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E L Ő S Z Ó

Szolnok város 900. évfordulóját többek között számos, a
megyeszékhely életét, történetét, változó és megváltozott
arculatát bemutató kiadvány is köszöntötte. A jubileumi
évben ezek sorában - legalábbis a megjelenés idejét illetően — ez a mü lesz minden bizonnyal az utolsó. Azonban ez
az inkább technikai okokra visszavezethető, véletlen sorrendiség bizonyos mértékig előnynek is tekinthető. A három
szerző ugyanis egy sajátos nézőpont, a tájszervező feladatkör ellátásának szemszögéből vizsgálja Szolnok helyét, szerepét itt, a Tisza középső vidékén. Ilyen értelemben tehát
összefoglaló jellegű müvet vehet kezébe a kedves olvasó, amelyben szerencsésen ötvöződik a természet-, népesedés- és
gazdaságföldrajzi szemlélet egy mindig jelenlevő, a fejlődést jól érzékeltető történetiséggel. Ezért forgathatja haszonnal még az is, aki egy-egy részterületet más raegvilágitásban feldolgozó tanulmánnyal már találkozott.
A könyv szerzőinek szavaiból érződik a város iránti szeretet, a táj és lakói iránti megbecsülés, annak a hatalmas
alkotó munkának az elismerése, amely ezt a várost nemcsak
közigazgatásilag tette e vidék központjává. S benne van a
sorokban az a tisztelet is, amelyet a szerzők az emberi
munka névtelen hőseivel szemben éreznek, akik évszázadok
viharain, pusztításain, elnyomók szorongattatásain át is
megőrizték ragaszkodásukat e tájhoz, s ezt a ragaszkodást
továbbadták utódaiknak is. És benne van természetesen az
utolsó harminc év épitésben, termelésben, népesedésben és
az infrastruktúra fejlődésében testet öltő lendülete.
Amennyire közel áll hozzánk ez a hangvétel, annyira rokonszenves az az alázat, amellyel tárgyukat megközelítik, s amely mentes minden rosszizü provinciális nagyzolástól. Alapos, szerteágazó és szorgalmas kutató- és gyűjtőmunka, gon-

dos elemzés, az összefüggések megláttatására irányuló törekvés Jellemzi munkájukat, amelyen érződik a szakszerű
vonalvezetés, a jószándékú, de mindig szigorúan következetes szakmai irányitás nyoma.
Ezért is szóljon a köszönő szó elsSként a Magyar Tudományos
Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézetéhez, azon belül
is Dr. Pécsi Márton igazgatóhoz, az akadémia levelező tagjához, a földrajztudományok doktorához, aki értő és segítőkész konzulensek kijelölésével segítette, személyes érdeklődésével buzdította a fiatal kutatók munkáját.
Köszönetet mondunk külön is Dr. Enyedi György, Dr. Somogyi
Sándor tudományos munkatársaknak, akik a kéziratok lektorálásával, illetőleg olykor még közvetlen értékes tanácsaikkal is hozzájárultak, a szerzők munkájának sikeréhez.
Az anyag természete megkívánta, hogy a kutatók ne csupán a
szakirodalmat tanulmányozzák, hanem a helyszínen is tájékozódjanak, adatokat gyűjtsenek, történeti és termelési adatokat egyeztessenek. Csak az elismerés hangján szólhatunk
Szolnok város iparvállalatainak, ipari és mezőgazdasági tizeméinek, kereskedelmi egységeinek, közhivatalainak segítőkészségéről. Külön is köszönet illeti a Központi Statisztikai Hivatal Szolnoki Igazgatóságát a szükséges statisztikai
adatok készséges rendelkezésre bocsátásáért.
Végül köszönet Szolnok Város Tanácsának azért az áldozatkészségért, amellyel e mü megjelenésének anyagi fedezetét
biztosította.
Kedves olvasóinkat pedig arra kérjük, nézzék el nekünk a
kiadvány szerény küllemét, de ugy éreztük, hogy a kötelező
szerénység összhangban van a szerzők szándékával: szolgálni
ezzel a munkával is a 900 éves megyeszékhely nagy ügyét.
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A vároa helyzete, topográfiai adatai
Szolnok, mint a basonló nevű megye székhelye az Alföld
középpontjában, az országbatároktól - a nyugatit kivéve - nagyjából egyenlő távolságokra fekszik. Ez a középponti helyzet, valamint a Tisza és a Zagyva szögének termeszetadta jó fekvése, ami a védett átkelőhely
kialakulásával járt, csakhamar fontos közlekedési és igazgatási csomóponttá alakította a települést.
A város életében a Tisza és más vizfolyások ma is jelentős szerepet játszanak /Zagyva., Miller/. De az ősidőkben is ezek a folyóvizek vonzották az embert erre a
helyre.
A városban a tengerszint feletti magasság értéke változó. A meteorológiai állomás az Alcsi-szigeten 83,83 mre van a Balti-tenger felett. A város .területének nagyobb, lakott része azonban ennél magasabban, 87-89 méter között terül el. Az Almási-kertváros és Szandaszőlős 84-85 méteren fekszik. Ezeket a területeket, valamint a Tiszaligetet, amelynek üdülési-sport szerepköre
van, gátak védik a Tisza árvizeitől, hiszen a folyó 0pontja 80 m-en van, és volt már 90 m feletti vízállása
is.
Az Alföld, melynek közel mértani középpontjában fekszik
városunk, az ország területének 5/9-ed részét alkotja .
Hazánk közép-európai, átmeneti és összekötő jellegű tájak sorozata. Az Alföld pl. a kelet-európai sztyeppék
hangulatát, vonásait idézi az utazó szeme elé. De a valóságban az Alföld éghajlatában a kontinentális klimatipus csak alig 15 /S-os gyakorisággal jelentkezik az e-

gyéb klíma típusok mellett /ki $-ban szubroediterrán, 24
%-ban szubatlanti és 20 #-ban szubpoláris klímatípusok
i s előfordulnak évi átlagban.
Ezért nem meglepő, hogy mind égbajlatilag,
és á l l a t v i l á g

mind a növény

megjelenési formáinak, mind a talajtakaró-

nak a vizsgálata
kötő és átmeneti

meggyőzően bizonyítja az Alföld összetáj-jellegét.

Az Alföld tengerektől való távolsága változó, közepétől
az Atlanti-óceán távolsága kb. 1.300 km, az Adriáé 450
km. E két szélső érték között a Keleti-tenger 850 km-re,
a Fekete-tenger 750 km-re található. Az Alföld középső
részét elfoglaló

Közép-Tiszavidék természeti viszonyai

alapján egyveretünek tűnik, de alaposabban vizsgálva geológiai felépítésükben és a felszíni

viszonyaikban is kü-

lönböznek egymástól a Tisza jobb-és balpartján elhelyezkedő térségek.

Földtani

jellemzők és a felszini

formák

Szolnok és tágabb környéke ugyanúgy, mint az Alföld nagyrésze, a negyedkor végén, a mintegy 10.000 éve tartó bolocén /jelenkori/ felszinalakulás

és alakítás folyamán

nyerte e l mai képét, amely természetesen állandóan változik, hol az ember beavatkozása folytán, hol a folyók munkája

miatt.

A Tisza vízrendszerének kialakulása e táj felszini

formá-

inak kialakulásában meghatározó jellegű.
Szerte a környéken látható a Tisza és mellékvizei

felszín

alakitó munkájának eredménye.
Nagyobb térszíni formákban a környék felszíne

elég egy-

hangú. A Tisza jobb- és balpartja között 4-6 méter magasságkülönbség van. Ez az oka annak, hogy mindig i s a balpart volt

jobban kitéve az árvizeknek, és a

szabályozásig
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majdnem állandóan viz alatt álló terület volt.
A környéken helyenként a negyedkori rétegek vastagsága
eléri a 4-500 métert /pl. Szolnoktól északra, a Holt-Tiszánál/* viszont a városban, a Tiszaliget körül, egészen
elvékonyodnak ezek a rétegek. A terület nagyobb részén
azonban 200-400 méter vastagságú negyedkori rétegsor
fekszik.
Ezek a földterületileg legfiatalabb lerakódások bomok,
agyag és löszös üledékek keverékéből állanak.
A felszínen található képződmények mind negyedkoriak. A
Tisza mentén és környékén az öntésiszap, a folyó által
átdolgozott, átmosott és szállított iszapféleségek jellemzők.
A város nagyobb részében is uralkodóak az iszapos rétegek. Nagy területeken előforduló képződmény a löszös iszap, és az átmosott lösz. Ezek mintegy körülveszik a folyóvízi iszapos rétegeket. Itt-ott közbetelepülve folyóvízi bomok, futóbomok jelenik meg.
A folyóvíz által átrendezett, megmozgatott felső rétegek
egy része /az ártereken/ általában évente viz alá kerül.
Nébol az iszap elszikesedik. így például a várostól északra igen nagy, szikesedő iszapos terület található,
/l. ábra/
A geotermikus gradiens értéke a város területének nagy
részén 16-17 méter. Délebbre a gradiens értéke csökken,
északra nő. Ez az érték általában a kistáj egészére azt
jelenti, hogy a viszonylag alacsony értékek mellett, a
nem tul mély rétegekben található vizek, esetenként gyógyvizek, megfelelően magas hőmérsékletűek. / 2 . ábra/
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1. ábra
A FELSZÍNI KÉPZŐDMÉNYEK SZOLNOKON ÉS KÖRNYÉKEN
/Az Alföld Földtani Atlasza Sz: Rónai. A. Budapest. 1969/
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2. ábra
A GEOTERMIKUS GRADIENS ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSAI SZOLNOK
KÖRNYÉKÉN
/Az Alföld Földtani Atlasza Sz: Rónai A. Bp. 1969-/

13-tt m
Szerkesztette:
Rajzolta-. Simon Ágnes

K-15m

o
O O 15-16 m
17-18 m

16-17m

A város környékének geológiai múlt .ja
Mindig nehéz dolog az időben visszafelé nézni, a régi eseményeket kutatni. Az emberi történelem mindössze néhány
ezred. A Föld története viszont csak évmilliárdokkal mérhető. Ezeknek a koroknak a kutatása, mérése, eseményeinek
a leirása még nehezebb, mint az emberi történelemé, mert
sokszor hiányoznak a szükséges adatok,vagy többféleképpen
is értelmezhetők. A Föld története üledékekbe zártan fekszik. Ezt kell a geológusnak, a geofizikusnak, a geokémikusnak és a geográfusnak megfejteni.
A kisebb tájak földtani múltja szerves részét alkotja a nagyobb területek és a Föld történetének. Elválasztani nem
lehet őket a tágabb környezet vizsgálatától.
Az olyan kistájnak, mint Szolnoknak és környékének keletkezése is csak a Kárpát-medence egészének történetébe ágyazva értelmezhető a kellő összefüggések jobb megvilágítása céljából.
3. ábra
SZOLNOK KORNYÉKÉNEK FÖLDTANI KÉPE
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Az Alföld földtörténetére az ókorból gyér, a mélyfúrások
szolgáltatta adatok állnak rendelkezésünkre. A Radnai-havasok - Bükk - Maszes - Réz hg. - Szilágysági Magura Észak-Erdélyben felszínen levő ÉK-DNY csapásirányu ókori
hegységeinek vonulatát találták meg nagy mélységben a lemélyesztett szénhidrogénkutató fúrások a Sebes-Köröstől
E—ra és a Nagykunságban is. Ez a hegység erősen feldara—
bolódott, rögei kisebb-nagyobb mértékben lesüllyedtek.
A földtörténeti középkor - az óriásbüllők világa - a triász
és a jura időszak nagyon kevés és bizonytalan jellegű üledéket hagyott maga után környékünkön. Jászberényben találtak triász üledéket, valamint Turkevén jura gyanús rétegeket.
A kréta időszakban - a középkor legfiatalabb időszakában is csak a már emlitett alaphegység részleteit fedezték fel
a fúrások nyomán az Alföld középső részén, Debrecen-Karcag
-Szolnok irányában. Ebben az időszakban ez a terület sekélytenger volt, a szárazföld és a tőle É-ra fekvő tengerág találkozásánál. Ez a tengernyulvány ÉK felől nyúlt be
az Alföldre, a Kárpátok mai területén fekvő tengerből.
Szolnok környékén is kréta időszaki partközeli hordalékot
találtak. Ekkor zajlott le az alpi-kárpáti hegyrendszer
felgyürődésének első szakasza.
A középkor végén, az újkor hajnalán a kréta tengeröböl fokozatosan visszahúzódott a megye területéről. Erre a korra, valamint az őt követő oligocénre jellemző, hogy Szolnok környékén szárazföldek voltak melegkedvelő trópusi növényekkel. Az éghajlat ennek megfelelően meleg, trópusi
jellegű lehetett. A miocén elejére a tenger már nagyon
visszahúzódott. Csak az ország ÉK—i részén volt még tenger. Abban az időszakban az ország domborzatának képe éppen fordítottja volt a mainak. Ahol ma hegyek vannak, akkor tenger hullámzott. Ahol viszont akkor hegységek, szárazulatok voltak, ma alföld van. Az éghajlat továbbra is
meleg, szubtrópusi maradt. Európában javában zajlott az
alpi hegységképződés. A miocén közepén az Alföld középső
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része megsüllyedt a felujuló szerkezeti mozgások következtében. Szigettenger alakult ki, amely a mai görög szigetvilágra emlékeztet.
A várost környező területeket fokozatosan elöntötte a
tenger. Partközeli tengeri üledékek kerülnek felszínre a
fúrások nyomán. Ez a korszak az Északi-középhegység vulkánjainak fő működési ideje is. Ekkor képződnek a vulkáni
hegységeinkben a szinesércek. Az éghajlat változatlanul
nedves, meleg, szubtrópusi.
A miocén utolsó szakaszában a tenger újra visszahúzódik.
Szolnok környéke újra szárazulattá válik? A tengeri üledékek is csökkenten sósak, a kialakuló uj folyóhálózat sósviz-higitó hatása miatt. Nagyobb tengerrészlet csak Szabolcs-Szatmár, Somogy, Vas, Zala térségében volt. Az éghajlat a szubtrópusi melegebb változatából lassan mediterránná vált át.
A pliocén időszakban fokozatosan bár, de megváltozik az egész táj. Magyarország területét - kivéve a középhegységek
vidékét — újra elönti a tenger. A miocénban lemállott domborzat képe lassan megfordul. Ez a lassú süllyedés állandó
tendenciájú lett. Eredménye az, bogy a pliocén pannóniai
emeletének rétegsorai a tenger boritotta alföldi részen a
legvastagabbak. Az alsó—pannóniai szakasz idejéből még ismeretesek az Ős-Zagyva deltatorkolatának képződményei,
Szolnok térségében. Ezeket a folyóvízi üledékeket később
vastag tengeri rétegek fedik be. A középső pliocén szakaszban Közép—Európa egyetemleges emelkedése miatt a Pannontenger lefüződik az addig egységes ős—Tbetys—tengerről és
kiédesülő beltóvá válik. Ez a beltó körülbelül 200.000 km 2
területű, átlagosan 50 méter mélységű volt. Az országban
szigetként emelkedtek ki a jelenlegi Középhegység tagjai,
a Mecsek és az Alpokalja vidéke. Az éghajlat ekkor már egyre bűvösebbé válik és a mediterránból a mérsékeltbe hajlik
át.
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A pliocén felső szakaszában az egyre inkább feltöltődő
tengerből tavak, mocsarak szövevénye lesz. A mélyebb területeket ezek töltik ki, az ősfolyók pedig felfűzik és
összekötik a mélyedéseket. Ebben a korban alakul ki a
szolnoki szerkezeti árok is, amely a jászsági négyszög
alakú süllyedéket és a dunai szerkezeti árkot köti össze.
Az árok mindkét végén kiöblösödött az észak-déli irányú
süllyedek. Ez a mai Tisza által is jelzett szerkezeti árok Északon Besenyszögnél nyilt a Jászaágra, délen Szentes felé folytatódott. Az árokba az Ős-Zagyva finom hordalékot telepített, de délebbre az Ős-Duna hordaléka is
kimutatható. A két folyó hordaléka Szandaazőlős környékétől keveredik egymással. A Tisza csak a mai Kőviz torkolattól D-re csatlakozott ide.
A legujabbkori pleisztocén korszak szerte a világon az eljegesedések ideje. Biztosan négy eljegesedés mutatható ki
Európában. Az eljegesedéseket egymástól enyhébb éghajlatú
időszakok váltották fel.
Magyarország területére a közvetlen jégtakaró sohasem ért
le. Hazánk un. jégtakaró környéki terület volt, de a mainál sokkal zordabb éghajlattal.
Az eljegesedések közötti melegebb szakaszokban akkor is
kontinentális jellegű volt az időjárás. A jeges, zord periódusokban a jégtakaró környéki területeken lösz képződött, mai termőtalajaink legjobbjainak anyakőzete.
Területünkön ekkor is az általános süllyedés volt jellemző. Az Alföld középső területei 25O-ít5O métert süllyedtek.
A süllyedő területeket a Zagyva, a Tárna és a Gyöngyös töltögették.
A jelenkor vagy holocén időszakban alakult ki a felszin mai
formakincse, s ez szoros összefüggésben van a terület viz—
rajzával, részletesebben a vizrajzi fejezetben tárgyaljuk.
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A Közép-Tiszavidék éghajlati viszonyai
Szolnok és környéke a Bacsó-féle éghajlati körzet beosztás szerint az ország legkontinentálisabb része. Itt a
legmelegebb és legszárazabb a nyár, legkeményebb és leghidegebb a tél, legnagyobbak a hőmérsékleti ingadozások
hazánk területén. A napfénytartam hosszában, a napsugárzás intenzitásában, a derült napok számában leggazdagabb
terület. Ugyanakkor kevés és rendszertelen a csapadék, az
időjárás aszályra hajlamos, gyakori a szárazság. A környéken uralkodó szélirányok főként ÉK, ÉNY, É irányúak.
A távolról ideszármazott légtömegek akadálytalanul vonulnak tova a sikság felett. Az alföldi észlelőállomások adatai között ezért nincsenek nagy különbségek csapadék tekintetében.
Az ország területére, igy az Alföldére is három fő területről érkeznek légtömegek. Az Atlanti-óceánról csapadékos,
nyáron bűvös, télen enyhébb levegőtömegek áramlanak hazánk
földjére. A kontinens belső területeiről száraz, nyáron
forró, télen hideg levegő, a Mediterráneumból télen meleg,
csapadékos, nyáron száraz légtömegek áramlanak ide. Ezek
egymással való harca határozza meg a terület időjárását is.
Szolnok és környéke éghajlatát, helyzetét az Alföld más
észlelő állomásai adatainak egybevetésével határozhatjuk
meg legjobban, /l, táblázat/
A táblázat adatainak összehasonlítása a fenti általános
jellemzést alátámasztja és igazolja.
1.

Az Alföld déli része a legmelegebb az ötven év átlagát
figyelembe véve. Itt mérik az átlagos havi hőmérsékletek közül a legmagasabbat az Alföldön /Szeged: július
+ 22,3 C/. A három nyári hónap középbőmérsékleti átlagainak összevetésében Szolnok Orosházával együtt Szeged
után következik /Szeged + 21,2 C, Szolnok és Orosháza
+ 20,8 C/.

2. táblázat
A KÜLÖNLEGES HŐMÉRSÉKLETŰ NAPOK ÁTLAGOS SZÁMA - SZOLNOK VÁROS
I.
Zord napok
8,4
Téli napok
16,0
Fagyos napok - 25,8
Nyári napok
H5ség napok
Forró napok

II.
2,8
6,0
19,4

III
0 .5
1 ,7
12 ,6

IV.

1,4
1,7

V.

«
1960-1972.

VI. VII. VIII.

IX. X.

0,01
8,0 17,1
21,1 20,4 9,7
0,6
4,1
8,3
6,8 0,5
0,01
0,3
0,4

XI. XII.
ÉV
0,3
2,3
l4,4
1,0
9,7
31,6
3,3 7,4 21,3 91,7
1,3
79,0
20,4
0,7

3. táblázat
A 0 C, 5 C, 10 C ÉS 15 C-OT MEGHALADÓ NAPI KÖZÉPHŐMÉRSÉKLET TAVASZI, ŐSZI HATÁRNAPJA
ÉS TARTALMA /NAPOKBAN/ A HAVI KÖZÉPHŐMÉRSÉKLET ALAPJÁN SZOLNOKON
1901-50.
0 C felett
Tavaszi Őszi I f e l > t a m

határo. hat.n.

11.15. XII.17.

I f e l > t a m

306

5 C felett
Tavaszi Őszi
h a t

.n.

III.12

liat.n.
XI.13.

-. .
1 1 a r t a m

1 1 a r t a m

2^7

10 C felett
Tavaszi Őszi _, ,
h a t

.n.

IV.9.

15 C felett
Tavaszi Őszi

hat.n. ***"*••
***"*•• hat.n.
X.19.

19^

V.7.

hat.n.

IX.25.
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2.

A tél hideg, kontinentális. A januári középbőmérséklet
kivétel nélkül fagypont alatt van. A Dél-Alföld kivételével a februári értékek is a 0 C alá süllyednek. Decemberben viszont csak az Alföld északi részén száll a
higany tartósan fagypont alá. A téli hónapok középhőmérsékletét átlagolva Szolnok a tőle délebbre fekvő két város, Szeged és Orosháza mögött áll a rangsorban.

3.

