
A lakosok részére gyermek-, és fogorvosi ellátás Ináncson; szakorvosi ellátás valamint a
mentőszolgálat Encs városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (I.
Rákóczi Ferenc) Szikszó városában található, amely mintegy 25 km-re található.

Oktatás, nevelés
A településen társulási keretek között napközi otthonos óvoda működik a nevelési feladatok
ellátása és az általános iskolára való felkészítés érdekében.
Általános iskola a településen nem működik, az iskola kötelezett gyerekek társulási szerződés
alapján Ináncsra, Perére és Encsre járnak.

Kulturális intézmény
A településen a nemzeti ünnepek, a szeretetnap megrendezésre kerülnek és minden évben a
nyári időszakban falunap van.

d,) Civil szektor
A településen helyi civil szervezetként működik az Összefogás Hernádszentandrásért
Alapítvány, amely egyik legfőbb célkitűzése a település fejlesztése, és a térségben betöltött
szerepének erősítése.
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e,) Infrastruktúra
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna; a gáz,
szennyvíz hálózata ki van építve.
A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon van, a kábel tv rendszer jövőbeni kiépítése az
önkormányzat elképzelései között szerepel ki. A mobil telefonhálózat (Pannon, T-mobil,
Vodafone) lefedettsége szempontjából a település jónak mondható, hiszen a Hernád völgye
sík terület.

f.) Települési értékek
Épített értékek
Református templom: - az alaptemplom a XIII. században épült román stílusban, amelyet
először 1552-ben majd véglegesen 1792-ben átépítették barokk stílusban. Harangját (70 kg)
1645-ben Wierd György öntötte Eperjesen.
Természeti értékei:
Hernád-folyó: - a település közigazgatási területét csak egy részen érintő felszíni vízfolyás a
térség legnagyobb és legmeghatározóbb zöldfolyosója.
Híres ember
Szendrey László (1899-1959) Hernádszentandráson született református lelkész és költő

g) Gazdaság
A településen 7 db vállalkozásnak van telephelye, amelyből 6 db egyéni vállalkozási, és 1 db,
pedig Kft formában működik.
A település területe a tradicionális mezőgazdaság folytatására a termőföldek (üledékes
talajok) megfelelő minősége miatt alkalmas. A gazdaság előremozdítója a mezőgazdáság
újbóli felélesztése valamint a turizmus lehet, hiszen ennek alap feltétele –látnivalók sokaságaadott a térségben.
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INÁNCS
"a térség hajdúinak fészke"

Általános adatok

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3851 Ináncs, Kossuth út 26.

elérhetősége:

Tel: 46/556-010
Fax: 46/456-101
E-mail: inancshiv@axelero.hu

területe:

10,94 km2

lakosság száma:

1 251 fő

lakás állománya:

414 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúji-térség Hernád-völgyében található a romantikusan szép környezetben
lévő Csíkos-patak vízgyűjtő területén.

Elérhetőség
A település a 3704 számú országos közút mentén, Encs városától déli irányban található, 7,5
mintegy km távolságban.
A településen a Budapest-Miskolc-Kassa nemzetközi vasútvonal mentén található, területén
vasúti megállóhely van.
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Történelme
A település területéről számtalan bronzkori és a római időkből származó leletek kerültek elő,
amely azt bizonyítja, hogy az ősidők óta laktak emberek a vidéken.
A fennmaradt írásos dokumentumok alapján a XIII. században egy falúszerkezeten belül
Alynanch-ot és Felynanch-ot különítettek el, amelyek a XIV. század első felében (1329)
elváltak egymástól és Alynanchból az idők folyamán kialakült a mai Ináncs település.
A település első ismert okleveles említése 1271-ből V.István király (1270-1272)
uralkodásának idejéből való „Inanch” néven. Ezen időszakban a település a királyi birtok
részét képezte.
A XIII.-XIV. században a Hernád-folyó közelsége (jelenléte és a termékeny talaj)
meghatározta a település dinamikus fejlődését, aminek nagy szerepe volt abban, hogy az
összetartozó két településrész kettévált.
A XV. században a település területeiért birtok-perek folynak, amelyek egyes esetekben
erőszakos cselekedetekbe, tettlegességbe mentek át. 1450-ben Olmodi Czudar Jakab rátör
Berencsy Sájár birtokaira azt feldúlja, majd ezután a templomot is kirabolja.
Mátyás király (1458 -1490) hűtlensége miatt Tornai Osvaldtól elkobozta az ináncsi birtokait
és azt a királyhű Gechei Györgynek adta. Ezzel az adományozással megszünt az 1329.-óta
tartó kivételes tornai uradalmi fennhatóság.
A XVI. században a közepes nagyságú települések közé (1565 évi összeírás alapján 13 adózó
jobbágyportával rendelkezik) tartozó Ináncs 1567-ben a török zaklatások következtében
elnéptelenedett. A törökök elleni harcban a település lakossága méltén vívtí ki a térség
megbecsülését, hiszen a temetőbe elbarikádozva magukat felvették a kilátástalan harcot
Hassán pasa seregével szembe. A harcba a település lakosságának nagy zsázaléka elesett a
többieket, pedig rabláncon elhurcolták.
A XVII. század elejére magához térő települést 1602-ben a vidékre érkező hajdúk népesítik
be, amely ezután egy időre a térség hajdúinak „főhadi szállása” lett. 1605-ben tábort vernek itt
a hajdú seregek (15.000-20.000 fő) amelynek kapitányaik egyezkedni kezdenek a vármegye
nemességével jogaik elfogadásáról, valamint nyilt levélben felszólítják Rudolf császárt a
lemondásra. A vármegye nemessége felismerve a Felső-Magyarországot is egyre jobban
fenyegető török veszélyt 1632 telén (október) a településre vármegyei közgyűlést hívott össze
a törökök elleni lovas katonák toborzása céljából. A megszervezett lovasság egy része (50 fő)
1637-ben a településen állomásozik, amelynek terhei olyan mértékben megterhelték a
lakosságot, hogy az 1648-ra 1 adózó jobbágyportára csökkent. A század végére (1696) a
településen 7 adozó jobbágyporta és néhány egy-falus nemes van nyilvántartva, amelyet a
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Rákóczi-féle szabadságharc (1703-1711) és az 1711-ben pusztító pestisjárvány majdnem
elnéptelenített. Az Észak-magyarországi benépesítési folyamat során (1720-1750) a
településre zemplénből és a szepességből érkeznek emberek, akik a XIX. század első felére
egy közepes nagyságú falut építenek ki és népesítenek be. A század végén jelentkező kolera
járvány és a XX. század elejei filoxéra-vész a fejlődést és a gazdaságot ismételten
visszavetette.
A XX. század első felében a település fejlődését az I.-II. Világháború és a világgazdasági
válság determinálta. A szocializálódás következtében feláll tanácsa és Termelő Szövetkezet
szerveződik, amelyről bebizonyosodott, hogy az idők folyamán a térség egyik meghatározója
lett.
A demokratikus rendszerváltás (1989/90) következtében polgármesteri hivatala szerveződik
és közigazgatási feladatait körjegyzőségi szinten végezte.

Jelenlegi helyzet

a) Közigazgatás
A település önkormányzata a közigazgatási feladatait önálló polgármesteri hivatal fenntartása
útján látja el.

b.) Lakosság szerkezet
A település lakosságszerkezete optimálisnak mondható. Az aktív korúak lakosság (18-62 év)
között az országos átlagot magasan meghaladó a munkanélküliek aránya, amely egy torzult
képet mutat.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A településen a háziorvosi ellátás Encs körzeti orvoshoz tartozik, amely heti rendszerességgel
az önkormányzat által biztosított helyiségben rendel.
A lakosok részére gyermek, -és fogorvosi ellátás helyben van; a szakorvosi ellátás valamint a
mentőszolgálat Encs városában biztosított. A településhez legközelebb eső kórház (I. Rákóczi
Ferenc) Szikszó városában található, amely mintegy 22 km-re található.

Oktatás, nevelés
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A településen napközi otthonos óvoda és általános iskola is működik, amelyet a környező kis
településekkel együtt társulásban tart fenn az önkormányzattal együtt. Az óvoda 2 csoporttal,
az általános iskola, pedig művészeti alapiskolaként működik.

Kulturális intézmény
Az önkormányzat a település kulturális feladatainak ellátása céljából többfunkciós
Közművelődési Központot és Könyvtárt üzemeltet, ahol dalkör és tánccsoport működik.
A településen a nemzeti ünnepek megrendezésre kerülnek, és minden év augusztus 20-án
falunap van.

d,) Civil szektor
A településen a térségben kiemelkedő civil élet van kialakulóban.
Kiművelt Emberfőkért Közalapítvány, amelynek célja a tehetséges de szociálisan hátrányos
helyzetben lévő fiatalok támogatása.
Pro Ecclesia et Populo Alapítvány, amelynek fő tevékenysége a közösségi ház építése,
működtetése és kreatív tevékenységek végzése.
Ináncsi Közösségi Sport Egyesület, amelynek célja a települési sportélet szervezése és a
jelentkező sport igény kielégítése (labdarugó és természetjáró szakosztálya van)

e,) Infrastruktúra
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna; a gáz; és a
szennyvíz hálózat ki van építve.
A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon rendszer ki van építve, a kábel tv hálózat kiépítése
folyamatban van. A mobil telefonhálózat (Pannon, T-mobil, Vodafone) lefedettsége
szempontjából a terület jónak mondható, hiszen a Hernád-völgye sík terület.

f.) Települési értékek
Épített értékek
Római katolikus templom (Ináncs) - 1774-ben épült barokk stílusban (a Keglevich-család
építette)
Természeti értékei:
Csíkos-patak: - a település területén lévő pataknak van olyan folyási szakasza, amely egy
specifikus mikrokörnyezetet alakított ki, ahol több a térségben kuriózum számba menő
vízimadár fészkel.
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g) Gazdaság
A településen 34 db vállalkozásnak van székhelye, amelyből 26 db egyéni vállalkozás, 3 db
Bt, 4 db Kft és 1 db szövetkezeti formában működik.
A település gazdasági alapját a szántóföldi növénytermesztés valamint a gyümölcstermesztés
adja, hiszen a térség ezen területe a mezőgazdaság táptalaja. A településen vissza fejlődött a
szőlőtermesztés és az extenzív állattartásra, amelyek felélesztése fontos lenne. A gazdaság
mélypontról történő kimozdításában nagy szerepet kaphat a turizmus.
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MÉRA
" a Mérai-család ősi fészke "

Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3871 Méra, Fő út 1.

elérhetősége:

Tel: 46/526-202
Fax: 46/460-101
E-mail: polg.hiv.mera@axelero.hu

területe:

15,14 km2

lakosság száma:

1 792 fő

lakosság állománya:

573 db

Elhelyezkedése
A Hernád-folyó völgyében, a Bélus-patak mellett található, keletről a Csereháti dombság,
nyugatról pedig a zempléni-hegység peremterületének koszorújában.

