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TISZABŐI SZOCIOGRÁFIA 

 

Sociography of a Hungarian village - Tiszabő 

 

HORVÁTH Ádám 

 

 

Összefoglaló  

A szocializmusban Tiszabőn a környékbeli településeknél is erőteljesebb téeszesítés folyt. 
Tiszabő hanyatlása az 1960-as években kezdődött, amikor a megyei vezetés a cigánytelepek 
felszámolása érdekében a településre betelepítettek cigány családokat, majd megszűntették a 
tiszai kompot, és a kisvasutat is felszámolták, majd a tiszai hajójárat is leállt.  Így egy 
mesterséges zsákutcás település jött létre, amely korábban egy fontos átkelőhely volt, és 
megszűnt a piacozás lehetősége is. Az elvándorlás miatt cigány többségűvé vált a település.   

A szocializmus után a kárpótlással többen földhöz jutottak, és magánvállalkozóként 
dolgoznak, jelenleg viszont csak néhány agrárvállalkozó műveli a mezőgazdasági területeket.  

Tiszabő egészére a romák magas aránya miatt telepszerű környezet jellemző.  

Tiszabőn olyan alapszolgáltatás is működik, amely nem kötelező feladatok közé tartozik, ilyen 
Családgondozó Központban a fogyatékos személyek és hajléktalanok nappali ellátása.  

Ezen kívül a következő szociális szolgáltatások működnek:  

· szociális étkeztetés 

· házi segítségnyújtás  

· családsegítés 

· idősek nappali ellátása  

· éjjeli menedékhely  

· gyermekjóléti szolgálat  
Az önkormányzat pénzügyi szabálytalanságok sorozatát követte el, mivel akkor is 

vállalkozásba kezdett, amikor forráshiányos településként ezt nem tehette volna meg. Ezen 
kívül kezességet vállalt a saját Kft-je által felvett hitelre, és állami támogatást fordított a 
hiteltörlesztésre. Az önkormányzat által megkeresett vállalkozók, miután megtudták, hogy a 
falu többsége cigány, nem akartak befektetni. Tiszabőt a vasút is elkerüli, a legközelebbi 
megálló Fegyvernek-Örményes, amely 14.9 km-re található Tiszabőtől. Új ivóvízbázist tudtak 
létrehozni pályázati és állami támgoatás segítségével, valamint csatornahálózattal és 
szennyvíztisztítóval is rendelkeznek. A település lakásállománya 580 lakásból áll, amelyek egy 
rész elfogadható színvonaló, de sok lerobbant állapotban van, amelyeket tudlajdonosaik nem 
gondoznak.  
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A házak 85 százaléka hagyományos vályogból, alap nélküli készült, amely miatt a 2000-es 

árvíz sok házat ledöntött.  

Tiszabő a GFK kutatása szerint a vásárlóerő tekintetéven 2012-ben a legszegényebb település 
volt.  

Ezen település helyzetét vizsgáltam az alábbi szempontok szerint:  

· Demográfia 

· Munkavégzés 

· Származási hely 

· Tiszabő élhetősége 

· Társadalmi osztály 

· Lakáshelyzet 

· Vallásosság 

· Diszkrimináció 

· Politikai és gazdasági elégedettség 

· Anyagi helyzet változása, közbiztonság 

· Lakóépületek, és a lakások jellege, és komfortfokozatuk 

· A tiszabőiek testi-, és lelki egészsége, és a háztartások jellemzői 
A tiszabőiek 2.2 százaléka nem járt iskolába, és 8.9 százalékuknak nincs meg a 8 általános 
iskolai végzettsége. A településen élők 48.9 százalékának meg van a 8 általános iskolája, de 
sajnos csak ez a legmagasabb végzettsége, viszont 17.8 százalékuk már befejezte a 
szakmunkásképző iskolát is.  

A Tiszabőn élők 6.4 százalékuk szakközépiskolai érettségivel rendelkezik, 8.9 százalékának 
pedig megvan a gimnáziumi érettségije.  Ez azt jelenti, hogy Tiszabőn a legmagasabb iskolai 
végzettséget a gimnáziumi érettségi jelenti.  

Tehát a faluban nem él értelmiségi személy.  

Tiszabőn 1990-ben volt a népességminimum, és ezután a nagy elvándorlással egyensúlyba 
került népességszaporulat miatt. A kistérség többi településével ellentétben itt természetes 
szaporulat volt mérhető. Jelenleg pedig ez a kistérség legfiatalabb települése, ellenbe itt a 
legnagyobb a munkanélküliség is. Tiszabő a rendkívül magas munkanélküliséggel és az 
országos átlag 15 százalékát meg nem haladó jövedelemszinttel jellemezhető. A romák aránya 
a teljes falubeli lakossághoz képest 89 százalék.  

Kulcsszavak: Társadalmi integráció, cigányság problémái 

JEL kód: A01, A05,  A06, A07  

 

Abstract 

Tiszabő became the poorest hungarian settlement in 2012. The fact that it's in such a bad 

condition now is a result of a long process and was affected by several factors. During the 

socialism Tiszabő had more dynamic collective farm making than the other settlements of the 
area.  

The decline of Tiszabő started in the 1960's, when gypsy families were resettled to Tiszabő by 
the county's leadership in order to liquidate the gipsy districts. Then they abolished the ferry 

of the river Tisza and also the railway and the shipping service. Tiszabő - which was a former 

important crossing point - became an artificial "dead-end town", and the possibility of 
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marketing was also ceased. Because of the emigration, the town has now a majority of gipsy 

population. After the socialsm some people got a land as a compensation and now they work 

self-employed, but only a few agricultural entrepreneurs cultivate their land. Because of the 

high rate of gipsies the ranch-like environment is characteristic for Tiszabő. A basic service is 
functioning in Tiszabő, which is not an obligatory task, like the daily supply of handicapped 

and homeless people in the Family Care Center. Besides that there are some more social 

services: 

- Social catering- Home assistance 

- Family care- Intraday supply of elderly- Night shelters- Child welfare services 

The committed a series of financial abuses, because they started a new enterprise even if they 

shouldn’t have been done it as a village lack of funds. Besides that they guaranteed to refund 
the loan that they got for their own company and they spent statal support on loan repayment. 

The entreprenurs found by the council didn’t want to invest when they got to know that the 
majority of the village is gipsy.  Tiszabő is also avoided by the railway, the closest stop is 
Fegyvernek-Örményes. With state aid and grant application they could create new resources 
of potable water and they also have a sewerage and wastewater treatment. The housing stock 

of the village consist of 580 houses, some of them has acceptable quality, but many of them 

are run down, because the owners don’t take care of them. The 85% of the houses are made 

of traditional pise without any base which caused the destruction of many of them because of 

the flood in 2000. 

According to the investigations about the purchasing power of the Association for Consumer 

Research Tiszabő was the poorest village in 2012. I examined the situation of this settlement 

following the next viewpoints:  

- Demography 

- Job performing 

- Place of origin 

- Liveability of Tiszabő 

- Social class 

- Housing Situation 

- Religion 

- Discrimination 

- Political and economical satisfaction 

- Change of financial situation, public safety 

- The features of residences, the level of convenience 

- The physical and mental health of the people of Tiszabő  

The 2.2 % of the population didn’t go to school and 8.9 % of them didn’t finish elementary 
school. 48.9 % did completed it, but it’s the highest certification that they ever got. 17.8 % 
completed workman high school. The 6.4 % of the residents graduated from vocational school 

and 8.9 % of them from high school. This means that the highest educational attainment is the 

high school diploma. There are no intellectuals living in the village. Counter to the other 

settlements of the area, here a natural growth of population was measured. Today the 

average age of the people is the lowest here, in contrary the rate of unemployment is the 

highest. 
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Tiszabő has a very high number of unemployed, and the level of incomings is 15% of the 
average income of Hungary. The proportion of gipsies is 89% in the whole population of the 

village.  

Keywords: Social integration, Problems of the gypsies  

 

Bevezetés  

A szocialista korszakban a magyarországi cigányság arányát tekintve az 1949-es 

népszámláskor a becsült 190.000 fő helyett mindössze 38.000-en vallották magukat 
cigánynak, akik nem a magyart tartották az anyanyelvüknek. Úgy vélték, hogy a cigányság 70 
százaléka jó úton halad az integráció felé, majd 1961-től konkrét lépéseket tettek a cigányság 
integrálására, és asszimilálására, amelynek egyik része a cigányok és a magyarok különálló 
településeinek megszüntetésére irányuló tevékenység volt. A02 

A magyarországi romák arányának tekintetében az első reprezentatív felmérés az 1971-es, 

Kemény István vezetésével készített országos cigánykutatás volt, amely szerint 320.000 fő 
volt a cigányok száma, amely a lakosság 3 százalékát jelentette.  

A romák 23 százaléka Magyarország keleti régióiban, 20 százalékuk Észak-Magyarországon, 
míg 19 százalékuk a budapesti iparvidéken, 16 százalékuk az alföldi régióban és 21 
százalékuk a Dunántúlon lakott. A cigány lakások kétharmada cigánytelepen volt 
megtalálható.  

1965-ben viszont elindították a cigánytelepek felszámolására irányuló programot, amelynek 
keretében az állandó keresettel rendelkező cigányok kedvezményes hitelt vehettek fel új 
házak építésére, vagy régi parasztházak vásárlására. Ezek voltak a “CS”, vagyis csökkentett 
értékű házak, amelynek köszönhetően a cigányok lakásviszonyai nagy mértékben javultak, 
igaz, ezek többnyire sorvadó kistelepülésen valósultak meg.  

1971-ben a munkaképes cigány származásúak 85 százaléka alkalmazva volt, és a dolgozó 
cigányok több mint egynegyede az építőiparban dolgozott.  