Szolnok az Alföld közepén Jászberénnyel és Orosházával
együtt a csapadékban legszegényebb területekhez tartozik.
Ez a terület szenved legtöbbet az aszálytól. A szárazság
keleten a Hortobágyra is kiterjed. A csapadék nem fedezi
a növények vízszükségletét, nagy vízhiány mutatkozik itt.

k.

A csapadék eloszlásának az a jellegzetessége, hogy a téli hónapokban - viszonyítva az év más hónapjaihoz — kevés a csapadék. A téli csapadék formája a havaseső, hó.
A legcsapadékosabb hónap a június /minden állomáson a
legmagasabb értékekkel/, legszárazabb a január. Tipikusan szárazföldi jellegű ez a csapadékeloszlás. Az Alföld
peremén levő állomásokon magasabb értékeket mértek, mint
a belső részeken. Az Alföld peremi területeiről befelé
áramló levegő csapadékterhét a medence közepe táján már
jórészt elveszti, ezért itt már nem hullik annyi csapadék. A vizsgált állomások átlagos évi csapadékösszegei
nem haladják meg az 525 mm-t.

5.

A felhőzettel való boritottság a napsugárzás érvényesülését, a párolgás csökkenését illetve növekedését befolyásolja. Az alföldi állomások adataiból kiderül, hogy
az oszvégi—téli hónapokban legmagasabb a felhőzet aránya.
Ezzel szemben a július, az augusztus és a szeptember hónapok értékei mindenütt a legalacsonyabbak. Szolnok a
maga 52 >-os évi borultság! átlagával igen jó helyen áll.
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6.

A bárom tényező összehasonlításából a következőket állapi thatjuk még meg:
A csapadék mennyiségének csökkenése, a felhőzet százalékos értékeinek csökkenésével egyenes arányban áll.
Ahol kevesebb a csapadék, a felhőzöttség is kisebb. Főleg áll ez az Alföld középső részére. A kisebb felbőzöttaég növeli a Nap besugárzásának intenzitását, nagyobb a felmelegedés, melegebb a levegő.

I.

A levegő hőmérséklete
A fenti táblázat alapján Szolnok egyike az ország legmelegebb évi átlaghőmérsékletü helyeinek. A 10,4 C-os
átlaghőmérséklet természetszerűleg havi felbontásban igen eltérő értékeket mutat. A leghidegebb hónap /január/
és a legmelegebb hónap középhőmérséklete között 23,8 C
a hőmérsékleti különbség. Ez csak kevéssel marad el a
tiszaőrsi állomás rekord belsőség átlaga mögött /24,5
C/.
A hőmérsékleti különbségeket és szélsőségeket jól jellemezhetjük a különleges hőmérsékletű napok számával.
/Z. táblázat/
A legnagyobb intervallumban mozgó fagyos napok az év
7—8 hónapjában jelentkezhetnek. Figyelembe veendő ez a
tény a mezőgazdasági termelésben. A zord és a fagyos
napok legnagyobb előfordulási valószínűsége januárban
van. Márciustól novemberig a korai fagyok kivételével
fagypont alatti hideggel nem kell számolni.
Hét hónapon keresztül van reményük a szolnokiaknak a
nyári napok kellemes melegét érezni /április-október/.
A hőségnapok és a forró napok jószerivel a nyári hónapokra koncentrálódnak.
A következő táblázat az 50 évi adatok alapján a 0 C - 5 C — 10 C és 15 C—os tavaszi és őszi határnapokat,
valamint az ezen értékek fölé eső hőmérsékletek átlagos
időtartamát jelöli /napokban/. / 3 . táblázat/

1. táblázat
ADATAI
NÉHÁNY ALFÖLDI ÁLLOMÁS METEOROLÓGIAI
T
TT
ni.
32

31
-0,8
66

34
4,8
59

1901-1950. évek átlaga
VI.
vn.
V.
61
60
69
45
20,8
18,7
16,1
10,4
55
53

33
5,1
53

41
10.7
48

32
5,3
55

DEBRECEN

Csap/mm
Hőm/C
Felb.

JÁSZBERÉNY

Csap/mm
Höm/C
Felb.

'IC

25
-0,3
59

Csap/mm
H8m/C
Felb.

26
-2,0
68

29
-0,1
61

26

OtHvj
00O
Ol

KECSKEMÉT

la8

32
0,1
64

35
5
Í6
58

32
-1,2
71

34
0,6
65

38
6,3
59

27
-2,0
67

29
-0,1
61

31

SZOLNOK

Csap/mm
HSm/C
Felb.

TISZAÖRS

Csap/mm
Hőm/o
Felh.

26
-2,9
61

27
-0,9
57

32
*,9
50

OROSHÁZA

Csap/mm
Hőm/C
Felb.

SZEGED

Csap/mm
HSm/C
Felb.

U

é

IV.

5°

45
10,7
54

56
16,2
47
56
16,2
50

63
19,7
46
55
19,3
4o

" 56
21,7
39
48
21,5
42

XI. XII.

X.

ÉV

XX.
VIII.
46
61
15,7
20,0
45 ' 46

53
10,1
.56

51

42
16,5
38

47
10,4
47

47
4,4
64

46
16,3
42

48
10,6
51

50
4,6
64

37

517 mm
10,3 C
54 *

46

47
5,2
66

39

6 10,7 C

47
20,8
38
h5
*
20,6
39

70

w

41
-0,2
73

585 mm
C
*

36

519 mm

0,1 10,3 C
68

51

V

%

533 mm

ií°

54
16,6
51

62
19,6
51

48
21,9
42

50
20,9
40

44
16,9

68
20,0
51

51
22,3
42

48
21,4
39

47
17,5
42

52

59

61
16,8
53

52
5,9
69

41
573 mm
1,4 11,2 C
57 *
75

43
10,8
52

58
16,3
50

60
19,6
41

52
21,8
38

49
21,0
39

40
16,7
40

47
11,8
52

í,7

50

524 mm
38
0,2 10,4 C
52 i
71

40
10,5
51

55
16,1

62

53
21,6

46
20,8
41

42
16,4

44
10,4
51

46
«»,3
60

46

45

45

45

44

Í5

1

63

?5

37

53

510 mm
C
51 *

-0.1 10,3
68

A táblázat kiegészíti az előző táblázatot és együttesen bü képet adnak a különleges hőmérsékletű napokról.
Az év 365 napjából átlagosan 306/80 #/ napig fagypont
feletti a Hőmérséklet átlaga.
II. Csapadékviszonyok
Szolnok és környéke az Alföld egészét vizsgálva is gyér
csapadéku területként jellemezhető. A megye 25 állomáshelyének adataiból szerkesztett térkép tanúsága szerint
a csapadék mennyisége sebol sem emelkedik 50 éves átlagban 600 mm fölé. /h. ábra/
A megye északi sarkában Tiszafüred 551 mm-es átlagával
szemben a negativum a megye déli részén Csépa ^76 mm-es
átlaga. A megye közepén egy viszonylag magasabb - 530-540 mm-es csapadéku területet határol be a Fegyvernek,
Kunhegyes, Kunmadaras báromszög. Másból a csapadék igen
egyenletesen oszlik meg. A lehullott csapadék nagyobb
fele a tényéazidőszakban hullik le. Főleg a nyárelő esős. A csapadék mennyisége távolról sem elégiti ki a
mezőgazdasági növények igényeit. Áprilistól szeptemberig - tehát az esőben bőségesebb félévben - vizhiányos
a terület. Az évi átlagos vizhiány Szolnok térségében
174 mm. Július és augusztus hónapokban a legnagyobb
/51-51 mm/. Az 1 mm feletti csapadékos napok száma mindenütt 80 fölött van /22 %-a. az év napjainak/, Kunszentmártonban eléri a 90 napot,
A szolnoki állomás hónapokra bontott csapadékadatai szerint a május, a június és a július a legcsapadékosabb
hónap. A legkevesebbel január és február dicsekedhet. Az
50 év adataiból mért legnagyobb évi átlagos csapadék
713 mm, a legkisebb 302 mm. /k. táblázat/
A talaj, a növények nem minden esetben tudják jól hasznosítani a lehullott csapadékot. A záporesők, zivatarok
vize gyorsan lefolyik, kárositva a talajt,' esetenként a
növényeket is.

-

18

-

. SZOLNOK MEGYE
J—V

f

. JÁ9OA-5O. ADATOK

A Maqyaf éghajlati Attasx
alapja*. \J&reeeq^\nacü Bála

h. táblázat
A SZOLNOKON MÉRT LEGKISEBB ÉS LEGNAGYOBB ÁTLAGOS ÉVI CSAPADÉKMENNYISÉG
1901-1950.
/mm/
I.

II.

III. IV.

max.

77

86

100

min.

k

87

V.

VI. V H .

íkk 192

173

- 1 1 1 1 3

VTII.
12*í
2

IX.

X.

XI. XII. Évi

1*»2 ík5
9

-

133
^

113

5

713

^78

373

302

115

108

5. táblázat
A Zk ÓRAI CSAPADÉK ABSZOLÚT MAXIMUMA ÉS A LEGALÁBB 20 MM CSAPADÉKU NAPOK SZÁMA
HAVONKÉNT SZOLNOKON
1901-1950.
I.

II. III. IV.

V.

VI. VII. VIII.

30

32

28

k6

k6

55

6l

0,0

0,1

0,1

0,2

0,5

0,6

0,6

IX. X.

XI.

60

60

56

kZ

0,k

0,3

0,3

0,3

XH.
kJ
0,1

A 2*t órai csapadék abszolút
maximuma
Legalább 80 mm
osapadéku napok
átlaga
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A 24 órai csapadék abszolút maximuma a csapadékintenzitásról ad képet. Kombinálva ezeket a számokat a
gyakorisággal megállapítható, hogy a nyári hónapokban
jóval nagyobb a lehetőség rekord mennyiségű csapadék
hullására, mint más évszakokban, /5. táblázat/
A csapadék formája általában az eső. Előfordul azonban nyáron jégeső, télen túlnyomó részt hó, ritkábban
ónos eső hull.
A hótakarós napok számát 15 éven át vizsgálták környékünkön. /6. táblázat/
6. táblázat
A HÓTAKARÓS NAPOK SZAKA ÉS A HÓTAKARÓ ÁTLAGOS VASTAGSÁGA 1929-1943-BAN SZOLNOKON
XI.

XII.
7,0
1,1
'

I.

II.

III.

14,7

7,9

1,6

4,8
'

4,9
'

0,3
'

Év
31,2

Hótakarós na-

p Q k

száina

Hótakaró átlagos vast. cm

Az első hó már november elején is megjelenhet környékünkön, állandó hótakaró azonban csak decemberben képződik.
A három téli hónap és március hótakarós napjainak átlaga 31,2 nap. Ha ezt az értéket összehasonlitjuk akár a
fagyos napok számával, akár a téli napok számával, felmérhetjük, hogy milyen veszély leselkedik évről-évre a
gabonára.
III.Egyéb éghajlati elemek
Szél: A városnak és környékének építészeti, egészségügyi,' telepítési okok miatt sok gondot okoz a szél. Főleg
az irányának mérése fontos, mert a gyárak és lakótelepek
elhelyezésénél mérvadó.

- 21 -

7. táblázat
A SZÉLIRÁNYOK GYAKORISÁGA SZOOTOK TÉRSÉGÉBEN
szélcsend
észak
kelet
dél
nyugat
északkelet
délkelet
délnyugat
északnyugat

•

16 %
12 %
6 ?&
13 #
10 %
17 #
7 %
11 #
8 f>

Leggyakoribbak a város térségében az északias szelek.
ÉK-ről főként száraz, télen hideg, nyáron meleg szelek fújnak, ÉNY-ról nedves óceáni légtömegek érkeznek.
A D-ies irányú szelek kellemetlenek a város életében,
mert a várostól D-re fekszenek a gyárak, a D-i szél esetén elárasztják a települést füstjükkel. / 8 . táblázat/
A derült és a borult napok egymást feltételező tényezők egy-egy táj éghajlatában. A város környékén a téli
hónapok mondhatók leginkább borultnak. Mintegy háromszor annyi a felhős nap, mint július-augusztusban. Ezzel szemben a derült napok ebben a két nyári hónapban,
valamint a szeptemberben jelentkeznek a legnagyobb
számban.
Éves viszonylatban a borult napok száma a legtöbb. A
ködös napok száma évente 9,5 $-os arányú. A felhőzöttséggel és a páratartalommal összefüggésben december és
január a legködösebb hónap.
A napfénytartam mérése és az intenzitás kimutatása csak
nemrégiben kezdődött a meteorológiai állomáson. Ezekre
ezért nincs elég bosszú idősorról összegyűlt adatunk.

8. táblázat
A BORULT, A DERÜLT ÉS A KÖDÖS NAPOK SZÁMA SZOLNOKON

1901-1950.

i.

ii.

ni.

ív.

v.

vi.

vii.

VIII.

rx.

x.

xi.

xn,

ÉV

13,0

9,9

7,1

6,0

5,1

3,6

2,5

2,6

3,5

6,1

9,k

lh,h

83,2

borult

2,3

3,1

**,8

k,3

k,J

6,9

7,1

9,3

9,**

5,8

2,9

1,3

61,5

derült

•

6,5

5,1

2,1

0,2

0,5

0,7

0,3

0,6

1,0

2,3

5,6

9,h

3^,3

ködös

M
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Annyi mindenesetre megállapítható az általános munkákból, hogy Szolnok az ország legnapsütöttebb vidékei közé tartozik. Évi átlagos napsütötte óráinak száma 2040 körül van. A nagy napfénytartam, a sok derült
nap kedvez a gabona, cukorrépa, kukorica és gyümölcs
termesztésének.

A vízhálózat kialakulása
A földtani kialakulás legújabb eseményeit vesszük sorra
ebben a részben. A környék, de az egész Alföld vízhálózatának képe is igen fiatal. A pliocén végi szerkezeti mozgások, amelyek felszini vetülete ÉK-DNY-i és az erre merőleges DK-ÉNY-i volt, kialakították a Jászság ősét, egy
négyszög alakú medencét és a mai Tisza árkát, amelyet ebben az időben Szolnoktól D-re a Duna foglalt el. A két
területet összekötő törésvonalban folyt végig az északi
részt lecsapoló folyócska /Ős-Zagyva/ és a Dunába ömlött.
A pleisztocénban ez a kép sokáig fennállott és csak lassan
módosult. A nagyobb mélyedéseket tavak, mocsarak töltötték
ki, ezeket folyók kötötték össze. / 5 . ábra/
A mai vízhálózat kialakulásának első láncszeme a felsőpleisztocénra tehető. A Körösök medencéje annyira megsülylyedt, hogy az őt körülvevő területről lefutó folyók erózióbázisa lett. Fő folyója az Ér, melybe az Ős-Tisza, az
Ős-Szamos, az Eger és a Tárna is torkollott. Ugyanakkor kialakult a Duna mai völgye Budapest és Vukovár között, ami
a Tisza-árok elhagyására kényszeritette a folyót.
A pleisztocén végén, a mai kor elején /holocén/ ujabb nagyarányú változás ment végbe az alföldi folyóhálózatban. A
két nagy homokterület a Nyirség és a Kiskunság fokozatosan
kiemelkedett. A kiemelkedés hatására a Tisza már nem az Ér
felé folyt, hanem É felé, a Nyírséget megkerülve kereste az
utat az uj lejtésviszonyoknak megfelelően.
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5. ábra
AZ ALFÖLD VÍZHÁLÓZATA A PLEISZTOCÉN VÉGÉN, A HOLOCÉN
ELEJÉN
/Jászkunság 1966/k./

Rajzolta Simon Ágnes

Jelmagyarázat: 1. tavak, mocsarak; 2. jelenlegi vízfolyások; 3. pleisztocén végi vízfolyások
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Ezzel a folyamattal egyidőben a pliocén-pleisztocénkori
törések felujulnak, és az Alföld peremén kisebb-nagyobb
medencék láncolata alakul ki. Ezekben az előre kiformált
süllyedékekben folytatja az útját a Tisza az Északi-Középhegység előterében. A Kiskunság felemelkedése a Duna
fokozatos NY-ra tolódásával jár. Mederhálózata elhagyta
azokat a területeket, amelyek eddig uralma alá tartoztak.
A Tisza Szolnokig az uj szerkezeti árokban folytatta útját, Xtt foglalta el az addigi kis folyó, az Ős-Zagyva
alsó szakaszát és uj medret alakított ki. A Tisza ezt a
völgyet kb. 10.000 éve, a pleisztocén-holocén átmenet idején alakította olyanná, amilyennek ma is látjuk. Maga a
Zagyva csak az ujholocén időszakban foglalta el végleges
medrét.
A süllyedékről-süllyedékre vándorló folyók kisebb-nagyobb
tavakat kötöttek össze.
A Tisza esése egész alföldi szakaszán igen csekély volt,
a Szamos torkolatától a Dunáig csak k,6 cm/km, Szolnoktól
a torkolatig pedig csak 2,0 cm/km. Szeszélyesen kanyar—
gott, helyét állandóan változtatta, útját végig az Alföldön bolt medrekkel tarkította.
Az árvizek alkalmával kilépő vizek hatalmas mocsarakat alakitottak ki. Fattyuágak keletkeztek a folyók mentén.
/6. ábra/
Szolnok környéke az év nagyobb részében viz alatt állott.
Csak a Zagyva torkolatánál volt magasabb kiemelkedés, amit
aztán később a város el is foglalt. Egy keskeny ut vezetett csupán innen Szajol irányába. Ezen folyt azután a
közlekedés, ezen haladtak a szállítmányok a keleti országrész felé.
A szabályozás előtt az 1830-as árvíznél mérték meg az árviz magasságát. Összehasonlítva azt az eddig észlelt legnagyobb árvízi magasságokkal megállapíthatjuk, hogy a szabályozás előtt a Tisza árvize 2-3,4 m-rel alacsonyabb volt,
mint ma.
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6. ábra
A TISZA - VÖLGY KÉPE A SZABÁLYOZÁS ELŐTT
/Botár-Károlyi: A Tisza szabályozása I. rész. Bp. 1971./

1.
2.

állandóan vizzel borított terület;
időszakosan vizzel boritott terület
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Természetesen ez nem jelentette azt, hogy kevésbé veszélyes lett volna, hiszen nem voltak épített gátak és egyéb
védekezési lehetőségek. A kanyargó folyó árvize annyival
még károsabb is volt, hogy az ár jóval lassabban vonult
le, mint jelenleg.

A Tisza szabályozása
A XXX. század első harmadának végén kezdődött csak el a
Tisza szabályozása. 1833-1846 között Lányi Sámuel vezetésével feltérképezték a Tisza völgyét. Ez a térképezés
nyújtotta és nyújtja az első megbízható adatokat, egyben
alapja a későbbi munkálatoknak is.
182*5 tavaszáig Széchenyi István és Vásárhelyi Pál javaslatokat készített a Felső-Tisza egységes szabályozásához.
Az egész munka fő szervezője Széchenyi, aki munkatársaival együtt bejárva a Tisza egész hosszát, a folyó teljes
szakaszára kiterjesztette szabályozási javaslatát. 1846.
január 19-én megalakulta Tiszavölgyi Társulat, de az ügyet váratlanul súlyos csapás érte. Maghalt Vásárhelyi, a
terveket alkészitő mérnök. Még ez év augusztusában Széchenyi ünnepélyes kapavágással megindította a munkálatokat.
Vásárhelyi tervei helyébe Pietro Paleoeapa módosított tervei kerültek.
1856-ban Szolnok központtal 294 km-es folyamszakaszt gondoztak már. A megkezdett munkálatok zökkenőkkel, sulyoa
tévedésekkel folytak tovább.
Ma már három millió kh mentesített teriilet van, több mint
akár Hollandiában /2,5/, akár a Pó-alföldön /l,2/.
Az árvédelmi töltések hossza 2700 km a Tisza völgyében,
szemben a Pó völgy 2387 km-ével.
A munkák kezdeti szakaszában és a későbbi időkben is nagy
szerepet játszott a gátak emelésében,az uj medrek kiásása-

- 28 ban az alföldi lakosság. Hiressé váltak a kubikos brigádok, a településeiket hősiesen védelmező emberek százezrei.

