
   

   

Helyi terv - Záhony 

 

Várostörténet  

Záhony históriája – bár a település nevét egy oklevél 1324-ben említi először – valójában az 1800-as 

években kezdett íródni, de az igazán nagyléptékű fejlődésre az 1950-es évekig kellett várni. Ez nem véletlen, 

ugyanis az eredetileg Ung megyéhez tartozó aprócska falut a trianoni békeszerződés után, 1922-ben 

csatolták véglegesen Szabolcs megyéhez, igaz, közigazgatásilag már 1860-tól Szabolcs vármegye része volt. 

"Földterület, dűlő mögé” 

A város neve kétségtelenül szláv eredetű, azonos etimológiájú a székelyföldi 

Zágon helység- és folyónévvel, valamint a gömöri Zahoniska falunévvel. A 

község neve 1324-ben egy idevalósi ember, bizonyos Paul de Zahun 

nevében tűnik fel, de viszonylag gyakran szerepel az itt tartott 

megyegyűlések révén okleveleinkben is. 

A za + gon összetétel földterület, dűlő mögé-jelentésű, de valódi jelentése mocsaras, lápos terület. 

A község nevét először egy 1324-ben keletkezett oklevél említi, de már 

1212.-ben is feltűnik Zsurk határjárása során. 1325-ben egy okirat a nádor, 

Druget Fülöp záhonyi jobbágyairól tesz említést, amely szerint az említett 

jobbágyok vádjaival szemben Lónyai Jakab tesz esküt. Záhony 1371-ben a 

Drugetek birtoka, de akkor még Ung megyéhez tartozik. A község 

földesurai gyakran változtak. A XV. század közepén Agócsi Péter volt a 

tulajdonos, a század utolsó negyedében a Homonnai család birtokolta. A 

XVII. század közepén a község területe zálogban volt a Barkóczy családnál. 

Lakossága nagyobbrészt mezőgazdasági termelésből, állattenyésztésből élt, 

kézműipara alig volt. Elsősorban dohány- és burgonyatermesztéssel, kenderáztatással, halászattal, 

szarvasmarha-, sertés- és lótenyésztéssel foglalkoztak. A faluban ezen kívül más munkaalkalmat alig lehetett 

találni. 

A magát mára régióközponttá kinövő város egykoron bizony sem területével, sem pedig lélekszámával nem 

emelkedett ki a környékbeli települések közül. Sőt 1935-ben mindössze 1200-an lakták, míg ekkoriban a 

közeli Mándok 4146, Tornyospálca 2713, Fényeslitke 2400, Tuzsér 1707 állampolgárt számlált, s a 

környéken csupán az aprócska Zsurkon és Győröcskén éltek kevesebben, mint Záhonyban. Ráadásul az 

1920-as években a község kétezer katasztrális holdhoz közelítő területéből több mint 800 katasztrális holdat 

(a Tiszától északra eső dűlőket és tanyákat) Csehszlovákiához csatolták. Mindazonáltal közvetve – de talán 

az is kijelenthető, hogy közvetlenül – Záhony fejlődésének gyökerei az egyébként joggal és okkal bírált, s 

méltán elhíresült trianoni békeszerződésig, de még inkább a honi nagy ívű vasútfejlesztések idejéig nyúlnak  



   

   

vissza. A záhonyi vasútállomás és ezzel együtt az egész település fejlődését 

két történelmi esemény indította el:  

1.) a település a második világháború után ismét határállomás lett; 

2.) az első világháború után Csehszlovákiának ítélt Kárpátalját 1945-ben a 

Szovjetunió bekebelezte, s az addig ott lévő normál nyomtávolságú 

vasútvonalakat a szovjet vasút saját fazonjához igazította. Ám mindez azt is 

jelentette, hogy az áru átrakásához megfelelő helyet kellett találni. Most azonban menjünk vissza a múltba! 