A rendszerváltás után az 1993-as Kemény István, Havas Gábor, és Kertesi Gábor által végzett 
felmrés szerint 468.000 fő volt a magyarországi cigányok száma, akik között 29 százalékos 
volt a dolgozók aránya.  

1994. A romák majdnem 25 százaléka Észak-magyarországon lakott, amely leginkább az 
erőltetett iparosításnak köszönhető, de a Vas és Győr-Moson-Sopron megyében is 
háromszorosára nőtt a romák aránya.  

A 2000-es években a romák aránya a teljes lakossághoz viszonyítva 5 százalék volt. A 
település típusokban megfigyelhető különbségek szerint a nem cigányok 36 százaléka, míg a 
cigányok 60.5 százaléka lakott falvakban. Viszont a romák 40 százaléka 2000 fő alatti 
településen lakik, ami tovább nehezíti helyzetüket.  

Tiszabő az Észak-Alföldi régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megye északi részén, a 
Törökszentmiklósi kistérségben, a Kunhegyesi járásban található.  

Tiszabőt Nyugatról a Tisza határolja, míg a többi irányból mezőgazdaságilag hasznosítható 
területekkel van körülvéve. A település lakóinak megélhetését sokáig a mezőgazdaság 
jelentette, annak ellenére, hogy az ország legszárazabb területei közé tartozik az évenkénti 
500 mm körül csapadék átlaggal.  

Tiszabőn a környékbeli településeknél is erőteljesebb téeszesítés folyt. Tiszabő hanyatlása az 
1960-as években kezdődött, amikor a megyei vezetés a cigánytelepek felszámolása érdekében 
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a településre betelepítettek cigány családokat, majd megszűntették a tiszai kompot, és a 
kisvasutat is felszámolták, majd a tiszai hajójárat is leállt.  Így egy mesterséges zsákutcás 
település jött létre, amely korábban egy fontos átkelőhely volt, és megszűnt a piacozás 
lehetősége is. Az elvándorlás miatt cigány többségűvé vált a település.   

A szocializmus után a kárpótlással többen földhöz jutottak, és magánvállalkozóként 
dolgoznak, jelenleg viszont csak néhány agrárvállalkozó műveli a mezőgazdasági területeket. 

Tiszabő egészére a romák magas aránya miatt telepszerű környezet jellemző.  

Tiszabőn olyan alapszolgáltatás is működik, amely nem kötelező feladatok közé tartozik, 
ilyen Családgondozó Központban a fogyatékos személyek és hajléktalanok nappali ellátása.  

Ezen kívül a következő szociális szolgáltatások működnek:  

· szociális étkeztetés 

· házi segítségnyújtás  

· családsegítés 

· idősek nappali ellátása  

· éjjeli menedékhely  
· gyermekjóléti szolgálat A05 

Az önkormányzat pénzügyi szabálytalanságok sorozatát követte el, mivel akkor is 
vállalkozásba kezdett, amikor forráshiányos településként ezt nem tehette volna meg. Ezen 
kívül kezességet vállalt a saját Kft-je által felvett hitelre, és állami támogatást fordított a 
hiteltörlesztésre.  

Az önkormányzat által megkeresett vállalkozók, miután megtudták, hogy a falu többsége 
cigány, nem akartak befektetni.   

Tiszabőt a vasút is elkerüli, a legközelebbi megálló Fegyvernek-Örményes, amely Új 
ivóvízbázist tudtak létrehozni pályázati és állami támgoatás segítségével, valamint 
csatornahálózattal és szennyvíztisztítóval is rendelkeznek. A település lakásállománya 580 
lakásból áll, amelyek egy rész elfogadható színvonaló, de sok lerobbant állapotban van, 
amelyeket tudlajdonosaik nem gondoznak. A házak 85 százaléka hagyományos vályogból, 
alap nélküli készült, amely miatt a 2000-es árvíz sok házat ledöntött.   

Tiszabő a GFK kutatása szerint a vásárlóerő tekintetéven 2012-ben a legszegényebb település 
volt.  

Ezen település helyzetét vizsgáltam az alábbi szempontok szerint:  

· Demográfia 

· Munkavégzés 

· Származási hely 

· Tiszabő élhetősége 

· Társadalmi osztály 

· Lakáshelyzet 

· Vallásosság 

· Diszkrimináció 

· Politikai és gazdasági elégedettség 

· Anyagi helyzet változása, közbiztonság 

· Lakóépületek, és a lakások jellege, és komfortfokozatuk 
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· A tiszabőiek testi-, és lelki egészsége, és a háztartások jellemzői 
 

Anyag és módszer  

Véletlen alapú szisztematikus mintavételt alkalmaztam, amikor is a teljes minta minden k-adik elemét 
választjuk ki a mintába a kívánt mintanagyságnak megfelelően. Hogy a részrehajlás lehetőségét 
kizárjuk, az első mintába kerülő elemet véletlen módon választjuk ki. A mintavételi intervallum a 
beválogatott elemek közötti távolság, amelynek úgy kapjuk meg, hogy eredményét a populáció 
elemszámát elosztjuk a minta elemszámával.  

A kiválasztási arány a mintába kerülő elemek aránya, amelyet úgy kapunk meg, hogy a minta 
elemszámát elosztjuk a poluláció elemszámával.   

A kutatás alapjául szolgáló 200 fős, a 18 év feletti tiszabői lakosságra reprezentatív mintát a 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) biztosította számunka, 
amelynek választókörzetenként történő sorba rendezése után minden negyedik tiszabői lakos került 
szisztematikusan kiválasztásra a vizsgált populáció közé. Ők alkották a kutatás főcímeit, így a vizsgált 
minta 50 tiszabői lakosból (főcímből) állt.  Az első körben kiválasztott 50 kiválasztott személyek 
(főcímek) után közvetlenül szereplő három tiszabői lakos számított egy adott főcím pótcímeinek.   

A kutatás mintavételi intervalluma: 4, míg a kiválasztási aránya: 0.0975 volt.  Tehát a mintavétel 
olyan valószínűségi kiválasztással történt, amely reprezentálja a tiszabői lakosság összetételét.  

Az adatfelvétel standard strukturált kérdőívekkel történt, mivel közösségi szükségletek felmérését 
célzó adatgyűjtési technikák közül a kérdőívek használata a legelterjedtebb, leghatékonyabb és egyben 

a legkomolyabb szakmai felkészültséget igénylő feladat.  

 

Eredmények  

Demográfia 

· Nemek aránya 

A Tiszabőn élők 46.8 százaléka férfi, míg 53.2 százaléka nő.  

· Életkor 
Életkor szerint csak a 18 év feletti tiszabői lakosság adatait tudjuk, amely a következőképpen 
néz ki: 

A tiszabői lakosság 13 százaléka 18 és 25 év közötti, míg 30.4 százalékuk 26-35 éves. 
További 23.9 százalékuk 36 és 45 év közötti életkorban van, míg 26.1 százalékban 46-60 

évesek. A 18 év feletti a tiszabőiek közül a 61 és 80 év közötti életkorba 6.5 százaléka tartozik 
ebbe az életkor-csoportba, míg 80 évnél idősebb válaszadó nem került a vizsgált populáció 
közé.  

· Gyermekek száma 

A tiszabőiek jóval több, mint háromnegyedének, pontosan 83 százalékának van gyermeke, 
míg 17 százalékának nincs.  

A válaszadók 12.9 százalékának egy gyermeke van, míg a tiszabőiek 17.9 százalékának két 
gyermeke van. A tiszabői háztartások egyharmadában, pontosan 33.3 százalékában három 
gyermek van, míg több, mint a gyermekes háztartások egyötödében, pontosan 20.5 
százalékának van négy gyermeke. A válaszadók 10.3 százalékának, 2.6 százaléknak hat, és 
szintén 2.6 százaléknak nyolc gyermeke van. Tehát megfigyelhető volt, hogy a községben a 
három gyermekes háztartások a leginkább jellemzőek.  
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1. ábra - A 18 év feletti tiszabőiek életkor szerinti megoszlása 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Azon válaszadók, akiknek van már gyermekük, majdnem minden tízedik, pontosan 9.8 
százalékuk tervez további gyermekvállalást, ők általában még kettő gyermeket szeretnének, 
míg 90.2 százalékuk nem gondolkodik további gyermekvállaláson. Azon válaszadók, akiknek 

még nincs gyermekük, csak 12.5 százalékuk nem tervez gyermekvállalást, 50 százalékuk 
kettő, míg 25 százalékuk három gyermeket szeretne. A fennmaradó 12.5 százalék pedig négy 
gyermeket szeretne a későbbiekben.  

· Családi állapot 
A tiszabőiek 12.8 százaléka nőtlen, hajadon, és nincs élettársa, míg 6.4 százalékuk nőtlen, 
hajadon, de élettársával együtt él. Viszont a települése élők több, mint fele, pontosan 51.1 
százaléka házas, és együtt is él a házastársával, a válaszadók 23.4 százaléka pedig ugyan 
házas, de más élettárssal él együtt.   

A tiszabőiek 2.1 százaléka elvált, és nincs élettársa, míg 4.1 százalékuk elvált, de élettársával 
együtt él.  

2. ábra – A tiszabőiek családi állapota 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Iskolai végzettség 

A tiszabőiek 2.2 százaléka százaléka nem járt iskolába, és 8.9 százalékuknak nincs meg a 8 
általános iskolai végzettsége. A településen élők 48.9 százalékának meg van a 8 általános 
iskolája, de sajnos csak ez a legmagasabb végzettsége, viszont 17.8 százalékuk már befejezte 
a szakmunkásképző iskolát is. A Tiszabőn élők 6.4 százalékuk szakközépiskolai érettségivel 
rendelkezik, 8.9 százalékának pedig megvan a gimnáziumi érettségije.  Ez azt jelenti, hogy 
Tiszabőn a legmagasabb iskolai végzettséget a gimnáziumi érettségi jelenti.  