A terület vizra.jzának mai képe
Az Alföld legnagyobb folyója a Tisza. Jobboldalán legutolsó jelentős mellékfolyója a Zagyva. A Tisza a Szovjetunióban a Márainarosi-havasokban ered. Két forrásága, a Fehéres a Fekete—Tisza. A múlt századi folyószabályozások után
a Tisza hossza 963 km—re c&ökkent. Szolnok városa a folyó
33**. fkm-nél, már a folyó középső szakasza mellett fekszik. /7. ábra/
7. ábra
A TISZA HOSSZ-SZELVÉNYE A SZABÁLYOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN A
BATÁR TORKOLATA ALATT
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Ti tel alatt, Jugoszláviában ömlik az őt befogadó Dunába.
A teljes folyóhosszából 208 km a szovjet, 600 km a magyar és 155 km a jugoszláv szakasz. Az Alföldön hatalmas
kanyarokat leirva, lomhán folyik végig. Tipikusan középszakasz jellegű folyó.
Szolnok várost ÉK-É felől közelíti meg. A város területén
hatalmas, mintegy 10 km sugaró kanyart leirva D felé fut
és Tószeg irányában hagyja el a lakott területeket. A
város jelenlegi területén, az élő medertől DK-re található átvágott, régi medre, az Alcsi-Holt-Tisza. A 18 km-nél
is hosszabb levágott kanyarulat! ivben még ma is 118 ha
vizfelület hullámzik. Partjain üdülőtelkek, családi házak
sorakoznak.
A Tisza balpartja eredetileg hatalmas ártér volt. Ez a
part jelenleg is 4-5 méterrel alacsonyabb a jobbpartnál.
A mesterségesen kialakitott Tiszaligetet nagy körgátak védik a viz betörésétől. A ligettől keletre a szandai rétet
ma is évente elönti a Tisza magasvize.
A folyó vizgyüjtő területe Szolnokig, a Zagyva torkolatáig 67.440 km , a torkolat után 73.113 km . Ez már majdnem
fele a 152.000 km —es teljes vízgyűjtőjének. Medervonala
a szerkezeti mozgások hatására süllyedőkről—süllyedékre
vándorol. Jobboldali mellékfolyói az Északi-Középhegységből vezetik le a vizet, a baloldaliak pedig a Kárpátok,
az Alföld és az Erdélyi-medence vizeit fogadják be és továbbit ják a Tiszába.
A Tisza árvizi hozama hatszorosa középvizi hozamának, és
50-szerese a kisviznek. Ezek a számok egy szeszélyes vizjárásu folyót jellemeznek, amely vizutánpótlását az időszakosan lehulló csapadékbői és a környező hegységkeret
olvadékvizeiből kapja.
A legnagyobb és a legkisebb vízállás között 1181 cm a különbség. A tiz legmagasabb vízállás közül nyolc a tavaszi
hónapokra /április, május/ esett. Ez a tavaszi árvíz a
környező hegyekből lefolyó olvadékviz és a csapadék együt-
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tes hatása miatt jön létre. Régebben az ármentesitések e—
lőtt igen nagy területek kerültek viz alá.
A viz lefolyását gyorsitja az átvágások által megnövekedett esés, de igy is elég hosszú ideig tart egy-egy áradás levonulása. Ha a tavaszi áradás korábbra esik /április/, világosan megkülönböztethető a nyáreleji "zöldár",
amely túlnyomórészt a csapadékvizekből származik, és rendszerint június elején jelentkezik. Csapadékos őszök hatására télen is előfordulhat magasviz Szolnok környékén

/197VA rendkívüli kisvizek nyáron és kora ősszel fordulnak e —
lő nagy gyakorisággal, aminek oka a nyári szárazság és az
ezen a vidéken oly gyakori csapadéktalan koraősz.
A meder .jellemzői. A Zagyva torkolatnál a Tisza viz tükre
kisviznél 122 méter széles. Telt meder mellett ez az érték
208 méterre nő, Árvizkor kilép a folyó a mederágyból, elönti a balpartot és 2l4^ méter széles, összefüggő viztükör
keletkezik. Az árviz levonulása után a balparti üdülőtelkeken, amelyek ebben az időben viz alatt vannak, 5-10 cm
vastag iszapos hordalék marad vissza.
A meder mélysége a Zagyva torkolatában a sodorvonalban
kisviznél 3,1 méter. Telt medernél 11,1 méterre emelkedik
a viz az aljzat fölé. Árviz esetén 13,3 méter mélységet
is mértek már. Az irodalmi adatok tanúsága szerint a Zagyva torkolatnál a Tisza medrének esése megnő, és a 2,3 cm/
km-es esés után itt 5,8 cm/kra esésű lesz, ami a folyó magyarországi szakaszán jelentős érték. Ez a mederesés, mélyülés a Zagyva árvizével gyarapodott Tisza fokozott munkaerejével magyarázható.
A folyó keresztszelvényeit tanulmányozva megállapítható,
hogy a meder széles és mély, un. csészeszelvényü. A balpart mindenütt meredekebb, mint a jobbpart. Ebbe a természetes folyamatba az ember is beleavatkozott segito szándékkal. A jobbpartot jóval nagyobb teherbírású árvédelmi
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müvek védik. Ma már a Tiszaliget felőli balparti rész
is jól védett.
Fizikai és kémiai .jellemzők. A viz átlaghőmérséklete miaudén hónapban magasabb a szárazulaton mért értékeknél. Az
évi átlagos vizbőmérséklet 11,8 C. A levegő hőmérsékleténél ltk C-kal magasabb. A legnagyobb havi ingadozás május hónapban 11,8 C. A legnagyobb évi ingadozás 27,9 C,
jóval alacsonyabb a levegő hőmérsékletének ingadozásánál.
A téli időszakban a Tisza és a Zagyva is befagy és vékonyabb, vastagabb jégpáncél boritja a viztiikröt. A jégviszonyok megfigyelése az 1890/91-es téltől folyik a városban, igy több évtized átlagát mutathatja be a grafikon.
/8. ábra/
8. ábra
JÉGVISZONYOK A TISZÁN
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- 32 Az álló jég legkorábbi jelentkezése november hónap közepére tebető. Gyakorlatilag ennek bekövetkezése azonban
kis valószinüséggel állítható és december közepe az az
időpont, ami körül a folyó teljesen beáll. A jégképződés és a folyó beállása szempontjából december harmadik
része és február vége a két szélső határérték. Legnagyobb
a valószínűsége januárban, amikor az egyébként is menetrendszerűen bekövetkező léghőmérséklet—csökkenés hatására a megfigyelt időszak éveinek 70 $-ában jég boritotta
a folyót.
Március végére gyakorlatilag jégmentessé válik a folyó.
Az uszadékjég megjelenése még tágabb intervallumban mozog.
Néhány héttel hamarabb jelentkezik és néhány héttel tovább tart, mint az egységes jégpáncél.
Egyéb fizikai .jellemzők. A Tisza vizének pH értéke 7-7.9
között mozog az évek átlagában.
A város területét elhagyva az üzemek és gyárak szennyvizeinek beömlése után válik kissé lúgossá a viz.
Az átlátszóság mértéke a szállitott hordalékkal van összefüggésben. 15-3Ocm értékek között tűnt el a fehér mérőkorong.
A folyó szennyezettségére a következő táblázat utal.
9. táblázat:
A TISZA ÉS A ZAGYVA VIZÉNEK JELLEMZŐI - 1969.
Oxi- 0.te- Biokém. Ossz. Ossz.olgénf. lit. oxigén, kem, dott a.
mg/l
mg/l
nk°
mg/l
Tisza

Szolnok
Zagyva
tork.
Tiszavárkony
Zagyva
Szolnok

Ossz.lebegő a.
mg/l

5,6

63

7,8

13, 2

586

k8k

8,5

60

7,1

20, 7

k99

380

5,1

7.

6,9

24,6

783

115
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A Tisza a város határába érkeztekor gyakorlatilag tiszta
vizű folyó. Az oxigén-háztartás mutatói és a különleges
mutatók mind a folyó elsőosztályu tisztaságát bizonyítják. Csak az ásványi anyagtartalmi mutató jelez csekély
szennyezettséget. A várost elhagyva a folyó kissé szenynyeződik, de nem annyira, hogy a környékre és a vizi életre veszélyes legyen.
A Zagyva a torkolatnál sok hordalékot szállít és a viz
keménysége éves átlagot tekintve nagyobb, mint a Tiszáé.
A Tisza ugyancsak igen sok lebegő, bordalékot szállít. A
vizben úszó sok löszös iszaptól szine sárgás szürke /"Szőke" Tisza/.

Rétegvizek és a tala.iviz
Az Alföldön a különböző korú rétegekben tározódott felszín
alatti vizeket egyre intenzivebben használják fel a települések ivó- és háztartási vízszükségletének kielégítésére,
valamint az ipar ellátására. Szolnokon is több fürt kutat
létesítettek, elsősorban a háztartási vízellátás céljaira.
Más a helyzet a felszín közelében található úgynevezett
talajvizekkel, amelyek befolyásolják az építkezéseket, a
szennyvíz- és egyéb elvezető csatornák létesítését, a házak életkorát, de a talajképződésben is nagy szerepet játszanak.
A Szolnokon és környékén létesitett sekélyfurasok átlagosan 3—4 méter mélységben bukkannak talajvízre. Természetesen ez a mélység területről-területre különbözik. A KözépTiszavidéken 1-20 m között váltakozik a vízszint. Néhány
km-en belül a terepadottságoknak megfelelően és a talaj
minőségétől függően gyakran és jelentős mértékben változó.
Helyesebben: Az oxigén-háztartás és az ásványi anyag tartalom mutatói a folyó elsőosztályu tisztaságát bizonyítják,
mig a különleges mutatók tekintetében másodosztályú a viz
minősége.
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A talajvízszintnek nemcsak az elhelyezkedése, de annak
ingadozása is nagy. A Tisza mentén, ahol a folyó víztükréhez igazodik a viz játéka, eléri a 6—8 métert.
A Közép-Tiszavidék jelentős részét nedves években /pl.
1970/ a talajviz áradása is fenyegeti. Ennek ellensúlyozására épült ki a sürü beIvizlevezető csatornahálózat.
A területen a talajviz készlet és a vizoszlop magassága
közötti összefüggés nem mindig egyértelmű. Előfordul,
bogy a mélyebb vizszintből táplálkozó kutakban, a gyengébb utánpótlás ellenére is több viz lehet, mint a jó
vizellátásu területek sekély kutjaiban.
Változatos a talajviz kémiai összetétele. A folyómenti
sávok kivételével általában nagy az oldott sók összege.
Mivel a Tisza üledékei karbonátszegények, kedvezőtlen a
sók összetétele is, magas a nátrium tartalmuk. A felszín—
közeli talajviz szikesitő hatású, ezért öntözésre alkalmatlan.
Szennyezettsége és keménysége miatt ivóviznek nem jó,de háztartási célokra sem kifogástalan. Ennek ellenére az utóbbi
évekig a lakosság vízigényét sokfelé ez a vizréteg elégítette ki.
A rétegvizek feltárása és hasznosítása iránti igény viszonylag korán jelentkezett.
Szolnok megyében Zsigmondy Béla, a hazai vizkutatás egyik
úttörője mélyítette le az első artézi kutat Törökszent—
miklóson 1889—ben. Szolnok városban 1928—ban a Tisza—szálló előtt, a fürdő kútjának fúrása volt az első esemény a
termál és az artézi vizkeresés helyi történetében.
Tudatos, rendszeres vizkutatás azonban csak az utóbbi évtizedekben folyik a megyében.
A szénhidrogént kereső fúrások nyomán is találtak értékes
termál vizet.
Az ásvány és a gyógyvizet a közönséges rétegvíztől eltérő
vegyi összetétele, fizikai tulajdonságai, eredete különbözteti meg. Másrészt 1 liter ásványvízben legalább 1000 mg

- 35 szilárd alkotórésznek kell lennie, vagy ugyanennyi gáznak. A megye területén 100-nál több, 25 C-nál magasabb
hőmérsékletű termális vizet termelő kutat ismerünk. A
Szolnok város területén fürt 17 kut vize mind a felsőpannon rétegekből, 483 m-től llőO m-ig terjedő mélységekből származik. Ezekben a felső-pannóniai üledékekben vastagabb vizet szolgáltató bomokrétegek képződtek. A legmélyebb fúrás talpa llőO méterre mélyül a felső-pannon
rétegekbe. A feltörő viz hőfoka 35-59 C között mozog. Különbözőek a kutak vizhozamai is. Legnagyobb teljesítményű
a Cukorgyári furott kut /86O l/p/» de jelentős hozamú a
MÁV sporttelepi, Tiszaligeti és a Tisza-szálló melletti
is /6OO-65O l/p/./9. ábra/
A szolnoki termálvizek, mint a megye legtöbb ásvány- és
gyógyvize a hidrogénkarbonátos tipusu gyógyvizek közé sorolhatók.
A vizek kémiai összetételében a Na ionok a legmagasabb arányban előfordulók, és jóval kevesebb a Ca, Mg, Si, Ba,
Mn, Fe-ionok aránya a kationok között.
Az anionok közül a hidrogénkarbonát ion egymaga nagyobb
jelentőségű, mint a klorid és szulfátionok összgzett meny—
nyisége.
A város területén elhelyezkedő kutakat különbözőképpen
.hasznosítják. Néhány kútra szabadtéri fürdőt építettek, a
távolabbi fúrásokra pedig a mezőgazdaság tart igényt, de
az üzemek is hasznosítják a tisztasági fürdőikben /pl. MÁV
és a Cukorgyár/.

Vizellátás. szennyvíz elvezetés
A város területének növekedése, az ipar rohamos fejlődése
és a népesség számának emelkedése mind több és több vizet
igényel. Szerencsére Szolnoknak, mint vízparton fekvő városnak ma sokkal jobb a helyzete, mint más, az alapításkor
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9. ábra
SZOLNOK KEXJYE HÉVIZKUTJAI 1970.
/Magyarország hévízkútjai /hévizkutkataszter/
Sz.': Bélteky Lajos, dr. Korira Kálmán, Liebe Pál, Vizgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet Bp. 1971«/
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forrás vagy kut mellé telepitett városnak. A felszíni
vízfolyások mellet íj - melyeknek szennyeződése annyi problémát okoz szerte a világon, - a felszín alatti vizeket ía
számításba veszik a szakemberek, és Szolnok belyzete e téren is kedvező.
A város vízellátását a Tisza biztosítja. A vízkivétel! müvek a Zagyva torkolata felett helyezkednek el. A nagyobb
ipari üzemek saját vízkivétel! és víztisztító berendezéseket létesítettek, de a városi vízmüvek kapacitását még igy
is állandóan bővíteni kell. A felszabadulás óta nagymértékben javult a vízellátás. A vízvezetékek bossza nőtt és állapota az elmúlt 30 évben kedvezően javult. A háztartások
és a lakások ivóvízellátásában Szolnok viszonylag jó helyzetben van. A vízellátásba bekapcsolt lakások aránya /67 $>/
több, mint a többi alföldi városéban. Ha a terület nagyságát is figyelembe vesszük, még jobb ez a kép, mert a város
területe és lakott részei kisebb helyet foglalnak el, mint
az összehasonlitottaknál. Természetesen ezt az magyarázza,
hogy a város folyók ölelésében fekszik.
A szennyvízelvezetés a város területének feléről megoldott, j
A vízszolgáltatással egyidejűleg fejlődött a város szenny- |
vizeinek elvezetésére alakított csatornahálózat és a szennyvizek tisztítása is. 1911 végén kezdték meg építeni a levezető csatornákat, és 1965-ben 50 km, 1972-ben 73 km hosszú
a csatornahálózat, és 2.867 illetve 6.787 lakásból gyűjtötte össze a városi szennyvizet. A csatornázott területen lakik a város népességének egyharmada. A városi szennyvizet
derités után vezetik a Tiszába. Ennél jelentősebb az ipari
szennyezés, ami esetenként az eltürhetőnél is nagyobb méretű. Ezért a Szolnokig viszonylag tiszta Tisza felvévén
a szennyezett Zagyvát és a szolnoki üzemek nem mindig kielégítően tisztított szennyvizét csak több km után tud öntisztulás révén megszabadulni szennyvízterhelésétől.
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Az ember tevékenységének tere

A Középső Tiszavidék egyhangú felszine ellenére ia több
részből tevődik össze. A két nagy tájegysége az AlsóZagyva-sik és a Szolnoki Löszösbát.
Az Alsó-Zagyva-sik /nagyjából a történelmi Jászság/ földtani értelemben az Alföld egyik - napjainkig legerősebben
és legtartósabban süllyedő - fiók medencéje. Morfológiai
szempontból azonban É—ról D—i irányban nagyon enyhén l e j tős, lapos, túlnyomórészt folyóvizek által töltögetett
sikság. A viszonylagos magasság különbségek a 3-5 m-t is
ritkán haladják meg. Központi tengelyén folyik a Zagyva
minimális eséssel /l5 cm/km—énként/.
Az Alsó-Zagyva-sik posztpannóniai fejlődését a folyóvizek tartós és ütemes feltöltő tevékenysége szabta meg. A
felszint a folyók /szabályozásuk előtt/ meandereikkel
számtalanszor újra meg újra átdolgozták, széles árterüket
finom hordalékkal töltögették fel. Á jelenlegi felszíni
formákat - mélyedéseket, homokbuckákat - a folyóvizek feltöltő tevékenysége alakitotta, amely a süllyedés térben
és időben változó mértékének és kiterjedésének, valamint
az éghajlat ingadozásának megfelelően változott.
A Szolnoki Löszöshát /más néven a Nagy-Kunság/ a Középső
Tiszavidék legkiterjedtebb morfológiai tájegysége. Felszine — homokbuckás részektől eltekintve - nagyon egyhangú.
A legmagasabb pontja Abádszalóknál 102 m, a legmélyebb
pontjai D—en és DK—en 83 m a tenger szintje felett. A folszinen csak uj pleisztocén és holocén üledékek vannak. A
legidősebb felszini képződmény a felsopleisztocenból származó futóhomok. X^aza futóhomok kevés helyen fordul elő, a
felszint többnyire löszös homok, homokos lösz, vagy iszapos-agyagos lösz boritja. Nagy területeket foglalnak el
Szolnok és Rákóczifalva térségében is /Szandaszőlős/. A
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buckákba halmozódott futóhomokot az ÉNT—i szelek formázták. A Nagykunságban a futóhomok legnagyobb vastagsága
10 m. A futóhomokon fekvő löszös homok, vagy homokos lösz
takaró vastagsága 0,5-2,5 m-ig változik. A folyóvizi üledékek periglaciális éghajlaton nyertek löszös külsőt. A
löszös üledékek vastagsága többnyire Z-k m, de előfordulnak 6-3 m-es rétegek is.
A Tiszától erodált térségeken gyakori a balocén réti és
lápi agyagok előfordulása - a bucka vonulatok mélyedéseiben és a régi morotvákban, elhagyott medrekben, stb.
A Tisza mentén 0—10 km széles sávban uj halocén öntéskép—
ződmények /iszap, iszapos-homok, homokos-iszap, agyag, agyagos-iszap/ boritják a felszint.
A Közép-Tiszavidék öntés és rétitalajokkal fedett alluviális árterei, löszös hatjai mezőgazdasági kulturterületek.
A Tisza jobbpartján különböző réti, csernozjom, öntés és
szikes talajféleségek az uralkodók. A Nagy—Kunságban a réti csernozjom, kisebb kiterjedésben csernozjom és réti talajok a jellemzők. É—on és D-an is több felé foltokban homok talajok és szikesek is előfordulnak. A szikesek kevésbé, a többi talajfélék azonban a mezőgazdasági termelésre
kiválóan alkalmasak.
A természetes növényzet maradványai a folyómenti ligetekben, az egyre kisebbedő mocsaras területeken és a nagy kiterjedésű szikes legelőkön lelhetők fel. Eredeti növénytakarójában - a löszön: sztyepprétek, pusztai cserjés szegélyű nyilt kontinentális erdők; az ártereken: végelláthatatlan mocsarakkal, főleg nádasokkal tarkitottj hatalmas kiterjedésig zárt ligeterdőségek uralkodtak. Az erdők kiirtása,
a legeltetés, a mocsarak lecsapolása és az ármentesités
nyomán nagy kiterjedésű legelők, kaszálók keletkeztek. Ahol a talajban a nátriumsók - a klima hatására - felhalmozódtak, azok a területek elszikesedtek.
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Az eredeti állatvilág a vizekben maradt fenn a legtovább.
A Tiszában összesen 56 halfajta ismeretes. A Tisza vizének nagyméretű igénybevételével a halfajok száma csökken.
A madárvilág jellegzetes képviselői a csérek, a gulipán
és a különféle récék. A madárélet az őszi—tavaszi vonulások alkalmával igen élénk.