Elérhetőség
A település a 3. számú főközlekedési út és a 3706. számú országos közút mentén, Encs
városától északi irányban található, mintegy 4 km távolságban.
A településen a Budapest-Miskolc-Kassa nemzetközi vasútvonalnak megállóhelye van.
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Történelem
A település területén az ősidők óta laktak emberek, amelyet bizonyít a (Felső) Méra határában
lévő, őskori földvár maradványai valamint a Bélus-patak mellett elhelyezkedő késő bronzkori
lelőhelyek.
A honfoglalás ideje alatt a település területét nem szállták meg, de az Újvár felépítéskor az
Aba-nemzettség, mint vártartozékot birtokba vett és benépesített. A kereskedelmi útvonal
közelsége valamint a térséghez mérten jó táptalaj megléte miatt a XII. századra egymás
mellett Al-Méra és Felw.Mera néven két település alakult ki, amelyek közül a tatárjárás idején
(1241-42) a Tekus ispán birtokát képező Al-Mera elpusztult.
A település első ismert okleveles említése 1256-ból IV. Béla király (1235-1270)
uralkodásának idejéből való "Mera" néven.
Az elpusztult Alsó-Mérai részt Tekus ispán az ország-újjászervezés időszakában feléleszti,
amelyet V. István (1270-1272) 1271-ben a korona-birtokába helyezi. A területet IV. László
(1272-1290) 1273-ban visszaadja a Tekus-család részére "Wlmera" néven.
Mérai-család: -kihalt család, amelynek őse Bugachi István mester volt, aki 1293-ban a Méra
nevű birtokot megvette Tekus comes fia László mestertől. Bugachi István és utódai a birtok
után 1319-ben felvettek a Méra családnevet. Mérai Miklósnak és testvérének Lászlónak
Zsigmond király 1432-ben Pármában címert adományozott.
A XIV. század elején 1302-ben Bogáti István a püspöktől engedélyt kapott arra, hogy AlsóMérán kápolnát építsen. A kápolna felszentelésétől kezdve a település részek gazdasági életén
túl a társadalmi életük is kettéválik.
AXV. századig a települések lakossága növekszik, ami az 1427-es összeírás alapján 39 adozó
jobbágyportából áll (18 db Felső-Mérán és 21 db Alsó-Mérán).
A XVI. századra Felső-Méra térségben betöltött gazdasági szerepének megerősödését mutatja,
hogy 1530-ban itt tartják a vármegye nemesi közgyűlését, valamint, hogy 1565-ben 2 malmot
építenek a Hernád-folyón. A török betörése az országban és a déli részeken történő dúlásai
következtében a térségbe menekülő horvátok meghatározó része itt Felső-Mérán telepedik le.
A XVII. században történő Felső-Magyarországi forrongások következtében a települések
kiveszik a részüket a katonai hadmozdulatokból is, hiszen 1620-ban Felső-Mérán tábori
közgyűlést rendeznek valamint 1632-ban Alsó-Mérán Szentmiklósi Tamás lovasparancsnok
mustrát tart. A térséget elérő török portyák 1639-ben elnéptelenítik, majd elpusztítják AlsóMérát, és a Felső-Mérai lakosságot a Hernád-folyón túlra kergetik. Az 1673-ban a meghódolt
Felső-Mérát is felégetik a törökök.
A településen birtokkal rendelkező Puki András fiai István és Márton részt vettek az 1678-ban
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kezdődő Thököly-féle Szabadságharcban. Puki István a harcok folyamán életét vesztette, Puki
Márton, pedig a szabadásharc bukása után Apaffy erdélyi fejedelem udvarába menekült.
Puki-család: -Ősi nemesi család, amely a Pok vagy Puk nemzettségből származik.
Felső-Magyarországon (Borsod vármegyében) először, Puki Péter tűnik fel 1590-ben, akinek
a fia András nőül vette Balai Katalint 1603-ban és feleségének birtokára Alsó-Mérára
költözik.
A Felső-Magyarországi felkelések következtében a települések tartalékai elfogynak, aminek
következtében a Rákóczi-féle Szabadságharc végére (1711) Alsó-Mérán két jobbágytelek
volt, Felső-Méra, pedig teljesen elnéptelenedett. Az 1720-1750 közötti időszakban elkezdődő
betelepítések által a településekre a szepességből magyar és tót betelepülők érkeztek. A
települések 1750 után dinamikusan fejlődésnek indultak, amelyek következtében 1828-ra a
lakosság száma Felső-Mérán 1.065 főre, Alsó-Mérán, pedig 500 főre növekedett.
A XIX. században a fejlődésnek gátat szabott a nagybirtok, a település lakosságát
megtizedelte a kolera járvány valamint a szőlőterületeket megtépázta a filoxéra-vész.
A XX. század első felében lévő történelmi események (I.-II. világháború) valamint a
világgazdasági válság teljesen rányomták bélyegüket a fejlődésre. A II. világháború utáni
időszakban 1950-ben egyesítik Alsó-Mérát és Felső-Mérát, amely a „Méra” nevet kapja. A
szocializálódás következtében feláll tanácsa és a valamikori különálló települések Termelő
Szövetkezete 1966-ban egyesül Új Élet TSZ néven.
A demokratikus rendszerváltás következtében (1989/90) a közigazgatási feladatait önálló
polgármesteri hivatala útján látja el.

Jelenlegi helyzet

a) Közigazgatás
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait önálló polgármesteri hivatalán keresztül
látja el.

b.) Lakosság szerkezet
A település lakosságszerkezete a szociálisan hátrányos helyzetűek felé el van eltolódva. Az
aktív korúak lakosság (18-62 év) között az országos átlagot magasan meghaladó a
munkanélküliek aránya.

c,) Szolgáltatás
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Orvosi ellátás
A település rendelkezik önálló háziorvossal aki a saját egészségházában végzi a rendelést.
A lakosok részére a fog-, gyermek és szakorvosi ellátás valamint a mentőszolgálat Encs
városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (I. Rákóczi Ferenc) Szikszó
városában található, amely mintegy 30 km-re található.

Oktatás, nevelés
A település körzetesítés nélküli napközi otthonos óvodával és általános iskolával (Dayka
Gábor nevével fémjelzett) rendelkezik.

Kulturális intézmény
A település önálló kultúrházzal és az általános iskolában a lakosság részére igénybe vehető
könyvtárral rendelkezik. A településen a nemzeti ünnepek és a szeretete nap megrendezésre
kerülnek, valamint minden év augusztus 19-20-án falunap van.

d,) Civil szektor
A településen a Lungo Drom helyi szervezetének van székhelye, amely folyamatos
programjaival elősegíti a romák társadalmi integrációját.

e,) Infrastruktúra
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna; a gáz és a
szennyvízcsatorna hálózat ki van építve.
A hírközlési hálózat a kor színvonalának megfelelő, hiszen vezetékes telefon és kábel TV
rendszer is ki van építve. A mobil telefonhálózat (Pannon, T-mobil, Vodafone) lefedettsége
szempontjából a terület jónak mondható.

f.) Települési értékek
Épített értékek
Református templom (alsó): - 1893-ban épült (Molnár Mihály mester építetett), amely
barokkos stílusjegyeket hordoz magán. Harangját (80 kg) Szlezák Rafael öntötte 1949-ben
Rákospalotán.
Református templom (felső): - 1332-ben középkorú román stílusú templom (1595-óta a
reformátusoké) állt a településen, amely 1794-ben leégett, de a helyén 1795-1811 közötti
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időszakban újjáépítették jelenlegi formájában. Harangját (100 kg) Szlezák László öntötte
1934-ben Budapesten
Purghy-kúria: - A XVII. században (1810.) épült, klasszicista stílusú mezőségi kúria épület.
Természeti értékei:
Bélus-patak: - a térség egyik meghatározó felszíni vízfolyása, amely egyedisége mellett
zöldfolyosó jelleggel is bír.

g) Gazdaság
A településen 34 db vállalkozás van bejegyezve, amelyből 3 betéti társaság és 31 egyéni
vállalkozás formában működik.
A településen a mezőgazdaság mellett megjelent az ipari termelés is, amely már egy egységes
gazdaság kialakulásához vezethet. A település területe szőlő-, és gyümölcstermesztés mellett
az ipari termelésre is alkalmas, hiszen a 3 sz. főközlekedési út és a Budapest-Miskol-Kassa
vasúti főútvonal mentén helyezkedik el.
Az állattartás vissza szorult a turizmus, pedig még nem alakult ki olyan szinten, hogy azzal a
gazdaságba komolyan számolni lehessen.
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PERE
" a Perei-család ősi fészke "
Általános adatok:

Polgármesteri Hivatal:
címe:

3853 Pere, Rákóczi út 1.

elérhetősége:

Tel: 46/385-603
Fax: 46/385-603
E-mail: ko749@koznet.hu

Körjegyzőségi székhelye:
címe:

3882 Abaújkér, Rákóczi út 26.

elérhetősége:

Tel.: 47/532-003,
Fax: 47/532-004
E-mail: abaujker@axelero.hu
Honlap: www.abaujker.hu

területe:

9,53 km2

lakosság száma:

366 fő

lakás állománya:

171 db

Elhelyezkedése
A történelmi Abaúji-térség Abaúj hegylábfelszínének tájegységében található a Hernád folyó
part élén.

Elérhetőség
A település a 3704 és a 3707. számú országos közutak mentén, Encs városától déli irányban
található, mintegy 8 km távolságban.
A települést a vasút nem érinti, a legközelebbi megállóhely 4 km-re Ináncson van.

Történelme
A település területét az ősidők óta lakják az emberek, amelyet bizonyít a határában található
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ős-, és ókori temetők valamint az avar-, és vaskori régészeti leletek. A honfoglalás ideje alatt
az Aba-nemzettség birtokba vette a területet.
A település első ismert okleveles említése 1282-ből IV. László király (1272-1290)
uralkodásának idejéből való "Pere" alakban. Ezen időszakban az Aba-nemzettséghez
tartozó Bárczai-család birtokolja.
A XIII.-XIV. században a település, elhelyezkedése következtében -a Hernád-folyó mellett a
fennsík védelmében- a nemesi családok körében "keresettnek" számított, amelyet az mutat,
hogy tulajdonlásáért folyamatosan birtokperek folynak. A perek közül kiemelkedő az 1310-es
Kéri-Fekete per, ahol Kéri Miklós rátört Fekete Miklós fiaira, hogy elbirtokolja Perei javaikat;
valamint az 1326.-os Pethen per, amelyben úgy elmérgesedett a Perei és a Büdi
földbirtokosok között a helyzet, hogy írásban rögzítésre került a két falu határa.
A települések először 1330-ban tűnik fel a Pere-család, amely egyfalus-birtokos családnak
számított.