. 

3. ábra – A tiszabőiek végzettségüknek megfelelő aránya 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Romák aránya 

A romák aránya a teljes falubeli lakossághoz képest 89 százalék.  

Munkavégzés 

A tiszabőiek fő tevékenysége 

Állásban van 

A felmérésből kiderült, hogy a tiszabőiek 43.5 százaléka van állásban, amelyből 15.2 százalék 
teljes munkaidőben dolgozik, míg csak 17.4 százalékuk van részmunkaidőben. Viszont 10.9 
százalékuk GYES-en van úgy, hogy van munkahelye.   

Alkalmi munkából, megbízásokból él 

Kizárólag alkalmai munkából, illetve megbízásokból a Tiszabőn élők 10.9 százaléka él, ők 
ebből tartják fenn magukat.  

Nincs munkája 

Munkanélkülinek számít a tiszabőiek 21.7 százaléka. Nincs munkája, de GYES, GYET 
támogatást kap a válaszadók 4.3 százaléka, míg olyan saját, öregségi nyugdíjas, aki nem 
dolgozik emellett semmit, a tiszabői lakosok 2.2 százaléka. Leszázalékolták a tiszabőiek 8.7 
százalékát, míg kizárólag szociális segélyből településen élők 2.2 százaléka él, továbbá az 
egyéb eltartott státuszt is 2.2 százalék kapta. Háztartásbelinek pedig a válaszadók 4.3 
százaléka számít.  

A közszférában, közalkalmazottként, vagy köztisztviselőként dolgozik az alkalmazásban állók 
70.6 százaléka, míg a civil szférában, vagyis alapítványnál, egyesületnél, vagy KHT-nál 17.6 
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százaléka dolgozik. Az alkalmazásban állók 11.8 százaléka viszont a versenyszférában 
dolgozik, valamilyen gazdasági táraságnál, Bt-nél, vagy Kft-nél. Legutolsó, vagy jelenlegi 
foglalkozásuk az alábbiak voltak a vizsgált populációba került tiszabői lakosoknak:  

· bolti eladó 

· gondozó 

· gyermekfelügyelő 

· irányító 

· kaszálás 

· kőműves 

· közalkalmazott 

· Közcélú 

· közhasznú 

· kubikus és segédmunkás 

· lakatos 

· hegesztő 

· autószerelő 

· operátor 

· összeszerelő. 

· polgárőr 

· portás 

· segédmunkás 

· szociális étkeztető 

· takarító 

· varrónő 

 

Munkavégzés helye 

A Tiszabőn élő munkában lévő emberek 88 százaléka dolgozik Tiszabőn, míg Szolnokon 4 
százalékuk tevékenykedik. A Szolnokon dolgozó tiszabőiek 2.1 százaléka Szolnok 
Belvárosában dolgozik, míg 97.9 százalékuk Szolnok Kertvárosában tevékenykedik. Egy 
másik Jász – Nagykun – Szolnok megyében található településen 8 százalékuk dolgozik.  

4. ábra – A tiszabőiek munkavégzésének települése 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Származási hely 

A tiszabői lakosság több, mint fele, pontosan 53.2 százaléka Tiszabőn született és azóta is ott 
él. A válaszadók 2.1 százaléka született ugyan Tiszabőn, de lakott már más településen, és a 
válaszadók 34 százaléka nem tiszabői születésű, de már kisgyermekkora óta Tiszabőn él. Ez 
azt jelenti, hogy a jelenlegi lakosságnak pontosan az 55.3 százaléka született Tiszabőn, igaz 
ebből 2.1 százalék időközben települést váltott, majd visszaköltözött Jász – Nagykun – 

Szolnok megye ezen településére.  
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5. ábra –A tiszabőiek születési helye 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Azon válaszadók, akik nem Tiszabőn születtek, különböző megyékből és sokféle 
településtípusról költöztek Jász – Nagykun – Szolnok megye településére. A nem tiszabői 
születésű válaszadók több, mint fele, pontosan 90 százaléka más, Jász – Nagykun – Szolnok 

megyei településről költözött Tiszabőre, viszont a fennmaradó 10 százalék más megyékből 
költözött Tiszabőre. A legtöbben városokból költöztek ide, hiszen a válaszadók 46.7 

százaléka jelezte ezt, de községekből is igen nagy arányban, 26.7 százalékban költöztek be, 
viszont még községekből is minden ötödik nem tiszabői születésű válaszadó költözött a 
településre. Megyei jogú városból mindössze 6.7 százalék változtatta meg lakhelyét 
Tiszabőre.   

A Tiszabőn élő emberek 68.1 százaléka lélekben is tiszabőinek tartja magát, függetlenül attól, 
hogy ott született-e, vagy sem. 10.6 százalékuk viszont nem tartja magát tiszabőinek, és 19.1 
százalék volt azon válaszadók aránya, akik csak részben érzik magukat idevalósinak. 

A válaszokból kiderült, hogy csak közepesen jó Tiszabőn élni, mivel az embereknek 
kevesebb, mint a fele, pontosan 48.9 százaléka szeret ezen a településen élni. Ebből 23.4 
százalék volt azoknak az aránya, akik kifejezetten szeretnek Tiszabőn élni, és 25.5 százalékuk 
csak inkább érzi úgy, hogy jó itt lakni. A Tiszabőiek 51 százaléka viszont nem érzi teljesen jól 
magát ezen a településen, mivel 34 százalék inkább nem szeret itt élni, mint igen, 17 százalék 
viszont egyáltalán nem szeret ezen a településen élni. A tiszabőiek 51.1 százalékában 
felmerült már, hogy ha lehetne, elköltözne az általa lakott településrészről, viszont 48.9 
százalékuk akkor sem költözne el, ha ezt megtehetné. A költözés oka igen nagy arányban a 
lakókörzettel való elégedetlenséggel magyarázható, hiszen a válaszadók 55.6 százaléka 
indokolta ezzel költözési szándékát, 44.4 százalékuk egyéb okokra hivatkozott.  

Ők az alábbi okokat említették:   

· A falu sorsa, ahogy most van. 

· Az emberek miatt 

· fejletlenség 

· Ha gyermekeim elmennek, akkor 

én sem maradok 

· Jobb megélhetési mód miatt 

· Munkanélküliség 

· Egészségügy 

· Közbiztonság 

· Szórakozás 

· Nagyon rossz és piszkos a falu 

· Iskola 
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· Nincs nyugalom, biztonság, 
betörések, emberség hiánya 

· Tiszabő leépülése 

 

Tiszabő élhetősége 

6. ábra - Tiszabő térképe 

 
Forrás: Tiszabői Önkormányzat 
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A tiszabőiek 51.2 százaléka a településen belül változtatna csak lakhelyet, viszont a 
fennmaradó 48.8 százalék települést is váltana, vagyis elköltözne Tiszabőről. A tiszabőiek az 
alábbi településekre költöznének szívesen:  

· Abádszalók 

· Budapest 

· Csépa 

· Fegyvernek 

· Szolnok 

· Törökszentmiklós 

A tiszabőiek ezekben a városokban biztosítva látják a megélhetésüket, jobbnak a lakhatásukat, 
a szórakozási lehetőségeiket, és az egészségügyi helyzetet is, ráadásul ezeket a településeket 
nyugalmasabbnak is tartják és a közbiztonság is megfelelőbb.  

Tiszabőn az alábbiak lennének a legsürgetőbb teendők:  

A községben a legsürgetőbb teendőt a munkahelyek növelése jelentené, mivel ezt 87.2 
százalékuk jelezte, de majdnem ugyanennyire fontos lenne a köztisztasági helyzeten is 
javítani, mivel ezt 78.7 százalékuk említette. Viszont csak kevésbé számít sürgetőbb 
teendőnek az egészségügy helyzetének, valamint a közbiztonság állapotának a javítása, mivel 
mindkettőt a tiszabőiek 72.3 százaléka jelezte. A településen élők 63.8 százaléka jelezte 
sürgető teendőnek a fiatalok támogatását, 59.6 százalékuk pedig a szabadidős és szórakozási 
lehetőségeket bővíteni a leghamarabb. A hátrányos helyzetűeket a Tiszabőn élők 55.3 
százaléka támogatná jobban, az oktatás javítására 46.8 százalékuk fektetne nagyobb 
hangsúlyt, pontosan ugyanennyien építenének és javítanának utakat, a lakáshelyzet javításán, 
és a lakáshoz jutáson 36.2 százalékuk tevékenykedne többet, de a csatornázást is a válaszadók 
25 százaléka tartja fontos teendőnek Tiszabőn. A válaszadók 21.3 – 21.3 százaléka 
mihamarabb megoldandó teendőként jellemezte a közvilágítás javítását és a lakóépületek 
felújítását, de a tiszabőiek 17 százaléka parkosítani is a települést. A faluban élők 6.4 
százaléka javítaná a helyközi tömegközlekedést, míg 2.1 – 2.1 százalékuk áldozna a 
műemlékvédelemre és népszerűsíteni a települést.  

7. ábra - Az 5 legsürgetőbb teendő faluban 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Tiszabőn az alábbiak jelentik a legnagyobb problémát:  

- A tiszabőiek szerint a legnagyobb problémát a munkanélküliség jelenti, mivel a 

válaszadók 85.1 százaléka ezt nagyon súlyos problémának, de további 12.8 százalék 
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gondolta jelentős problémának a munkanélküliséget. A válaszadók 2.1 százaléka pedig 
közepes problémának értékelte a munkanélküliséget. 