Az említett 1800-as évek, mindent egybevetve, jelentős változást hoztak Záhony életében: elsőként 

cukorgyár, később homokkotró és mészégető létesült, majd hengermalom és fűrészüzem kezdett el működni 

a községben. Mindezek dacára az 1870-es népszámláláskor csupán 890 záhonyit tartanak nyilván. Az 

akkoriban lajstromba vettek többsége még tanúja lehetett annak, amikor pesti tőkések és szabolcsi 

földbirtokosok kezdeményezésével és természetesen ezen körök pénzéből, illetve birtokain 1873-ra 

megépült a Nyíregyháza-Kisvárda (majd innen Csapig elkészült) vasútvonal. Ekkor Záhonyban, lévén a falu 

egyszerű vasúti megállóhely, még csak egy szerény, fából épült vasútállomás, no meg a Tiszán átívelő – de 

ugyancsak fából (!) ácsolt – vasúti híd jelezte: itt gőzmasinák pöfögnek a sínpárokon. A mai vasutas és 

határvárosként emlegetett Záhonyt ismerőknek bizonyára nehéz elhinni, hogy 1873-ban itt csupán egy 

jelentéktelen egyvágányos megállóhely volt, miközben a vidék nagyobb községeinél (Kisvárda, Fényeslitke, 

Komoró és Tuzsér) két-, illetve négyvágányos kisállomásokat alakítottak ki. 

Némi előrelépést a térség második vasútvonalának, az 1905-ben üzembe helyezett Nagykároly-Mátészalka-

Csap HÉV-vonalnak a megépülése hozott, ugyanis az Erdélyt az északi területekkel összekötő sínkígyó 

Záhonynál csatlakozott a Nyíregyháza-Ungvár vonalhoz. E ténynek köszönhetően Záhony úgynevezett 

csatlakozó kisállomássá lépett elő. A már emlegetett 1920-as évek természetesen nem jelentettek 

automatikus fejlődést, hiszen a trianoni békediktátum következtében hazánktól nemcsak jelentős területeket 

csatoltak el, hanem egyszersmind a korábbi gazdasági kapcsolatok köldökzsinórjait is elvágták. Záhony 

tehát ekkor határállomás volt csupán, ámbár 1938-ban és egy évvel később a felvidéki és kárpátaljai 

területek visszacsatolása újabb fellendülést hozott: jelentősen nőtt ugyanis – különösen 1941-től, a 

Szovjetunió elleni háború idején – a hadiforgalom. Paradox módon Záhony életében a „nagy (ki)ugrást” az 

jelentette, amikor 1945-ben ismételten csupán határállomás lett belőle, ám az akkori országvezetés e 

települést szemelte és választotta ki a magyar-szovjet vasúti áruforgalom átrakási helyéül. (A kibontakozó, s 

a történelmi szükségszerűségből is egyre inkább bővülő szovjet-magyar vasúti kereskedelem ugyanis 

megkövetelte, hogy a Szovjetunióban szokványos úgynevezett széles nyomtávú sínpályán érkező 

áruféleségeket átrakják.) Záhonyban az első széles nyomtávú vonalat 1946-ban építették, s közben az 

állomást is fokozatosan bővítették, de előzőleg újjáépítették a háború idején lebombázott hidat. Az átrakó-

pályaudvar fokozatos bővítésével és a szállítási áruvolumen fokozatos növekedésével párhuzamosan 

látványos egyéb beruházások is megvalósultak: 1948-ban adták át például a Gerő-telep ikerházait, 

amelyeket a nagy számban betelepülő vasutas családok kaptak lakhelyül. 

 Alig egy emberöltő kellett tehát ahhoz, hogy a Tisza-menti apró községet Közép-Európa legnagyobb és 

legkorszerűbb szárazföldi kikötőjeként emlegessék. Záhony nevét a néhány évtized alatt évi húszmillió 

tonna áru fogadására és átrakására alkalmas vasúti csomópont tette országosan és a határainkon is túl 

ismertté. 



   

   

 

A Záhonyt várossá nyilvánító oklevelet 1989. április 3.-án az akkori miniszterelnök, Grósz Károly adta át 

Borbély Károly tanácselnöknek. Ettől kezdve van címere és zászlaja a városnak. Ennek különlegessége, 

hogy Záhony az első magyar város, amelynek címerében vasúti motívum található. A pajzs alakú címer 

alapszíne a kék, a felső mezőben mozdonykereket közrefogó két madár, az alsó mezőben a Tiszát jelképező 

ezüstszínű hullámok. A címert Hérics Nándor képzőművész tervezte.



   

   

Előzmények 

Az Inspi-Ráció Egyesület és a Központ Ifjúsági Egyesület egy KEOP projektben az Észak-

Alföldi Régióban növelné az emberek tudatosságát az alábbiakkal kapcsolatban: 

- A régióban az élelmiszer fogyasztásunk mai szerkezete nagyon sok környezeti, 
gazdasági, és társadalmi probléma közvetlen, vagy közvetett forrása. 