A XV. században a település lakossága megnövekedett, aminek következtében az 1427. évi
összeírás alkalmával a Bárczai-család 13 adózó jobbágyportát számlált.
A XVI. században kialakuló bizonytalan politikai helyzet következtében -törökök
megjelenése- a településen megjelenik néhány egyfalusi birtokos család, amelyek közül 1565ben a Pere-család 7 és 1/2 jobbágyportával rendelkezett.
A XVII. században a török zaklatások folyamatossá válnak a térségben, de a település a jó
természeti adottságai miatt (Hernád folyó közelsége) 1640.-ig ellenáll. A behódolt lakosság az
adó terhek miatt néhány év alatt elnéptelenedik. A század végére (1696) 8 jobbágyportája
ismételten benépesedik, amelyet a Rákóczi-féle Szabadságharc (1703-1711) és a pestis
járvány (1711) az 1711-es évre 3 jobbágyportára fogyaszt.
A Felső-Magyarországi betelepítések során a Bárczai-család már 1715-ben ruszinokat hoz be
a településre. Az alapítása óta a "három halom" alatt helyezkedett el település de a XVIII.
századi betelepítések következtében a megépülő Bárczai kastély köré szerveződött. A XIX.
században a gazdaság fejlődésének gátat szabott a nagybirtokosi szerkezet, amelyeket csak
tetézett a század végén jelentkező kolera-járvány és a XX. század elején a szőlő területeket
megtámadó filoxéra-vész.
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Jelenlegi helyzet

a) Közigazgatás
A települési önkormányzat a közigazgatási feladatait az abaújkéri körjegyzőségen keresztül
látja el. Az abaújkéri körjegyzőséget Abaújkér, Abaújalpár, Hernádbűd és Pere települések
alkotják. Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás egyik mikro-térségének a vezető települése,
amely ezáltal fontos szerepet tölt be a térség fejlődésében, fejlesztésében.

b.) Lakosság szerkezet
A település lakosságszerkezete optimálisnak tekinthető, de az utóbbi időkben az elvándorlás
volt a jellemző. Az aktív korúak lakosság (18-62 év) között az országos átlagot magasan
meghaladó a munkanélküliek aránya és ezáltal jelentős a szociális járandóságból élők száma.

c,) Szolgáltatás
Orvosi ellátás
A településen a háziorvosi ellátás Ináncsi körzeti orvoshoz tartozik, amely heti egy
alakalommal az önkormányzat által biztosított helyiségben rendel.
A lakosok részére a fog-, gyermek-, és szakorvosi ellátás valamint a mentőszolgálat Encs
városában van biztosítva. A településhez legközelebb eső kórház (I. Rákóczi Ferenc) Szikszó
városában található, amely mintegy 25 km-re található.

Oktatás, nevelés
A településen társulási szerződés alapján fenntartott napközi otthonos óvoda működik. Az
iskola kötelezett gyerekek részére az 1-4. osztály a településen biztosított az 5-8 osztályosokat
társulási szerződés alapján Encsre és Ináncsra járnak.

Kulturális intézmény
Az önkormányzat kultúrházzal rendelkezik, amely alkalmas a településen jelentkező
kulturális igények kielégítésére. A településen a nemzeti ünnepek, a szeretetnap
megrendezésre kerülnek és minden év farsangi bált szerveznek.

d,) Civil szektor
A településen székhelyileg semmilyen bejegyzett civil szervezet nem található.
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e,) Infrastruktúra
A településen az időjárás biztos út; az elektromos; az ivóvíz; a csapadék-csatorna; gáz; és
szennyvíz hálózata ki van építve.
A hírközlési hálózatból a vezetékes telefon van a kábel tv rendszer jövőbeni kiépítése az
önkormányzat elképzelései között szerepel ki. A mobil telefonhálózat (Pannon, T-mobil,
Vodafone) lefedettsége szempontjából a terület vegyesnek mondható, hiszen a Zempléni
hegység árnyékoló hatása miatt vannak fehér foltok.

f.) Települési értékek
Épített értékek
Református templom: - 1813-ban építették (vagy alakították át a régiből) és a padlózata alatt
található a Bárczay-család kriptája. Harangját (100 kg) 1873-ban Walser Ferenc öntötte
Pesten.
Bárczai kastély: - 1820-ban épült klasszicista stílusú kastélyépület a kiszolgáló épület
együttessel.
Természeti értékei:
A település területén olyan geológiai formák –suvadások- vannak, amelyek nagy
jelentőséggel bírnak, kutatásuk folyamatban van

g) Gazdaság
A településen 5 db vállalkozásnak van telephelye, amelyből 4 db egyéni vállalkozási, 1 db,
pedig Bt formában működik.
A település gazdaságának fő alkotó eleme a szántóföldi növénytermesztés és a gyümölcs
termesztés, valamint az utóbbi időszakban kiemelt hangsúlyt kapott a turizmus. A gazdaság
fejlődését vonhatná maga után a szőlő területek és az extenzív állattartásra felélesztése
valamint egy átgondolt turisztikai szolgáltatási rendszer kialakítása.
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Az Encsi mikrotérség összefoglalója
A kistérség központjában, a Hernád-völgyében 146 km2 területen helyezkedik el. A
mikrotérség lakóinak száma 15682 fő, településeinek száma 11. Az egész Encsi kistérség
viszonylatában ebben a mikrotérségben élnek a legtöbben.
Itt található a kistérség központja, amely egyben a kistérség egyetlen városa is, a 7220
lakosszámmal rendelkező Encs. A kistérségi további nagyobb települései szintén ebbe a
mikrotérségbe tartoznak: Forró (2507 fő), Méra (1784 fő), Ináncs (1240 fő). 500 fő feletti
települések: Abaújkér, Csobád. 500 fő alatti: Fancsal, Hernádbűd, Hernádszentandrás, Pere.
Csupán egyetlen településen élnek 100 fő alatt: Abaújalpár. A megye központ Miskolc
Encstől 35 km-re van, míg a történelmi hagyományokkal rendelkező Kassa városa 30 km-re.

Természeti adottságok és viszonyok

Domborzat
A térségben a tengerszint feletti magasság 100m-350m, a Hernád völgyéhez közelebb
eső területekre az alacsonyabb, a távolabb eső részekre a magasabb értékek a jellemzőek. A
terület felszíne északról-déli irányban fokozatosan lejt. A felszín jelenlegi kialakításában a
lejtős tömegmozgásoknak volt meghatározó szerepük. Geológiailag jellemző, hogy É-ról D-re
terjedelmes hordalékkúp terül el, jelentős betonkavics készlettel, amely a felszínen található,
bányászata jelenleg is folyik.

Éghajlat
Az éghajlati adottságok közül – mivel a mezőgazdasági termelést nagyban befolyásolja
– meg kell említeni, hogy országos viszonylatban a Hernád völgyében a legkisebb a hótakaró
vastagsága. A kistérség éghajlata kontinentális. Mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz
éghajlat a jellemző. Az évi napfénytartam 1850-1900 óra körül van. Az évi átlaghőmérséklet
9,0-9,5 oC, a nyári félévé 15-16 °C. A fagymentes napok száma kevesebb mint 165 nap, ami
nem kedvez a fagyérzékeny növényeknek. A csapadék évi átlagmennyisége: 600- 640 mm, a
nyári félévben 370-380 mm eső valószínű. A hóborította napok száma 40-45 nap.
Leggyakoribb szélirány az É-i. Az évi napfénytartam kevesebb, mint 1850 óra, az országban
itt a legfelhősebb az égbolt, a felhős napok száma átlagosan 110.
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Az éghajlati adottságok közül – mivel a mezőgazdasági termelést nagyban befolyásolja –
meg kell említeni, hogy országos viszonylatban a Hernád völgyében a legkisebb a hótakaró
vastagsága.
Vízrajz
A mikrokörzet természeti adottságainak legfőbb meghatározója a Hernád folyó. A folyó
völgye természetes közlekedési folyosót jelent a szlovák határ illetve Miskolc felé. A Hernád
teljes hossza 282 km, ebből 106 km hazánk, 24 km pedig a mikrokörzet területén van A
Hernáddal párhuzamosan folyik a belőle kiágazó és bele visszatérő Bársonyos csatorna, mely
régen a vízimalmok egész sorát hajtotta. A Hernád és a Bársonyos vizét ma is nemcsak
öntözésre használják, hanem Gibártnál egy kisebb vízierőművet is építettek rá. Adottságai a
vízi turizmus (sporthorgászat, vízi túrák) számára is kedvezőek.
A folyó a meghatározója a terület függőleges tagoltságának is. A csereháti települések
függőleges tagoltsága erősebb, a meredekebb lejtők szántónak nem alkalmasak. A meleg
lejtős területek azonban gyümölcstermesztésre kiválóak, míg a hűvös lejtők az erdészeti
művelésnek kedveznek. A Hernád völgyi településekre alacsony fekvés és a kis tagoltság, sík
vagy csak lankásan lejtő egységes felszín a jellemző. A folyó feltöltő munkájának
eredményeként itt a tágabb térséghez viszonyítottan jobb minőségű földeken gazdálkodhatnak
az emberek, az itteni földek átlagos aranykorona értéke 17 körüli, 9 és 22 közötti.

Növényzet
Alapvetően a szubmontán középhegységi erdőtársulások a jellemzőek a térségre. A
Hernád folyó mentén ártéri galéria és puhafa ligeterdők húzódnak, egyébként vegyes
állományú, lombhullató erdő a természetes növényzet. Összefüggő erdőkként cseres tölgyesek
és telepített akácerdők váltják egymást. Jelentős méretű összefüggő erdőterületek az északi
vidéken találhatók. Közöttük ezidáig ember által kevésbé bolygatott ún. őstölgyesek is. Az
erdőgazdaságilag hasznosított területeken lágy és kemény lombos erdők díszlenek.
Legjellemzőbb nyílt társulások a kaszálórét és mocsárrét társulások. és a legelőként használt
bokros területek.
Állatvilág
Az intenzív mezőgazdálkodás csak néhány apróbb szigetet hagyott meg a természetes
élővilágnak. A réteken, legelőkön jelentős ürgekolóniák találhatók, melyek a táplálékláncban
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a zempléni madarak táplálékaként szolgálnak. A Hernád magaspartjain gyurgyalag fészkel, a
folyó mentén költ a jégmadár, a billegető, a cankó és a kislile.

Talajadottságok
Talaját tekintve változó. Délen a vízfolyások hatása érvényesül. Észak felé haladva egyre
gyengébb minőségű, végtelenül kötött talajjal találkozhatunk. Található folyami hordaléktalaj,
barna erdőtalaj és a vályogtalajok különböző formái (gyengén kötött, kötött és erősen kötött).
A terület legnagyobb részén nyirokszerű agyagon és agyagos, löszös üledéken kialakult
agyagbemosódásos barna erdőtalaj van. Dél felé haladva barnaföld és csernozjomos barna
erdőtalajok váltják fel. A folyóvölgyben réti öntéstalajok a jellemzőek. A talajok
termőképessége változó, átlagosan 10 AK, 4 AK-tól a 15 AK-ig.
A folyó feltöltő munkájának eredményeként a Hernád-völgyében a tágabb térséghez
viszonyítottan is jobb minőségű földeken gazdálkodhatnak az emberek, az itteni földek
átlagos aranykorona értéke 17 körüli, 9 és 22 közötti.