- A második legsúlyosabb probléma ezzel összefüggésben a szegénység, mivel a tiszabőiek 
83 százaléka nagyon súlyos problémának vélte ezt, de további 17 százaléka jelentős 
problémának értékelte a szegénységet.  

- A harmadik legnagyobb gond a kikapcsolódási lehetőségek hiánya, mivel ezt a 

településen élők 40.9 százaléka nagyon súlyos, míg 36.4 százalékuk jelentős 
problémaként értékelte. További 11.4 százalékuk közepesként jellemezte ezt a gondot, 
míg 2.3 százalékuk csak kis problémaként gondol erre. Viszont a Tiszabőn élők 9.1 
százaléka egyáltalán nem tartja problémának a kikapcsolódási lehetőségek hiányát, vagyis 
ők nem érzik ennek hiányát a faluban.  

- A negyedik legsúlyosabb problémát a közbiztonság jelenti, hiszen ezt szintén 40.9 
százalékuk nagyon súlyosként értékelte, míg 15.9 százalékuk jelentősnek. Viszont 38.6 
százalékuk szerint viszont csak közepes mértékű ez a probléma, míg 4.5 százalékuk 
szerint csak kis gondot okoz ez a falunak.  

- Az ötödik legnagyobb gondot a fiatalok elvándorlása okozza a falunak, mivel ezt 18.6 
százalékuk értékelte nagyon súlyos problémának, míg 9.3 százalék jelentős gondnak 
tartotta ezt a jelenséget. A tiszabőiek 41.9 százalékuk gondolta közepes problémának, míg 
11.6 százalékuk csak kis problémaként jelezte ezt. Viszont a válaszadók 18.6 százaléka 
szerint egyáltalán nem jelent problémát Tiszabőnek a fiatalok elvándorlása.  

- A következő legsúlyosabb problémát az útvonalhálózat jelenlegi állapota jelenti, mivel ezt 
a falubeliek 9.1 százaléka nagyon súlyos, míg 27.3 százaléka értékelte jelentős gondnak a 
tiszabői utak minőségét. A Tiszabőn élők 36.4 százaléka közepes, míg 11.4 százalékban 
csak kis problémának gondolták ezt. Egyáltalán nem érzi problémának az utak minőségét 
a faluban élők 15.9 százaléka, vagyis ők nem érzékelnek semmit az utak kátyúiból, és az 
aszfalt állapotából.  

- A következő legnagyobb gond a hajléktalanok helyzete, hiszen ezt 9.1 százalék gondolta 
nagyon súlyos problémának, de további 11.4 százalék jelentős gondként értékelte a fedél 
nélküliek helyzetét. A tiszabőiek 20.5 százaléka közepes, 36.4 százalék csak kis 
problémának, valamint 22.7 százalék egyáltalán nem tartja problémának Tiszabőn a 
hajléktalanok jelenlegi helyzetét.  

- Tiszabőn nem igazán jelent problémát a helyközi tömegközlekedés minősége és helyzete, 
mivel ezt csak 7 százalék értékelte nagyon súlyos gondként, míg további 4.7 százalék 
szerint jelentős ez a probléma. Közepes problémának számít a helyközi tömegközlekedés 
álapota a válaszadók 34.9 százaléka szerint, míg 20.9 százalék érezte csak kis 
problémának ezt. További 32.6 százalék viszont egyáltalán nem érez a tömegközlekedési 
helyzet nehézségeiből semmit, mivel szerintük egyáltalán nem értékelte ezt problémának, 
vagyis szerintük megfelelő a faluban a helyközi tömegközlekedés helyzete és állapota.  

- Tiszabőn a roma és magyar házasságokat tartják a legkisebb gondnak, mivel ezt csak 4.5 
százalék érezte nagyon súlyos gondnak itt, míg 2.3 százalékuk jelentős gondként értékelte 
ezt. 13.6 százalékuk közepes gondként, 18.2 százalék viszont csak kis problémaként tekint 
a romák és a magyarok vegyes házasságára. Viszont majdnem a tiszabőiek kétharmada, 
pontosan 61.4 százalékuk véleménye szerint egyáltalán nem jelent problémát ez a helyzet.  
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8. ábra – Tiszabő legsúlyosabb problémái 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Ezeken kívül az alábbi problémákról is meg lettek kérdezve a tiszabőiek:  

· romákkal kapcsolatos előítéletek 

· nők hátrányos helyzete 

· sérült emberek alacsony szintű 
foglalkoztatása 

· munkanélküliség 

· hajléktalanok helyzete 

· zsidókkal kapcsolatos előítéletek 
(antiszemitizmus) 

· szegénység 

· kábítószer-használat terjedése 

· bűnözés 

· prostitúció 

· korrupció 

· nyugdíjasok nehéz helyzete 

A tiszabőiek 45.5 százaléka szerint nem jelentenek különösebb problémát a romákkal 
kapcsolatos előítéletek. Közülük 34.1 százalék szerint egyáltalán nem jelent ez problémát 
Tiszabőn, és 11.4 százalék érzi úgy, hogy csak valamelyest jelent gondot ez a probléma 
Tiszabőn. A válaszadók 15.9 százaléka szerint problémát jelent is, meg nem is a romákkal 
kapcsolatos előítélet, míg 26.3 százalékuk szerint jelentős gondot jelent a faluban ez. A 
tiszabőiek 20.5 százaléka inkább problémának tartja ezt, viszont 18.2 százalékuk nagyon 
súlyos problémaként gondol a romákkal kapcsolatos előítéletekre. A nők hátrányos 
megkülönböztetése a tiszabőiek 58.8 százaléka szerint nem jelent problémát a faluban, akik 
közül 41 százalék szerint egyáltalán nem jelent problémát, míg 17.9 százalékuk szerint csak 
valamelyest jelent gondot a hölgyek negatív irányban történő megkülönböztetése. Viszont 
28.2 százaléka már közepes méretű problémának értékelte, és 10.3 százalékuk jelentősebb 
gondként tekint a nők hátrányos megkülönböztetésére. Míg a válaszadó tiszabőiek 2.6 
százaléka nagyon súlyos problémának tartja ezt. A sérült emberek alacsony szintű 
foglalkoztatása a válaszadó tiszabőiek 19 százaléka szerint egyáltalán nem jelent problémát, 
míg 9.5 százalékuk szerint ez inkább nem számít problémának a faluban. A válaszadók 23.8 
százaléka szerint közepes probléma a sérült emberek alacsony szintű foglalkoztatása, míg 
16.7 százalékuk szerint jelentős problémát jelent ez Tiszabőn. Míg további 31 százalék 
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véleménye az, hogy ez nagyon súlyos problémát jelent. A tiszabőiek csak 2.1 százaléka érzi 
úgy, hogy közepes problémát jelent a munkanélküliség a falunak, míg 19.1 százalékuk szerint 
jelentős a gond ezen a téren Tiszabőn. A válaszadó tiszabőiek 78.7 százaléka szerint viszont 
nagyon súlyos problémát jelent a munkanélküliség a faluban. A faluban élő hajléktalanok 
helyzete a tiszabőiek 28.6 százaléka szerint semmiféle problémát nem jelent, míg 26.2 
százalékuk érzi úgy, hogy ez inkább nem probléma. A válaszadók 23.8 százaléka már közepes 
problémaként érzékelte a hajléktalanok helyzetét, míg további 4.8 százalékuk jelentős 
problémaként számolt be erről. A Tiszabőn élők 16.7 százaléka nagyon súlyos gondként tartja 
számon a tiszabői hajléktalanok helyzetét. A zsidókkal kapcsolatos előítéletek a válaszadók 
80.6 százaléka szerint egyáltalán nem jelent problémát a faluban, míg további 11.1 százalék is 
úgy vélekedett, hogy inkább nincsenek ilyen jellegű problémák Tiszabőn. Az itt élők 8.3 
százaléka vélte közepes problémának gondnak az antiszemitizmust. A szegénység a 

válaszadók csak 2.1 százaléka szerint nem jelent semmiféle problémát, de csak minimális 
gondként jellemezte a megkérdezettek 17 százaléka is. A tiszabőiek 80.9 százaléka viszont 
nagyon súlyos problémát lát a szegénységben. A kábítószer-használat terjedését a válaszadók 
62.2 százaléka egyáltalán nem érzi problémának, míg 24.3 százalékuk is csak inkább érzi 
gondnak, mint nem. Inkább problémaként értékelte a drogok terjedését  a válaszadók 5.4 
százaléka, viszont a tiszabőiek 8.1 százaléka nagyon súlyos problémaként fogalmazta meg a 
kábítószer-használat terjedését. A bűnözést a tiszabőiek 4.5 százaléka nem tartja problémának 
egyáltalán, míg 15.9 százalékuk is csak kis problémaként aposztrofálta ezt. Közepes 
problémaként értékelte a bűnözést a válaszadók 22.7 százaléka, viszont jelentős gondnak érzi 
a Tiszabőn élők 18.2 százaléka. A településen élők 38.6 százaléka viszont nagyon súlyos 
gondként jellemezte a tiszabői bűnözés mértékét. A prostitúció a válaszadóknak 36.8 
százaléka szerint nem jelent semmiféle problémát Tiszabőn, de 21.1 százalékuk szerint is csak 
kis mértékű gondnak számít ez a településen. Közepes problémának értékelte a prostituáltak 
jelenlétét a válaszadók 18.4 százaléka, míg 7.9 százalékuk, vagyis valamivel több, mint 
egyötödük jelentős gondként érzékeli ezt. A tiszabőiek 15.8 százaléka viszont nagyon súlyos 
problémaként tekint a településen jelen lévő prostitúcióra. A korrupció viszont a tiszabőiek 
39.5 százaléka szerint egyáltalán probléma a faluban, de 7.9 százalékuk szerint is csak kis 
értékű ez a gond. A válaszadók 26.3 százaléka szerint közepes mértékű problémát jelent a 
korrumpálás, 13.2 százalékuk véleménye pedig az, hogy Tiszabőn ez egy jelentős probléma. 
A válaszadók szintén 13.2 százaléka szerint viszont nagyon súlyos problémát okoz a faluban a 

korrupció. A nyugdíjasok nehéz helyzete 2.3 százalékuk szerint csak kis problémát jelent. 
15.9 százalékuk viszont már közepes, míg 25 százalékuk viszont már jelentős problémaként 
értékelte a nyugdíjasok nehéz helyzetét. Viszont a tiszabőiek 56.8 százaléka nagyon súlyos 
problémát lát ebben a helyzetben. Megállapítható tehát, hogy a felsoroltak közül a leginkább a 
munkanélküliség, és a szegénység okozza a legnagyobb problémát Tiszabőn, míg a legkisebb 
gondot a zsidókkal kapcsolatos előítéletek, vagyis az antiszemitizmus okozza.  