Az ember és a környezete
A tájban megjelent ember viszonya a természetes környezetéhez eleinte inkább passziv alkalmazkodás volt. A szárazulatok és a vizjárta térszinek találkozása kedvező életfeltételeket - változatosabb élelmet, hajlékaihoz építőanyagot — kínált. A Tiszát kisérő árvízmentes térszíneket
sorra megszállták a letelepülő emberek. A halászat és vadászat, valamint az alkalmi gyűjtögetés! tevékenység folyamán még nem alakulhatott ki aktiv átalakítási igény. Ez
csak a földmüvelés nagyobb méretű elterjedésével jelentkezett. A természet által nyújtott előnyös adottságok gyorsabb fejlődést eredményeztek. A népesség mozgásának növekedésével az utak s a természeti akadályokon átvezető átkelőhelyek fontossá váltak. Az ilyen fontos csomópontok védelmének biztosításában már jelentkeztek környezet-átala—
kitási igények. A jó átkelőhelyek biztosításáért gyakran
folytak harcok, s viszonylag korán épültek védelmi berendezések /pl. várak/ és az átkelést lehetővé tevő épitmények /pl. hidak/.
Szolnok fontos tiszai átkelőhelynél települt és fejlődött
jelentős várossá. Az aktiv környezet-alakitó tevékenység
megnyilvánult már a török támadásra való felkészülésben
is. Az 1550-es évek elején megerősítették a várat és ugy
vették körül vízzel, hogy a Zagyva torkolati szakaszát
mesterséges mederben vezették a Tiszába. Ma is ebben a

mederben folyik a Zagyva, az eredeti meder az évszázadok
folyamán teljesen betemetődött. A környezet-változtatást
a törökök is folytatták.1562-ben cölöpökből állandó jellegű hidat épitettek. Bár a hid többször elpusztult /leégett, elvitte a jegesár/, az itt lakók mindig helyreállították.
A gyarapodó népességnek fokozódott a művelhető földek ±ránti igénye. A térség lakosai állandó harcot vivtak a
természettel élelmükért és lakóhelyük védelméért. A folyók áradásaival nagy területek kerültek évente többször
is viz alá. A mocsarakkal körülvett települések a török
megszállás alatt védelmet nyújtottak, de a sok mocsár - a
XVIII. és méginkább a XIX. században - már gátolta a fejlődést.
Az emberi tevékenység következtében a Közép-Tiszavidék
100 év alatt nagy változásokon ment keresztül. A nagy vízrendezési /folyamszabályozás, ármenteaités és belvizlecsapolás/ munkálatok lehetővé tették a rendszeres és biztonságos mezőgazdasági termelést. Ezek a mintegy 100 évig
folyó munkálatok átformálták a tájat és a talajtípusok arculatát. A mocsarak lecsapolása és az ármentesités nyomán
nagykiterjedésü legelők, kaszálók keletkeztek. A vízrendezési munkálatoknak második fázisa - a vízlépcsők és az ön- >
töző berendezések létesítése napjaink feladata. .
Az utóbbi évtizedekben a Közép-Tiszavidéken gyorsan eltérjedt az öntözéses földmüvelés. A felépített duzzasztó müvek és öntöző rendszerek /tiszalöki és kiskörei vízlépcsők/
lehetővé teszik az öntözés további terjedését. Az öntözés
gyors elterjedését nem mindenütt előzték meg gondos vizsgálatok, s káros hatásai /mint a másodlagos szikesedés,
vagy láposodás/ is megjelentek, mintegy figyelmeztetésként,
hogy a természet rendjébe történő beavatkozást csak nagy
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körültekintéssel és alapos vizsgálatokkal szabad megin—
ditani. A gondosan előkészített öntözéses földművelés, a
helyesen alkalmazott agrotechnika is egyre nagyobb teret hódit, s az aszályosra hajló terület termelési biztonságát fokozza.
A lakosság élelmezésében hajdan nagy szerepet játszó halászat a folyószabályozással és az ármentesitéssel nagyon
lecsökkent, s csupán az élővizekre korlátozódott. A folyók vizének fokozódó igénybevétele /öntözés, ipari viz,
stb./,a vizek szennyeződése tovább csökkenti a szabadvízi
halászat jelentőségét. Ugyanakkor a mesterséges halastavakban a haltenyésztés fokozódik.
A területi munkamegosztás kialakulásával az elsődleges termelőtevékenység mellett egyre nagyobb teret hóditanak a másodlagos termelőtevékenységek /mint az ipar/. Az elsődleges termelőtevékenységtől ezek területi eloszlásukban is
különböznek.
A technika fejlődése nemcsak lehetővé, de szükségessé is
teszi a munkahelyek területi koncentrációját. Ez pedig kiváltja a termelőtevékenységet folytató emberek lakóhelyeinek tömörülését. A munkahelyek és lakóhelyek fokozódó tömörülése növekvő mértékben veszi igénybe a természetes környezetet. A többszintes épületekben elhelyezkedő lakóhelyeket és a sok munkahelyet koncentráló üzemi épületeket közlekedési /közutak és vasutak/ utvonalak kapcsolják össze.
A talajt csővezetékek és csatornák hálózzák be, hogy a lakásokba eljuttassák az ivóvizet és az energiát, illetve a
szennyvizet összegyűjtve eljuttassák a folyóba. Mennél nagyobb a tömörülés /a település/, annál nagyobb a természeti
környezet igénybevétele.
Szolnokon a település-szerkezet előnyös vonása, hogy az
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ipari üzemek a városi lakónegyedektől D—re helyezkednek
el. Az iparosodó "gyárváros" zaja és füstje csak ritkán
zavarja a lakónegyedeket. Az ipari vizet azintén a Tisza
városi szakaszának D-i részén vezetik a folyóba. A ter-*
málvizü strandok elszaporodásával - valamint a Tisza
szennyeződésének fokozódásával - a tiszai szabadstrandok
jelentőségüket teljesen elvesztették. A Tisza most már
elsősorban az evezősök birodalma.
A város területén kevés a gondozott zöldterület - a park -.
Az egy főre eső zöldterület mindössze 78 m . A távlati
tervben az erdősitést fokozni kívánják. Szolnok belterületén 826 ha-nyi erdőt létesítenek, s ez az egy főre eső
zöldterületet kb, háromszorosára növelné. A telepitendő
uj zöldterület nagy része a Zagyva É-i kanyarulatában, az
épitendő Széchenyi—városrésznél lesz. /lO. ábra/
A jelenlegi erdőknek, ligetes térségeknek árvízvédelmi,
por- és zajszürési, levegőfrissitő funkciójuk van. Sétáló,
kikapcsolódási lehetőséget nyújtó zöldterület nincs a városban. Az e célnak legalkalmasabb Tisza—ligetet a sportolási és szórakozási létesítmények már túlságosan behálózzák.
Szolnoktól távolabb - és ÉK-i irányban - keletkeztek a
hétvégi-házas területek /Holt-Tisza, Tiszapüspöki/.
Bár Szolnoknál a természeti adottságok kihasználása nagyfokú, a károsodás mértéke még nem lépte tul a kritikus határt, ujabb létesítmények /lakótelepek, ipari üzemek/ telepítésekor fokozottan gondoskodni kell a káros hatások
mérsékléséről.
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A KÖZEP-TISZAVTDEK NÉPESSÉGE

A város lakói minden korban jól hasznosították a kedvező
természeti adottságokat. A népesség fejlődése ennek ellenére nem volt mentes a törésektől. A környéket gyakran
sújtották természeti csapások — árvizek -, máskor járványok és az átvonuló hadak tizedelték a lakosságot. A legsúlyosabb csapást a közel másfél évszázadig tartó török
megszállás, majd ezt követően a kuruc—labanc háborúk
pusztításai jelentették.

A népesség számának alakulása a török időktől napjainkig
A török uralom évtizedei alatt nagy területek elnéptelenedtek. Az elpusztult falvak helyét puszták, a mélyebb
fekvésű helyeket elvadult mocsarak foglalták el.
A törökök kiűzése után lassan népesült be újra a táj. A
kiváltságokat élvező szabad királyi területek /városok és
a Jász-, valamint a Kis- és Nagy-Kun kerületek/ birtokai
a lakótelepülésektől távol fekvő területekre is kiterjedtek. A hadjáratok miatt kiürült kincstár feltöltésére a
jászok és a kunok földjét a király elzálogosította. Kiváltságaik elvesztésébe azok sohasem nyugodtak bele. Addig protestáltak az udvarnál, mig a királynő engedélyezte, hogy
váltságdij ellenében szabadságukat visszakapják. Ez az un.
jász-kun redemptió jelentékeny népesség—beáramlást indított el. Ugyanis a befizetett megváltási összeg fejében
birtokot kaptak és kiváltságokban részesültek a betelepülők is. Az ország népesebb részeiből - főleg Északról többen vándoroltak a Jászságba és a Kunsági kerületekbe.
A birtokok kiterjedtek a Duna-Tisza közi pusztákra is. A
távolibb fekvésű részeket rideg állattartással hasznosi-

tották, majd tanyákat létesitve benépesítették. A tanyásodás a XIX. század második felében öltött nagyobb méretet, és folytatódott a XX. század első felében is. A távolfekvő és nagyobb számú népességnek lakást nyújtó területek idővel önállósodtak, s csak nevükben, hagyományaikban őrzik eredetüket.
Szolnok e három etnikai terület érintkező pontjánál fekszik, s mint általában a folyók mentén fekvő stratégiai
helyek a király birtokához tartozott. Népességének az
összetétele el is tér a környező területekétől. A vár védelmére rendelt katonaság idegen eredetű, s a katonák fogyasztói igényeit kielégítő iparos-kereskedő polgárság is
főként német származású volt. Az ősi lakosság, valamint a
környékről betelepülők halászattal és földműveléssel foglalkoztak.
A város népesség—számának alakulása nemcsak a hányatott
sorsot, de a város életképességét is tükrözi. A megrázkódtatásokon túljutott város népességgyüjtő ereje fokozatosan
gyarapodott, s a változó körülmények között is centruma
maradt környezetének.
10. táblázat
A NÉPESSÉG SZÁMÁNAK ALAKULÁSA SZOLNOKON
1775-ben
1821-ben
1827-ben

48^5 fő 1
9000 fő
10979 fő

1837-ben
1850-ben
1870-ben

11720 fő
10^60 fő
16115 fő

A XIX. század második felében a kapitalizálódás teret hódított a városban. A népesség száma lassan ugyan, de állandóan emelkedett. Ugyanezen időben a környező területek népesedése is jelentős volt. A folyószabályozási és vasútépítési
Palugyay szerint Mária Terézia uralkodása kezdetén csak
1500 fő lakott Szolnokon.
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munkák a föld nélküli parasztok tömegeit foglalkoztatták.
A folyók szabályozásával mentesített területek a müveit
terület kiterjesztését is eredményezték,s ujabb kitelepülök népesitették be a natárt.
11. táblázat
A NÉPESSÉG SZÁMÁNAK ALAKULÁSA SZOLNOK MEGYÉBEN
/állandó népesség/

Év
1870.
1880.
1890.
1900.
1910.
1920.
1930.
1941.
1949.
1960.
1970.

Szolnok megye
Fő
277236
299157
341993
375803
399770
4l4301
44i436
453800
450403
462150
448738

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Községek
Fő
*
176854
189932
216482
236961
250072
254841
273621
281269
287325
283649
261749

63,7
63,4
63,3
63,0
62,5
61,5
62,0
62,0
63,8
61,4
58,3

Városok
Fő

100382
109225
125551
138902
149698
159460
167815
172531
163078
178501
186989

Ebből Szolnok
Fő
%

36,2
36,5
36,7
36,9
37,4
38,4
38,0
38,0
36,2
38,6
41,7

16115
17472
21119
25827
29288
33060
39248
42641
37496
48659
61559

16,0
15,9
16,8
18,5
19,5
20,7
23,4
24,7
22,9
27,2
32,6

Szolnok
aranya a
m — b ő i /O

7,0
5,8
6,1
6,8
7,3
7,9
8,8
9,4
8,3
10,5
13,7

Szolnok és Szolnok megye népesedésének menetében változást
a II. világháború hozott. A háborús pusztítások elsősorban
a városi népesedésben idéztek elő visszaesést. A községekben csak az 1950-es években kezdődött a kisebb mértékű
csökkenés. Ezt azonban a városok népesség-gyarapodása még
képes volt ellensúlyozni. 1960 után azonban a községek népesség-vesztesége nagyobb már, mint a városok népességnyeresége. Sőt Szolnok és Törökszentmiklós kivételével a
városok népessége is csökkent.

Szolnok népességkoncentráló tendenciája nem ujkeletü jelenség, a mostanihoz hasonló méretet korábban azonban nem
ért el. Ma már a megye népességének több mint ko %-a. városokban él, s a városi lakosok közel egyharmada Szolnokon tömörül.
Szolnok népessége az utolsó két évtizedben tekintélyes
számmal emelkedett, a többi városé alig, vagy éppen csökkent, így adódik, hogy a városok népessége 1960-1969 között mindössze 8500-zal gyarapodott,holott csak Szolnokon
ebben az időszakban közel 13 ezerrel lett nagyobb a népesség.

A népesség fejlődésének összetevői
Békés időszakokban a népesedés irányitója a természetes
népmozgalom nyeresége. A megyében a születési arányszám
még a két világháború között is magas voltj és a vándormozgalom veszteségét pótolta. A mezőgazdasági területeken jelentkező népesség—többletet a fejletlen iparú városok nem
tudták elszívni, a nagy szubjektív vándorlási hajlam ellenére a népesség zöme továbbra is születési helyén maradt.
A mezőgazdasági területek nyári és őszi munkacsúcsai annyi
kereseti lehetőséget biztosítottak, hogy a földdel nem
rendelkezők is megkereshették egész évi kenyérgabona szükségletüket .
A szubjektív vándorlási hajlam bizonyítéka, hogy a fiatalabb korosztályba tartozó férfiak jelentékeny hányada vállalt munkát lakóhelyén kívül. Munkahelyük közelében ideiglenes jelleggel telepedtek le, és ritkább időközökben - két
hetenként, havonta - utaztak családjukhoz. Amikor a munkavállaló megfelelő körülményeket tudott teremteni a munkahelye közelében, családja is áttelepült. Az áttelepedés
két lépcsős formája - a Jászságban - igen elterjedt volt a
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két világháború között. Akikot az átlagosnál erősebb szálak kötöttek korábbi lakóhelyükhöz /föld, vagy háztulajdon, stb./, nem települtek át, hanem egy idő után a munkavállaló tért vissza a családjához.
A vándorlások elsősorban Budapestre irányultak. Szolnok
felé többen vándoroltak volna, ha a foglalkoztatási lehetőségek köre szélesebb lett volna. Xgy Szolnokon a bevándorlók száma mellett az elvándorlók száma is tekintélyes
volt, s a városnépesség nyereségében a vándorlási nyereség még nem játszott kiemelkedő szerepet.
A háború Szolnok népességét is megtizedelte. A bevonuló
szovjet katonák a lakosságnak alig egytizedét találták a
városban. Igaz, hogy a felszabadulást követően törzslakosságának többsége visszatért, de lakossága még az 19^9. évi népszámláláskor
sem érte el az 1930. évi lélekszámot.
19^9 után a népesség száma gyors ütemben gyarapodott. A
megye községeiben a lélekszám 19^9-ben volt a legmagasabb.
Bár a természetes szaporodás - a születési többlet révén a vándorlások veszteségét a legtöbb településben kiegyenlítette, némelyekben azonban a vándorlások csökkenést idéztek elő. A községek népességének csökkenése a városok népességét gyarapitotta, hiszen a megye lakossága 1960-ig
11747 fővel, a városoké pedig 15^23 fővel nőtt. A városok
nyereségének különbözete a községek veszteségéből adódik,
vagyis belső vándorlásoknak tekinthető.
1960 után változott a helyzet, erősödött a vándorlási hajlam, és a természetes népszaporodás is visszaesett.

- so 12. táblázat
A NÉPESSÉGFEJLŐDÉS ÖSSZETEVŐI 1960-1969 KÖZÖTT /főben/

Természetes
népniozgalom
Állandó jellegű vándorlások
különbözete
Ideiglenes
jellegű vándorlások különbözete
Tényleges
s zaporodás
Lakónépesség
1970-ben

Szolnok
megye
Fő

Községek
Fő

FS

l6Sk2

9201

7641

3106

-30293

-30606

313

8364

- 9S54

-12766

2912

5889

-23305

-3^171

10866

17359

438860

250825

188035

63467

Városok

Ebből
Szolnok
Fő

A nagy arányokat öltött vándorlás mellett a születések száma is lecsökkent. A megye vándorlási vesztesége közel 40 ezer főj és ez már nemcsak a községekben, hanem a városokban
is jelentkezett.
Az elvándorlók főként a fiatalabb korosztályból kerültek
ki, falusi és tanyai lakóhelyükön többnyire az idősebbek
maradtak. Ebből is következik, hogy a születések csökkenését a halálozások növekedése kisérte, s nagy méretet öltött az elöregedés.
Az ideiglenes jellegű vándorlás változatlanul jelentős. Erediüénye megyei viszonylatban negativ. Közel 13 ezer a lakóhelyükön kivül tartózkodók száma. Ebből nagy a munkavégzési és tanulási céllal távollévők száma. Az ideiglenes
vándorlások zöme megyén kivülre irányult, de közel felének
célja Szolnok. /Szolnokon kivül csak Martfű, Kezőhék, Cserkeszölo és Szajol vándorlási mérlege mutat némi pozitívumot./
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A községekben a népesség vándorlási vesztesége igen nagyméretű. Az elvándorolt népességnek még egyharmadát sem
pótolja a természetes szaporodás. Az ideiglenes vándorlási különbözet vesztesége, ennél lényegesen kisebb, de a
természetes népmozgalom nyeresége még ezt sem éri el.
A városok vándorlási nyeresége elenyésző. Ez azért van,
mert a megye egyetlen számottevő népességvonzó centruma
Szolnok, s a többi városból sokan elvándoroltak.
13. táblázat
A VÁROSOK NÉPESSÉGFEJLŐDÉSÉNEK ÖSSZETEVŐI
1960-1969 KÖZÖTT /főben/
Városok

Jászberény
Karcag
Kisujsz.
Mezőtúr
Szolnok
Tmiklós
Turkeve

Jelen— Lakó Tertn.
lévő n. nép. szap.
I96O-69
1970.
29793
24638
13470
21851
61559
24301
11377

29763
24066
13384
21939
63467
24314
lllll

654
1187

463
467
3106
1303
461

Vándorlási különb,
állandó ideiglenes

Tényleges
szaporodás

-844
-2192
-1106
-1663
8364
-780
-1466

-399
-1781
-1297
-1577
17359

-209
-776
-654
-381
5889
-4io
-547

113

-1552

A természetes szaporodás szintén Szolnokon a legnagyobb,
noha nemcsak a városok, de a községek többségében is nyereséges volt a természetes népmozgalom egyenlege. 14 községben azonban a halálozások száma nagyobb volt a születések számánál. Éneknek a községeknek a fele a Kunszentmártoni járás területén fekszik, a többi szétszórtan helyezkedik el.
Szolnokon és a vele határos települések népesedésében a
kölcsönhatások az agglomeráció képződéséhez hasonlóan alakulnak. Élénk és általában pozitiv eredményű a népesség-
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csere mérlege Szajol, Rákóczifalva esetében. Igaz azonban, hogy ezek a Községek közel fekszenek a megye másik
munkaerő—vonzó központjához, Martfűhöz is. így a pozitív
mérleg együttes hatásuk eredményének tekinthető. Ezzel
szemben Zagyvarékas, Besenyszög, Abony és Tószeg népesedési mérlege még veszteséges, bár Szolnok vonzása ugyanolyan erősen hat.

A népesség struktúrájának alakulása
A népesség területi elosztásának átrendeződését elinditó
okok a népesség belső struktúrájának változását is kiváltották. A születések számának csökkenését a gyermekkoruak
fogyása és az idős korúak arányának gyarapodása kiséri.
14. táblázat
A NÉPESSÉG KOR SZERINTI MEGOSZLÁSA 1949-19ŐO-197O-BEN

Terüle t

0-14
Fő
%

K o r c s
15-39
Fő
$

0 p 0 r t
40-59
Fő
%

60 évnél idősebb
Fő
*

Szolnok megye
1949.
121351
1960.
122092
1970.
100787
Községek
78622
1949.
1960.
75870
1970.
59563
Városok

26,9 166462 37,0
26,4 166394 36,0
22,5 161315 35,9

105912 23,5
107204 23,2
106663 23,8

56678
66460
79973

12,6
14,4
17,8

27,4 106327 37,0
26,8 99966 35,2
22,7 90221 34,5

66878 23,3
66460 23,4
62799 24,0

35498
41353
49166

12,3
14,6
18,8

1949.
1960.
1970.
Szolnok

42729 26,2
46222 25,9
41224 22,0

60135 36,9
66428 37,2
71094 38,0

39034 23,9
40744 22,8
43864 23,5

21180
25107
30807

13,0
14,1
16,5

1949.
1960.
1970.

