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Nagyrozvágy

A mai Nagyrozvágy Borsod-Abaúj-Zemplén megye északkeleti részén, a szlovák-magyar határ
szomszédságában található a Sárospatak (31 km), Sátoraljaújhely (29 km), és Kisvárda (29 km) közé
ékelt területen. A település a Bodrogközi kistérséghez tarozik, területe: 26,82 km², népessége
mindössze 633 fő.

Nagyrozvágy egy mélyfekvésű síkságra, és az ezt félkör alakban övező homokdombos övezetre
tagolódik. A sík részen gazdag rétek és legelők vannak, a kissé emelkedettebb részein pedig
termékeny, koromfekete szántóföld. A mélyebb fekvésű részt 1930-ig sík víz borította. A falu
határában volt a Pallagcsa nevű tó is. A vízszabályozással megszűntek az állandó vízzel borított
területek.

Az öntéstalajok és a mocsaras, lápos területekről visszamaradt tőzegtalajok jó minőségű termőföldet
eredményeztek. Korábban az áradások után a tőzeget ki kellett égetni, hogy a föld művelhető legyen.
A tőzegégetés emlékét őrzik Nagyrozvágy határában a Hosszúégés, a Nagyégés és a Kiségés dűlők.
Feltehetően a tőzegégetés miatt égett le a falu is 1830-ban és 1900-ban.

Érdekesség, hogy a faluban még mindig őrzik és használják a régi utcaneveket, melyek a földrajzi
elhelyezkedésre vagy az adott területen lévő funkciókra utalnak (pl. Malomkert, Ricsevég, Pallagcsai
út). A rendezett településen szép számban találhatóak a hosszú, tornácos házak.

A település címere utal az itt élők ősi foglalkozásaira, a halászatra és állattartásra. Az itt folyó ártériés fokgazdálkodás csak ritka népesség eltartását tette lehetővé. A faluban nagyobb léptékű fejlődés
és népességnövekedés a 19. század második felében zajló folyószabályozások következtében indult
meg. Nagyrozvágyot a háború előtti időszakban a többi településhez képest műveltebbnek, új
dolgokra nyitottabbnak tartották. A paraszti polgárosodás jelei is hamarább mutatkoztak ezen a
településen. Több volt a településen a nemes, nagygazda, akik Királyhelmechez kötődtek, ott
taníttatták gyermekeiket.

A falu hanyatlása a politikai változások és ennek következményeként a Bodrogközre jellemző
elszigeteltség hatására indult meg. A szlovák területekhez csatolt gazdasági központok, a rossz
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közlekedési összeköttetések (pl. Balsai híd felrobbantása a II. Világháború alatt) nehezítették az itt
lakók életfeltételeit. A településről sokan vándoroltak el.

Az 1900-as évek elején a Bodrogköz volt az ország éléskamrája. Az 1960-as évektől a
termelőszövetkezetek, állami gazdaságok a nagytáblás, gépi művelésre tértek át, melynek
következtében változott a területhasználat módja, a művelési ágak arányának jelentős módosulása
következett be. Az 1980-as évek első felében megkezdett, majd félbehagyott Bodrogközi komplex
térségi talajjavítási program további óriási változást eredményezett a belvízelvezető rendszerben és a
területhasználatban. Az intenzív mezőgazdasági hasznosítás területi növekedése és az elöntések
elmaradása jelentős mértékben rontotta az érintett területek vízellátottságát.

Ennek következtében a mezőgazdaságban dolgozók munkalehetőségei is csökkentek, az elvándorlás
felgyorsult a 60-as éveket követően, 1990 óta pedig a mezőgazdasági foglalkoztatottság egytizedére
esett vissza. Ezt jól tükrözi az is, hogy 1990 óta a lakónépesség száma közel 1/3-ával csökkent. Az
utóbbi tíz évben ez a folyamat intenzívebb, 2001-hez képest a lakosság száma 20%-al lett
alacsonyabb.

A 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet gazdasági és infrastrukturális mutatók alapján rangsorolta az
ország 174 kistérségét. A Bodrogközi kistérség a legkedvezőtlenebb helyzetű (LHH) 33 kistérségek
közé tartozik. A településre jellemző az alacsony iskolai végzettségű, hátrányos helyzetű népesség.
Nekik még az ideiglenes elhelyezkedésre sincs módjuk az alkalmi munkavállalás korlátozottsága, a
vidéki jövedelemszerzési lehetőségek hiánya miatt. A térségben a képzettségi mutatók még ma is
elmaradnak a megyei és országos adatoktól, jellemző a nagyszámú roma lakosság. Nagyrozvágyon a
legutóbbi népességszámláláskor mindössze 17 fő vallotta magát romának.

A szakképzettséggel rendelkező fiatalok a munkalehetőségek hiánya miatt elvándorolnak. Sokan
ingáznak a térségi központokba. A közösségi közlekedésre jellemző az alacsony járatsűrűség, ami
Nagyrozvágyon csak a buszközlekedést jelenti.

Néhány éve megszűnt a 80 főt foglalkoztató DIANEX Autókárpit gyártó Kft, így ma az önkormányzat
maradt az egyik fő foglalkoztató a településen. Ennek egyik formája a közszolgáltatás (közoktatás,
közigazgatás, szociális és egészségügyi ellátórendszer), illetve a közmunka programok révén a
munkanélküliek széles körének foglalkoztatása. A mezőgazdaságban főként jövedelemkiegészítő
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tevékenységként, félállásban dolgozók vannak jelen, vagy családok önellátás céljából folytatnak
mezőgazdasági tevékenységet.

Jellemző a nagyarányú tartós munkanélküliség, a lakosság körében országos szinten is igen alacsony a
vállalkozási hajlandóság. A munka világába való visszatérés segítéséhez a munkahelyteremtés mellett
elsődleges lenne a személyre szóló rehabilitációs programok elindítása is.

A tartósan munkanélküli, hátrányos helyzetű lakosság számára a legbiztosabb jövedelemforrást a
szociális támogatások jelentik, körükben mára valós életstratégiává vált a segélyből élés.
Nagyrozvágyon a lakosság csupán 32%-a foglalkoztatott, míg az inaktív keresők a lakosság közel 38%át teszik ki.
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