 

Tiszabő szegényebb és gazdagabb részei 

A válaszadók 37.2 százaléka szerint vannak Tiszabőn belül olyan településrészek, ahol inkább 
szegényebb emberek élnek.  Ezen kívül a tiszabőiek majdnem fele, 48.8 százaléka szerint 
vannak olyan részek Tiszabőn, ahol inkább gazdagabb emberek élnek. A gazdagabb emberek 
inkább a Fő út környékén élnek. 
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9. ábra – A Tiszabőn jelenlévő problémák súlyosságának sorrendje 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A Tiszabőn élők 23.8 százaléka úgy gondolja, hogy vannak olyan településrészek Tiszabőn, 
ahol az ott élő emberek nem miatt lakna szívesen. Általában a falu szélét említették a 
válaszadók olyan helyként, ahol az ott élők miatt nem laknának szívesen. Ők az alábbi okokat 
fogalmazták meg indokként:  

· ápolatlanok 

· az egész település többségében 
romák lakta, akik a magyarságot 
nem tűrik 

· az emberek és a lakások 
gondozatlansága miatt 

· cigányság összeférhetetlensége 

· faji megkülönböztetés 

· hazudnak, nem igazságosan, 
nagyképűek és beképzeltek 

· ingerszegény környezet miatt 

· olyan helyek ahol nem szeretik a 

romákat 

· elhanyagoltak ott az emberek 

· rendetlenebbek az emberek 

Tehát panaszként fogalmazódott meg az emberek ápolatlansága, valamint az, hogy mivel 
Tiszabő többsége a roma lakosságból tevődik össze, ezért nehezen tűrik az ottani 

magyarságot. Viszont panaszkodtak az ingerszegény környezetre, és a házak 

elhanyagoltságára is.  

12. Zsidókkal kapcsolatos előítéletek 

11. Nők hátrányos megkülönböztetése 

10. Kábítószer-használat terjedése 

9. Korrupció 

8. Prostitúció 8. P stitúció

7. Hajléktalanok helyzete 

6. Romákkal kapcsolatos előítéletek 

5. Sérült emberek alacsony szintű foglalkoztatása 

4. Bűnözés 

3. Nyugdíjasok nehéz helyzete 

2. Munkanélküliség 

1. Szegénység 
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A tiszabőieknek 53.3 százaléka lakna egy másik településrészen az ott élő emberek miatt. 
Viszont ilyen településrészeket csak Fegyverneken, Hevesen és Törökszentmiklóson, 

valamint a központot említették még ilyen területként. Ezeken a területeken az emberek 

barátságosak, és segítőkészebbek is, valamint kulturáltabbnak mutatkoznak. 

Tiszabő lakosainak helyzete és jellemzői 

Társadalmi osztály 

A tiszabőiek 2.2 százaléka sorolta magát a felsőosztályba, és 8.9 százaléka érzi magát a felső 
középosztályba tartozónak, vagyis a középosztály legfelső rétegébe érzik magukat. Viszont 
jóval több, mint a tiszabőiek fele, pontosan 64.4 százaléka a középosztály tagjának érzi magát, 
de több mint egyötödük, 22.2 százalékuk már csak a középosztály alsó részébe, vagyis az alsó 
középosztályba tartozik. A Tiszabőn élők 2.2 százaléka viszont már csak a társadalom legalsó 
csoportjába, az alsó osztályba tartozik. A családi hátteret vizsgálva, középosztálybelinek a 
tiszabőiek 19.1 százaléka vélte családját, a középosztály alsó harmadához pedig 51.5 százalék 
gondolta szüleit, míg alsóosztálybeli szülőktől a tiszabőiek 29.8 százaléka származik. 
Érdekes, hogy a felsőosztályba tartozó tiszabőiek alsó osztálybeli szülők gyermekei, míg a 
jelenleg felső középosztályba tartozók 75 százaléka középosztálybeli családból származik, 
míg 75 százaléka alsó középosztályból származik, 25 százalékuk pedig a középosztályból. A 
középosztálybeliek 31 százaléka alsó osztálybeli családi háttérrel rendelkezik, míg 55.2 
százaléka az alsó középosztályból lépett fel a társadalmi létrán egy fokot.  A jelenlegi 
középosztálybeliek több, 13.8 százaléka származik ugyanabból a társadalmi rétegből, tehát 
nem léptek előre, de nem is deklasszálódtak, hanem megmaradtak a szülők szintjén. Azon 
tiszabőiek, akik az alsó középosztályba sorolták magukat, 30 százalékuk az alsó osztályból, 
tehát ők is egy lépcsőt léptek fel a társadalmi ranglétrán, míg 30 százalékuk a középosztály 
alsó harmadából származik. Viszont 40 százalékuk egy fokozatot lejjebb csúszott, tehát ők a 
középosztályból származnak. Az alsó osztálybeliek mindegyike deklasszálódott Tiszabőn, 
mivel az ő szüleik még a középosztályalsó harmadában helyezkedtek el az akkori 
Magyarország társadalmi ranglétráján.  

 

10. ábra – Tiszabő lakosainak társadalmi rétegre lebontott aránya 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A tiszabőiek 97.8 százaléka nincs megelégedve társadalmi helyzetével, ebből 10.6 százaléka 
nagyon elégedetlen közülük. Az elégedetlenek közül 78.7 százalék közepesen elégedetlen, 8.5 
százalékuk pedig csak inkább elégedetlen, mint nem. Tehát Tiszabő lakosai egyáltalán 
nincsenek megelégedve jelenlegi társadalmi helyzetükkel.  
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Lakáshelyzet 

Tiszabőn a lakosok 66 százaléka rossz lakáskörülmények között él, amelyből 2.1 százaléka 
értékelte nagyon rossznak ezeket a körülményeket, 12.8 százalék pedig közepesen rossznak. 
A válaszadók 51.1 százaléka csak valamelyest tartja rossznak a lakáshelyzetét, míg 19.1 
százalékuk közepesnek értékelte ezt a helyzetet. A tiszabőiek 14.9 százaléka tartja inkább 
jónak a lakáskörülményeit. A tiszabőiek 2.1 százaléka nagyon elégedetlen jelenlegi 
lakáshelyzetével, míg 93.6 százalékuk közepesen elégedetlen ezzel. A válaszadók 4.3 
százaléka pedig csak valamelyest volt elégedetlen, ami azt jelenti, hogy Tiszabőn senki sincs 
megelégedve a jelenlegi lakáskörülményeivel.  

Anyagi helyzet 

Az anyagi helyzetükkel kapcsolatban a tiszabőiek közül senki sem mondta nagyon 
jómódúnak, de közepesen gazdagnak is csak 4.3 százalék értékelte pénzügyi helyzetét. 
Viszont a tiszabőiek 31.9 százaléka csak valamelyest, míg 44.7 százaléka közepesen 
szegénynek tartja magát és családját. További 19.1 százalékuk viszont nagyon rossz anyagi 
körülmények között él. A tiszabőiek 27.7 százalékuk nagyon elégedetlen saját anyagi 
helyzetével, míg 48.9 százalékuk közepesen elégedetlen ezzel. A válaszadók 14.9 százaléka 
csak valamelyest elégedetlen, 8.5 százalékuk pedig elégedett is, meg nem is. Ez azt jelenti, 
hogy Tiszabőn senki sem elégedett a pénzügyi lehetőségeivel.  

Életcélok elérése, sikeresség 

A tiszabőiek 12.8 százaléka jellemezte magát nagyon sikertelennek, míg 80.9 százalékuk 
közepesen tartja magát sikertelennek. A válaszadók 6.4 százaléka pedig inkább sikertelennek 
tartja magát, és eredményeit. A válaszadók 8.5 százaléka nagyon elégedetlen eddig elért 
eredményeivel, 44.7 százaléka pedig közepesen elégedetlen a saját maguk által elért 
eredményekkel. A tiszabőiek 36.2 százaléka inkább elégedetlen az elért életcélok arányával, 
míg 6.4 százalékuk elégedett is, meg nem is. Mindössze 4.3 százalékuk elégedett valamelyest 

saját teljesítményével.  

 

Vallásosság 

A tiszabőiek 59.6 százalékát nevelték vallásosan gyermekkorában, míg a fennmaradó 40.4 
százalék nem ilyen neveltetést kapott. Érdekes, hogy a válaszadók mindössze 17 százaléka 
úgy vallásos, hogy közben követi valamely egyház, vagy egyéb gyülekezet tanítását, míg 61.7 
százalék a maga módján vallásos, vagyis nem kötődik egyházhoz, vagy gyülekezethez. A 
tiszabőiek valamivel több, mint egyötöde, 21.3 százalékuk nem vallásos. 
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11. ábra - A tiszabőiek vallásossága 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A tiszabőiek mindössze 46.6 százaléka tagja valamilyen egyháznak, és 53.3 százalékuk nem. 
Az a 46.6 százalék, aki valamely egyház tagjának mondta magát, a következőképpen arányul 
a különböző egyházak között:. A tiszabőiek 42.2 százaléka Római katolikus, míg 4.4 
százalékuk Református. További 53.3 százalékuk nem tagja egyháznak.  