8733 23,3
11706 24,1
12877
20,9

15273 40,7
19646 40,4
25237 4l,0

9289 24,8
11151 22,9
15019 24,4

4201
6153
8426

11,2
12,6
13,7
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Megyei átlagban az idősebb korúak kivételével minden korcsoportban csökkent a népesség száma. A csökkenést a községek népességcsökkenésének összetétele határozza meg.
A városókban a gyermekkornak száma és aránya is csökkent
- különösen 1960 után - kivétel ebben az esetben is Szolnok, ahol a gyermekkoruak száma is emelkedett, noha az
össznépességből való részesedésük mérséklődött.
A népesség szerkezetének eltérő átalakulását jól mutatja
az időskorúak számának alakulása is. Szolnokon tekintélyesen gyarapodó számuk ellenére is viszonylag alacsony az
arányuk és mérsékelten emelkedő. A produktiv korban lévők
száma erőteljesebben növekszik. A községekben pedig csak
az időskorúak száma és aránya emelkedett erőteljesen.
A férfiak és a nők aránya eléggé kiegyenlített, csupán az
idős koruaknál van jelentősebb arányeltolódás a nők javára. Ez a városokban nagyobb, a községekben kisebb méretű.
Szolnokon ez elég jelentős és növekvő tendenciájú /l9'*9ben még 500 alatt volt az eltérés, 1960-ban már 800 körül,
s 1970-ben jóval meghaladta az 1000 főt/.
A kulturális színvonal emelkedését mutatja, hogy 1970-ben
a lakosságból a 15 évnél idősebbeknek 42,1 £-a elvégezte
a 8 általánost /1960-ban még 22,6 %; 19^9-ben pedig 11,7
%/; a 18 évnél idősebbek 10,6 £-B érettségizett; a 25 évnél idősebbek 2,6 %-a, felsőfokú képzettséggel rendelkezik.
Szolnokon ugyanezek az arányok valamivel magasabbak. Az
általános iskola 8 osztályát elvégzettek aránya 56,7 %, az
érettségizetteké 19,5 %.
A középfokú képzettséggel rendelkezők nagyobb hányada gimnáziumot, illetve közgazdaságit, s kb. egyötödük ipari /műszaki/ szakközépiskolát végzett. Az első két iskolatipusnál a nők, az utolsónál a férfiak száma a magasabb. A pedagógusi képesitéssel rendelkezők többsége nő.
A felsőfokú képzettségűek között a pedagógusok vezetnek,
de a műszakiak is megközelítik a számukat. A mezőgazdasági, egészségügyi és jogtudományi képzettségüeknek száma

közel azonos, meglepően kevés a közgazdász.
A férfiak és a nők aránya szakáganként változó. Igen magas a nők aránya a pedagógusok és az egészségügyiek között. A műszaki, a mezőgazdasági képesitésüek, valamint a
közgazdászok és jogászok zömmel férfiak. /15. táblázat/
A népesség és a keresők számának alakulása eltér egymástól.
A népesség csökkenő tendenciájú, a keresők száma viszont
növekvő. l°60 után mindkét nemben csökkent a népesség, ezzel szemben a keresők között a férfiak száma csökkent, a
nőké erőteljesen emelkedett, olyannyira, hogy a nagyarányú
elvándorlás mellett is mintegy másfélezer fővel gyarapodhatott a keresők száma.
Külön figyelmet érdemel az inaktív keresők számának több—
szörösödése.
Ezt a szokatlanul nagyarányú emelkedést a nyugdij-jogosultság kiterjesztése idézte elő. Az idős keresők megszerezve
a nyugdij-jogosultságot az évtized második felében tömegesen éltek jogukkal. Ez megegyezik az országos tapasztalatokkal.
A keresők és eltartottak viszonylatában a nők az átlagostól
eltérő vonásokat mutatnak, 1960—ban a kereső nők száma
visszaesett, és az eltartottaké megemelkedett. 196O—ban a
*
családi munkaszervezet keretében tevékenykedő nőket eltartottaknak vették. Elősegítette ezt a mezőgazdaság átszervezésével kapcsolatos bizonytalanság s az állandó foglalkoztatási lehetőségek szűkössége.
Mind a népesség, mind a keresők eloszlásában és fejlődésük
tendenciájában kirajzolódik a koncentrálódás; a községekben csökkent, a városokban - de főként Szolnokon - sokasodott
a nők száma. A nemek szerinti megoszlásban elmélyül ez a
tendencia. A férfiak számának csökkenése kisebb ugyan a
nőkénél, de a keresők számának alakulását mégis a nőknek a
termelőmunkába való bekapcsolódása határozza meg, A kereső férfiak csökkenését nem pótolják a nők, jóllehet számuk
elérte a korábbit a községekben is. A városokban - elsősorban Szolnokon — számuk és arányuk folyamatosan és dinamikusan emelkedik.
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A mindkét nemű inaktív keresők száma a községekben az
1949.

évinek több, mint tízszerese lett. Hasonlóan ala-

kult számuk a mezővárosokban, csupán Szolnokon tért el
ettől. Szolnokon az inaktiv keresők száma jelentős volt
korábban is, és az emelkedés mérsékelten folyamatos. Csupán a nőknél jelentkezett erőteljesebb emelkedés az utolsó évtized alatt.
Az eltartottak száma a községekben csökkent a legnagyobb
mértékben. Az 1960. évi emelkedés a nők körében mind a
községekben, mind a városokban tapasztalható. A férfiak
száma azonban csak Szolnokon emelkedett jeletékenyen. Ez
azonban kapcsolatos a Szolnokon élő fiatalkorúak, tanulók
nagyobb számával, s igy az eltartottak csökkenését kevéssé befolyásolja.
16.

táblázat

A KERESŐ-ELTARTOTT ARÁNY ALAKULÁSA
100 keresőre jutó
Inaktiv kereső

Év
1930.

3

19^9.

k

1960.

,

8

SZOLNOK MEGYÉBEN

Eltartott

122
'

130

1970.

29

100

Szolnok megye

29

100

Községek együtt

30

109

Városok együtt

27

89

Ebből Szolnok

2k

67

A gazdasági aktivitás a foglalkoztatottság függvénye. Ahol
a foglalkoztatási lehetőségek köre bővebb — mint például
Szolnokon -, az eltartottak száma kisebb, ahol a foglalkoztatási lehetőségek köre egyoldalú munkaerőt igénylő, vagy
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szezonálisan ingadozó a munkaerő igénye, a kereső-eltartott arány rosszabb.

A keresők foglalkozási viszonyainak alakulása
Bár a város tipikus mezőgazdasági területen helyezkedik
el, lakóinak körében az őstermelői foglalkozás nem volt
egyeduralkodó. A város stratégiai és forgalmi funkcióin
alapuló foglalkoztatás a mezőgazdasággal megközelítően azonos arányokat alakított ki.
A védelmi és kereskedelmi funkció kedvezett az ipar fejlődésének. A város polgárainak tekintélyes bányada foglalkozott különféle - a tágabb környék szükségleteinek kielégítését is szolgáló - kézműves mesterséggel.
Az őstermelők - földművesek, halászok - a századforduló előtt jelentősebb szerepet játszottak a város életében. A
földmüvelés jelentőségét korlátozta a város határának "viszonylag" kis kiterjedése, valamint a földek minősége. A
folyók szabályozása előtt gyakoriak és tartósak voltak az
árvizekj ami nem kedvezett a földművelésnek. A halászatnak igen. A tiszai és a zagyvái halászaton kivül ismert és
elterjedt volt az ártéri baláazat is. Ez a vizek korlátok
közé szorításával fokozatosan csökkent, majd a vizfolyások
másfajta igénybevételével a halászat minimálisra apadt. A
városban a foglalkozási szerkezet lassan alakult át. A kapitalizmus kifejlődésével az ipari foglalkozásúak száma
gyarapodott ugyan, de aránya kis mértékben emelkedett. A
két világháború közötti időszak két évtizedének foglalkozási szerkezete az akkori gazdasági élet alakulásának függvénye. Az első évtized gazdasági nehézségeit tükrözi a
foglalkozás alakulása.
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Az iparban foglalkoztatottak száma 1930-ban 5200 fő. Ebből önálló kézműves 870. A 20-nál több személyt foglalkoztató l4 iparvállalat összes foglalkoztatottjainak száma nem éri el a kettőezret. /Megközeliti ezt a bázicselédek és napszámosok száma./ A második évtized éveiben a háborús konjuktura kedvezett az ipar fejlődésének, s a foglalkozási szerkezetben az ipax aránya emelkedett.
A megyében a foglalkozási szerkezet változása alig vehető
észre. A XX. század első felének végéig a népességfejlődés súlyának hordozója a mezőgazdaság. A népesebb mezővárosok foglalkozási szerkezetében is dominált a mezőgazdaság, de a nem mezőgazdasági ágazatok is képviselve voltak.
A községek foglalkozási szerkezetében pedig egyeduralkodó
a mezőgazdaság, más ágazatban dolgozók száma csekély. A
birtokok elaprózódása és a földnélküli mezőgazdasági dolgozóvá /napszámossá/ válás a századforduló után egyre nagyobb méreteket öltött. A mezőgazdaságban csak a munkacsúcsok idején tudtak elhelyezkedni a nincstelenek. Elterjedt
és egyre nagyobb méreteket öltött a lakóhelyen kivüli munkavállalás. Az ideiglenes áttelepedéssel és ritkább időközönként! ingázással összekapcsolt munkavállalás fő iránya
Budapest volt. Gyakran végleges áttelepedés lett az ilyen
ingázás vége. A megyében felhalmozódott és csak részlegesen hasznosított munkaerő foglalkoztatását ez nem oldotta
Mg.

Az 19^*5 utáni gazdasági fejlődés eltér a korábbi években
tapasztaltaktól. Az ország társadalmi-gazdasági szerkezete gyökeresen átalakult, s ez magával vonta a foglalkozási szerkezet átalakulását is. Az ország iparosodása elvonta a mezőgazdaságban felhalmozódott munkaerőfelesleget. Két
évtized leforgása alatt a mezőgazdasági keresők aránya felére csökkent. Ez a folyamat tükröződik a megye lakosságának foglalkozási szerkezetében is. /ll. ábra/

11.ábra.

A foglalkozási struktúra alakulása

1949-1970.
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II. SZOLNOK megye
1949.
Szerkesztette: TajtíE.

1960.

Rajzolta: SIMON ÁGNES

1970.

1
1

Bár a megye megmaradt az ország egyik legtipikusabb mezőgazdasági területének, a mezőgazdaság ma már a keresőknek alig több, mint egyharmadát foglalkoztatja, /lő.
táblázat/
Mint mindenütt, itt is előro tört az ipar, a a foglalkoztatottjainak aránya a két évtized alatt háromszorosára emelkedett. Csökkent a foglalkozási szerkezet eltérése a
falvak és városok között, de még ma is van olyan falu /Mezőhék/, abol a keresők közel 90 $—é.t a mezőgazdaság foglalkoztatja, A szomszédos falu /Martfű/ a másik véglet képviselője, mert ott a mezőgazdasági foglalkozásúak aránya a
10 %—ot sem éri el. Azonban ezek egyedi esetek, a jelleget
meghatározó települések többségében a mezőgazdasági foglalkozásúak aránya közel 50 %, vagy felette van.
A Szolnok megyei városokban a foglalkozási szerkezet átalakulásának fő jellemzője szintén a mezőgazdasági foglalkozásúak arányának csökkenése volt. Szolnok foglalkozási szerkezete a megye többi városától eltér, - ennek oka a városok
eltérő gazdasági jellege. /12. ábra/
A mezővárosok az ipartelepítésben nem versenyezhettek Szolnok helyzeti előnyeivel, viszont termékeny talajú, nagy kiterjedésű határaik a korszerű, gépesített mezőgazdaság fejlesztésére biztosítottak jó lehetőségeket. Ez pedig együtt
járt a mezőgazdaságban az évtizedek során felhalmozódott
munkaerő—tömeg felszabadításával. A városok a felszabadult
munkaerőnek csak töredékét tudták más ágazatban foglalkoztatni. Szolnok gyors iparosodása a megye minden településére munkaerővonzást gyakorolt. A mezőgazdaságból kiváló és
más ágazatban elhelyezkedni akarók mennyisége azonban meghaladta Szolnok népességfelvevő képességét is: sokan kényszerültek a megye határain kívülre vándorolni.

I
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A mezővárosok iparosodása is elkezdődött, de a foglalkozási szerkezetben csak Jászberényben és Törökszentmiklá—
son következett be az ipar javára nagyobb eltolódás. Jászberényben az iparban foglalkoztatottak száma az 19*19. évinek ötszörösére; aránya pedig négyszeresére emelkedett, mialatt a mezőgazdasági keresők aránya egyharmadára esett
vissza. A többi mezővárosban a foglalkozási szerkezet módosulása sokkal mérsékeltebb volt.
Szolnokon a foglalkozási szerkezetben az ipar vezető szerepe erősödött, Az ipari foglalkozású keresők számé, az
19^9. évinek több mint háromszorosa, arányuk azonban 50 $6os növekedést mutat. Ugyanakkor a mezőgazdasági foglalkozásúak száma is emelkedett valamelyest, de az összes keresőből való részesedésük csaknem egyharmadára esett vissza.
A foglalkozási szerkezet változásában a tercier ágazatok
szerepe nem hangsúlyozódik ki kellően. Különösen áll ez
Szolnokra. Néhány évtizeddel korábban Szolnokon a foglalkozási szerkezetben, a közlekedésben és közszolgálatban
dolgozók nagy súllyal szerepeltek. Az ágazatok foglalkoztatottjainak abszolút száma emelkedett, de korántsem olyan
mértékben, mint az iparban. A tercier ágazatokban foglalkoztatottak arányának csökkenése az urbanizáltság bizonyos
elmaradására enged következtetni. Mégpedig arra, hogy az
iparosodást nem kiséri kielégítő mértékben a kiszolgáló és
ellátó intézmények fejlesztése.
Hasonló jelenség tapasztalható Jászberényben is, de kisebb
mértékben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a többi városban az urbanizáltság kielégítő volna. De mert onnan a népesség elvándorol, a tercier ágazatok fejletlenségéből fakadó feszültségek nem jelentkeznek olyan élesen. A gyors
ütemben iparosodó Szolnokon a tercier ágazatok nem kielégi tő fejlődése komoly feszültségek forrása.
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A községekben a tercier ágazatokban foglalkoztatottak
száma lassabban, aránya azonban észrevehetően emelkedik.
Különösen a nők köréből verbuválódnak a tercier ágazatba a foglalkoztatottak. Ahhoz, hogy a községekben a jelenleginél nagyobb mértékben vonják be a nőket a termelőmunkába, a tercier ágazatok fejlesztése feltétlenül szükséges.

A népesség területi eloszlása
o

1970-ben a megye átlagos népsűrűsége 80,6 fő/km -énként,
vagyis még a Budapest nélküli országos népsürüségi értéket
sem éri el.
17. táblázat
A NÉPESSÉG TERÜLETI ELOSZLÁSA 1970-BEN
Terület
/ha/
Szolnok megye
Községek
Városok
Ebből Szolnok

557087
390585
116502
17682

Népsűrűség
fő/km
80,6
67,0
112,3
3^8,1

SürüsödésX196O-69
fő/km
-2,2
-5,2
k,8
72,0

A községek és városok közötti különbségek az átlagokban is
nagyok. A népesség koncentrációja pedig ennél is lényegesen nagyobbfoku. Mindössze két település /Szolnok: 3^+8,1;
Martfű: 25k/ népsűrűsége magas. Két városban és 10 nagyközségben pedig 100 fő fölé emelkedik, de kettőben /Jászip

vány és Mezőhék/ annyira alacsony, hogy nem éri el km -énként a 25 főt.
—
~ ^ — — — — — _ — _ _ ^ _ — — ^ _ _
x
Sűrűsödés az 1 km -nyi területre jutó tényleges szaporodás.

4
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A megye EK-i részén a mezőgazdaság szerkezete lassabban
változott, az állattenyésztés jelentősége sokáig meghaladta a növénytermelését, a nagykiterjedésü határok is
lassabban népesültek be. A megye D-i szögletének /Körösök
vidéke/ természeti adottságai részben a Jászsággal, részbén a Kiskunság homokbuckás térségeivel rokon. Benépesülésük is azokhoz hasonlóan oszlik meg.
A spontán gazdasági fejlődés alapjaiban változott meg a
földreform során. Igaz, hogy a két etnikumi terület korábbi birtokviszonyai eltértek a középső sávhoz tartozó területtől. A két etnikai területen a paraszti középbirtok volt
a jellegzetes, a földesúri és a dzsentri-középbirtok az etnikai térségeken kivül dominált, a földreform során általánossá vált a középbirtok az egész megyében.
A mezőgazdaság szocialista átszervezése döntő változást eredményezett, s a mezőgazdaság fejlődése is elindulhatott.
Az átalakult gazdasági életnek megfelelően módosult a népesség területi eloszlása is. A mezőgazdáságból felszabadult munkaerő más, nem mezőgazdasági ágakban helyezkedett
el, vagy elvándorolt. Kivel korábban a mezőgazdaságban az
optimálisnál jóval több munkaerő halmozódott fel, az elvándorlás mérete is nagy.
A hagyományos mezőgazdasági termelés szerkezete lehetővé
teszi a modern agrotechnika mellett a munkaerő minimálisra
való csökkenését. így azután nem is csoda, hogy a községekben 1960-1970 között átlagosan 5,2 fővel csökkent a népsűrűség./A Tiszafüredi járásban és a Jászberényi járásban
vannak olyan községek, ahol km -énként 13-1^ fős a csökkenés./
A területi eloszlás alakulása a polarizációs tendenciát igazolja. A népesség sűrűsödése csupán néhány településre
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korlátozódik. Kiugróan magas a sűrűsödés értéke Szolnokon
/km2-enként 70 fölött/. Csökkent a népsűrűség 5 mezővárosban és 60 községben. Szolnokon és Martfűn kivül még 9
településben nőtt valamicskét a népsűrűség, s közülük 3
Szolnok és Ifertfü közötti területen fekszik.
A népesség területi eloszlásában sajátos helyzetűek a külterületi lakosok.
Szolnok megye a nagyhatáru és nagy népességszámu települép

sek területe még ma is. A 100 km -re jutó települések száma országos viszonylatban Szolnok megyében a legalacsonyabb
/1.3/.'
Még 1970-ben is 9 község területe haladta meg a 10-10 ezer
ha-t, a nagyarányú elvándorlás ellenére is 6 község lakossága multa felül a tizezer főt, s bár a jász és a nagykun
mezővárosok területe 1945 után csökkent, még ma is kiterjedt határokon belül szervezhetik gazdaságukat.
A nagyhatáru települések népesebb központi magjától a peremek felé a beépítettség egyre inkább fellazul és szórványossá válik. Szolnok megye lakói között a külterületi lakosok jelentős hányadot képviselnek még ma is, noha számuk
és arányuk az utóbbi 2 évtized alatt erősen csökkent.
18. táblázat
KÜLTERÜLETI LAKOSSÁG SZOLNOK MEGYÉBEN
Év

Népesség
1000 fő

1949.
1960.
1970.

449,8
462,1
448,7

Külterületi lakosok száma
136347
90162
55246

A megye lakosságának #-ában
30,6
19,5
iá,*
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A Szolnok megyei külterületi lakosok túlnyomó többsége
tanyákon él. A mezőgazdaság szocialista átszervezése
megkérdőjelezte a tanyák fennmaradásának szükségességét.
Mivel a tanyák létrejötte és fennmaradása ia a gazdálkodás függvénye, megszűnésük is összefügg annak változásával.
'
.
A gazdálkodás jellegével összefügg a tanyás településszerkezet. Azokon a területeken, melyek gyümölcs- és szőlőtermelésre alkalmasak /Jászság É-i pereme, Tiszazug/, a tanyák a dülőutak mentén sorakoznak /sortanyák/. Ezzel szemben a nagyhatáru "kun" városokban és szomszédságukban fekvő óriás falvak külterületén a szórványok terjedtek el,
A tanyás területek eltérő formája ma is érezhető. A viszonylag sürün települt sortanyás külterületek stabilizálódtak,
központjuk besürüsödik /Jászszentandrás, Tiszakürt, stb./.
A megyében a zártabb külterületi lakott helyek száma 38
/az összes külterületi lakosság 17 #-ával/ 9300 fővel. A
zártabb külterületi lakott helyekből 29 közvetlenül termelőszövetkezethez, illetve állami gazdasághoz kapcsolódik,
s fejlődésük életképességüket igazolja.
Az óriás falvak és mezővárosok határában kialakult szórványok helyzete egészen más. Még önálló településsé válva
sem fejlődnek kielégitően - mint pl. Mezőnek, Kétpó. Kijelölt központjukat lassan sürüsiti be a szórványok lakossága. A tanyákat elhagyók 60 %~a nem kivan a kijelölt központokba települni, hanem - a fiatalok igényeinek inkább megfelelően - a városokba törekednek.
A külterületi lakosság elsősorban a szórvány-tanyákon csökken, a zártabb településeken erősebb a stabilizáció.
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Szolnok a megye legkisebb területű városa. Külterületi lakosságának száma ugyan tekintélyes /1767 fő/ f de összlakosságából ezek aránya még a 3 /°—ot sem éri el. A lakosság
zöme a város belső területén tömörül, de ott nem oszlik 61
egyenletesen. A kertes—családi házas övezetben /Szandaszőllős, Kisgyop/ érthetően alacsonyabb a népsűrűség, mint a
belvárosban, ahol többszintes lakóházakban élnek az embe.
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A természeti viszonyokhoz hasonlóan a Közép-Tiszavidék
településhálózata sem válik el környezetétől. Jellegzetes vonásai tipikusan alföldiek. A természeti adottságok,
a néprajzi sajátosságok, a gazdasági viszonyok, valamint
a történelmi események nyomokat hagytak a települések arculatán é.s egymáshoz való kapcsolatának alakulásán.
A Közép-Tiszavidék önálló közigazgatási egysége Szolnok
megye, melyet a maival megközelitően azonos területen alig egy évszázada állitottak ismét helyre, székhelye azóta Szolnok.
o

A megye területe 1970-ben 5571 km /az ország területének
6 %-a./, a Tisza két partján egyenlőtlen eloszlásban helyezkedik el. A terület egyharmada a Tisza jobb, kétharmada a
baloldalához támaszkodik.
A megye népessége kk9 ezer fő /az ország népességének aü g ^,5 %-&/, mely 76 közigazgatási egység területén helyezkedik el. A népesség zöme,87,7 /°-a falvakban és városokban tömörül, de még napjainkban is tekintélyes a területen szétszórtan /86l külterületi lakott helyen/ élők száma /55 ezer fő/.
A település-sürüség megegyezik az alföldi átlaggal. Szolnok megyében - Békés és Bács-Kiskun megyékhez hasonlóan p

100 km-re 1,4 település jut. Ennél alacsonyabb érték csup

pán Hajdú-Bihar megyében /l,3/100 km / fordul elő. Ugyanp

akkor az országos átlag 3,^/100 km -énként. A községek átlagos népessége azonban magas, 3500 felett van, and ugyancsak alföldi sajátosság, ugyanúgy, mint a településformák
szélsőségessége /korban, terület- és népesség nagyság szerint és szerkezetükben is/.
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A 76 településből 7 város és 69 önálló tanácsú község.
Látszólag a városok száma a községekkel arányos, területi eloszlásuk azonban már nem. A városok közül kettő a
jobbparti részen és 5 a Tiszántúlon fekszik, s az utóbbiakra jellemző, hogy a főközlekedési utvonalak mentén sorakoznak. A Tiszántúli terület É-i és D-i része városszegény terület. Van k járási jogú város - járás nélkül,
de van két nagyterületű járás város nélkül.
Bár a városok fejlettségi szintje eltérő, a nagykun városok sok tekintetben basonlitanak egymásra: megrekedtek a
mezővárosi szinten, s gazdasági fejlődésük lassan bontakozott ki. Létalapjuk a mezőgazdasági termelés. Iparfejlesztés néhány év óta folyik./A mezővárosi fejlettségi szintet
több - nem városi jogú - népesebb település is elérte./
A mezővárosok gyakorlatilag óriási határaikon belül települt és szétszórt tanyákon élő népességnek voltak természetes centrumai. A települések fejlődése nem tartott lépést a gazdasági élet alakulásával, a jelentős változások
általában megkésve követték azt.
Az óriási határokban létesített tanyaközpontok közül több
önálló községgé vált, s a centrum városiasodása is megkezdődött. De a városiasodást neheziti a mezővárosi település—szerkezet is. Kicsi központi magjukat nagykiterjedésü
földszintes, nagy gazdasági udvaros házak övezik. A vezetés infrastruktúra kiépítése lassú folyamat.
Kormányhatározat rögziti a települések fejlesztésének tervét, amely célul tűzi ki, hogy a meglévő aránytalanságok
mielőbb eltűnjenek, s a különböző nagyságú és funkciójú
települések meghatározott területen - egymást kiegészítve gyakorolják funkcióikat.
Gazdasági téren a tervezett településhálózat biztositja
majd a természeti és gazdasági erőforrások hatékonyabb
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felhasználását, a szocialista bővített újratermelést és
a lakosság igényeinek kulturált ellátását. A lakosságnak
elérbető közelségben nyújt foglalkoztatást, művelődést
és szórakozást.
Az ipari térszerkezetet ugy alakítják ki, hogy az alkalmas legyen a népesség koncentrálódására, az urbanizációs
folyamat elősegítésére, a mezőgazdaságból felszabaduló
munkaerő megyén belüli foglalkoztatására.
A vonzásközpontok és vonzáskörzetük eddig spontán alakultak ki. A tervezésnél figyelembe vették a már meglévő vonzáscentrumokat, de az ujabbak fejlesztésénél már azt is,'
hogy ezek eloszlása arányosabb legyen.
19. táblázat
SZOLNOK MEGYE TELEPÜLÉSHÁLÓZATÁNAK TAGOZÓDÁSA /1972/
Közigazgatási
szerepkör

Száma

T e l e p ü l é s e k
Népessége
1000 lakosra jutó
fő
Í°
Term.
Vándorlási
szap.
különbözet
67774
87522

15,5
20,0

6,0

h

3,9

10,1
-1,9

7

82800

19,0

2,7

-5,7

6

49543
78704

11,3
18,0

1,8

-3,2

21

2,3

-8,3

8

22k62

5,2

2,2

-l4,0

Egyéb települések

29

48165

11,0

2,2

-22,3

Összesen

76

436970 100,0

3,1

-5,0

Felsőfokú közp.
Középfokú közp.
Részleges
középfokú közp.
Kiemelt
alsófoku közp.
Alsófoku közp.
Részleges ,
alsófoku közp.