Gazdaságföldrajzi leírás

A kistérség hagyományosan mezőgazdasági területnek számít, az itt élők mindig is
gazdálkodtak és az utóbbi időkig is a fő jövedelemforrás a mezőgazdaság volt.
A mezőgazdaságban a szántóföldi növénytermesztés mellett a kertészeti ágazatok is
jelentőséggel bírtak, sőt öntözéses művelés is folyt a Hernád menti területeken. A nyolcvanas
években nagyarányú intenzív gyümölcsösök telepítése folyt. Sajnos, a fejlett szarvasmarha
tenyésztés és a juhászat a piac hiánya miatt visszafejlődött.
A csehszlovák, majd a szlovák határ, ami ketté szeli a történelmi gazdasági régiót,
speciális helyzetet alakított ki az elmúlt évszázadban. Az egész kistérség féloldalas gazdasági
fejlődési pályára kényszerült. A közlekedés, szállítás, kereskedelem, csak Magyarország felé
irányult, elhaltak a Kassa és Lengyelország felé kialakult gazdasági csatornák Így a térség
gazdasági potenciáljának optimális kihasználása az egyensúlyvesztés következtében nem
felére, hanem jóval nagyobb mértékben redukálódott. Ezt a folyamatot a szocializmus Borsodi
iparfejlesztési irányzata tovább torzította.
Ennek hatásai a mai napig érezhetőek. Nagyrészt felelősek a térség hátrányos helyzetéért
is.
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A rendszerváltás után a térség szereplői ennek az örökségnek a feloldásán fáradoztak
illetve fáradoznak ma is.
Az elkövetkezőkben fokozatosan kihasználásra kerülnek azok a természeti erőforrások,
melyek a térségnek sajátosságai. Ezek között vannak a legkedvezőbb mezőgazdasági
feltételekkel rendelkező Hernád-menti síkvidékek (termékeny talaj, öntözési lehetőség), a
északi részek dombvidékei a maguk erdeivel, vadpopulációikkal, erdei gyümölcseivel,
valamint a gyümölcstermesztésre alkalmas éghajlatukkal és talajjal.
A másik lehetőség a szlovák határ (Kassa) közelsége, melynek szabadabbá tételével az
elveszett egyensúly visszaállítható.
A gazdaságföldrajzi adottságok az elmúlt három esztendőben jelentősen nem
változtak. A kistérség – az új konstelláció miatt természetesen – örökli az „érkezett
települések” sajátosságait is, melyek sok dologban hasonlítanak egymásra.

Demográfiai helyzet és folyamatok

A mikrokörzet összlakossága 1870 és 2002 között a másfélszeresére növekedett, ami
végül is négy település (Ináncs Forró, Encs, Méra) népességszámának növekedését jelenti.
Mindegyik közvetlenül a 3-as számú főútvonal mentén fekszik. Az össznépesség mintegy
15%-a 60 éven felüli. Ez az arány bizonyos eltéréseket takar. Azokon a településeken,
amelyek az elmúlt mintegy 100 év alatt jelentősen veszítettek képességükből, az idősebb
emberek aránya nagyobb – a legmagasabb, 46 % Abaújalpáron –, míg a dinamikusabban
fejlődő településeken ez az érték 14 % alatt marad. Ezeken a településeken a gyerekek száma
és aránya is nagyobb.
A felnőtt korú népesség iskolai végzettségére és szakképzettségére jellemző, hogy a 18
éven felüli lakosságból kb 30% végezte el a középiskolát és 5% rendelkezik felsőfokú
végzettséggel.
Cigány népesség nagyobb, 800 főt meghaladó számban él Forrón és Encsen.

Települési szerkezet, közigazgatási rendszer

A térségben a legdinamikusabban fejlődő település, a mikrokörzet és a jóval nagyobb
térség központjaként megjelenő Encs. Encs megerősödésében az első lépést a vasútvonal
kiépítése, a vasútállomás idekerülése jelentette. Az egykor mintegy 300 fő lakossal
rendelkező falut Kassa elvesztése után tudatosan fejlesztették a város nélkül maradt csonka
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Abaúj vármegye központjává. 1984-ben a várossá nyilvánítás elérése érdekében
hozzácsatolták Gibártot, Fügödöt és Abaújdevecsert, amelyek most is Encshez tartoznak és
nem is tervezik a különválást. A kisváros egy nagyobb térség gazdasági, kereskedelmi és
általános ellátó központja.
Térségi léptékben jelentős, 1000 fő feletti népességszámmal rendelkeznek még Forró
(2423), Méra (1695), Ináncs (1197), Szalaszend (1162)
Bár Forró történelmi hagyományai sokkal messzebbre nyúlnak vissza, mint Encsé
(mezővárosi fejlődés, a polgáriasodás beindulásának jeleit a volt postakocsi állomás is jelzi),
mégis elmaradt a szomszédos Encs mögött.
Szoros közigazgatási jellegű együttműködés fűzi össze az egy körjegyzőséghez tartozó
településeket. Körjegyzőség működik Abaújkéren (Abaújalpár, Pere, Hernádbűd) és Forrón
(Fancsal), a többi település önálló jegyzővel rendelkezik.

A mikrotérség foglalkoztatási, munkanélküliségi, jóléti és jövedelemviszonyai
Munkaerőpiaci helyzet
A pályakezdők az elhelyezkedésük érdekében működtetett eszközeink és programjaink
ellenére még mindig jelentős, a megyei átlagtól jóval nagyobb arányban képviseltetik
magukat a munkanélküliek között.
Magas továbbá a 8 osztály el nem végzők, a 8 osztállyal rendelkezők aránya még a
fiatalabb korosztály tekintetében is.
Az elmúlt évekhez képest mérten az arányok szinte alig változtak, stagnálás
tapasztalható.
A gazdálkodóknak az improduktív létszám optimális szinten tartására irányuló
törekvéseire lehet következtetni abból, hogy a nem fizikai állományba tartozók létszáma 4
évre visszamenőleg alig változott.
Továbbra is rendkívül magas, 60 % a regisztráltak között a szakképzetlenek aránya. A
még befejezett általános iskolai végzettséggel sem rendelkezők állandósult 20%-os hányada a
minőségi közvetítésnek sok esetben komoly akadálya. A termelő tevékenységet folytató
munkáltatók még segédmunkás munkakörben sem szívesen alkalmazzák őket, a közhasznú
foglalkoztatásba történő bevonásuknak alkalmanként objektív feltételei hiányoznak (pl.:
behatárolt keretszám).
A szakmával rendelkezők közül a megfelelő felkészültséggel és kellő motivációval bírók
általában viszonylag rövid idő elteltével munkába helyezhetőek, még akkor is, - mint azt több
példa bizonyítja -, ha nem tanult szakmájukban ajánlanak fel részükre kereseti lehetőséget.
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A felsőfokú végzettségűek zöme tapasztalataink szerint rövid időt tölt munkanélküli
státuszban. Vagy keresnek és találnak maguknak munkahelyet, vagy vállalkozás keretén belül
gondoskodnak megélhetésükről.
Az a néhány kivétel, aki huzamosabb ideje szerepel regiszterünkben, vagy az idősebb
korosztályhoz tartozik, vagy mentális leépülésük olyan mértékű, hogy az munkavállalásukat
szinte lehetetlenné teszi.
1990-ben az aktív keresőknél meghatározó volt az ingázók aránya. Mára ez az utóbbi
adat lényegesen, közel ötszörösére növekedett. A munkanélküliek száma 1994-ben érte el
csúcspontját, azóta a regisztrációból való kikerülés, rokkant nyugdíjazás, kényszervállalkozás,
ill.

az

önkormányzatok

közhasznú

foglalkoztatási

programjai

miatt

a

regisztrált

munkanélküliek száma jelentősen csökkent. Jelenleg mintegy 1400 fő részére kellene munkát
biztosítani a mikrokörzetben. A legnagyobb munkanélküli tömeg az Encs, Forró, Méra,
településekben koncentrálódik.
Jóléti, jövedelmi viszonyok
Átlagkeresetekről nem áll rendelkezésünkre konkrét számadat, a helyi munkaügyi
központ tájékoztatása alapján elmondható, hogy az átlagkereset a kistérségben a
minimálbérhez közeli érték.

Infrastrukturális ellátottság
Úthálózat
A kistérség közlekedési tengelyét a Hernád völgyében futó 3-as számú nemzetközi
főútvonal jelenti, ezen keresztül van összeköttetése Szlovákia (közvetlenül Kassa) és Miskolc
felé. A Hernád völgye egyébként már a római korban jelentős közlekedési útvonal volt, itt
vezetett egykor a Via Magna. Jelenleg az út, az un. TINA közlekedési folyosó része.
Az új, korszerű kialakítású útvonal közvetlenül kapcsolódik a 3-as autópályához,
valamint (a kistérség hagyományos központjaként számon tartott) Kassához, ahol nemzetközi
repülőtér működik, így a térség számára gazdasági tengelyként jelenik meg. A repülőtér a
kistérség központjától 25 km-re van, megközelítése a Tornyosnémeti határátkelőn keresztül
lehetséges.
A kistérségben Kány községben a határátkelő infrastruktúrája (épület, út) kiépített, a
Kány-Buzita határátkelőhely megnyitását a kistérség lakói szükségszerűnek tartják.
A mellékutak döntően kelet – nyugat irányúak, minőségük katasztrofális, felújításuk
elengedhetetlenül szükséges, mindez vonatkozik a mezőgazdasági utakra is.
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A települések úthálózatának állapota vegyes. Még mindig magas a szilárd burkolat
nélküli részek aránya.
A Hernád völgyében fut a folyó jobb partján a Miskolc-Kassa közötti, nemzetközi
vasútvonal, amely jelentős teherforgalmat is lebonyolít. A tömegközlekedésben a VOLÁN
buszjáratai meghatározók, de a járatok száma az utóbbi években jelentősen csökkent.
Az apró településeken általában működik a falugondnoki rendszer, akiknek
tevékenysége a kistelepüléseken élők közlekedését jelentősen megkönnyíti.
A körzetben a motorizáció országos viszonylatban viszonylag alacsony fokú, a
meglévő személygépkocsik általában elavult műszaki technológiát és rossz műszaki állapotot
képviselnek.

Ivóvíz, szennyvíz
Elmondható, hogy minden településen rendelkezésre áll a vízközmű hálózat, a
lakossági bekötések aránya viszont falunként más és más, átlagosan csak 70-80 % körüli.
A csatornahálózat kiépülése azonban nem tart lépést a vízhálózat épülésével. A
kistérségben részben Encsen, és Forrón (Ináncs, Hernádszentandrás, Hernádbűd, Pere,
Fancsal településekkel közösen) létezik közüzemi csatornahálózat. Ezen kívül Encs Mérával
közösen rendelkezik kész tervekkel, a megvalósítás a közeljövőben várható.
A szilárd hulladék elhelyezése nem mindenütt megoldott. A hulladék szervezett
elszállítását Encsen és a környező falvakban megoldották, az Encs határában lévő
hulladékelhelyező telepre kerül. A hulladék megsemmisítése azonban nem megoldott.

Gázellátás
Az elmúlt évek egyik legnagyobb fejlesztése a gázprogram volt. Ennek keretében
településre eljutott a vezetékes gáz is. Az más kérdés, hogy a lakások 50%-a van rákötve a
hálózatra.

Mezőgazdasági infrastruktúra
A térségben a mezőgazdasági utakat kitaposott földutak jelentik, melyek nagy része
felújításra szorul. Több helyen csak traktorral lehet megközelíteni a termő területeket.
Előfordul olyan eset is, hogy a hivatalos út már járhatatlan (pl: benőtték bokrok, fák, a
minősége annyira megromlott), így a gazdáknak a saját területükön kell kialakítani ideiglenes
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nyomsávokat, melyeken közlekedhetnek. Vannak olyan területek, ahol az eredeti utat már
évek óta nem is lehet látni.
Vízelvezető árkok – a belvizek és a talajvizek elvezetésére – szinte sehol sincsenek.
Rendszeresen előfordulnak, hogy bizonyos területeken – a magas talajvíz következtében – áll
a víz napokon keresztül.

Idegenforgalom, turizmus, kulturális örökség

A mikrotérség turisztikai vonzerőleltárában az alábbi adottságok sorolhatók fel:
- központi fekvés a tágabb térségben, tranzitlehetőség a Cserehát és a Zemplén
valamint Miskolc és Kassa között,
- a Hernád folyó és partja, mely a viziturizmus különböző ágazataira (strandolás,
kenutúra, horgászat), a gyalogos és kerékpáros természetjárásra kínál lehetőségeket,
- az Aranyosi völgy, ahol hétvégi és szabadidős programok, gyalogos és kerékpáros
túrák szervezhetők, s bevonható a vadásztatásba is,
- az Abaúji Múzeum Forrón és a térség műemlékei közül a hernádbüdi, fancsali
templomok, kúriák
- Fancsal borospincéi
- a kisfalvak és még Encs régi részének is sajátos falusias hangulata
- az encsi képzőművészeti alkotó tábor hagyományai
- Encs sportlétesítményei
- Encs és Abaújkér kulturális, vendéglátó és szórakoztató létesítményei, programjai

A turisztikai fogadókapacitások bár a lehetőségektől lényegesen elmaradnak, a tágabb
térséghez viszonyítottan még mindig koncentráltabban jelennek meg. A látogatókat fogadni
tudó három panzió, néhány vadászház, vendégház és a nyári időszakban a kollégium
szálláshelyei létszámban is a legtöbb a kistérségben.
Az Európában és Magyarországon is egyre népszerűbb falusi vendéglátás a
mikrotérségben még nem igazán működik, pedig viszonylag alacsony beruházási igénye miatt
elérhető fejlődési alternatívát jelenthet, amennyiben a beruházások szemléletváltással is
párosulnak.
A vizitúrázók, természetjárók számára sincsenek kiépített táborhelyek, kempingek.
Viszonylag gazdag kulturális és egyéb turisztikai programokban a mikrotérség. Az
encsi kulturális rendezvények, szabadtéri és templomi koncertek, találkozók mellett a búcsúk,
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az Aranyosi völgyben megrendezett fesztiválok, autós találkozó vonzzák a tágabb térség és az
ország más tájainak lakosait.
A már felsorolt hiányosságok mellett a legnagyobb gondot a térség turisztikai
feltáratlansága, a turisztikai piacra való bevezetésének elmaradása, a belső tájékoztatási
rendszer kiépületlensége, összességében a megfelelő marketing hiánya jelenti. A térség
megismertetésének útján az első lépéseket jelentette az Abaúji Területfejlesztő Szövetség által
kiadott turisztikai propaganda kiadványok megjelentetése.

Kulturális örökség
A körzetben inkább Forrónak, mint Encsnek voltak polgárosodási hagyományai
Postakocsi állomás volt és egy vendégfogadó is várta az átutazókat. (Kakas csárda). Encs egy
kis falu volt a második világháborúig. Városszerkezetében ma is megtalálhatók a falusi
részek. Ezt az egységes falusi rész hangulatos szigetként van jelen a kor városépítészeti stílusa
következtében modernebb épületekkel tűzdelt városi szövetben.
A történelem emlékeit őrzi néhány kúria (az abaújdevecseri Csoma kúria, aminek a
parkja is jelentős kulturális értéket képvisel, a mérai Purdy kúria, a gibárti Szepessy kúria és
Szentimrei kastély, a fancsali parókia, az abaújkéri Bárczay kastély), és szinte minden
településen található egy-egy műemlék, vagy műemlék jellegű templom (Fancsal, Méra,
Forró, Hernádbüd, Abaújkér). Encs a közelmúltig éppenhogy a templomok hiányával hívhatta
fel magára a figyelmet, napjainkban azonban a modern kor templomépítészetének értékes
darabjait tekinthetik meg a városba látogatók.
A tágabb térség, Abaúj népéletének kulturális örökségéből ad ízelítőt a forrói Abaúji
Múzeum és az encsi helytörténeti gyűjtemény.
A mikrokörzetnek az abaúji hagyományok őrzésében úgy a díszítőművészet, mint a
népzene és néptánc területén jelentős hagyományai vannak. A népdalkörök, a pedagógus
kórus, a forrói néptánccsoport, a rendszeresen meghirdetett Abaúji Virágok című
gyűjtőpályázat mind-mind e fenti célt szolgálják.
Az Abaúji Képzőművészeti Alkotótábor is e körzethez, ill. Encshez kötődik. Az évrőlévre idelátogató művészek az idegenforgalom egy speciális ágazatát testesítik meg,
ugyanakkor elkészített, itt hagyott alkotásaik a térség kulturális értékeit gyarapítják.
Az Abaúj központjaként megjelenő Encs meghatározó nemzetközi kapcsolatokkal is
rendelkezik. Hagyományosak a szlovákiai (kassai és szepsi) intézményekkel kialakított
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kapcsolatok és születő hagyományként ápolják egy olasz kisvárossal felvett, eddig elsősorban
kulturális jellegű kapcsolataikat.

Az Encsi Ipari Park

Az Encsen lévő Ipari Park címmel rendelkező területen egy un. agro-ipari park megteremtése
szerepel célkitűzésként, ahol a meglévő agráriumra épülő szolgáltatások valamint a kialakuló
mikro-, kis- és középvállalkozások összefogása a feladat.

A területen jelenleg is több

mezőgazdasági termék előállító, és feldolgozó végzi a tevékenységét. A megtermelt
mezőgazdasági termékek feldolgozása, csomagolása, tárolása, disztribúciója ugyanakkor nem
megoldott. Az ipari park a ma még szántó művelési ágú zöldmezős területekre kíván olyan
betelepülőket fogadni, akik az említett termékek tovább feldolgozásában és exportjában
érdekeltek. Az infrastruktúra a parkon belül kiépített, a zöldmezős területek kis költséggel
beköthetők a hálózatba. Az ipari park a kezdeti induló szakaszában van, ezért még nem
rendelkezik komoly tapasztalatokkal a működtetésben, a szolgáltatások kiépítése folyamatban
van. A területet jó fekvése, Kassához, illetve a Kassai Nemzetközi Repülőtérhez való
közelsége teszi étékessé. A tervekben megfogalmazódott egy logisztikai központ kialakítása
is, amely szintén a helyi termékek raktározását, hűtését, csomagolását lenne hivatott szolgálni.
A településen működik vállalkozói ház, amely a mikro-, kis-, és középvállalkozások
megerősítését és egy stabil gazdasági szerkezet kialakulását tűzte ki célul, valamint van olyan
civil szerveződés AGVA, Vállalkozó Klub ami az érdekképviselt miatt jött létre.

Az ipari park paraméterei:
Teljes terület: 50,4 ha
Szabad infrastruktúrával ellátott terület: 30,4 ha
Beépíthetőség: 30%
Tulajdon: közel 80 % magán jellegű

Az ipari park által kínált előnyök:
•

a Kassai Nemzetközi repülőtér közelsége (kb. 35 km)

•

nemzetközi közlekedési folyosó része a térség (M3 főút, nemzetközi vasútvonal)

•

kedvező telephely kialakítási lehetőség

•

kiépített infrastruktúra
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•

az EU csatlakozásból adódó piaci lehetőségek kihasználása a zöldség és gyümölcs
ágazatban

•

intenzív határmenti együttműködés lehetősége
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4. A romák helyzete a kistérségben
Az Encsi kistérség roma lakosságának aránya becslések szerint 25-30%-os.
A periférikus településeken élő egyébként is hátrányos, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű embereknek további leszakadással, kirekesztődéssel kell számolniuk.
Ennek okai a következők:
•

Az Encsi Kistérségben élők jelentős hányada segélyekből, szociális juttatásokból él.

•

Egyre többen élnek elkülönülő településrészekben, cigány telepeken, ami erősíti a
kirekesztettségüket, hátrányos megkülönböztetésüket.

•

Aluliskolázottak, képzetlenek.

•

A romák között a gyermekkorúak aránya a kutatók szerint legalább 40-45%. Az
egészségi állapotuk rosszabb az országos és megyei átlagnál, tény, hogy a roma
népesség várható élettartama átlagosan tíz évvel rövidebb, mint a nem roma
népességé.

A kistérségi roma népesség helyzetének, legszembetűnőbb mutatói a lakhatási viszonyok.
Rossz állapotú, komfort nélküli, vagy félkomfortos, kis lakásokban élnek, gyakran zsúfoltan
több család is él egy ingatlanon.
A villamos energiával a lakások többsége ellátott, de a háztartások 5-10 %-ból hiányzik a
villany.

A vezetékes víz a roma lakások csak 60-70 %-ába van bevezetve, noha a településeken
megoldott a vezetékes vízszolgáltatás. A vezetékes gáz és szennyvízcsatorna közműre kevés
család köt rá.

A fő betegségek közül sok kiugróan magas gyakorisággal fordul elő a cigányság körében. Az
egyes betegségek kiváltó okai a romák életkörülményeivel és életmódjával magyarázhatók.
Szintén a szociális helyzettel függ össze az, hogy a romák betegségeikkel jóval később
fordulnak orvoshoz, mint a nem romák, s jóval alacsonyabb a gyógyszerbeszedési fegyelmük
is; a felírt gyógyszereket nem váltják ki, nem tudják kiváltani.

Szegénység, iskolázatlanság, munkanélküliség, szegénység - ördögi kör igaz a kistérségi roma
lakosok esetében.
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Köztudott a romák aluliskolázottsága. S bár lassú javulás figyelhető meg az általános iskola
befejezése terén, ez ma már nem esélynövelő tényező. Hozzá kell tenni, hogy az alapfokú
iskolát gyakran nem nyolc év alatt végzik el a tanulók.

Szegénység, iskolázatlanság, képzetlenség, munkanélküliség, szegénység - ördögi kör igaz a
kistérségi roma lakosok esetében.

A munkaerőpiacról való kiszorulás nem átmeneti, hanem tartós állapot.
Alkalmi munkavégzési lehetőségek vannak, ezek általában nehéz fizikai (építőipari vagy
mezőgazdasági), sok esetben a lakóhelytől távol elvégzendő illegális, – fekete munkák.
A cigányok számára nyitott munkalehetőségek nagyon alacsony jövedelmet biztosítanak.
Legtöbbjük ideig-óráig közhasznú foglalkoztatottként dolgozik, ami nem oldja meg a
munkába való visszavezetésüket, sem a munkahelyi szocializálódást, a rendszeres életvitelt,
sem az anyagi szükségletek biztosítását.
Jelentős probléma a harmadik generációs munkanélküliség, ami azt jelenti, hogy a
legfiatalabb generációnak már a szülője, de a nagyszülője sem dolgozott, így nem a munkára
szocializálódik

A cigány munkanélküliek nagy hányada mára kikerült a munkanélküli ellátásból és a
jövedelempótló támogatásból is, ugyanakkor a szociális "háló" nem ad nekik megfelelő
biztonságot.
A cigány emberek az átképzési programok jelentős részébe nem tudnak, vagy nem akarnak
bekapcsolódni.
A munkahellyel rendelkező roma emberek túlnyomó hányada alkalmazott, vállalkozót szinte
nem találunk közöttük. A nők inaktivitási aránya meghaladja a férfiakét.

A kérdés megoldására tett korábbi kezdeményezések átfogóbb, hosszabb távra is kihatóan
eredménytelenek voltak. Ennek oka kettős egyrészt komplexitás helyett elemeiben próbálták
meg kezelni a problémákat, másrészt csak tüneti kezelést alkalmaztak. A korábbi negatív
tendenciák ma már kummulálódva jelentkeznek.

Megoldási javaslatok:
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Alacsony képzettséget igénylő tömegmunka, kiegészítve életvezetési, életviteli oktatással.
A szociális földprogram továbbvitele.
Az eredményeket felmutatni tudó romák bevonásával kell propagálni.
Intézményfejlesztés
•

Óvodai nevelés feltételeinek megteremtése

•

A roma gyerekek iskolai sikereit elősegítő programok és eszközök bevezetése általános és
közép-iskolákban

•

Roma munkavállalók elhelyezkedésének elősegítése az önkormányzatoknál és az ellátó
intézményekben

•

Munka- és pályaorientációs információs rendszerek kialakítása, térségi tájékoztató és
szolgáltató központok létrehozása

•

A roma lakosság speciális helyzetéből következő igényeket kielégítő szolgáltatások
kialakítása és megvalósítása az ellátó intézményekben

•

A diszkrimináció csökkentését eredményező ösztönző rendszerek kidolgozása és
bevezetése

Emberi erőforrások fejlesztése

•

A normál tantervű általános iskolába beilleszkedést elősegítő programok támogatása

•

Közép és felsőfokú oktatási intézménybe kerülés elősegítése

•

A munkaerő-piaci beilleszkedést elősegítő oktatási és tanácsadási programok támogatása

•

A nők foglalkoztathatóságának növelését célzó programok támogatása

•

Az önkormányzatoknál, valamint az oktatási, foglalkoztatási, szociális és egészségügyi
ellátó rendszerekben dolgozók képzése

•

A romák helyzetét és problémáit bemutató, a hátrányos megkülönböztetést csökkentő
kommunikációs és ismeret-terjesztő programok támogatása

Fizikai életkörülmények javítása
•

Telep-felszámolási, település- és környezet-rehabilitációs programok előkészítése

•

Kistérségi komplex oktatási - foglalkoztatási programok megvalósításának támogatása
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Kapcsolatépítés, együttműködő hálózatok fejlesztése
•

Szakmai együttműködés, tapasztalatcsere támogatása

•

Civil szerveztek, közvetítő intézmények támogatása

A roma közösség fejlesztése

•

Közösségszervező készségek fejlesztése

•

Közösségi házak, közösség intézmények kialakítása és működtetése

•

Hagyományfeltáró, kultúra-megőrzési programok megvalósítása

Technikai Asszisztencia

•

Képzett humán-erőforrás biztosítása a Program végrehajtásának érdekében megyei és
kistérségi szinten

•

Roma értelmiségiek bevonása a fejlesztő programokba

•

Kommunikációs program kidolgozása és működtetése

•

Monitoring rendszer kidolgozása és működtetése
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5. A kistérség SWOT elemzése

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Erősség
Természeti
értékek,
gazdálkodási,
történelmi, kulturális hagyományok
Kiváló
idegenforgalmi,
turisztikai
adottságok
Megfelelőek a feltételek a biogazdálkodás
megteremtéséhez
A szabad munkaerő bevonása a helyben
fellelhető
erőforrások
helyi
felhasználására
Szlovákia
határos
(határmenti
kezdeményezések)

Lehetőség
Gazdálkodás és vállalkozások fejlődése
(elsősorban agrár területen)
Célirányos humán erőforrás fejlesztés, a
humán tőke minőségének, összetételének
kedvező átalakulása
Határmenti
kapcsolatok
fejlődése,
együttműködések élénkítése (Kány-Buzita
határátkelőhely)
A vidéki turizmus ajánlatai kellő
mennyiségben kialakulnak a térségben
(turisztikai programcsomagok)
Minél nagyobb mennyiségű forrás
felhasználása a magyar és az EU-s
alapokból

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Gyengeség
A térségben a humán erőforrás minősége
és mennyisége, képzettsége, korbeli és
etnikai összetétele is kedvezőtlen,
problémákkal terhes
Elöregedő népesség, fogyó lakosság
A térség gazdasági potenciálja korlátozott
Hiányos az infrastrukturális ellátottság
Közlekedési feltételek rosszak
A magyar-szlovák határ zártsága

Veszély
Aprófalvak elnéptelenedése
A
finanszírozás
bizonytalanságai
lehetetlenné teszik a jövőben megvalósuló
fejlesztések időben történő megvalósítását
A lakosság szociális helyzete romlik
Növekvő munkanélküliség
A mikrotérség leszakadási folyamatának
erősödése

ERŐSSÉGEK
Kiváló turisztikai adottságok. Az Encsi Kistérség idegenforgalmi szempontból jelentős
turisztikai vonzerővel is rendelkező területe, természeti és kulturális érékek gazdasága
jellemzi.

Kiemelkedő kulturális és épített örökség, etnikai, néprajzi sokszínűség. Az épített örökség
tekintetében a kistérségben található kastélyok jelentős kulturális és turisztikai értéket
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képviselnek. Közel van az aggteleki barlangvilág és a tokaji borvidék, mint világörökségi
helyszínek.

Védett természeti területek, viszonylag nagy arányú erdősültség, változatos tájkép. A
kistérség földrajzi és természeti adottságai alapján az ország egyik legváltozatosabb területe.
Az erdészet és a vadászat regionális lehetőségei messze meghaladják az országos átlagot.
Erdősültségi arány: 26 %.

A kistérség mezőgazdasága leginkább a gyümölcstermesztésről híres. (bogyósgyümölcs)

a) A mezőgazdálkodást és a rekreálódást segítő természeti erőforrások
• A völgyvidék tágabb térségen belül legkedvezőbb mezőgazdasági feltételei
(viszonylag termékenyebb talaj, öntözési lehetőség, síkvidéki terület, biogazdálkodás)
• A dombvidéken bogyós gyümölcsű cserjék (szeder, málna), alma és kajszibarack
termesztésére alkalmas domborzati, talaj és éghajlati adottságok.
• Az energetikai és turisztikai szempontból is kedvező feltételeket kínáló Hernád folyó
• A tiszta, ipari szennyező forrásoktól mentes, tájképileg értékes terület
• Vadvilágban gazdag erdőségek Szalaszend és Krasznokvajda környékén
• Szántóföldi növénytermesztésre, valamint állattenyésztésre alkalmas körülmények
• Erdei melléktermékekben gazdag erdősségek
• Természeti értékek, gazdálkodási, történelmi, kulturális, életmódbeli hagyományok
• A mezőgazdálkodást és a rekreálódást segítő természeti erőforrások

b) Kedvező fekvés, jó megközelíthetőség
• A térség földrajzi helyzete
• Főútvonal melletti fekvés (3-as sz., nemzetközi főútvonal)
• A szlovákiai határ (Kassa) közelsége (Miskolc-Kassa Eurorégio)
• Nemzetközi vasútvonal
• Hernád-folyó

c) Fejlődőképes humánerőforrások
• Magas számban rendelkezésre álló, viszonylag koncentrált munkaerő
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• A szabad munkaerő bevonása a helyben fellelhető erőforrások helyi felhasználására
• A szabad munkaerő kedvező életkori megoszlása
• Szabad, átképzésre alkalmas munkaerő
• Felkészült oktató közösségek
• Kreatív alkotó közösségek, programok

d) Térségi központi szerepkör
•

Gazdaság-, vállalkozás- és térségfejlesztési központi szerepkör (Vállalkozásfejlesztési
Központ, Vállalkozói Klub, Térségfejlesztési Szövetség)

• Pénzügyi szolgáltatási központok (Encs, Forró)
• Kulturális központ (Abaúji múzeum Forró, középfokú oktatás Encs, művelődés)
• Igazgatási központ (körjegyzőség, munkaügyi központ, rendőrség Encsen)
• Szabadidős, sport és szórakoztató létesítmények (Encs)

e) Gazdag kulturális örökség
•

Abaúji Múzeum, helytörténeti gyűjtemény anyaga

•

Képzőművészeti alkotótáborok hagyománya, Galéria anyaga

•

Díszítőművészeti hagyományok, összegyűjtött motívumok

•

Élénk zenei hagyományok

•

Egyházi építészet (Szalaszend, Hernádbűd, Encs, Forró, stb.)

•

Kastélyok,

kúriák

(Méra,

Szalaszend,

Abaújdevecser,

Abaújkér,

Szemere,

Pusztaradvány, stb.)
•

Kismesterségek, háziipari tevékenység hagyományai

•

Testvérvárosi, nemzetközi kulturális kapcsolatok

•

Kulturális, szórakoztató és sport programok

GYENGESÉGEK

Gyenge a közlekedési infrastruktúra. Az úthálózat minősége messze elmarad az országos és
európai átlagoktól. A mellékutaknak a perifériákon tapasztalható szinte járhatatlan állapota
akadályozza a gazdaságfejlesztési szándékok megvalósítását, és nagymértékben hozzájárul a
területi egyenlőtlenségek fennmaradásához. Az egyetlen vasútvonal a Hernád-völgyében
halad a 3-as főútttal párhuzamosan Miskolc és Kassa irányában. A jelentős teherforgalmat is
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lebonyolító vasútpálya csupán egy nyomvonalú, igaz, villamosított. A kistérség jelentős
nagyságú területére (Belső Cserehát, Kegyetlen) nem jut el. A régió tömegközlekedési
járműparkja igen elavult, fejlesztése elengedhetetlen a környezetbarát járműpark és az EU
konform utazási feltételek megteremtése szempontjából.

A régió turisztikai marketingje jelenleg még nem elég erős és hatékony. A természeti és
kulturális érékek gazdagsága és változatossága ellenére az idegenforgalom jelentősége a
régióban még nem érte el Magyarország más régióinak szintjét. A meglévő idegenforgalmi
lehetőségeken kívül szükség van az idegenforgalmi kapacitás (szállodák, éttermek stb.)
minőségi és mennyiségi mutatóinak jobbá tételére. Az ide érkező vendégek száma és a
régióban eltöltött vendégéjszakák száma alapján a kistérségek sorrendjében gyengén állunk.

A térségben működő KKV-k az üzleti hálózatok hiányától, a rossz minőségű szolgáltatásoktól
és az információs, illetve – a fizetőképes kereslet hiányával is összefüggő – pénzügyi piaci
sikertelenségektől szenvednek.

A tartós munkanélküliség okozza a legkomolyabb társadalmi problémákat.

A képzett szakemberek alacsony száma egyrészt az elvándorlással, (másrészt a lakosság
alacsony innovációs és alkalmazkodási képességével) magyarázható. A belső vándorlás fő
kiváltó oka a munkanélküliség, a nagyon alacsony bérszínvonal, ill. munkahely hiány miatt új
munkahelyek, megélhetési lehetőség keresése.

A képzett, átképzett szakemberek tudása inkább általános, a tudás hatékony gyakorlati
alkalmazhatósága az alkalmazás képessége alacsony. Ez a pályakezdő és átképzett munkaerő
iránt való alacsony munkáltatói kereslet alapvető oka.

A szociális problémák jelentős részét a jövedelem-nélküliség okozza.

a) Növekvő szociális problémák, erodálódó népesség
•

Magas munkanélküliségi ráta

•

Tartósan munkanélküliek magas aránya, munkavégző képességük leépülése

•

A térségben a humán erőforrás minősége és mennyisége, képzettsége, korbeli és
etnikai összetétele is kedvezőtlen, problémákkal terhes
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•

A térség gazdasági potenciálja korlátozott, nincs egyensúlyban a helyi erőforrásokkal,
működése nem hatékony

•

Növekvő szociális problémák, erodálódó népesség

•

Diszkrimináció erősödése

•

Fokozódó elvándorlás, különösen az értelmiségiek körében.

•

Alacsony iskolai végzettségűek, valamint az iskolázatlanok növekvő száma és aránya

•

Szociálisan hátrányos helyzetű népesség növekvő aránya

•

Roma lakosság növekvő aránya

•

Idős lakosság magas aránya.

•

Rokkant nyugdíjasok magas száma

•

Közömbösség, fásultság eluralkodása

•

Devianciák erősödése

b) Tőkehiány és szűk belső piac
•

Lakosság tőkeszegénysége.

•

Külső és belső befektetők hiánya.

•

Tőkehiány és szűk belső piac

c) Feldolgozóipari és turisztikai kapacitások kiépületlensége, ill. kihasználatlansága
•

Zöldségfeldolgozó hiánya

•

Minőségi gyümölcsfeldolgozó kapacitások elégtelensége

•

Húsfeldolgozó kapacitások hiánya

•

Szálláshelyek és vendégfogadó kapacitások nem elégséges megléte

•

Megfelelő marketing, piackutatás hiánya a gazdasági szféra minden területén.

d) Infrastruktúra
•

Hiányos az infrastrukturális ellátottság Elégséges szennyvízcsatorna-hálózat hiánya

•

Szennyvízcsatornák kiépítetlensége, a kommunális hulladék nem megfelelő minőségi
kezelése hosszútávon környezeti problémákhoz vezethet

•

A településtisztaság és az illegális szemétlerakók helyzete

•

A szilárdhulladék megsemmisítésének vagy újrafelhasználásának megoldatlansága

•

Rossz minőségű mellékútvonalak
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•

Felújításra szoruló műemlékek, épített örökség

•

Informatikai eszközökkel való ellátatlanság

•

Információhiány, kommunikációs csatornák hiánya , a meglévők kihasználatlansága

• Feldolgozóipari és turisztikai kapacitások kiépületlensége, ill. kihasználatlansága

LEHETŐSÉGEK
Az EU csatlakozás fényében a kistérség nemzetközi kapcsolatai új jelentőséget nyerhetnek.
Határos helyzeténél fogva a kistérségnek lehetősége van arra, hogy a szomszédos
Szlovákiával határmenti együttműködés révén jelentősen emelje nemzetközi és hazai
versenyképességét, a területi jellegzetességek alapján pedig szélesebb nemzetközi figyelemre
számíthat a kereskedelmi üzleti és kulturális kapcsolatok terén. A határok megnyílása
lehetőséget teremt a határmenti gazdasági kapcsolatok erőteljes fejlesztésére.

A kistérség tranzithelyzetéből adódó előnyök kihasználása: a nemzetközi tranzitkereskedelem,
áruszállítmányozás növekedése, logisztikai szolgáltatások fejlesztése.

A befektetők növekvő érdeklődése a kistérség iránt, a beszállítói program továbbfejlesztése.

A

gazdaság

háttér-infrastruktúrájának

megteremtése

révén

javul

a

kistérség

megközelíthetősége, amely a gazdasági versenyképesség serkentésének záloga. Az M3
továbbépítése ugrásszerűen javítja a perifériás helyzetű települések helyzetét, továbbá
elősegíti a térség integrálódását a régióközponthoz Miskolchoz, valamint Budapesthez, a
Dunántúl gazdasági centrumaihoz, illetve – Budapestet a nyugati országhatárral összekötő
autópálya révén Európa nyugati feléhez.

Turisztikai kereslet növekedése a kistérség iránt, piac-célállomás az idegenforgalom számára.
Az öko-, vadász-, horgász/halászturizmus fejlesztése. Az Encsi kistérség az egyik
legváltozatosabb, természeti értékekben leggazdagabb régiója.

A biogazdálkodás elterjedése. A kistérség jó minőségű természetes környezete jó alapot
teremt a biogazdálkodás és a fenntartható vidékfejlesztés kezdeményezései számár.
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A kistérség nagy létszámú szabad munkaerővel rendelkezik. Képzések, átképzések révén
munkahely teremtés.
Természeti lehetőségek:
•

A természet- és környezetvédelem, a tájgazdálkodás, az épített falusi környezet, falukép
javítás nemzeti és EU-s támogatása

Gazdasági lehetőségek:
•

A szövetkezések kormányzati támogatása

•

Alternatív jövedelemforrások feltételeinek hazai és EU-s támogatása

•

Egyre korszerűbb technológiák az intenzív mezőgazdálkodáshoz

•

Növekvő kereslet a falusi turizmus iránt (külföldi és hazai egyaránt)

•

Gazdálkodás és vállalkozások fejlődése

•

Határmenti kapcsolatok fejlődése

•

Piacképes ökológiai termékek, hagyományos kézműves termékek, vidéki turizmus
ajánlatai kellő mennyiségben kialakulnak a térségben

•

Helyi vidékfejlesztési szervezetek kialakulnak

•

Magyar és EU-s alapok elérhetősége

•

Egyre korszerűbb technológiák alkalmazása

•

Növekvő kereslet a turizmus iránt

•

Nagyobb térségi együttműködésben megvalósítható feldolgozóipari kapacitásbővítés

Humán lehetőségek
•

Népi hagyományok ápolása, nemzetiségi kapcsolatok erősítése

•

Az etnikai konfliktusok megoldását egyaránt kiemelten kezelik a különböző pénzügyi
források

•

Célirányos humán erőforrás fejlesztés, a humán tőke minőségének, összetételének
kedvező átalakulása

VESZÉLYEK
A munkanélküliség magas szintjének állandósulása. A korstruktúra jellege, valamint a
nagyarányú képzetlen munkaerő alacsony bérezéséből fakadó alacsony munkakedv miatt a
gazdaságilag aktív népesség aránya ebben a régióban a legkisebb.
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Aprófalvak

infrastrukturális

fejlesztéseinek

elmaradásával

tovább

csökken

a

népességmegtartó képesség, a kedvezőtlen demográfiai folyamatok erősödése: aprófalvak
elnéptelenedése, a népesség elöregedése. A földrajzi és történelmi tényezők meghatározó
szerepet töltenek be a régió elszigetelt, perifériás térségeinek alulfejlett jellegében.

A roma népesség gyenge társadalmi integrációja. A roma népesség eltérő életvitele és
felfogása hatással van a népesség összetételére, a foglalkoztatásra, illetve az iskolázottsági
szintre, amellyel kapcsolatosan felvetődik a társadalmi integrálódás problémája. E problémák
különösen jól láthatók az elmaradott kistérségekben, ahol a romák aránya néhol az
össznépesség 50-60%-át

is

eléri.

Az

integráció

mellett

a

kulturális

identitásuk

helyreállításának lehetőségét is meg kell adni, hogy a társadalmi sokféleségben megtalálják a
maguk helyét.

A környezeti, táj rehabilitáció elmaradása, a kistérség vízeinek és erdőinek további
szennyeződése.

Az agrár szektor nem képes arra, hogy megfelelően gyorsan átformálódjon, hogy
felülkerekedjen az Egységes Európai Piac kényszerén. A mezőgazdasági termelés természeti
feltételei messze nem ideálisak. A termelékenységi ráták elmaradnak az országos átlagtól.
Ennek ellenére a termékstruktúra alig változott az elmúlt évtizedekben.

A főközlekedési út (3-as számú) gyorsforgalmi úttá történő kiépítésének elmaradása a régió
hátrányos helyzetét tovább erősíti, negatívan hat a gazdaságfejlesztési elképzelésekre, ezzel
együtt a munkanélküliségre, hozzájárul a területi egyenlőtlenségek jelenleginél erőteljesebb
elmélyüléséhez. Igaz most történt meg az út szerkezeti felújítása, de ez csak
Természeti veszélyek
•

A térség környezete nagymértékben szennyeződik a környező térségek ipari
tevékenységétől (kassai vasmű, Hernád folyó szennyezése, Miskolc közelsége)

Gazdasági veszélyek
•

Az országon belüli, kelet-nyugat közötti fejlettségi különbség megmaradása, ill.
növekedése, a vonzóbb természeti adottságokkal, jobb megközelíthetőséggel rendelkező
területek elvonják a térségünktől a külföldi és hazai befektetőket.
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•

A térségünkben megjelenő, európai termékek, melyek konkurenciát teremtenek a térségi
termékeknek, különösen a mezőgazdaság és élelmiszeripar körében

•

Termékeink nem felelnek meg a szigorú előírásoknak, ezáltal nem tud megjelenni az
uniós piacon

•

Erősödő (EU-s és belső) konkurencia rontja a mezőgazdaság és a vidéki turizmus
fejlesztési esélyeit

•

Környezeti erőforrások exportálása, tranzit állapot erősödése

•

Kelet-nyugat és város-vidék fejlettségi különbség megmarad

•

Perifériák irreverzibilis leszakadása

Humán veszélyek
•

A térséget felkészületlenül éri az uniós csatlakozás

•

A lakosság szociális helyzete romlik

•

A hátrányos helyzetű lakosság aránya növekszik

•

Térségi együttműködés elégtelen volta
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6. Fejlődési forgatókönyvek
A fejlődés feltételei

Tőkebevonás: kezdetben pályázati pénzek, önerő, később külső szakmai befektetők.

Munkahelyteremtés: az alulképzett lakosság számára megfelelő munkalehetőség teremtése.

Oktatás, képzés, átképzés: a tőkebeáramlás és a fenntartható gazdasági tevékenység feltétele a
kor követelményeinek megfelelően képzett munkaerő.

Infrastruktúra fejlesztése: a közlekedési hálózat teherbírásának, és áteresztő képességének
növelése, a hiányzó vezetékes szolgáltatások (némely településeken gáz, szennyvíz) kiépítése.

A feltételek megvalósulásával:
•

Növekszik a természet és annak javai iránti igény.

•

Nő a környező kistérségek gazdasági potenciálja, fejlettségi szintje.

•

A határ átjárhatóbbá válik, regenerálódnak a történelmi vonzáskörzetek.

•

Sikerül megállítani a leszakadó tömegek további elszegényedését, demoralizálódását.

A fentiek figyelembevételével három fejlődési változat vázolható fel

További romlás
1. A csökkenő népesség, kihaló kisfalvak mellett nő a terület leszakadása.
2. Nő a segélyből élők, eltartottak száma, fokozódik a megélhetési bűnözés.
3. A romák lakta falvak elszegénytelenednek, nő a romák, nem romák közti ellentét.
4. A tőke és a turisták menekülnek a térségből.

A helyzet stabilizálódik
1. A lakosságcsökkenés lelassul, megáll
2. A leszakadó tömegeknek nagy részének sikerül munkát biztosítani
3. Javul az információs szolgáltatás
4. Megindul a gazdaságszerkezet átalakulása, az idegenforgalom húzó ágazattá válik
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5. Megkezdődik a humánerőforrás minőségi fejlesztése
6. Élénkülnek a gazdasági kapcsolatok
7. A közlekedési infrastruktúra javulása

Látványos fejlődés
1. Jelentős tőkebeáramlás a térségbe
2. Látványos fejlődés az infrastruktúrában
3. Tömeges munkahelyteremtés
4. A gazdaság jövedelemtermelő képessége jelentősen nő
5. Érezhetően nő az életszínvonal, javul az életminőség
6. A térség turista paradicsommá válik

A stratégiai tervezés alapjául a második változat szolgál.
A harmadik változatnak nincs semmi esélye.
A

második

változat

megvalósulásához

következetes,

szisztematikus

erőfeszítések

szükségesek, melynek főbb céljait és beavatkozási területeit a továbbiakban taglaljuk.
A megvalósítás időtávja 2006-tól számított 8 év, azért, hogy a fejlesztési szakasz szinkronba
kerüljön az EU tervezési ciklusával, azaz 2007-2013.

Az Encsi kistérség helyzetértékelése során fontos a kistérségi fejlesztések eszközeinek és
intézményeinek vizsgálata.

A területfejlesztés eszköz- és intézményrendszere

A kistérségben generált fejlesztési projektek megvalósításának finanszírozására a pályázók az
alábbi forrásokat vehették igénybe:
-

saját erő (önfinanszírozás),

-

támogatás (országos és EU forrásokból),

-

hitel és kockázati tőke, valamint hitelgaranciák, garanciaalapok (közvetett eszközök)

Saját erő
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A

területfejlesztés

szereplőinek

a

különböző

pályázati

feltételeknek

megfelelően

önfinanszírozó képességgel kell rendelkezniük. Ezt a feltételt azonban nem csak a
megvalósítás időszakára, hanem a projekt működése, a kötelezettségvállalás teljes
időtartamára vonatkozóan kell igazolni, biztosítani. Ez az időtartam 7-8 év is lehet. Ez a
feltétel biztosítja a projekteknek az előírásoknak megfelelő megvalósítását, fenntarthatóságát.

A saját erő megléte nem csak a fejlesztési program megvalósításához szükséges tőkefedezetet,
hanem a projekt menedzseléséhez szükséges felkészültséget, szakmai hátteret is jelenti.
Az önerő biztosítása gondot jelent a forráshiányos önkormányzatoknak, kisvállalkozásoknak
– a Kistérség minden pályázójának – egyaránt. Több pályázati lehetőségből kizárja őket.

Támogatás

Az EU gyakorlatában három központi (támogatási) forrás jelent meg:

-

EU források (nemzetközi),

-

kormányzati (ágazati, stb.) források,

-

megyei, regionális saját és decentralizált források.

A hazai gyakorlatban csak a decentralizált forrásokra, valamint az EU felzárkóztatási
programjaira lehetett számítani, mert a fejlesztési ügynökségek saját forrással nem
rendelkeztek.

EU források:

-

PHARE Program

-

ISPA Előcsatlakozási Alap,

-

SAPARD Előcsatlakozási Alap,

-

OPERATÍV PROGRAMOK
1.Gazdasági versenyképesség javítása

(GVOP)

2.Humán erőforrás fejlesztés

(HEFOP)

3.Környezetvédelem és infrastruktúra

(KIOP)

4.Agrár és vidékfejlesztés

(AVOP)

5.Regionális fejlesztés

( ROP)
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Területfejlesztés Regionális Fejlesztési Célelőirányzat (TRFC)

Állami, kormányzati források:

-

Vidékfejlesztési célfeladatok,

-

Területi kiegyenlítést célzó fejlesztési célú támogatás

-

Céljellegű Decentralizált Támogatás,

-

Gazdaságfejlesztési Célelőirányzat,

-

Agrártámogatások,

-

Turisztikai Célelőirányzat,

-

Sporttámogatási Célelőirányzat,

-

Környezetvédelmi Alap Célfeladat,

-

Vízügyi Célelőirányzat,

-

Útfenntartási és fejlesztési Célelőirányzat,

-

Műszaki Fejlesztési Célelőirányzat,

-

Nemzeti Kulturális Örökség Program,

-

Szociális Válságkezelő Program,

-

Közmunka Program,

-

Munkaerő- piaci Alap.

Helyi források:

-

lakossági források,

-

vállalkozói saját erő és hitel,

-

önkormányzati saját erő és hitel,

-

területfejlesztési társulások saját erő és hitelfelvétele

-

non profit szervezet saját ereje és hitelfelvétele,

-

kockázati tőke,

-

gazdasági kamarai saját erő és hitelfelvétele,

-

pénzintézeti hitel.
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A területfejlesztés intézmény- típusai

Országos Területfejlesztési Tanács
Országos Területfejlesztési Központ
Regionális Fejlesztési Tanácsok, Ügynökségek
Megyei Fejlesztési Tanácsok, Ügynökségek
Területfejlesztési Önkormányzati Társulások
Többcélú Kistérségi Társulás

A kistérségi társulás területfejlesztési kapcsolatrendszerét mutatja be az alábbi ábra.
Országos Területfejlesztési
Tanács (OTT)

Észak-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács

Minisztériumok

Magyar Terület- és
Regionális Fejlesztési Hivatal

Észak-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Ügynökség

Operatív Programok

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területfejlesztési Tanács
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területfejlesztési Ügynökség

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat
Kamarák
Civil szervezetek
Egyházak

Többcélú Kistérségi Társulások
Kistérségi
Területfejlesztési Tanácsok
Önkormányzatok
Vállalkozások
Vállalkozók
Civil szervezetek
Lakosság

A kistérség területfejlesztésének hatékonysága függ a területfejlesztés intézményrendszerétől,
annak működésétől. A kistérség területfejlesztési feladatait az Abaúji Területfejlesztési
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Önkormányzati Szövetség koordinálta 2004-ig. A területfejlesztési feladatnak ellátása
érdekében a helyi önkormányzatokkal társadalmi, szakmai, gazdasági szervezetekkel
(tanácsadás, képzés, projektgenerálás, pályázatok írása, menedzselése, stb.). együttműködött,
összehangolta a fejlesztési elképzeléseket, koordinálta a forrásokat. Ellátta a kistérség
szakmai érdekképviseletét, véleményt nyilvánított a megyei-, regionális fejlesztési
koncepciók, programok kistérséget érintő intézkedéseiről. Kapcsolatot tartott a megyei és a
regionális fejlesztési tanáccsal.

2004-ben alakult meg az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás, melynek egyik vállalt
kötelezettsége a kistérségi területfejlesztési társulás és munkaszervezetének működtetése, a
területfejlesztési feladatok ellátása.

2007-2013 időszakban – az Európai Unió költségvetésének elfogadása után - várhatóan
Magyarországon a jelenleg rendelkezésre álló források több mint háromszorosát használhatják
fel.
A források elérésének, felhasználásának javuló képessége (abszorpció) és területfejlesztés
minősége szoros kölcsönhatásban van. A kistérség abszorpciós képességének vizsgálata a
fejlesztési stratégia monitoring feladatai között szerepelnek.

A helyzetfelmérés és elemzés során feltárt problémák hierarchikus és okozati struktúrába
rendezhetők. Ennek összefoglalását a problémafa mutatja.
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7. PROBLÉMAFA
Elöregedő, csökkenő, alulképzett humánpotenciál, párosulva a szűkös gazdasági
erőforrásokkal, kedvezőtlen természeti-gazdasági feltételek között, nem megfelelő
információáramlással

nem

képes

a

felzárkózási

pályára

állás

feltételeinek

megteremtésére

1. Humán erőforrás
1. Alacsony és a piaci igényekhez nem igazodó végzettség és képzettség
2. Képzetlen roma lakosság növekvő aránya
3. Elöregedő lakosság
4. Magas arányú munkanélküliség, eltartottak és segélyezettek növekvő száma
5. Alacsony civil közreműködés a társadalmi életben

2. Gazdaság
1. Tőkeszegénység
2. Alacsony hozzáadott érték és tőkevonzó képesség
3. Mezőgazdaság (rossz birtok és termékszerkezet)
4. Feldolgozóipar hiánya
5. Szolgáltatások alacsony színvonala, hiánya
6. Munkanélküliség

3. Turizmus, idegenforgalom
1. Az idegenforgalmi, turisztikai lehetőségek nem megfelelő kiaknázása
2. Kevés a szálláshelyek és vendéglátóhelyek száma
3. Az idegenforgalmi infrastruktúra, szolgáltatások alacsony színvonala
4. A roma többségű települések a hazai és külföldi turisták számára nem vonzóak
5. Szakirányú képzés hiánya

4. Társadalmi környezet
1. Felújításra váró épített örökség
2. Kulturális csoportok és működő civil szervezetek hiánya
3. Hagyományőrző rendezvények kis száma
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5. Infrastruktúra
1. Szűk közlekedési infrastruktúra (legtöbb helyre autóbusszal és autóval lehet csak
eljutni)
2. Rossz minőségű az úthálózat (keskeny, kátyús utak)
3. Közművek kiépítettsége hiányos (szennyvízcsatornázás, gázellátás)
4. Telekommunikációs technológia fejlesztésének hiánya
5. Kerékpárutak kiépítése hiányzik

6. Környezetvédelem, az épített és természeti környezet megóvása
1. Helyenként rendezetlen falukép, településközpontok
2. Környezettudatos gondolkodás alacsony színvonala
3. A szegény lakosság nem műveli, hanem feléli a környezetet
4. A korszerűtlen hulladékgazdálkodás

7. Településhálózat, a kistérségi belső és külső kommunikáció
1. Alacsony infokommunikációs fejlettségű a kistérség
2. Elégtelen térségi marketing tevékenység
3. Határmenti együttműködés alacsony foka
4. Alacsony pályázati aktivitás
5. Partnerség, együttműködés hiánya
6. Zavarok vannak a kistérségi centrum feladat ellátásában
7. Gyenge a civilszféra önszerveződő, érdekképviselő, érdekérvényesítő képessége
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