12. ábra - A tiszabőiek egyházainak típusai 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 

A tiszabőiek szociális érzékenysége 

Az alábbi csoportokról való támogatottságot is megnéztem Tiszabő lakosainak véleménye 
tükrében:   

· munkanélküliek 

· romák 

· sokgyerekesek 

· testi és szellemi fogyatékosok 

· gyógyításra szoruló 
szenvedélybetegek 

· szomszédos országokból 
idetelepülő magyarok 
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· szomszédos országokban élő 
magyarok 

· hajléktalanok 

· pályakezdő fiatalok 

· nyugdíjasok 

· büntetésből szabadulók, akik 
megélhetést, munkát keresnek  

 

A válaszadók 13.3 százaléka szerint a munkanélküliek pontosan a jelenlegi társadalmi 
támogatást érdemlik, míg 86.7 százalékuk szerint a jelenleginél több támogatást kellene adni a 
munkanélkülieknek. A romák viszont a tiszabőiek mindössze 2.4 százaléka szerint 
érdemelnének kevesebb társadalmi támogatást, míg 9.5 százalékuk a jelenlegit adná nekik. A 
Tiszabőn élőknek viszont 88.1 százaléka adna a jelenleginél több érdem szerinti támogatást a 
romáknak. A sokgyermekesek viszont csak 2.1 százalék szerint érdemelnének kevesebb 
társadalmi támogatást, míg 10.6 százalékuk a jelenlegit tartja elfogadhatónak. A tiszabőiek 
87.2 százaléka a jelenleginél több társadalmi támogatást adna a nagycsaládosoknak. A testi és 
szellemi fogyatékosok a válaszadók 11.1 százaléka szerint a jelenlegit, míg 88.9 százalékuk 
szerint több társadalmi támogatást érdemelnének. A tiszabőiek közül senki sem vonna el 
támogatást a testi és szellemi fogyatékosoktól, vagyis nem adnának nekik kevesebb 
támogatást. A gyógyításra szoruló szenvedélybetegek, mint például az alkohol-, drog-, vagy 

játékfüggők a válaszadók 36.8 százaléka szerint kevesebb társadalmi támogatást 
érdemelnének, míg 47.4 százalékuk a jelenlegit adná nekik. Viszont a tiszabőiek 15.8 
százaléka a jelenleginél több társadalmi támogatást adna a gyógyításra szoruló alkoholbetegek 
számára. A szomszédos országokból idetelepült magyarok számára a tiszabőiek több, mint 
fele, 55 százaléka kevesebb társadalmi támogatást adna, míg 37.5 százaléka szerint a jelenlegi 
éppen elég a számukra. Viszont a jelenleginél többet adna számukra érdem szerint a 
válaszadók 7.5 százaléka. A szomszédos országokban élő magyarok viszont az előző 
csoportnál is kevesebb társadalmi támogatást érdemelnének, mivel a válaszadók a válaszadók 
63.4 százaléka kevesebb társadalmi támogatást adna a határon túli magyarok számára, míg 
26.8 százalékuk a jelenlegit nyújtaná a számukra. Csak a tiszabőiek 9.8 százaléka adna több 
társadalmi támogatást a szomszédos országokban élő magyarok számára. A hajléktalanok a 
válaszadók egyötöde, vagyis 20 százaléka szerint kevesebb társadalmi támogatást 
érdemelnének, de 57.5 százalékuk pontosan ugyanannyit adna nekik, mint amennyit eddig 
kaptak. Viszont a Tiszabőn élő válaszadók 22.5 százaléka a jelenleginél mindenképpen több 
társadalmi támogatást nyújtana számukra. A pályakezdő fiatalok számára viszont 9.3 százalék 
a jelenlegit adná, míg 90.7 százalékuk a jelenleginél több társadalmi támogatásban részesíteni 
a pályakezdő fiatalokat. Tehát nem volt olyan tiszabői lakos, aki kevesebb támogatást adna a 
pályakezdő fiatalok számára. A nyugdíjasok részére a tiszabői lakosok 4.3 százaléka a 
jelenlegi társadalmi támogatást adná továbbra is, viszont 95.7 százalék szerint többet 
érdemelnének a jelenleginél a nyugdíjasok. Azok a büntetésből szabadulók, akik megélhetést, 
munkát keresnek, a tiszabőiek 4.9 százaléka szerint a jelenleginél kevesebb társadalmi 
támogatást érdemelnének, míg 39 százalékuk a jelenlegit adná számukra. A tiszabői 
válaszadók 56.1 százaléka szerint viszont több társadalmi támogatást kellene nyújtani a 
számukra.  

A tiszabőeik szerint az alábbi csoportok érdemelnének a leginkább kevesebb társadalmi 
támogatást:  
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13. ábra - Az 5 legkevesebb társadalmi támogatást érdemlő csoport 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A jelenleginél több társadalmi támogatást érdemelnének a nyugdíjasok, a pályakezdő fiatalok, 
a testi és szellemi fogyatékosok, a romák és a sokgyermekesek.  

14. ábra - Az 5 legtöbb társadalmi támogatást érdemlő csoport 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Megkérdeztem a tiszabőieket, hogy mit szólnának hozzá, ha a gyermekük választottja más 
társadalmi csoportból, vagy más népcsoportból származna. Ha gyermeke választottja sokkal 
gazdagabb családból származna, akkor a tiszabőiek 52.3 százaléka akadályozná meg ezt a 
kapcsolatot, míg további 13.6 százalékuk természetesnek venné. A tiszabőiek 34.1 százaléka 
viszont kifejezetten örülne egy gazdagabb vőnek, vagy menynek. Ha viszont a gyermek párja 
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idetelepült magyarok 
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arab volna, a tiszabői lakosok 10 százaléka megakadályozná, hogy komolyabbra forduljon a 
kapcsolat, míg további 20 százalék lebeszélné gyermekét az illetőről. A válaszadók 70 
százaléka elfogadná, míg olyan tiszabői nem volt, aki természetesnek venné ezt a helyzetet, és 
egyetlen tiszabői sem örülne annak, ha a menye, vagy a vőjelölt arab származású lenne. Ha a 
gyermek választottja sokkal iskolázatlanabb lenne, akkor a válaszadók közül mindössze 14.3 
százalék akadályozná meg a kapcsolat tovább bontakozását, míg 21.4 százalékuk lebeszélné 
az illetőről gyermekét. 54.8 százalékuk elfogadná, míg 7.1 százalékuk természetesnek venni 
ezt a helyzetet. Viszont érdekes, hogy a tiszabőiek 2.4 kifejezetten örülne neki, ha a 
gyermekénél sokkal iskolázatlanabb párt választana a fiuk, vagy lányuk. A tiszabőiek 12.8 
százaléka akadályozná meg azt a kapcsolatot, ahol a gyermekének választottja más vallású 
volna, de csak 7.7 százalék volt azok aránya, akik lebeszélnék gyermeküket egy ilyen 
kapcsolatról. A válaszadók 76.9 százaléka elfogadná, míg 2.6 százalékuk természetesnek 
venné, ha a leendő vő, vagy meny más vallású lenne. Viszont nem volt olyan, aki kifejezetten 
örülne egy ilyen kapcsolatnak. Ha a gyermek választottja sokkal szegényebb családból 
származna, azt a kapcsolatot a válaszadóknak csak mindössze 9.5 százaléka akadályozná meg, 
és 26.2 százalékuk beszélné le gyermekét erről. A tiszabőiek 59.5 százaléka elfogadná, míg 
4.8 százalékuk természetesnek venné. Viszont nem volt Tiszabőn olyan válaszadó, aki örülne, 
ha gyermeke választottja sokkal szegényebb családból származna. Ha viszont gyermeke 