1
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Felsőfokú központ: Szolnok
Középfokú központok: Jászberényi Karcag, Mezőtúr, Tiszafüred.
Részleges középfokú központok: Abádszalók, Kunszentmárton,
Kisújszállás, Martfü-Tiszaföldvár, Törökszentmikló s, Turkeve.
Szolnok Budapest és Debrecen között közbülső helyen fekszik. Felsőfokú központ szerepköre a megye minden településére kiterjed, sőt bizonyos esetekben a megye határain is
túlnyúlik. Kitűnő forgalmi kapcsolatai és városi funkcióinak fejlettsége ezt lehetővé teszik. Az Alföld középső részének jelenleg is legfejlettebb, iparilag a legerősebb települése, földrajzi és közlekedési csomópont helyzetéből,
önfejlesztő erőinek funkcionálásából adódóan a térség ellátó-szervező központja lesz rövidesen. Ipara gyorsan fejlődött, s nemcsak közigazgatásilag központja a Közép-Tiszavidéknek, hanem a gazdasági és kulturális feladatok szervezését és irányitását is hatékonyan végzi.
A középfokú központok a megyénél kisebb területrészeken
látják el a gazdasági, igazgatási, oktatási, egészségügyi,
stb. irányító funkciókat. Általában olyan adottságokkal,
vagy iparfejlesztési tényezőkkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik saját és vonzáskörzetük lakosságának foglalkoztatását. A mezőgazdaságnak középszintű irányító és feldolgozó központjai.
Jászberény a megye második városa, a történelmi Jászság
székhelye. A középfokú szerepkör betöltéséhez szükséges intézményekkel máris rendelkezik. Ipara fejlett, középfokú
intézményhálózata széleskörű, felsőfokú tanintézete és számos középiskolája van.
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Karcag tipikus mezőváros, a Nagykunság gazdasági, oktatási és kulturális központja. Középfokú intézményhálózata
teljes, de korszerűtlen. Iparilag fejletlen, néhány éve
indult nagyobb lendülettel az ipartelepítés. Forgalmi fekvése kitűnő. Külterületén ismert gyógyfürdő /Berekfürdő/
csábítja megállásra az átutazót és a gyógyulni vágyókat.
Mezőtúr Karcaghoz hasonlóan mezőváros. Mezőgazdasági szervező központ, középfokú intézményeivel gyakorol vonzást a
környezetére. Infrastrukturális intézményeit fejleszteni,
az ipari munkahelyeket bőviteni kell. A városban működik
a Felsőfokú Mezőgazdasági Gépészeti Technikum.
Tiszafüred nagyközség, járási székhely a megye legelmaradottabb térségében. Intézményhálózata, ipara a legutóbbi
években fejlődött. Mivel a térség városoktól távol fekszik,
Tiszafüred várossá fejlesztését igényli. A fejlesztést elősegiti a szabad munkaerő, a tiszai viziut korszerűsítése;
a Tisza II. viztározója pedig az üdülési lehetőségeket biztoaitja.
A lakosság középfokú ellátását segitik még a részleges középfokú központok.
Kunszentmarton nagy község, járási székhely a Tiszazug szervező központja, iparilag fejlődő település.
Tiszaföldvár-Martfü könnyűipari bázis, nagy lakosságszámmal.
Kisújszállás fejletlen, tipikus mezőváros.
Törökszentmiklós iparral is rendelkező nagyhatáru mezőváros.
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Turkeve mezőváros, a középfokú funkciót Mezőtúr egészíti
ki.
Kiemelt alsófoku központok száma 6. Földrajzi fekvésük,
nagyságrendjük, vonzott népességszámuk és funkcionális
szerepkörük alapján ide tartoznak: Jászapáti, Jászárok—
szállás, Jászladány, Ujszász, Kunmadaras, Kunhegyes.
Alsófoku központok száma 21, részleges alsófoku központ
8 és funkció nélküli egyéb település 29.
A megyében 12 zártbeépitésü külterületi lakotthely található, mint pl. Karcag—Berekfürdő, Hunyadfalva, Csataszög,
Pórtelek, Pusztakocs, stb.
A megyében a tanyák száma általában csökkent, de egy-egy
területen koncentrálódva fennmaradt, sőt tovább is fejlődött. 19^9-ben a megye lakosságának közel egyharmada élt
elaprózott parcellákon épített tanyáin. A mezőgazdaság átszervezésével a tanyák gazdasági funkciója is átalakult,
sok esetben megszűnt, s vele a szórvány-tanyák ia eltűntek. A megmaradt külterületi lakosság jelentős hányadát
/17 %-á.t/ a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok ü—
zemegységei /38 helyen 9300 főt/ területileg is koncentrálják.

Szolnok helye az ország városai között
A népesség száma szerint Szolnok az ország városainak rangsorában a 11. helyet foglalja el. A településhálózat fejlesztési terv a 7 felsőfokú központ egyikeként egysorba
rendeli Kecskemét, Székesfehérvár, Nyíregyháza, Szombathely, Kaposvár és Békéscsaba városokkal. E besorolásban kifejeződik a településhálózatban már betöltött vagy a jövő-
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ben betöltendő szerepköre. A városok karaktere az azonos
feladatok ellátása mellett sem teljesen azonos, sőt bizonyos sajátosságok az uniformizálódás ellenére is megmaradnak.
Azonos vonás, hogy mind a bét város megyeszékhely, s városi rangjuk 100 évesnél régibb keletű. Mind dinamikusan
fejlődő központja egy-egy nagyobb területnek. Gyors gazdasági és kulturális fejlődésük az utolsó két évtizedhez
kapcsolódik, s az iparosodásnak nyújtott kedvező feltételekben gyökerezik.
A különbözőségek alapja a természeti adottságok és a történelmi fejlődés eltérése. Kifejeződik ez a környezetükkel való kapcsolatban, a gazdaság szerkezetében és a fejlődési ütemben is.
Szolnok sajátos jellegét a folyómenti fekvés előnyei alapozzák meg. A gazdaság struktúrája a dunántúli felsőfokú
központokhoz hasonlatos. A medence-középi fekvés pedig az
alföldi városok sorsat juttatta osztályrészül - hányatott
történelme, a városiasság lasau, törésekkel megszakított
menetét, a kulturális emlékek pusztulását eredményezte.
Igen lényeges a környezettel való kapcsolat, a településhálózati szerepkör. Szolnok - mint emiitettük - nem egyedüli városa megyejeneks és közel fekszik Szolnokhoz az
alföldi "3 város": Cegléd, Nagykörös, Kecskemét is.
Az alföldi és nem alföldi városok népességszámának alakulása eltérő. Kecskemét és Nyíregyháza népessége régóta
magasabb a szolnokinál, s töretlenül emelkedett a századfolyamán. Szolnokon és Békéscsabán a háborús események a
népességben visszaesést idéztek elő.
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20. táblázat
A NÉPESSÉG SZÁMÁNAK ALAKULÁSA A FELSŐFOKÚ KÖZPONTOKBAN
/főben/
Városok

1930.

1949.

1960.

1970.

Békéscsaba
Kaposvár
Kecskemét
Nyíregyháza
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely

^5631
36869
54193
46676
41582
39248

42047
37474
56828
48500
42056
37496
47589

50130
47452
66388

55391
58118

46379

56943
56726
48659
54758

77963
70955
73949
61560
64485

A népességfejlődés minden varosban pozitív volt az utolsó
két évtizedben. Bár a természetes szaporodás is nyereséges, a népességtömörülésben a vándorlási nyereségnek sokkal nagyobb a szerepe. Az eddigi népesedés hasonló vonása
a nagyméretű fluktuáció. A falvak és Budapest közötti ván—
dormozgalom egy—egy lépcsőfokai ezek a városok, jóllehet
népesség-letelepitő erejük egyre erősödik.
A kereső lakosság számának alakulásában is hasonlóság vari;
a növekedés üteme felülmúlja a népesség növekedését. A
falvakból áttelepülő népességen belül a munkavállalók száma a több.
A keresők foglalkozási szerkezetében még szembetűnőbbek a
különbözőségek. Itt kirajzolódik, hogy Szolnok tipikus i—
pari—kereskedő város, s mint ilyen, az Alföldön sajátos
helyzete van.
A természeti adottságok a gazdasági ágak fejlődését más
és más formában tették lehetővé. Szolnokon a folyó szerepe
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a város fejlődésében minden korban Jciamelkedő. A felsőfokú központok között abbén Szolnok egyedülálló, s aa előnyöket nyújtó folyó közelsége minden gazdasági ágban kifejeződik.
Iparosodottaág tekintetében Szolnok előkelő helyen áll a
városok között. Technikai felszereltség alapján Székesfehérvár után a niásodik helyet foglalja el. A foglalkoztatottak száma szerint pedig a mezőny közepén helyezkedik
el. Az eltérés magyarázata az iparszerkezet különbözősége.
Ahol a könnyűipari üzemek vannak túlsúlyban, a foglalkoztatottak nagyobb száma mellett is alacsonyabb a technikai
felszereltség foka. Székesfehérváron éa Szolnokon a nehézipari ágazatok a fejlettebbek, a a technikai felszereltség is ezért emelkedik ki. Ez a foglalkoztatottak nemek
szerinti megoszlását is indokolja. Az iparban foglalkoztatott nőfe aránya /36,3 %/ Szolnokon viszonylag alacsony.
Békéscsabán, Kaposvárott és Szombathelyen 50 "$> körüli a
részesedésük.
Az iparosítási folyamat Szolnokon kiegyenlítettebb, Nyíregyházán dinamikusabb. Ez€ azonban a különböző alapokról
való indulás idézi elő. Minden felsőfokú központra jellemző, hogy az iparban foglalkoztatottak száma az utolsó két
évtizedben kétszereződött meg.
A mezőgazdaság szerepe sem hanyagolható el a felsőfokú
központokban, különösen az Alföldön.
A városok területi kiterjedése különböző, Kecskemété a
legnagyobb és Szombathelyé a legkisebb, a többieké megközelítőleg azonos. A müveit terület nagysága, a művelési
ágak megoszlása eltérő. Abban azonban megegyeznek a felsőfokú központok, hogy a mezőgazdaságban foglalkoztatottak
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aránya 1949 óta mintegy kétharmaddal csökkent. S a legiparosodottabb bárom városban 10 % alá süllyedt a mezőgazdaságban dolgozók részesedése a keresőkből.
21.

táblázat

A MEZŐGAZDASÁGBAN FOGLAUCOZTATOTTAK SZÁMÁNAK

ALAKULÁSA

A mezőgazdasági keresők
Varosok

Terület

^
száma

Békéscsaba
Kaposvár
Kecskemét
Nyiregybáza
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely

17829
10508
25680
16435
1Ő153
17682
9758

6492
3356
11150
6697
3013
2872
2574

1 9 6 o

y>
33,6
23,1
45,5
35,9
18,9
20,5
14,4

száma
5821
2977
9318
6220
4246
2447
2306

^

1 9 7

p

száma

23,6 3787
12,7 2238
28,6 6209
24,9 4916
14,7 2426
10,8 2916
9,0 2166

^
13,2
7,4
15,1
14,1
6,2
9,1
6,5

A mezőgazdaság súlyának megfelelő, mezőgazdasági termékeket feldolgozó ipar egy vagy több üzemmel is képviselve
van. A mezőgazdasági termelésben kiemelkedően csak az alföldi városok jeleskednek, de a mezőgazdasági termelés
szervezésében és irányitásában mindegyiknek jelentős szerepe van.
A felsőfokú központok feladata saját és vonzáskörzetük népességének ellátása. E tekintetben Szolnok általánosságban
megfelel a felsőfokú központokkal szembeni követelményeknek. A hiányosságokat - a fejlesztési terv szerint - céltudatos munkával felszámolják, s az ezredfordulóra korszerű, nagyvárossá épitik.
Jelenleg a kereskedelem a város lakosságán kivül a vonzáskörébe tartozó települések népességét is ellátja. Az üzlet-
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hálózat a felsőfokú központokban általában hasonló. Szakboltok, nagyáruházak a központokban helyezkednek el, A
mindennapi szükségleteket kielégítő kiskereskedelmi boltok szórtan helyezkednek el és a peremi részekben ritkulnak. Szolnok helyzete az általánostól annyiban tér el,
hogy az 1967-ben leégett Centrum Áruház csak egy ideiglenes épületben nyert elhelyezést az uj áruház megépitéséig. A főútvonal üzlethálózatát pedig a városrekonstrukci—
ója módositotta. A lakosság - elviselve az átmeneti helyzet pillanatnyi nehézségeit — korszerű kereskedelmi üzlethálózatot kap. Jelenleg a kereskedelmi hálózat helyzete csak Békéscsabán rosszabb mint Szolnokon. Vendéglátó
helyekben kedvezőbb a helyzet. Az 1974-ben és 1975-ben üienibe
helyezett
modern szállodák kielégitik a legkényesebb igényeket is, s ez várhatóan kedvező hatást gyakorol
az idegenforgalomra is. A város átmenő idegenforgalma igen
nagy, de a tartós időtöltést eddig a szálláshelyek hiánya
akadályozta.
A felsőfokú központok funkcióinak betöltését a közlekedés
fejlettsége nagymértékben befolyásolja. A távolsági és
nemzetközi forgalomban kiemelkedő helyet foglal el Szolnok. Az átmenő forgalomban a többi felsőfokú központot
messze megelőzi. Más a helyzet akkor, ha a vonzott területtel való forgalmi kapcsolatát vizsgáljuk. Itt már vannak olyan települések, ahonnan csak körülményesen és több
átszállással érhető el a város. Szolnok forgalmi helyzete
még igy sem rosszabb a többi felsőfokú központnál. Az autóbusz-járatok elterjedése óta a vonzott területről minden
községből az utat oda-vissza egy nap alatt meg lehet járni. A dunántúli aprófalvas területeken ennél rosszabb a
helyzet. Igaz, hogy a nagyterületű tanyás községek külterületi lakóinak a helyzete hátrányosabb.
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Sajátos helyzete van a közlekedésben az "ingázó" járatoknak, melyek a munkakezdéshez és befejezéshez igazodnak. A
más településből szállított munkaerő száma és aránya a
központban foglalkoztatottakból 2-3 ezer fős eltéréssel
azonos, a vonzott települések száma azonban a településhálózati sajátosságoktól függően eltérő,
A városon belüli un. "helyi közlekedést" minden középfokú
központban autóbuszok bonyolítják le. A helyzet mindenütt
nagyjából egyforma. A járatok csúcsforgalom idején túlzsúfoltak. A járműállományt bővíteni, korszerűsíteni, a kiépített utak hosszát növelni kellene,
A városok gyors fejlődésével, a népesség növekedésével a
közmüveket is fejleszteni kellett. A korábban létesítettek
elavultak, kapacitásuk szűk lett. Egy ideig bővitgették,
de ez az igényeket sehol sem elégítette ki. A vezetékeket
a korszerű követelményeknek megfelelően kellett újjáépíteni. Szolnokon ez a városrekonstrukeióval folyamatban van.
A nagyméretű átépítést összekapcsolják a lakás—program
megvalósításával. Eredménye a város szerkezeti és morfológiai képének átalakulása.
A felsőfokú központok feladata a vonzáskörzetük népességének egészségügyi- és kulturális kiszolgálása. Egészségügyi
téren Szolnok helyezése előkelő, ha nem a vonzott területre, hanem csak a városi lakosságra vetítik az adatokat.
Kulturális és oktatási téren változatos a helyzet. Az alapés középfokú oktatási intézményekkel elég jól el van látva, polgári felsőfokú oktatási intézmény azonban csak
Szolnokon és Békéscsabán nincs. Népművelési intézmények
/színház, művelődési ház, mozi, könyvtár, stb./ száma hasonló, de kihasználtságuk foka eltérő.
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Funkciók és változásuk a történelem folyamán
Az emberi megtelepedésre utaló nyomok évezredekre visszamenőleg kimutathatók a városban éa környékén. Az őskor embere az árviz fölé magasodó térszíneket használta feX
megtelepedésre. ' /X'J. ábra/
13. ábra
ÁRVÍZMENTES MAGASLATOK SZOLNOK TÉRSÉGÉBEN ÉS A MEGTELEESDÉS

HELYEI

89 m
2.

Szerkesztette: Veresegyházi B.
Rajzoltat Simon Ágnes

V

III

88 m
87m alatt

4. A főbb régészeti ielóhetyek
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A vidék egészségtelen, mocsaras környezetéből szigetszerűen kiemelkedő rész biztosította az ősember megtelepedését. A közvetlen környékbeli településekkel néhány kevéssé és időszakosan Járható ut kötötte össze még a középkorban ia. A régészeti leletek tanúsága szerint a lakosság
vadászattal, halászattal foglalkozhatott.
Szolnok és környékének római kori éremleletei és egyéb
töredéked bizonyítják, hogy átkelőhelyként ismerték. E területre kereskedelem illetve zsákmányolás, járandóság, valamint császári adomány cimén juthattak el a rómaiak. A
második század végén kezdődött bizonyos rendszerezett kapcsolat a vidék lakosai és a rómaiak között.
A honfoglalás után kialakuló magyar településszerkezetben
Szolnok, mint egy ispánság központja a Budáról Erdély felé vezető legrövidebb ut egyik csomópontja és őrzője lett.
A jó közlekedésföldrajzi helyzet, amelyet a tiszai viziut
kihasználása és a szárazföldi ut metszése jelentett, fokozatosan kifejlesztette a kereskedelmet, a a szállítás egyes ágazatait4 E funkciók erősödésével párhuzamosan nőtt
Szolnok jelentősége közigazgatási szempontból is. Az árpádkor kevésszámú adatából megtudhatjuk, hogy a közeli u—
gyancsak ispáni szék és egyházi központ, Tiszavárkony szerepét átvéve egyházi székhely és fontosabb kereskedelmi,
átrakó, szállítási és közigazgatási gócponttá vált a város. A tatárjárás átmeneti visszavető hatását gyorsan kibeverte, 8 1429-ben mezővárosi rangot kapott Zsigmond királytól, aki az egyik oklevél szerint "engedélyezi, hogy a
jobbágyok szabadon költözzenek ide és volt földesuraik háborítani ne merészeljék őket". Só- és fakereskedelme már
jelentős. Egy l498. évi oklevél szerint a város a megye
törvénytevő gyűléseinek is színhelye.
Kiváló fekvéséből, jó védettségéből adódó hadászati jelentősége csak a török Magyarországra való betörése után ka—

I
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pott szerepet. 15^5-ben elkezdték a vár építését. A várfalak anyaga a helyben található föld és a környék kőépitmenyeinek anyaga. A várható török támadás ellenére vontatottan haladt a vár építése. A várat a Tisza-Zagyva torkolatba építették, árvízmentes térszínre. A bevehetetlennek vélt várat az idegen zsoldosok néhány napi ostrom titán feladták.
A törökök a meghódított területen berendezkedve, a várost
szandzsák székhellyé alakították, a várat megerősítették.
A magyar népesség egy része elmenekült a törökké lett városból.
A török idők után /1686-1696-ig/ néhány évig nem volt polgári lakosság Szolnokon. Kihalt a település. Lakói csak az
1700-as évek elején kezdtek visszaszállingózni.
A XVIII. században a kincstári uradalmi tiszttartóság székhelye lett. Hozzá tartozott Mezőtúr, Tiszaroff, Kiskürü,
Törökszentmiklós, Tenyőszögb, Főkoru, Varsány térsége.
1766-ban a Buda-Debrecen-Kolozsvár útvonal egyik postaállomása .
Az 1800-as évek elejének lakosságösszeirása sok mesterembert emlit a városban. A helyi szükségleteknek megfelelően
sok balász, molnár élt itt,
A lakosság foglalkozásában általában jellemző volt a vízhez való kötődés. A Tisza partján malmok, fafeldolgozó helyek, sópajták sorakoztak. A helyi társadalom egyre inkább
átalakult, a polgárosodás felé hajlott. Egyre kevesebb lett
az őstermelő.

A törökök adószedés céljából összeírták /defter/ a szandzsák
településeinek házait, az adófizető gazdákat. A ránk maradt
adatok szerint a XVI. század közepén a város 38 házat és 1
templomot számlált. A várat 550 főnyi török helyőrség vigyázta.
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A XIX. század közepén megjelenik Szolnokon a vasút, s ez
uj távlatokat nyit a gazdaság fejlődésének.
1876-ban a megyei közigazgatás átszervezésével Szolnok
lett Jász-Nagykun Szolnok vármegye székhelye. A közigazgatási irányító szerepkör megerősítette a város kapcsolatát környékével, de az arculatát is módosította. Felépültek a székhelyhez kapcsolódó középületek /megyeháza, városháza, iskolák, atb./.
A növekvő igények az ipar további fejlődésének is lökést
adtak. Szolnok ipara a környék mezőgazdasági nyersanyagait dolgozta fel, de ugyanakkor a kereskedelem révén távoli
vidékekről beszerzett nyersanyagokból is állitott elő iparcikkeket /fafeldolgozás/. A gyorsan épülő vasúthálózat pedig a vasúti járműpark karbantartását és javítását szolgáló
ipart fejlesztette a város első ágazatává.
A két háború a város fejlődésében időszakos visszaesést e—
redményezett. Stratégiai jelentőségű hídjainak, vasúti csomópontjának fontossága 1919-ben és 1944-ben is harci cselekmények színhelyévé tette a várost. 1919-ben a Vöröshadsereg kemény harcokkal tartóztatta fel a bevonuló román csapatokat»l34 napig^ 1944-ben pedig 16 alkalommal bombázták
a szövetséges csapatok a vasúti csomópontot, illetve a vasúti hidat, mert az a német hadsereg utánpótlási vonalának
fontos állomása volt.
A II. világháború pusztítása utáni helyreállítást rövidesen követte az ipar fejlesztése. S az azóta eltelt 2 évtiv zed során nemcsak az ipar fejlődött nagymértékben, de megerősödött Szolnok kulturális, egészségügyi és igazgatási
funkciója is.
x

élt a Tanácsköztársaság Szolnokon
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Már ma Is gazdasági központja a Közép-Tiszavidéknek, s ez
a funkciója a jövőben még tovább fokozódik. Szolnokra háruló feladat a jövőben az lesz, hogy a Közép-Tiszavidéken
kialakuló sajátos élelmiszergazdasági profilú terület gazdasági és kulturális központja legyen. Ennek lehetőségei
már ma is megvannak, de a teljes megvalósulásáig még bőven
van tennivaló.

X X X X

X
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A VÁROS GAZDASÁGI ÉLETE

Szolnoknak az ország városhálózatában elfoglalt előkelő
helye - a bét felsőfokú központ egyike - hosszú fejlődés
eredménye. A központi szerepkör gyökerei mélyről erednek
és a mai szint nem töretlen fejlődés eredménye.
A kedvező természeti adottságok nemcsak az emberek letelepítését biztosították, hanem a lehetőséget is arra, hogy
ez a hely kiemelkedjék a környező települések közül. Jóllehet a város a megye területének szélén fekszik, helyzeti előnye a Tiszán átmenő utvonalak összegyűjtésében vitathatatlan.
Az élénk kereskedelmi és közlekedési központ az ipar letelepedésének is kedvezett. A hajdani só- és fakereskedelmi
góc magához vonzotta a környék termékfeleslegét, és közvetítője lett a gabonaforgalomnak is, A vasútépítés ujabb
lendületet adott a gazdasági élet fejlődésének. A kereskedelmi tőke a feldolgozó ipart is létrehozta. Kedvezett ennek a folyó közelsége, mely nemcsak szállítási útvonal immár, hanem az ipari vizigény biztositója is.
A jó forgalmi fekvés lehetővé tette a központi irányító
szerepkörök meghonosodását a gazdasági élet minden ágában.
A gazdaságszervező és irányító tevékenység ma már a megye
határán tul terjed /Nagy-Alföldi Kőolaj- és Földgáz Kutató, valamint Termelő Vállalat; Nagykunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság; Tiszamenti Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat, stb./. A város gazdasági életében irányító ágazat az ipar, mely termelési értékben és foglalkoztatottak száma szerint is megelőzi a többi ágazatot.
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Kezdetleges kisipar és a gőzgépéig megjelenése
A XVIII. században a só-, a fa-, a bal-, a gabonakereskedelem virágzott a városban. A kereskedelmi forgalmat nagy"—
mértékben^befolyásolták az időjárás viszontagságai. Az ár^_
vizek, az aszályok egyaránt ingadozóvá tették a felhozataHt.
Az utak minősége is nebezitette a kereskedelmet űzők munkáját. A szabályozatlan folyók jgyakori árvizei elmocsaraaitot—
ták a mélyebb fekvésű területeket és szinte megbénították_&
forgalmat. /Éppen ez a közlekedési nehézség teJrte_jizükségejSB-=.
sé a raktárak kiépítését a városban./ "Az_Alföldi.^_L_bőtermés idején saját zsírjában fuldoklott, mert fölöslegét nem
tudta elszállítani sehová, hogy eladja. S ha a szükség látogatta meg, az éhenhalástól kellett félnie, mert nem hozhatott élelmet sehonnan, Elgy^ szóval nem voltak közlekedési
utjai.... ....egy eső minden tengelyen szállítást hetekig
hí
lehetetlenné tesz."
A XVTII. századi gazdasági fejlődés jellemzője, hogy^a. fejj=_
lődést gátló tényezők /árvizek, aszályok, 1739. évi tűzvész, 17^3. évi járvány/ ellenére sem akadt el a kereskedelem. "Mint a máramarosi és szamosi sóvidék fő elosztóhelye
újra nagy forgalmat bonyolított le, és az Alföld épületfakereskedelmének is központ ja_le_it_. A lakosság_mezőgazdaságii__
termelése már nemcsak a közvetlen szükségletek kielégítésé—~
re irányult, felvirágzott a malom és famegmunkáló ipar. Sonkáknak biztositott keresete lehetőségeket a sófuvarozás. az
épületfák, dongák és faáruk szállitása^"^
1729-től a rendszeres évi vásárok, az élénk kereskedelem
vonzotta az iparüző mesterembereket. "1748-^9-ben már 32
önálló iparosembert találunk Szolnokon, mégpedig a KincatáQ

ri városban 17-et, a Tabánban és Katonavárosban 15-öt."
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Az iparosok nagy százaléka német volt. A német iparosok
magyarországi letelepedését az 1723. évi törvény segitette elő, melyben őfelsége a letelepedő külföldi kézműveseknek adófizetés és közterhek viselésében 15 évig mentességet adott. Ennek hatása Szolnokon is érezhető volt.
így 1769-ben már 80 önálló iparos élt Szolnokon, közülük
csak néhányan rendelkeztek telekkel - vagyis fő kereseti
forrásuk az iparűzés volt. /Ebben az időben még általános jelenség, hogy saját birtokaikon az iparosok földműveléssel is foglalkoztak./
A XVIII. század második felében Szolnokon 24 féle iparág
volt képviselve. Mégpedig:
pék

serfőző
szijgyártó
szürszabó
takács
üveges
csizmadia
asztalos
kerékgyártó
kötélgyártó
kocsmáros
mészáros

1
1

3
5
5
1

9

pintér
süveges
szabó
szűcs
timár
varga
gombkötő

2

ács

3
h
5

kovács
kőműves
lakatos
molnár

2

1

3
9
13
2
8
1
5

3
3
2

6

Az iparosok összes száma megközelítette a 100 főt, s közülük csupán egyharmaduk magyar nevű, a többi német és tót
eredetű. Szakmák szerint az ácsok, a kötélgyártók, a kocsmáros ok németek; a molnárok, a csizmadiák, a szűcsök és a
szürszabók magyarok voltak. A kisiparosok általában l-l
segéddel dolgoztak.

Az első céh Szolnokon 17ő6-ban alakult - 27 mesterember,
a szabók, szürszabók és szűcsök hozták létre. Ezt követte 1769-ben a kovácsok, lakatosok és szíjgyártók közös
céhe. A céhek érdekvédelmet biztositottak és kezdetben
segítették az ipar fejlődését, később azonban kötöttsé- «
geikkel a fejlődést gátolták.
A nyugat-európai gazdasági fejlődés nem maradt hatástalanul a kelet-európai országokban sem. Magyarország azonban
a Habsburg monarchia része volt, s gazdasági fejlődését
nemcsak az osztrák uralom, de a szűklátókörű magyar főurak is akadályozták, tegyarorszáe^ de kiváltképpen az. Alm.
fö^djj_^_monajc^ia_JJ^tomráj,a_^5ej[^ipét_töJ^tte be, s igy
az ipar fejlődése megrekedt a céhes ipar szintjén.
A céhes iparból kifejlődött ipari üzemek legfeljebb a manufaktura szintjéig juthattak el még a XIX. század végén
is.
'
"
A város iparosodásában a kereskedelemnek és a közlekedésnek van alapító szerepe. A kereskedelmi ágazatok közül az
épületfa kereskedelemből kifejlődött fafeldolgozás inditotta el_a tőkés ipar kialakulását. A szolnoki ácsipar a
XVTII. században és a XIX. század elején a Kamara irányítása alá tartozott. A kamarai ácsmester gyakran félszáznál több legénnyel gyakorlatilag manufakturális ipart folytatott. 15
A fafeldolgozó üzemekben_a_XIX. század közepétől teret
nyertek a gőzgépek,a ez az iparosodásban ujabb távlatokat
nyitott. A fafeldolgozó üzemek alkalmasak voltak a zárt
ciklus kialakítására. A feldolgozás során keletkező hulladékot - fürészpor, rönkvégek, stb. - eltüzelve energiatermelésre használhatták. A feldolgozást végző gépeket gőzzel
működtették. Ettől_már csak.egy„lépés, hogy a termelt gőz__
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gazda34frosabb_haaznositása érdekében a gazfür ész üzemek
_rós_á£azatolckal_:is kooperáltak, igy például a belyi nyersanyagot, a gabonát feldolgozó_nalmokkal, gyümölcs-aszalóival . A_XIX. század másod^k_J^aé_b^n^-a_gőzXüré.a^,Jizjamek .apxra kiegészültek malmokkal is.
Az iparosodás másik alapozó ága a közlekedés. A város__jó
forgalmi fekvésének előnyei a vasutat is magához vonzották.
~Az ország második vasutvonala a tiszai viziutat a legki—
^ebb~távolságon kapcsolta össze a fővárossal, A vasútvonal
üzembehelyezése felpezsdítette a város gazdasági életét,
uj igényeket teremtett az iparban. A vasút a jármüvek javítására és karbantartására fűtőházat és javilcj műhelyt is
létesitett. A jármüvek még ujak voltak, csekély javítást igényeltek. A javitó műhelyben csupán néhány kovács, esztergályos és asztalos volt alkalmazva. A megnagyobbodott vasútvonal és a rajta haladó forgalojn^ több javítást igényelt,
s a fűtőházzal egyesitett fiókmühely 9 évi működés után
megszűnt, s a Tiszavidéki Vaspálya Társaság 1856-ban a jelenleg is meglévő _KÁV Járműjavító Üzemet_ala_pitottaj_s
I858—ban üzembe is helyezte.

Az egyes iparágak letelepedésére ható tényezők
A klasszikus^értelemben vett ipartelepítő tényezők - a
nyersanyag, a munkaerő és a fogyasztópiac - szerepe válta^kozó súllyal jelentkezett. Esetenként egyik
részben

vagy Jsásik

vagy egészen hiányzik. Szolnokon csupán a munka-

erő jelenléte volt adott minden időszakban. A hiányzó tényezőt a város kitűnő forgalmi fekvése pótolta,
Szolnok megye az Alföld közepén fekszik, homogén felszínén
a termelés is azonos jellegű. Bizonyos mértékben élénkebb
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vérkeringést a Tisza — régebben mint nehezen leküzdhető
közlekedési akadály, ujabban mint közlekedési útvonal —
hozott ugyan a tájba, amennyiben a rajta szállított áruk
/só, fa, épitSkő/ révén cserelehetőséget nyújtott közvetlen környezetének. Ahol a kelet-nyugati fő közlekedési utvonalak átlépték a folyót - elágazva és összefutva - alakult ki az élénk kereskedelmi átkelőhely, később a hidváros.
E három tényező — piac, átkelőhely, közlekedési csomópont —
külön-külön elevenebb városi életet nem tudott létrehivni,
együttesen pedig nem fordult elő máshol a Tisza középső
szakaszán.

A
T

Miként a népesség megtelepedésében, az ipartelepítésben is
nagy jelentőségű tényező a folyó, mely a nyersanyag és energia ideszállitását, de a környék termékfeleslegének /gabona/ elszállítását is lehetővé tette. A vizet energiaforrásként /vízimalmok/ és segédanyagként is hasznosította az
ipar. A vizigényes iparágak /cukor—, papir—, vegyipar/ le—
telepedésében fontos szerepet játszik a Tisza.
Helyi nyersanyagforrásra települt hajdan a fazekas ipar,
később a tégla- és cserépgyártás, melyek az egykori terrasz
maradvány nem tul vastag agyagrétegét használták fel. A
legutóbbi időben az Alföld energiahelyzetét forradalmasította a mélyben feltárt kőolaj- és földgázkészlet.
Helyi nyersanyagoknak tekinthetők a Közép-Tiszavidék mezőgazdasági termékei - a gabonafélék, ipari növények, élőállatok és állati termékek, melyeket élénk kereskedelme révén
a város gyűjtött, illetve gyűjt össze és a város ipara dolgoz fel félkész-, vagy késztermékké. Az iparosodásban kezdettől fogva fontos szerepet töltött be a mezőgazdasági
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termékokot feldolgozó ipar /malmok, cukorgyár, gabona—dohány begyűjtő és száritó, tej-, húsfeldolgozó, sütőipar,
stb./.
A kereskedelem, a helyi nyersanyagok az ipartelepítésre
kedvező lehetőségeket nyújtottak, de az iparositásnak
kényszerítő tényezője mégis a népesség nyomása. A mezőgazdaság a benne felhalmozódott munkaerőt csak részlegesen
foglalkoztatta. A folyószabályozási és a vasutépitési munkálatok, valamint a folyószabályozással ármentesitett területek müvelésbe vonása csak egy ideig enyhitették a foglalkoztatási gondokat. A nagy vitalitásu népesség ujabb és u—
jabb munkát kereső tömegeket bocsájtott ki. A falvakból elvándorlók első állomása Szolnok, illetve Budapest. A munkaerő -kínálat kedvezett a tőkés vállalkozóknak. Sorra alakultak, majd a tőkés versenyt nem bírva, sorra szűntek meg a
kisebb-nagyobb ipari vállalkozások. A századfordulón és azt
követően a kisipari üzemek domináltak, melyek a manufaktúráknál alig kedvezőbb felszereléssel dolgoztak. Az élelmiszeripar legjelentősebb üzeme, a cukorgyár, csak időszakosan
foglalkoztatott nagyobb munkástömeget, a KÁV Járműjavító pedig képzett munkaerőt igényelt. A háborús konjunktúrák fellenditették az ipart, de a gazdasági nehézségeket is rögtön
megérezték a vidéki város ipari mühelyei.
A II. világháború utáni iparosításban ia első helyen állt a
foglalkoztatás, de a kedvező természeti adottságokat /folyó
által biztosított ipari viz/,a vizi szállítás lehetőségét,
a földgázt /mint energiaforrást/ és az előnyös gazdasági,
társadalmi feltételeket /jó forgalmi fekvést, fogyasztó piacot, stb./ is figyelembe vették, amikor a Közép-Tiszavidék
ipari centrumának Szolnokot jelölték.

-
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Az iparosodás főbb .jellemzői 1945 előtt
Szolnok a két világháború között a jelentősebb városok közé küzdötte fel magát. Az ország 45 megyei városa közül az
ipartelepek száma /25/ szerint a negyedik, a lakosság szerint /39 ezer fő/ azonban csak a hetedik, s az ipar termelési értéke szerint a batodik helyre került. Ebben az időben a gyárjellegü /20 főnél több foglalkoztatott/ ipartelepek száma 26 városban nem haladta meg a tizet.
Az ipar szerkezetének jeJLlejnzőij. A közlekedéshez kapcsolódó 1<AV Járműjavító biztositotta a gépipar elsőségét. Ezen
kivül még két üzem - a Vasáru és Kérleggyár /főként tizedes
mérlegeket gyártott/ és a Gaál Gépgyár /vasszerkezetek és
fémöntvények gyártása/ tartozik ide és nagyszámú önálló kisiparos.
A nehéziparban foglalkoztatottak száma 1200 felett volt.
A könnyűipart 6 fatelep /gőzfürész és faapritó üzem/ mintegy 500 fős létszámmal és egy Vatta-gyár /bélés-vatta kártolást végzett/, 2^y^mda1_e^y_asztaJLsiaárjJ_SXáí- /együttesen
750 fővel/ képviselte. Az 1930-^s években épült fel a papirgyár.
Az élelmiszeriparban volt még mindig a legtöbb üzem. A legjelentősebb közülük a cukorgyár, mely kampány alatt 1300
főt is foglalkoztatott. Négy malom, egy ecet.-azas-Zgyár-, egy
jéggyár, két nagyobb kapacitású sütöde működött még a városban. A bor-, sör- és likőriparnak kisebb kirendeltségei,
és egy dohánybeváltó, valamint két nagy jtárház a a vizmü és
áramszolgáltató vállalat gazdagította a város arculatát.
Az épitőanvagipart két /l94l-ben már csak egy/ téglagyár és
egy betonáru üze
A város iparában jelentős helyet foglaltak el a nem gyár—
jellegű ipari üzemek és az önálló kisiparosok, A 25 gyár-
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jellegű üzemen kivül 532 közép- és kisipari üzem, illetve
kisipari mübely működött 1930-ban. Foglalkoztattainak száma 593 fő.
Az önálló iparosok közül 12 iparüző gyártulajdonos; 40 pedig - ipartelepek közé tartozó /erőgéppel dolgozó/, de nem
gyárjellegű üzemet vezetett; 325 kisipari üzem, vagy mübely több alkalmazottal dolgozott, a többi alkalmazott nélküli kisiparos. A kisipari üzemekben dolgozó munkásokból
356 szakmunkás /illetve segéd/, 360 tanonc, llő segitő családtag volt.
A szakmák közül a legnépesebbek a ruházati iparhoz .tartozók /cipészek, csizmadiák, szabók/; az élelmiszeriparban a
bentes, a mészáros és a pék; a fafeldolgozók közül az asztalos, a bognár; a vas- és fémiparban a kovács és a lakatos
szakmák.
Az 1930-es évek második felének háborús konjunktúrája fellenditette az ipart, s ez nemcsak a kis— és középnagyságúüzemek foglalkoztatottainak növekedésén mérhető le, hanem
uj üzemek létesülésében is. Több kisipari üzem /Norma Cipőgyár, a Budai—féle cipőüzem, Tésztagyár, asztalosipari műhely, sütőüzemek, stb,/ technikai felszereltsége és létszáma szerint is átlépett a gyárjellegű kategóriába.
A koncentrációs törekvés a cipőiparban jelentkezett a leghatározottabban. Sem kis szerepet játszott ebben a csehszlovák Bata cég magyarországi térbóditása elleni védekezés. Az
1938—as országhatár—módosítás uj helyzetet teremtett, melyet
a Bata cég tüstént ki is használt. A l'iagyarországhoz csatolt
területen kiterjedt kereskedelmi hálózata volt, s a müncheni
egyezmény megkötése előtt Érsekújváron gyárat létesitett,
bogy a magyar területen ipari bázisa is legyen.