- Az elfogyasztott élelmiszerek származási helye nagyrészt nem a régió. Tehát 
rengeteg környezetszennyezést, energiapocséklást, hulladék képződést jelent ez, 
mert az élelmiszert mi magunk is előállíthatnánk, tekintve a régió kiváló 

mezőgazdasági adottságait. 

- Az élelmiszerfogyasztásunk következtében a régióból rengeteg pénz tűnik el, 

ugyanis a kiskereskedelmi láncok alapvetően nem a helyi élelmiszer terítésében 
érdekeltek.  Óvatos becslések szerint is az EU fejlesztési célú támogatásainál 
hétszer több pénz áramlik ki a régióból ennek következtében. (A kiskereskedők 

ellenállása érződik a felméréseknél is) 

- Az élelmiszer fogyasztás rendszere az emberi döntésen, és a közösségi 
összefogáson alapul. (Ezt tudjuk helyileg befolyásolni.) 

- A fogyasztók minden nap szavaznak azzal, hogy megválasztják az élelmiszer 
beszerzési forrásaik helyszínét, akkro is ha ez nem tudatos. 

- Amikor az emberek a helyi élelmiszerek vásárlása mellett döntenek, akkor:  

o Növelik a helyi termelés iránti keresletet 
o Elősegítik azt, hogy a társadalom által megtermelt javak a régióban 

maradjanak 
o Munkahelyeket teremtenek, mert jövedelmet biztosítanak a vásárlásaik által 

a helyi termelőknek (megfelelő mennyiségű megrendelés esetén) 

o Hozzájárulnak ahhoz, hogy gazdagodjon a régió, és ezért ne kelljen a 
fiataloknak külföldre menniük a megélhetési lehetőségek után. 

o Csökkentik a környezetszennyezést, mert a helyi élelmiszerek szállítása és 

csomagolása jóval kevesebb energiahordozó és csomagolási anyag 
felhasználásával oldható meg. 

Ötlet 

Az előzményekből kiderült tehát: a közelmúltban a településen a mezőgazdasági munka 

helyett az ipari tevékenység; a vasúti átrakás vált fő profillá és a helyiek bevételi 

forrásává. A szabolcsi almatermelés fő felvásárlója a Szovjetunió volt, feloszlása után 

sokan felhagytak a nagyüzemi almatermeléssel. Ám a Gerőtelepi ikerházak mögötti 

kiskertek, a panellakások tulajdonosainak „hobbikert”-jei a város külső határán 

segítették az olcsó és helyi gyümölcs és zöldség termelését. 

Városunkban megtalálhatóak a helyi termeléssel előállított gyümölcsök:  

 alma,  

 szilva,  



   

   

 eper,  

 barack,  

 megy  

Ezen kívül egyéb termények:  

 dió,  

 hagyma  

 méz,  

 túró,  

 tehéntej,  

 kecsketej, 

 tojás,  

 fenyőfa (karácsonyra) 

 szörpök (bodza, akác) 

Továbbá megtalálhatunk feldolgozott termékeket is:  

 lekvár,  

 befőtt,  

 pálinka,  

 bor.  

Ezek termelése még nem olyan nagy mennyiségű, amely rendszeresen kielégítene egy fix 

vásárlóközönséget, avagy kialakíthatná az állandó kapcsolatokat, inkább esetszerű 

vásárlás történik.  

A felmérések szerint vásárlói igény van, a termelés is növelhető, csupán a kereslet-

kínálat kapcsolatát kell szorosabbra fonni. A helyi lakosok a rendszeresen vásárolt 

élelmiszereket a távolabbi bevásárlóközpontokban (20km), a helyi ABC-kben, kisebb 

vegyesboltokban, mozgóárusoktól, ismerőstől illetve saját termelés útján szerezheti be. A 

városi piac fő profilja nem az élelmiszer, inkább a ruházat, illetve a határon túli olcsó 

termékek. Abban reménykedünk, hogy párhuzamosan a helyi élelmiszerek is 

megjelenhetnének a piacok standjain, vagy a termelőtől közvetlenül a helyszínen 

vásárolhatjuk meg azon termékeket, amelyekből többlet is keletkezhet. Célunk hogy a 

termelő ismerje meg a fogyasztók igényeit, a vásárló pedig megbízható forrásból olcsó és 

jó minőségű élelmiszerhez jusson, és az ország ezen részén érezhető munkanélküliség ne 

az elvándorlást erősítse. (A környékünkön a híres szabolcsi alma feldolgozása almalé 

formájában többször is beindult kisvállalkozói szinten.) 

A szelektív hulladékgyűjtés kiépült: a kertes házakban egyedi gyűjtőedény, a társas- és 

panelházak közelében nagyobb hulladékgyűjtő színes edények segítik a fém, műanyag, 

papír, üveg hulladék tárolását, begyűjtését, elszállítását. A veszélyes hulladék elszállítása 



   

   

is megoldott. AZ általános hulladék inkább a lakótelepi környezetben termelődik, a 

kertes házaknál a szerves hulladékból komposzt készül, a papír fűtésre hasznosul.  

A terv 

A KEOP projekt és az INSPI-Ráció által megfogalmazott célok közül a helyi élelmiszerek 

fogyasztásának élénkítését vettük célul. Bár a közeli szupermarket jelentős előnye a helyi 

diákok munkába kerülésének utóbbi irányzat inkább a felnőtt munkahelyek HELYETT 

hozza létre a diákmunkát, nem pedig mellette így hosszú távon a helyi családok ennek 

sem látják előnyét. Viszont ha minden kiskert-tulajdonos a „sikeres” termékeit 

bemutatja, ismertté teszi a záhonyiakkal, úgy lenne bevételi forrása. A helyiek pedig az 

idényben termő-készülő és olcsó termékek miatt jutna előnyhöz. A nagy távolságú 

szállítást és logisztikát nélkülözve így hosszú távol is fenntartható kereskedelmi 

folyamatok élénkítenék Záhony (és környéke) gazdaságát, később életszínvonalát.  

A csapat építése 

Az iskolai DÖK csoportból egy kisebb (aktívabb) csapat vállalta a 

feladatot. Saját csapatnév, logó és fejlesztési terv kidolgozása kezdődött. 

A 3 lehetséges grafikából a Smiley, a tigris és a malac 

jött létre, utóbbi nyert. Csapatnevünk a KANDÓ és a 

DÖK összevonásával a KanDÖK lett. Megbeszéléseink 

hetente – ha szükség volt rá esetenként sűrűbben – 

történtek. Ilyenkor megnéztük, hogy az elvállalt 

részfeladatok hogy állnak, szükség van-e segítségre, módosításra. 

A felmérés 

Az igények pontosabb felmérésére születtek a kérdőívek. Először iskolai bevetésre Pócsik 

Nóra és a DÖK-segítő tanár készítették el, majd később a városi kérdőíveket már a 

csapat közösen tervezte meg. Első körben a vásárlókat céloztuk meg. A forgalmasabb 

gócpontokon (állomás, boltok, piac, buszmegállók) történt a felmérés. Az önkéntes 

diákok segítségével a lapok hamar megteltek, feldolgozásuk után látványos grafikonok 

segítségével kimutatások készültek. Ezek után látszódott: vajon az eredeti ötletünk 

megvalósítható-e?  

Kimutatások 

A 2014-2020 Európa Uniós fejlesztési forrás az Észak-Alföldi Régió számára 

nagyságrendileg 300 milliárd forint hét évre.  Így az összesítő táblázatból ki lehet olvasni, 



   

   

hogy ha egy év alatt eltűnik az adott összeg, akkor ez az EU támogatáshoz képest mit 

jelent. Az első oszlopban a lakosság száma van. A másodikban az, hogy egy év alatt 

mennyit költ a kistérség élelmiszerre. Utána következő oszlopok pedig azt mutatják be, 

hogy a nagy láncokon keresztül. mennyi tűnik el. Különböző forgatókönyvek szerint: 

90% tűnik el, 80%, 70% stb. 

Kistérségek Lélekszám 
Élelmiszerpiac 

nagysága 
90% 80% 70% 60% 50% 

Baktalórántházai 35 638 13,01 11,71 10,41 9,11 7,8 6,5 

Csengeri 14 291 5,22 4,69 4,17 3,65 3,13 2,61 

Fehérgyarmati 39 679 14,48 13,03 11,59 10,1 8,69 7,24 

Ibrány–Nagyhalászi 46 134 16,84 15,16 13,47 11,8 10,1 8,42 

Kisvárdai 75 201 27,45 24,7 21,96 19,2 16,47 13,72 

Mátészalkai 67 241 24,54 22,09 19,63 17,2 14,73 12,27 

Nagykállói 46 058 16,81 15,13 13,45 11,8 10,09 8,41 

Nyírbátori 45 204 16,5 14,85 13,2 11,6 9,9 8,25 

Nyíregyházai 142 251 51,92 46,73 41,54 36,4 31,15 25,96 

Tiszavasvári 37 888 13,83 12,45 11,06 9,68 8,3 6,91 

Vásárosnaményi 32 038 11,69 10,52 9,36 8,19 7,02 5,85 

Záhonyi 20 250 7,39 6,65 5,91 5,17 4,43 3,7 

Összesen: 1,688,068 616,14 554,5 492,9 431 369,7 308,1 

A felmérések első körben az iskolai diákoknál történt, majd a második körben a város 

lakóit kérdeztük meg. Összesen 126 fő 

töltötte ki a kérdőíveket, egyenlő arányban 

férfiak és nők.  

 

 

A megkérdezettek nagy része dolgozó 

(buszmegálló, óvoda), kisebb része iskolás 

(állomás), nyugdíjas (piac, óvoda) és 

munkanélküli volt.  

 

 



   

   

Házi termékek vásárlási gyakorisága 

jellemzően hetente történik, a 

szupermarketben vásárlók havonta ejtik 

meg a nagy bevásárlást. A ritkább alkalmak 

a szegénységben élőkre jellemző, naponta a 

friss termékeket vásárolják (pékség, piac, 

vegyesbolt) 

Önmagát tudatos vásárlónak a 

megkérdezettek 89%-a vallotta. 

A külföldről exportált termékek fogyasztásának hatásaival 32%-uk nem számolt, árát 

vegyesen ítélik meg. A hazai termékeket 76% tartja megbízhatóbbnak.  

62 személy nem termel semmilyen élelmiszert, de a felsorolt termékekből sokat 

kipróbálnák a házi készítésűt.  

A termelők felkutatása, elérése a 

következő lépés. Itt nekik készült 

kérdőívekkel mérjük fel a folytatásban a 

termelői lehetőségeket. 



   

   

A tanulság 

A város lakói első meglepetésük után befogadóak voltak, alkalmanként saját ötlettel is 

hozzá járultak az eredeti terv tökéletesítéséhez. A boltokba, üzletekbe a házi termékeket 

„bevinni” csak körülményes és bonyolult folyamat után lenne lehetséges. A felvevő piac 

szerepét betölthetnék továbbá a helyi iskolák, óvodák is. Itt az ismertség, az olcsó ár és a 

megbízható minőség eseti beszállítóvá is tehetné a kistermelőt, ám a szabályok, 

engedélyek, törvények, bürokrácia, számlaképesség hiánya nehezíti ezt, ezért a piac és 

némely kistermelő a „szedd, vedd és vidd” módszerét kedveli, míg mások saját portájuk 

előtt reklámozzák terményüket. A nagy (közép-) termelők gyakran napszámosként 

ismerősöket illetve diákokat alkalmaznak, akik a terményből kapják jutalmukat, később 

visszatérő dolgozóként a körülményekhez igazodva jobb hatékonysággal oldják meg a 

begyűjtést. (Pl.: „Nem tapossák le az epret”)  

Vakmerő lenne elhamarkodott következtetéseket levonni ekkora merítésből, de ha az 

arányok nagyobb létszámból fakadóan is hasonlóan alakulnának, akkor a saját 

keresetből vásárlókat szívesen közelebb hoznánk a termelőkhöz illetve a termékekhez. 

Általánosságban elmondható, hogy a vásárlás elsődleges szempontja az ár, majd 

szorosan követi azt a minőség és kiszámíthatóság. Ha közös koncentrált helyen nem is 

találunk, de a helyben termelt mennyiség felvásárlókra talál, csupán a termelők és 

vásárlók egymásba vetett bizalmát kell fokoznunk. Ha ez sikerül akkor öngerjesztővé 

válik a folyamat és kialakulhat az eredeti célunk. Természetesen önellátóvá nem válik a 

város, de jelentősen javulnának a viszonyok. 

A fiatalokat a kerti munkák illetve termelés felé vinni nehezebb. Jellemzően városi életet 

élnek. A tizenévesek körében a média hatása más irányt mutat, ám a szülőktől látott 

példa értékesnek bizonyulhat még. 

Utóirat: A projekt tervezése, végrehajtása során a diákok is érezhették egy nagyobb 

horderejű munka energiaigényét, hozzáállásuk változását, fejlődését. A tervek elkészülte 

után, annak végrehajtásában, segítésében is szándékukat fejezték ki. 

 

 

Források:  zahony.hu inspi-racio.hu ujratervezes.hu 