választottja cigány származású volna, a tiszabőiek 2.3 százaléka megakadályozná ennek a 
kapcsolatnak a folytatását, de további 4.7 százalék lebeszélné gyermekét a kapcsolatról. 
Viszont 48.8 százalékuk elfogadná, 34.9 százalékuk természetesnek venné, sőt, 9.3 százalék 
volt azon válaszadók aránya, akik kifejezetten örülnének, ha gyermekük választottja cigány 
származású volna. Ha gyermekénél sokkal iskolázottabb lenne a gyermek választottja, akkor a 
válaszadók 9.1 százaléka megakadályozná a kapcsolat folytatását, de további 2.3 százalék is 
lebeszélné erről gyermekét. A válaszadók 43.2 százaléka viszont elfogadna egy ilyen jellegű 
kapcsolatot, míg 20.5 százalék természetesnek venné. A tiszabőeik 25 százaléka viszont 
kifejezetten örülne annak, ha gyermekénél sokkal iskolázottabb lenne a leendő vő, vagy 
meny. A tiszabőiek majdnem egynegyede, pontosan 10.3 százaléka megakadályozná azt a 
kapcsolatot, ahol gyermeke választottja néger lenne, de további 17.9 százaléka is lebeszélné 
gyermekét egy ilyen jellegű kapcsolatról. A válaszadóknak 66.7 százaléka fogadná el, míg 
csak 5.1 százalékuk venné természetesnek. Viszont egyetlen tiszabői sem örülne a néger 
származású menynek, vagy vőnek. Ha a gyermek választottja paraszti családból származna, a 
tiszabői válaszadók 2.4 százaléka akadályozná meg ezt, míg 2.4 százaléka lebeszélné 
gyermekét a kapcsoltról. A tiszabőeik 75.6 százaléka elfogadná, míg 17.1 százalékuk 
természetesnek venné. A válaszadóknak viszont csak 2.4 százaléka örülne egy ilyen 
kapcsolatnak. A válaszadók 7.3 százaléka megakadályozna egy olyan kapcsolatot, ahol a 
gyermeke választottja zsidó származású lenne, míg további 12.2 százalékuk lebeszélné 
gyermekét egy ilyen kapcsolatról. A válaszadók közül 75.6 százalék volt az, aki elfogadná, 
míg 4.9 százalék, aki természetesnek is venne egy olyan kapcsolatot, ahol a leendő vő, vagy 
meny zsidó származású lenne. Viszont a tiszabőiek közül senki sem örülne, ha gyermeke 
kapcsolatban állna egy zsidó származású emberrel. Ha munkás családból származna a 
gyermek párja, akkor a tiszabőiek 9.8 százaléka akadályozná meg ezt a kapcsolatot, viszont 
43.9 százalék volt azok aránya, akik elfogadnák ezt. A válaszadók 17.1 százaléka 
természetesnek venné, míg 29.3 százalék kifejezetten örülne is ennek. Ha kínai volna a 
gyermek választottja, a Tiszabőn élők 16.2 százaléka akadályozná meg, míg szintén 16.2 
százalékuk lebeszélné gyermekét erről. A válaszadók 59.5 százaléka elfogadná, valamint 5.4 
százaléka természetesnek venné ezt a helyzetet. Viszont a tiszabőiek csak 2.7 százaléka 
örülne egy kínai származású vőnek, vagy menynek. 
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15. ábra - A tiszabői az alábbi származások esetében akadályoznák meg leginkább 
gyermekük kapcsolatát 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Ebből sajnos arra lehet következtetni, hogy a tiszabőiek leginkább ezen nemzetiségek és rassz 
tagjai iránt éreznek ellenszenvet, amelyek közé bekerült az iskolázatlanság és a vallás faktora 
is De közülük is leginkább a kínaiak iránt táplálnak ellenszenvet, majd a négerek, utána pedig 
a kínaiak irányába történik a legsúlyosabb mértékű idegenellenesség. Legvégül pedig az 
arabok iránt éreznek ellenszenvet a tiszabői válaszadók.  

Menekültek befogadása 

A tiszabőiek 14 százaléka szerint Magyarországnak mindenkit be kell fogadnia, aki erre 

rászorul, míg a válaszadók majdnem egynegyede, pontosan 23 százaléka igen elutasító volt 
ezzel kapcsolatban, mivel ennyien voltak, akik szerint senkit sem szabad befogadni. A 

Tiszabőn élők 62.8 viszont megfontolná azt, hogy kit kellene befogadni, mivel ők úgy 
vélekedtek, hogy van, akit igen, van, akit pedig nem szabad Magyarországnak befogadnia.  

16. ábra - Kiket kellene Magyarországnak befogadnia? 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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Politikai és gazdasági elégedettség 

A tiszabőiek mindössze 4.5 százaléka szerint mennek nagyon jó irányba a dolgok a faluban, 
míg 45.5 százalékuk szerint inkább rossz mutat Tiszabő politikai és gazdasági működése. A 
tiszabőiek pontosan fele, vagyis 50 százaléka szerint viszont nagyon rossz irányt jelez a falu 
politikai és gazdasági élete. Ez azt jelenti, hogy a faluban élők túlnyomó többsége szerint 
nincs minden rendben.A válaszadók 100 százaléka tudja, hogy ki Tiszabő polgármestere, 
viszont csak 87.2 százalékuk tudta megmondani a polgármester, Farkas Barnabás pontos 
nevét. A tiszabőiek 4.8 százaléka nagyon elégedett a polgármester munkájával, de további 
23.8 százalékuk is nagyobbrészt elégedett Farkas Barnabás munkájával. A válaszadók 40.5 
százaléka elégedett is, meg nem is, valamint 11.9 százalékuk inkább nem elégedett a 
polgármester munkásságával. A tiszabőiek csak 19 százaléka viszont egyáltalán nincs 
megelégedve a falu polgármesterének munkájával, mivel szerintük egyáltalán nem jó munkát 
végez Farkas Barnabás. A válaszokból tehát kiderült, hogy a tiszabőiek nagy többsége 
elégedett is, meg nem is a falu polgármesterének teljesítményével.  

17. ábra - Mennyire elégedett a polgármester munkájával ? 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Anyagi helyzet változása, közbiztonság 

A tiszabőiek 9.3 százalékának lett kicsit jobb az anyagi helyzete az utóbbi egy évben, és 11.6 
százalékának nem változott a helyzete ilyen téren, míg 18.6 százalékuknál kicsit rosszabb lett 
a pénzügyi helyzet. A tiszabőiek 60.5 százalékának viszont jelentős negatív irányú változásról 
számolt be, vagyis az ő anyagi helyzetük sokkal rosszabb lett.  

A tiszabőiek 5 százaléka bízik abban, hogy jövőre sokkal jobb lesz az anyagi helyzete, míg 
szintén 5 százalékuk kismértékű javulásra számít. A válaszadók 27.5 százaléka azzal kalkulál, 
hogy nem fog változni jövőre a pénzügyi helyzete, míg a 12.5 százalékuk kismértékű negatív 
elmozdulást vár a következő évtől. Viszont a faluban élők fele, vagyis 50 százalékuk úgy 
nyilatkozott, hogy nagymértékű romlásra számít jövőre. Jász – Nagykun – Szolnok megye 

ezen településén élők mindössze 9.3 százaléka elégedett nagyobbrészt Tiszabő 
közbiztonságával, míg 46.5 százaléka közepesen elégedett, vagyis elégedett is, meg nem is. 
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18. ábra – A tiszabőiek anyagi helyzetének változása az egy évvel előbbi állapothoz 
képest 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A válaszadók 2.3 százaléka nagyobbrészt nem elégedett, míg 41.9 százalékuk egyáltalán nem 
elégedett Tiszabő közbiztonságával. Tehát megfigyelhető, hogy Tiszabő közbiztonsága jónak 
is mondható, meg nem is, tehát közepesnek mondható. A lakókörzet közbiztonságával pedig 

2.3 százalékuk elégedett teljes mértékben, míg 20.5 százalékuk elégedett valamelyest. 
Elégedett is meg nem is a lakókörzet közbiztonságával a tiszabőiek 45.5 százaléka, míg 9.1 
százalékuk nagyobbrészt nem elégedettek. Továbbá egyáltalán nincs megelégedve a 

lakókörzet közbiztonságával a tiszabői válaszadók 22.7 százaléka.  

19. ábra – A tiszabőiek elégedettsége a közbiztonsággal 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Lakóépületek, és a lakások jellege, komfortfokozatuk, valamint értékük és problémáik 

A tiszabőiek mindegyike családi házban lakik, vagyis csak ilyen jellegű épületek vannak a 
településen. A Tiszabőn élők 63.8 százaléka lakik közepes állagú önálló családi házban, míg 
36.2 százalékuk háza jó állapotúnak mondható a válaszadók szerint.  
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20. ábra - A válaszadók lakóépületeinek típusai és állapota 

 
Forrás: saját saját szerkesztésk 

 

A lakások alapterületét vizsgálva arra az eredményre juthatunk, hogy 31-60 négyzetméter 
között a válaszadók 2.4 százaléka lakik. 60-90 négyzetméteren él a faluban élők 57.1 
százaléka, míg 91-120 négyzetméter közötti lakásban 26.2 százalékuk lakik. A válaszadók 
14.3 százaléka él 121-180 négyzetméter között, valamint 1 százalékuk 250 négyzetméternél 
nagyobb lakásban, vagy házban.  

21. ábra – A tiszabőiek lakásméretének aránya 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A Tiszabőn élők 29.8 százaléka átlagos, míg 70.2 százaléka jó lakáskörülményeket tudhat 
magáénak. Tehát a tiszabőiek elmondása alapján egyikük sem él rossz lakáskörülmények 
között.  

Komfort nélküli házban vagy lakásban a tiszabőiek 20.5 százaléka él, míg fél komforttal 31.8 
százalékuk, míg komfortos lakásban a válaszadók 25 százaléka lakik. Összkomfortos lakása 
van a tiszabőiek 22.7 százalékának.   

A tiszabői házak 93.3 százalékának értéke 5 millió Ft alatt van, míg 4.4 százalékuk 5-10 

millió Ft közötti értéket ér. A tiszabői házak 4.4 százaléka 5-10 millió Ft-ba kerül, míg 2.2 
százalékuk 10.15 millió Ft-ért el házát.  
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22. ábra – A tiszabői ingatlanok értéke 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A tiszabői házak legfőbb problémái:  

· Ajtó, ablak 

· Belvizes  

· Kazánprobléma 

· házrepedés 

· Burkolás 

· Tisztító meszelés szükségessége 

· Falak repedezése 

· Tatarozás 

· Fürdőszoba hiánya 

· Fűtés hiánya 

· Kerítés 

· Meszelések 

· Nagyon öreg 

· Salétromos 

· Süllyedés 

· Penészes 

· Nincs anyagi lehetőség 
komfortossá, lakhatóvá tenni 

· Nincs központi fűtés 

· Nyílászáró 

· Vakolás 

· Csempézés 

· Festés 

Volt olyan lakás, amelyben 10-en laknak 75 m
2
-en.   

 

A tiszabőiek testi-, lelki egészsége és a háztartások jellemzői 

Tiszabőn egyetlen válaszadónak a testi egészsége sem számít nagyon rossznak, míg 23.4 
százalékuk rossz testi egészségről számolt be. A faluban élők több, mint egyharmadának, 
pontosan 38.3 százalékának kielégítőnek számít a testi egészsége, míg 31.9 százalékuk jó 
egészségi állapotról számolt be. A tiszabőiek fennmaradó 6.4 százaléka viszont kitűnő testi 
egészségnek örvend.  
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23. ábra – A tiszabőiek testi egészsége 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A lelki egészsége viszont a tiszabőiek 4.3 százalékának nagyon rossz, míg 17 százalékának 
számít rossznak a lelki egészsége. A faluban élők több, mint egyharmadának, pontosan 36.2 
százalékuknak kielégítő, míg  pontosan ugyanilyen arányuknak, vagyis 36.2 százaléknak jó a 
lelki állapota. A további 6.2 százaléknak kitűnőnek számít a lelki állapota. 

24. ábra – A tiszabőiek lelki egészsége 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A tiszabőiek közül senki sem él egyedül, míg mindössze 2.2 százalékuk él párban, vagyis 
ketten élnek együtt közös háztartásban. A válaszadók 23.9 százalékának háztartásában 
hárman élnek együtt, míg 15.2 százalékuknál négyen laknak együtt. A tiszabőiek 26.1 
százaléka lakik öt fős háztartásban, míg öt főnél nagyobb háztartásban a faluban élők 32.6 
százaléka él, amelyből 26.1 százalékuk hatan, 4.3 százalékuk heten, 2.2 százalékuk tízen 
élnek együtt. Tehát Tiszabőn a legnagyobb arányban az öt és és a hat fős családok élnek, 
mivel mint a két típusnál 26.1 – 26.1 százalékban vannak jelen a faluban. 
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25. ábra –A tiszabői háztartás-tagok száma 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A tiszabői háztartások 4.3 százalékában nincs rendszeres havi jövedelem, 21.6 százalékuknál 
viszont csak egyetlen főnek van rendszeres havi jövedelme. A faluban élő háztartások 50 
százalékánál 2 főnek van rendszeres havi jövedelme, három jövedelemmel rendelkező pedig a 
háztartások 19.6 százalékánál van. Négy jövedelemmel rendelkező a tiszabői 2.2 százalékánál 
van. A legszegényebb tiszabői háztartásban mindössze 20.000 Ft-ból tudnak gazdálkodni, míg 
a leggazdagabb háztartásban 210.000 Ft-ot keresnek összesen. A tiszabői háztartások 8.7 
százaléka 35.000 Ft alatti összegből gazdálkodik, míg 35.000 és 60.000 Ft közötti összegből a 
válaszadók háztartásainak szintén 8.7 százaléka él. 60.000 és 90.000 Ft közötti pénzből tud 
gazdálkodni a háztartások 13 százaléka, 39.1 százalékuk 90.000 és 135.000 Ft-ot, 28.3 

százalékuk pedig 135.000 és 180.000 Ft-ot tud összegyűjteni egy hónapban. 180.000 és 
250.000 Ft közötti pénzösszegből mindössze 2.2 százalék tud gazdálkodni egy átlagos 
hónapban.  

26. ábra – A tiszabői háztartások bevétele egy átlagos hónapban 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A tiszabőiek közül senki sem tud félretenni, takarékoskodni a fizetéséből, vagy bevételéből. A 
válaszadó tiszabőiek 78.7 százaléka él együtt férjével, feleségével, vagy élettársával, míg 
szüleivel 23.4 százalékuk él közös háztartásban. A gyermekével 74.5 százalékuk él együtt, 
viszont unokájával 12.8 százalékuk, míg más rokonnak 4.3 százalék, továbbá nem rokonnak 
senki sem él közös háztartásban Tiszabőn.  
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27. ábra –A tiszabőiek az alábbi rokonokkal élnek közös háztartásban 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A válaszadók 76.2 százalékának számára problémát okozott az utóbbi időben a felvett hitel 
visszafizetése, viszont a tiszabőiek még ennél is több, pontosan 82.9 százalékának számára 
gondot okozott a számlák, vagyis a rezsi költségeinek kifizetése az utóbbi időben. A család 
étkeztetése a válaszadók 64.3 százalékának okozott problémát az utóbbi időben, míg a 
gyermek taníttatása a tiszabőiek 50 százalékának számára okozott gondot. Viszont pénzhiány 
miatt gondot okozott a ruházkodás is, ez a tiszabőiek 87 százalékára volt érvényes, a 
szórakozásra a válaszadók 83.3 százaléka nem tudott pénzt fordítani. Pénzhiány miatt a 
tiszabőiek majdnem fele, pontosan 82.9 százaléka számára okozott gondot a nyaralás, míg a 
szülők, vagy rokonok segítése a válaszadók 80 százalékának okozott problémát. Az utóbbi 
időben a tiszabőiek 64.3 százaléka számára okozott gondot pénzhiány miatt az olyan 
egészségügyi kiadások kifizetése, mint például a gyógyszer, vagy az orvosi vizsgálat.  

 

28. ábra – A tiszabőiek számára pénzhiány miatt problémát okoztak az alábbiak 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A tiszabőiek 90.5 százaléka nem volt sehol nyaralni az elmúlt évben, míg 7.1 százalékuk csak 
Magyarországon belül voltak nyaralni, és csak további 2.4 százalékuk volt külföldön is 

nyaralni. A válaszadók 87 százaléka soha nem jár könyvtárba, míg 13 százalékuk csak 
alkalmanként látogat el. Múzeumba a faluban élők 95.7 százaléka soha nem jár, de 4.3 
százalékuk is csak alkalmanként. Kiállításokra 95.7 százaléka nem jár soha, míg 4.3 
százalékuk csak alkalmanként látogat ilyen eseményeket. Moziba a válaszadók 76.1 százaléka 
nem jár soha, míg 23.9 százalékuk néha jár csak filmszínházba. A válaszadók 93.5 százaléka 
soha nem jár színházba, de 6.5 százalékuk is csak alkalmanként. Sportrendezvényre 84.8 
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százaléka nem jár soha, míg 15.2 százalékuk csak alkalmanként. Hangversenyre soha nem jár 
egyetlen tiszabaői sem. Tehát jól látható, hogy rendszeresen egyetlen felsorolt eseményt sem 
látogatnak Tiszabőn.  

 

Következtetések, javaslatok 

A vidéki falvak helyzete jelentős problémát jelent Magyarországon, amely megoldása egyre 
sürgetőbb lenne. Tiszabőn a legsúlyosabb problémát a szegénység és a munkanélküliség 
jelenti, de tobábbi megoldandó feladatot nyújt a nyugdíjasok helyzete, és a bűnözés 
visszaszorítása is. A probléma igen összetett, de okai között mindenképpen megtalálhatóak az 
alacsony iskolázottság, a munkahelyek hiánya, és az az elszigeteltség, amelyet a szocialista 
korszakban hozott döntések eredményeztek. Ennek következtében a közlekedés nehézkessé 
vált, és a zsákutcás településsé válás miatt a kerekedelmi és megélhetései lehetőségek is 
csökkentek, amelynek következtében sokan elvándoroltak a faluból. A rendszerváltás előtti 
időszakban tapasztalt hátrányok a rendszerváltás utáni időszakra is hatással voltak, így egy 
hosszú folyamat eredményének hatására lett 2012-ben, a GFK mért adatok alapján, Tiszabő 
Magyarország legszegényebb települése.  

Mivel Tiszabő jelenleg földrajzilag és közlekedésileg is elszigetelt a többi településtől, ezért a 
jelenlegi helyzetből megoldását helyben kell keresni, amelynek alapja lehet az a fiatal 
korosztály, akiknek köszönhetően Tiszabő a kistérség legfiatalabb települése. Számukra a 
legkézenfekvőbb megoldás a mezőgazdaságban lévő lehetőségek kihasználása lenne, 
amelynek lehetőségei adottak a településen és történetileg visszavezethető hagyományai is 
vannak. Ezen tevékenységnek keretet adhat egy szociális üzem, amelybe olyan szociális 
foglalkoztató vállalkozások tartoznak, amelyek a másodlagos munkaerőpiacon működnek. A 

szociális üzemek ezen típusának célja, hogy a hosszú távon munkanélküli személyeket 
bevonja az elsődleges munkaerőpiacba, amely során hosszú távú munkát kínálnak a 
munkaerőpiactól távol álló, hátrányos helyzetű embereknek. A9 

A tiszabőiek 2.2 százaléka nem járt iskolába, és 8.9 százalékuknak nincs meg a 8 általános 
iskolai végzettsége. A településen élők 48.9 százalékának meg van a 8 általános iskolája, de 
sajnos csak ez a legmagasabb végzettsége, viszont 17.8 százalékuk már befejezte a 

szakmunkásképző iskolát is. A Tiszabőn élők 6.4 százalékuk szakközépiskolai érettségivel 
rendelkezik, 8.9 százalékának pedig megvan a gimnáziumi érettségije.  Ez azt jelenti, hogy 
Tiszabőn a legmagasabb iskolai végzettséget a gimnáziumi érettségi jelenti. Tehát a faluban 
nem él értelmiségi személy. Tiszabőn 1990-ben volt a népességminimum, és ezután a nagy 
elvándorlással egyensúlyba került népességszaporulat miatt. A kistérség többi településével 
ellentétben itt természetes szaporulat volt mérhető. Jelenleg pedig ez a kistérség legfiatalabb 
települése, ellenbe itt a legnagyobb a munkanélküliség is. Tiszabő a rendkívül magas 
munkanélküliséggel és az országos átlag 15 százalékát meg nem haladó jövedelemszinttel 
jellemezhető. A romák aránya a teljes falubeli lakossághoz képest 89 százalék.  
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