I
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A magyarországi piacot tartósan akarta tartani a cég, ezért arra törekedett, hogy az ország belsejében termelő
üzemet és kereskedelmi hálózatot épitsen ki. 19^0-ben megkapták az engedélyt, hogy korszerű nagyüzemet létesitsenek
az ország Tiszától K-re eső részén. Törökszentmiklós és
Karcag is kínált előnyös telephelyet, de a munkásmozgalommal nem rokonszenvező Batának nem felelt meg. Végül is a
Szolnoktól 30 km-re fekvő Tiszaföldvár-Martfü vasútállomás
mellett - lakatlan területen - épült fel a gyár munkásszállással és lakóteleppel együtt. 1942-ben indult meg az
épitkezés és 19^3-ban üzembe helyezték a CIKTA /TISZA/ cipőgyár első részlegét. A könnyűiparnak ez a fellegvára fékezően hatott a későbbiekben Szolnok fejlődésére. Ahhoz,
hogy összeépüljön Szolnokkal, tul messze volt, de ahhoz,
hogy valóban várossá válhasson Martfű, tul közel volt Szolnok. A háborús konjunktúra csúcsán azonban a gyors iramban
fejlődő cipőgyár még nem veszélyeztette a szolnoki cipőipari üzemek létét.
Az 1930-as évek közepén létesitett Papirgyár termelése is
a háborús évek alatt vált folyamatossá. A gőzfürészek is
teljes üzemmel dolgozhattak, mivel Kárpátaljáról elegendő
nyersanyagot szerezhettek be. Az Alföld gabonatermelése és
kereskedelme is fellendült. Szolnokon egy uj épülettel bővült a Gabonatárház, s a Tiszamenti falvakban is sorra létesültek a gabona begyűjtésére a tárházak. Korszerűsítették a malmokat, s ez együttjárt a malmok számának csökkenésével.
Az élénk kereskedelem és a lüktető ipar áldásaiból kevés
került át a népi Magyarország birtokába. A bombázások és a
front átvonulása óriási károkat okozott.
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Az iparosítás .jellegzetes vonásai 19^5 után
Szolnok 19hk, november 4-én szabadult fel, de a gazdasági
élet ritmusa hónapok múlva érte el a kezdeti stádiumot. A
meglévő üzemek romokban, kifosztottan álltak. Az üzemek
megindításához előbb a romokat kellett eltakarítani, .majd
a magcúnralt felszereléseket kijavítani, vég-ül nyersanyagot és energiát kellett biztosítani.
A termelés a MÁV Jármüjavitóban, a Cukorgyárban és_JPajvjr—
gyárban indult meg a legkorábban, de itt is sok—sok nehézséggel kellett megküzdeni. A helyreállításhoz és a termelés beindításához jelentős állami támogatást kaptak.
A kisebb üzemek helyreállítása lassabban haladt. Az inflációs tőkehiány a tulajdonosokat termelés helyett spekulációra ösztönözte.
A termelőeszközök államosítása gyökeres változást eredményezett. 19^8-ban állami tulajdonba került a Papírgyár jés
a Cukorgyár, 19^9-ben pedig a tiznél több dolgozót foglalkoztató üzemek. Ezután kezdetét vette a tervszerű iparszervezés. Első feladat az állami tulajdonba vett ipartelepek termelőeszköz-, nyersanyag- és készáru vagyonának
felmérése, a továbbfejlődés utjának kijelölése volt.
Az iparfejlődés korszerű útja a termelés koncentrációjának
fokozása. ATiegelőnyösebb elhelyezkedésű telephelyet f e j lesztették -

a

malmok közül a legujabbat, a Tisza-malmot,

a gőzfürészek közül a Tiszavidéki Rt. telepét —, a másikat átprofilirozták és Bútorgyárként fejlesztették tovább,
A lakosság igényeinek kielégítését a tanácsi kezelés alá
sorolt kis- és középüzemek, valamint a Kisipari Szövetkezetek végezték. Ezek egyrészt a fogyasztói igények kielégítését voltak hivatottak ellátni, másrészt a munkát keresőknek
biztosítottak foglalkoztatást.

-
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Már az első 5 éves terv^aorán megkezdődtek az Ipari beruházáaok /a Tlazamenti Vegyiművek elaő részlege, Haza Bútorgyár, Tejfeldolgozó Üzem, Szalma-oellulózgyár/, a a
felújítások

ia jelentősök voltak. Mind a beruházások, mind

a felu.iitáaok az 1960-as években neincaak foaytajtójdtalc,

de

meg i s sokszorozódtak.
i

Az üzombehelvozett fontosabb beruházások
Magnevezés

Üzembehelyezés
éve

Kénsavgyár

1952.

Szolnoki Tejüzem

1952.

Beruházás
millió Ft
156,0

Szalma-oellulózgyár

1954.

30,5

Kénsavgyár II.

1963.

Szuperfoszfátgyár

1963.

265,5
212,4

Porfe s t ékgyár

1967.

116,3

Mosószergyár

1969.

47,5

Épületelemgyár

1969.

Kénsavgyár

1972.

421,5
354,8

Kenyérgyár

1972.

53,7

Az ipartelepítés itt kiemelt fontosabb állomásainak beruházási költségein kívül nagyon jelentősek a rekonstrukcióra fordított összegek is.
A fontosabb rekonstrukciós beruházások
A létesítmény neve
Papírgyár I.
Papírgyár XV.
Cellulóz üzem bővítése
Cukorgyári Hőerőmű bővítése

Üzembebelyezés
éve
1959.
1966.
1965.
1965.

Beruházás
millió Ft
12,8
131,3
23,1
106,1
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A létesítmény neve
MÁV Rekonstrukció I. ütem
Dieselmotor javítás
Tisza Bútorgyár fejlesztése
Papírgyár Zacskóüzem
Hegesztett Gépszerk. Gyára
Cukorgyári Centrifugák
Cukorgyári Mészállomás
Cukorgyári Iparvágány
Cukorgyári Letisztítás
Cukorgyári Erőmübővités
Cukorgyári Répatárolók
Papírgyári Erőmübővités
MÁV Diesel-bázis

Üzembehelyezés
éve
1968.
1967.
1968.
1969.
197O.
1971.
1971.
1972.
1972.
1973.
1974.
1972.
1976.

Beruházás
millió Ft
793,9
56,3
60,7
37,5
77,8
4l,5
25,5
40,0
29,7
40,3
121,9
56,0
592,4

x

Az 1^45 utáni iparosodás jellemző vonásai; hogy a tradicionális ágak fennmaradtak és tovább fe.jlődtek. de az u.i ágazatok fejlődése több esetben felülmulta a hagyományos á—
gazatokét. Szocialista gazdaságunk céltudatosan hasznosítja Szolnok kedvező ipartelepítési adottságait. A mezőgazigényeit figyelembevevS vegyipar fejlesztését ösztönözte. A
""gyorsütemben épülő város a telepitett épitő- és épitőanvagipar fejlesztését szorgalmazta. A nagy tradíciót élvező
könnyű- és a gépipar a foglalkoztatási bázison települt.
Még a felszabadulást követő évtizedben is a munkaerő-kínálat yolt_&z_jipjarositás kényszerítő körülménye. Az iparban
foglalkoztatottak száma gyors ütemben növekedett - különösen 1960 utánj_w

x

A felsorolás nem teljes, csaknem minden üzemben történt valamilyen fejlesztés másfél évtized során.

1960-ban 9572 fS dolgozott az iparban, 1970-ben több mint
16 ezer. A városban működő 18 különböző gazdasági /mez5— 9
erdő-, vízgazdálkodási, kereskedelmi és szolgáltató/ azosc—
vezet üzemeiben közel 3000 dolgozó végez kifejezetten ipari és iparhoz kapcsolódó tevékenységet. 1960—ban az ezer
lakosra jutó iparban foglalkoztatottak száma 192,5 fő,
1970-ben 281 fő. Ma már az ipari munkaerő-keresletet a város lakossága nem elégiti ki. Évről—évre nő a környező községekből naponta bejáró munkavállalók száma. Ezt Szolnok jó:
forgalmi fekvése, a közlekedés állandó fejlesztése lehetővé
is teszi.
Ipari termelést, szervezést irányító tevékenység is teret
kapott a városban. A nagyalföldi kőolaj— és földgáz kutatás
és termelés szétszórtan elhelyezkedő üzemegységeit összefogó és irányító központ a városba települt. Iparirányitói
tevékenysége azonban elsősorban a megyei szervezetekre összpontosul.

X X X X X
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A VAROS IPARÁNAK SZERKEZETE

A város ipari struktúrája összetett. A foglalkoztatottak
száma szerint első helyen áll ma is a gépipar /28 f 7 /°/»
második a könnyűipar /22,0 %/, követi ezt az élelmiszeripar /18,2 %/, s végül az uj ágazat - a vegyipar - csupán 11,8 %-kal részesedik. /lk. ábra/
Xh. ábra
AZ IPAR SZERKEZETE SZOLNOKON - 1970.

II.

1.
2.
3.
i
*.

Nehézipar
Könnyűipar
Élelmiszeripar
Egyéb

ni.

I.
Foglalkoztatottak megoszlása
II. Teljes termelési érték
III. Állóeszközök bruttó értéke

A gazdasági és műszaki mutatók alapján más a helyzet. Az
állóeszköz-állomány bruttó értéke alapján első a vegyipar.
A gazdasági mutatók /pl. az egy foglalkoztatottra eső nyereség/ alapján első az élelmiszeripar. E két kulcsfontosságú ágazat továbbfejlesztésére kedvező feltételeket nyújt
a város és környezete.

- 101 Az ipartelepek száma meghaladja a százat, de azek zömükben
kis- és középüzemek. Az ezernél többet foglalkoztató
üzemek száma csupán 6, de
itt
dolgozik az iparban
foglalkoztatottaknak kb. fele. E gyárak közül kettő
gépipari /MÁV Jármüjavitó és a Mezőgép/, egy vegyipari, egy könnyűipari /Papirgyár/, egy élelmiszeripari
/Cukorgyár/ és egy épitőanyagipari /a Betonelem gyár/.
A város ipara Jelentős helyet foglal el az ország gazdasági életében.
A szocialista ipar néhány .iellemző.ie 1972-ben
Telephelyek száma
118
Összes foglalkoztatott /fő/
15000
10.000 lakosra jutó iparban
foglalkoztatottak száma
2237
Az iparban foglalkoztatottak #-ában
27,2
Felhasznált villamosenergia /1000 kWó/
95Ő55
Összes állóeszköz bruttó értéke /1000 Ft/ 5025134
Ebből az összes gépi berendezés
2299297
bruttó értéke /1000 Ft/
45,8
Aránya %-ban
Fontosabb ipari termékek
Megnevezés

Mértékegység

Kénsav
tonna
Szuperfoszfát /porított/ "
3
Fenyő fürészáru
m
Csomagoló papir
tonna
Fehér kristálycukor
"
Fermentált dohány
"

Termelés
457500
478600
44157
16690
39888
4068

Az országos
term. %—ában
80,8
50,3
10,9
66,2
15,4
26,6
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A város gazdasági fejlődésének a jövőben is az ipar lesz
a fő tényezője. A földrajzi adottságok elősegítik a progressziv ágazatokra támaszkodó ipari struktúra kialakitá—
sát.

Nehézipar

A gyáripar megtelepedése óta a nehézipar foglalkoztatja
a legtöbb dolgozót, jóllehet az utóbbi évtizedekig csupán egy jelentős gépgyár — a MAV Járműjavító Üzem — működött a városban. A felszabadulás után ez az üzem is
megujhodott, korszerű mühelyekkel bővült tovább és Ujabb
Gépgyártó üzemek /MEZŐGÉP, GANZ Villamossági Müvek Hegesztett Gépszerkezetek Gyára/ is létesültek. A nehézipar mai szerepét mégsem ez határozza meg, hanem két uj
és dinamikusan fejlődő ágazat: az előnyös telepítési adottságokat élvező vegyipar és az Alföld energiaellátásában forradalmi változást hozó kőolaj és földgáz bányászat.
Bányászat
Az utóbbi évtizedekig az AJ.földön bányászatról nem sokat
beszélhettünk, legfeljebb az épitőanyagipar talált itt
nyersanyagot. Energiaforrást pedig csak a viz és a szél
biztosított.
Természettudósaink régen megállapították, hogy az Alföld
mélyföldtani szerkezete kőolajat és földgázt rejteget.
Az 1920-as és 1930-as években néhány fúrást mélyítettek,
de a kísérlet csak termálvizet eredményezett. A geológiai kutatásokba nyugati tőkés társaságok is bekapcsolódtak. Kőolajkutató fúrások tárták fel Szolnokon /Tisza
Szállónál/, Cserkeszőllőn és a karcagi Berekfürdőn,
valamint Tiszaőrsön a gyógyhatású termálvizet.

- 103 A kutatások technikai feltételei és költségei nem tették lehetővé a mélységi fúrások rendszerének megvalósítását. A szocialista gazdálkodás megerősödése, a technika fejlődése elérte azt a szintet, hogy rendszeres és alapos geológiai kutatásokat végezzünk az Alföldön. Államunk ezt a feladatot az Országos Kőolaj és Gázipari
Trösztre bizta, mely az országot két területre osztva,
kutató és termelő vállalatokra tagozódik. 1960-ban a
Nagyalföldi Kőolaj és Földgáz Kutató és Feltáró Vállalat
Szolnokon létesítette a központját, mely a Dunától K-re
fekvő terület centrumában fekszik,és minden üzemegységtől jól elérhető.
Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáz Kutató és Feltáró Üzem
A felszabadulás után a Szovjetunió segítségével már
ban megkezdődtek a geológiai kutatások Berekböszörmény
térségében. A kutatások megindításához nagy segítséget
nyújtottak: szerszámokat, korszerű gépi berendezéseket,
műszereket és szállító eszközöket adtak. Megalakult a
Magyar'-Szovjet Nyersolaj RT, az anyagi és technikai segítségen kívül szakembereket is küldtek. Ennek ellenére
komoly nehézségekkel küszködtek.
Uj korszak 1957 után kezdődött az Alföldön. A kutatási
terület 6 részegységre oszlik, ahol intenzív kutatásokat
folytatnak. Kutatásuk eredménye rövidesen jelentkezett.
1958-ban megtalálták a Hajdúszoboszló térségében húzódó
gázmezőt. A Szolnokhoz tartozó Szandaszöllősön szintén
jelentős földgáz-vagyont tártak fel. 1953-ban Szolnoktól
DNY-ra kőolajat is találtak. Az 1960-as évek elején tárták fel az üllési és a szanki kőolaj- és földgáz lelőhelyet. !-5ajd Algyő és Deszk térségében végeztek eredményes
kutatófúrásokat. Tovább folytatták a Békés megyei lelőhelyek vizsgálatát, s földgáz mellett több helyen találtak
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kőolajat is. Északon Eger környékén teljesen feltártak
egy kőolajmezőt, és nyírségi területeken is elkezdődtek
a kutatások.
A megnövekedőtt kutatási feladatokhoz folyamatosan korszerűsítették a technikai eszközöket is. Az üzem dolgozóinak létszáma összesen 2000 fő, de ez üzemegységekre
tagolódva oszlik el. A kutatófúrásoknál dolgozóknak állandó munkahelyük nincs, mert a fúrások befejezése után
felszerelésükkel együtt tovább vándorolnak.
Szolnok térségében eddig összesen 30 fúrást mélyitettek
le, ebből h olajtermelő, 10 pedig földgázt, a többi termálvizet hozott a felszínre. A kőolajat és földgázt az
alsó, illetve felső pannon rétegek tartalmazzák. Rákóczi—
falva és Tiszavárkony térségében a miocén homokkőrétegek
nagy mennyiségű 10-20 J&-os éghető CH-t tartalmazó C0„
gázt tárolnak. Tiszavárkonyban a magnezitgyártási kisér—
leteknél hasznosítják. A Zagyvarékason lemélyitett 3 fúrás 95 jt-os széndioxidos földgázt tárt fel. A megye területén eredményes szerkezetek: Kunmadaras-latárülés, Kar—
cag-Bucsa, Turgony, Turkeve, Kisújszállás, Fegyvernek,
Nagykörü-Tiszapüspöki, Surján, Martfű környékén vannak.
A kutatásokat tovább folytatják, mert a mágneses jelrögzitésekkel végzett szeizmikus mérések további szerkezeti
indikációkat mutattak ki.
Szolnok megyében eddig 150-nél több fúrást mélyitettek
le, s ezek többsége, ha szénhidrogént nem is, de termálvizet hozott a felszínre.
Kőola.i- és Földgáztermelő Üzem
A Szolnokon működő központnak 6 termelési üzemegysége van:
Szolnok, Eger, Hajdúszoboszló, Orosháza, Szeged és Szánk.
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Az üzemegységek'tevékenysége összetett. /Kutkarbantartás, javitás, csőszerelés, raktározás, szállítás, technológia-fejlesztés./ Ez persze a termelőtevékenység méretétől is függ. A gépek üzemelése folyamatos és a dolgozók 3
műszakban dolgoznak kk órát és 2 pihenő napjuk van. A
legeredményesebb kőolajlelőhely az algyői, mely az ország
kőolajtermelésének zömét adja. Országos viszonylatban jelentős Hajdúszoboszló földgázkészlete, melynek kiaknázása
és hasznosítása megkezdődött.
Szolnok környékén az 1950-es évek elején tárták fel a kőolajlelőhelyet. Az Alföldön el3Ő izben itt találtak pannon rétegben kőolajat. A termelés megindult, s a kutatás
befejeződött a Tisza jobbpartján, de tovább folytatódott
a balparton, és jelentős földgázkészletet tárt fel. A
mélyben, EK-DNY—i irányú, magasabban maradt rögvonulat fölött alakult ki a gázmező. A lefurt 15 kut közül 10 gáztermelő. A szandaszöllősi gázmező biztosítja Szolnok gázellátását, sőt távvezetéken Budapest gázellátásába is bekapcsolódik.
Az OKGT két üzemével Szolnok legnagyobb ipari vállalata,
foglalkoztatottainak száma szerint /közel 7000 fő/. A dolgozók munkahelyei azonban nem a városban vannak, hanem a
6 üzemegység területén is szórtan helyezkednek el. A termelő üzem létszáma 1970-ig emelkedett, azóta kismértékben
csökkent /1970-ben *+500, 1972-ben ít35O/. /15. ábra/
Szolnokon, a központban, a dolgozók száma kismértékben emelkedik, a termelő üzemeké — a nagykőrösi kut kimerülésével - csökkent.
A nagyalföldi kőolaj és földgáz-kutatás eredményei alapjaiban változtatták meg az Alföld energiahelyzetét, még akkor is, ha világviszonylatban jelentéktelennek mondhatók
a készletek. Országos, de méginkább helyi szempontból azonban kiemelkedő jelentőségűek.
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15. ábra
OKGT NAGYALFÖLDI KŐOLAJIPARI TERMELŐ ÜZEM TELEPHELYEI

Foglalkoztatottak száma:

Szer késztette :Tajti Erzsébet
Rajzolta: Simon Ágnes

1000 fő
500
300
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Gépipar
Szolnokon immár 100 esztendeje a gépipar lett az ipar
vezető ágazata. Létrejötte és fejlődése a vasutépitéssel és a vasúti közlekedés fejlesztésével szorosan ősz—
szefügg. Bár a MÁV Járműjavító üzemen kivül települt más
gépipari üzem is a városba /Gaál Gépgyár és a Lakatosáru és Mérleggyár/, ezek jelentősége elenyésző. Kétségtelen azonban, hogy mindkét üzem telepítő tényezői között
szerepet kap a képzett szakmunkásgárda jelenléte. A Gaál
Gépgyár különféle vasszerkezeteket állított elő - elsősorban egyedi megrendelésekre, a Mérleggyár főleg tizedesmérlegeket gyártott. /A Gabona—piac közelébe települt
Mérleggyár másik telepítő tényezője az élénkforgalmu gabonapiac és a hajóállomás/. Mindkét üzem a két világháború közötti időben működött, s a háború után nem állították helyre.
MAV Járműjavító Üzem
Magyarország második vasútvonalát a Pest—Szolnok—i vonalat 18^7—ben nyitották meg. Akkor a vonalon 2 gőzmozdony
közlekedett. Az Ószolnoki-pályaudvar helyén álltak az állomásépületek és a fűtőház. E mellé épitettek egy egyemeletes épületet, amely a jelenlegi műhely alapját képezte.
Ugyanis a Pesti Főműhely Szolnokon egy fiókmühelyt létesitett, mely a vonalon közlekedő 6 szerelvény kisebb-nagyobb hibáit javította. A vasúthálózat kiépítése gyorsütemben haladt. A szolnoki tiszai átkelőhely vasúti csomóponttá fejlődött. A megnövekedett forgalom a javitómü—
hely bővítését is igényelte. 1856-ban uj nagy javitómübelyt létesítettek Szolnokon, melyet 1858—ban már üzembe
is helyeztek a jelenlegi területen.
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A járműjavító üzem telephely választását indokolja, hogy
a szolnoki csomópont nagy forgalmat bonyolit le; a város
növekvő népességa biztosítja a munkaerőigény kielégitését; a vizi- és vasúti szállitás összekapcsolható; a fejlődő gőzhajózás árugyüjtő és szállitó tevékenysége, s az
átrakás lehetősége gyorsitja az Alföld termékeinek eljuttatását a NY-i piacokra.
p

Az uj műhely alapterülete i+2700 m , s ugy helyezkedett
el, hogy a terület az igények növekedésével nagyobbitható volt. Az 1858—ban üzembe helyezett műhely 3 épületben
dolgozott. 1880—ban államosították a vasutat, s ekkor a
Járműjavitó Üzem is a MