
   

   

Helyi terv - Újfehértó 

 

Újfehértó rövid története, népessége, gazdasága 

 

A település a Nyírség Hajdúság felé tekintő peremén, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye dél-nyugati részén fekszik, két nagyváros, Debrecen és Nyíregyháza 

között.  

A város 14 ezer hektárt kitevő határában előkerült régészeti leletek több mint 

ötezer éves múltról tanúskodnak, ám a mai település lényegileg egyidős a 

hajdúvárosokkal. Az írásos források 1608-ban említik először az Uj Fejertho-

nak nevezett falut, melynek népessége a XVI-XVII.század fordulója táján 

szerveződött a törökkori pusztításoknak áldozatul esett Árpád-kori 

előtelepülések - Bolt, Micske és Szegegyháza - elmenekült lakosaiból.  

Az ezen a helyen való megtelepedést a kiváló földrajzi adottságok motiválták, 

hiszen az erre alkalmas észak-déli irányú homokhátat minden oldalról tavak 

övezték, melyek egyúttal kiváló rejtőzködési, védelmi lehetőséget nyújtottak. 

Fontos szerepet kaphatott a település megszervezésében az is, hogy itt ágazott el 

az Erdélyből Debrecenen át Kálló, illetve Tokaj felé vezető úgynevezett Sóút, 

melyen jelentős kereskedelem bonyolódott. A legelső lakók magyar etnikumú 

reformátusok voltak, akik a falu középső és déli részén telepedtek meg. E 

településrészt a köznyelv ma is "Magyarvég" elnevezéssel illeti. 1630-ban 

Rákóczi Pál országbíró Hajdúböszörményből 100 rác (szerb) lovashajdút 

telepített családjukkal együtt újfehértói pusztabirtokára, akik kezdeti 

kiváltságaikat elveszítve maguk is jobbágyokká lettek, miközben megtartották 

görögkeleti vallásukat. A betelepülés a XVII. században folytatódott a 

görögkeleti ruszinok, majd az 1760-as években érkező görögkatolikus románok 

megjelenésével. Ez a vegyes összetételű, nem magyar származású népesség 

képezte a település északi részén kialakuló úgynevezett "Oláhvég" lakosságát. 

Az 1740-es években jelentek meg az első Galícia felől érkező zsidó családok, 

akiknek szerepe a későbbiekben különösen a kereskedelemben vált 

meghatározóvá.  

A reformátusok ma is álló és országos műemléki védettséget élvező 

templomukat 1754-ben emelték. A római katolikusok kőtemplomát 1812-ben 

szentelték fel, az 1820-as években készült el a zsidók zsinagógája, 1832-ben 

pedig a görögkatolikusok is megépítették az akkora már elenyésző számban 

jelen lévő görögkeletiekkel közös templomukat.  

A település történetének legintenzívebb szakasza a mezővárosi időszak volt. Ezt 



   

   

a címet 1836-ban nyerték el az évi négy rendbeli vásártartási joggal egyetemben, 

amely az addig amúgy is jelentős átmenő kereskedelmi forgalmat még tovább 

erősítette. Az anyagi gyarapodás létszámbeli növekedéssel is járt, hiszen a 

lélekszám megduplázódott (1818-ban 3069 fő, 1839-ben 7226 fő).  

A fellendülés a mezőváros küllemében is megmutatkozott. A helyi zsidó 

polgárság ízlését és életmódját tükrözve a múlt század derekára megépült a 

városias hangulatot kölcsönző üzlet- és épületsor, az úgynevezett "sorbót", de 

ebben az időszakban épültek a tehetős földbirtokosok kúriái, kastélyai is. Bár a 

település a XIX. század végére elveszítette mezővárosi címét, a polgári stílusú 

építkezés, valamint a kulturális intézmények szervezése tovább folytatódott. 

1905-re felépült az új községháza, a 20-as évek elejére pedig a helyi kulturális 

élet színvonalát jelképező Kaszinó, melyben létrehozták az első közkönyvtárat 

és az ugyancsak a kulturálódás színhelyéül szolgáló kávéházat, de fenntartottak 

egy hatalmas színháztermet is, ahova előszeretettel jártak a nagyvárosok 

színtársulatai.  

Újfehértó népessége a II. világháború előtti utolsó népszámláláskor, 1941-ben 

15 154 fő volt . Közülük közel 1500 zsidót deportáltak 1944. áprilisától 

júniusáig. A világháború végére Újfehértónak 750 halottja volt, 780 férfi pedig 

hadifogságban sínylődött.A demográfiai csúcsot 1960-ban érte el a település, 

ekkor 15 650 fő élt itt. A népességszám azóta folyamatosan csökken.  

1992-ben Újfehértó ismét városi címet kapott. Az itt élők a két nagyváros közé 

ékelődve is talpon tudtak maradni, s kialakítottak egy olyan települést, mely a 

városi lét miden előnyét magába ötvözte, miközben a falusias küllem 

változatlanul tükrözi lakosainak életformáját. Ez pedig évszázadok óta alig 

változott valamit, hiszen a megélhetést a föld és annak jövedelme biztosítja ma 

is.  

A város lakossága megközelíti a 14 ezer főt a következő kor szerinti 

megoszlásban:  

0-5 éves 1111 fő  

6-14 éves 1964 fő 

15-17 éves 585 fő  

18-54 éves 7262 fő  

55-59 éves 618 fő  

60 év feletti 2170 fő  

A munkaképes, aktív lakosság az össznépesség 57 %-át teszi ki, az inaktív 



   

   

népesség döntő többségét a 3-17 év közötti populáció alkotja.  

A településen a rendszerváltás időszakában bezárta kapuit az Újpesti Szövőgyár 

helyi üzeme, a termelőszövetkezetek, az ÁFÉSZ, az Építő- és Faipari 

Szövetkezet, melynek hatására vállalkozások, kényszervállalkozások sora jött 

létre. A település adottságaiból következően ezek döntő mértékben 

mezőgazdasági vállalkozások, hiszen a mintegy 4400 őstermelő mellett 430 

egyéni vállalkozó él növénytermesztésből és állattenyésztésből. Az átalakulás 

kísérőjeként megjelenő munkanélküliség jelenleg a keresőképes lakosság 

csaknem 20 %-t érinti. A városban a több 400 főt foglalkoztató Önkormányzat a 

legjelentősebb munkáltató. A mezőgazdasági kultúra helyi erejét és színvonalát 

tükrözi az Európában is ismert Gyümölcskutató Intézet. Az itteni 

gyümölcsnemesítés eredménye például az Újfehértói fürtös meggy, vagy a 

Jonagold alma. Helyi sajátosság, hogy több sikeresen működö vállalkozás épül a 

napraforgó termesztésre és feldolgozásra, a magpirításra. A városban működő 

Keletvad Rt. fontos szerepet játszik az országrész vadgazdálkodásában, hiszen a 

kilőtt vadak döntő hányada itt kerül hűtőházba.  

Igen sikeres és jelentős vállalkozás a Szivargyár, mivel az országban egyedül itt 

gyártanak hazai szivart. Körülbelül 100-100 fő foglalkoztatását oldja meg a 

kötőpamutot előállító Tricofil Plusz Kft, és az Urbán és Tsa varroda. 1995-ben 

települt Újfehértóra az osztrák tulajdonú Frühwald-Pega-Mix Beton és 

Építőanyaggyártó Kft.  

 

Újfehértó Ifjúsági Társaság projekt célja! 
 

Először is, hogy felmérjük a terepet, kutattunk egy kicsit.  Felkerestük a Zajti 

Ferenc Kulturális Központot és a Városi Könyvtárt meg a Városi Múzeumot.  

Választ kaptunk Újfehértó történetéről meg egy két cégről. Felkerestük még az 

Újfehértó Városi Önkormányzatot, és interjút készítettünk a Város 

Polgármesterével, Nagy Sándorral 

Sajnos negatív, de hála pozitív híreket is kaptunk. Az önkormányzat, illetve 

egyéb járási hivatalok nem adhatják ki az őstermelők és vállalakozók 

elérhetőségeit, mert ezzel adatvédelmi biztonság és adatvédelmi jogsértést 

követünk el. Így nehezen indultunk meg, de ahogy beszélgettünk Polgármester 

úrral, elmeséltük a tervüket, felvezettük a projekt vázlatát természetesen tetszet 

neki a projektünk ez után úgy nyilatkozott, hogy amiben tud, segít nekünk és 

nagyon örül neki, hogy a fiatalok még nem tűntek el és hangot adnak.  

 

 



   

   

A projektünk 
 

További kutatás céljából illetve hogy választ kapjuk a kérdéseinkre 500db 

kérdőívet készítettünk el, amiben azok a kérdések voltak feltéve, hogy hol 

vásárolnak, milyen élelmiszereket használnak fel szívesen a fogyasztásokra; 

piacit vagy supermárket élelmiszereket. 

Kérdőív kérdései a következőek voltak: 

 

Vásárlási szokások 

1.Nem? 

-Nő 

-Férfi 

 

2.Életkor? 

 

3.Egészségesen táplálkozik? 

-Igen 

-Nem 

 

4.Gyakran vásárol? 

-Igen 

-Nem 

 

5.Szokott vásárolni háztáji terméket? 

-Igen 

-Nem 

 

6.Zöldséget, háztól/helyi termelőtől vagy szupermarketből vásárolja meg? 

-Háztól/helyi termelőtől 

-Szupermarketből 

7. Gyümölcsöt háztól/helyi termelőtől vagy szupermarketből vásárolja meg? 

-Háztól/helyi termelőtől 

-Szupermarketből 

 

 

8.Tejterméket, /helyi termelőtől vagy szupermarketből vásárolja meg? 

-Háztól/helyi termelőtől 



   

   

-Szupermarketből 

 

9. Húst háztól/helyi termelőtől vagy szupermarketből vásárolja meg? 

-Háztól/helyi termelőtől 

-Szupermarketből 

 

10. Ha szupermarketből vásárolt élelmiszert, miért szeretik jobban  mint a házi 

készítésű élelmiszereket? 

 

11.Ha lenne a városban szociális bolt (helyi termékeket árusítanának) vásárolna 

onnan? 

-Igen 

-Nem 

 

Értékelés: 

Közel 300db kérdőívet kaptunk vissza. A válaszok 

1. 220 Nő-64 Férfi 

2. Életkor változó volt többnyire 16-60 éves korosztályba sorolhatom  

3. Egészségesen táplálkozik 250ember  

4. Meglepően mindenki szeret vásárolni 

5. Itt a grafika már csökkent 57ember vásárol háztáji terméket 

6-7. kérdésre a válasz elég jó arány 235 és 243 ember vásárol háztól zöldséget és 

gyümölcsöt 

8. Ismét egy nagyon alacsony arány jött ki a házi tejterméket 23 ember vásárol 

mi meglepő! 

9. A kilences feladat válaszok aránya 125ember vásárol háztól/helyi termelőtől 

és 159 ember meg szupermarketből vásárolja a húst! 

10. Erre a kérdésre nagyon sok érdekes válasz jött. Legtöbben azt írták, „Azért 

vásárolnak szupermarketből, mert olcsó, egyszerű egy helyen van minden” 

illetve „Ha van, ideje akkor elmegy a piacra és vásárol helyi termékeket”  

11. Megkérdeztük a vásárlóktól, hogy ha lenne szociális bolt vásárolnának-e 

onnan. Ennek a kérdésnek örültünk a legjobban, hiszen 242 ember válaszolta 

azt, hogy igen vásárolnának ott! 

 

 

A kérdőív elemzése után, összeültünk a fiatalokkal és arra jutottunk, hogy igen 

van értelme és volt értelme ennek a kérdőívnek és szükséges lenne Újfehértó 

Városában egy szociális boltra.  

 

 



   

   

Projektünk a következő: 

 

A kérdőívezésnek köszönthetően illetve több újfehértói lakos érdeklődésének 

következtében elhatároztuk, hogy szeretnénk megnyitni az első helyi termelő kis 

boltot! 

 

Június 21-én  

Szeretnénk bemutatni a szociális boltunk tervét! 

Helyszín: Zajti Ferenc Kulturális Központ Díszterme 

Terv: Polgármestert, Intézményvezetőket, Helyi lakosságot és a fiatalokat hívjuk 

meg; egy órás előadásba elmondjuk a tervünket, célunkat és work shopot 

csinálunk a meghívottakkal! 

 

Illetve Július 9-13-ig Megrendezésre kerül IV.Önkéntes Ifjúsági Találkozó 

Újfehértón 

25fiatalt várunk szerte az országból valamint a határon túlról! Találkozó célja: 

esélyegyenlőség, kommunikáció képesség, helyi termékek megismerése, közös 

hagyományos magyar étel elkészítése, és persze az önkéntesség! Óvodába 

Gyermekjásztóház, állatmenhely látogatása, idősek felkeresése, segítségnyújtás 

számukra, valamint a helyi idősek otthonának rendszeres látogatása és segítése. 

  

 

 


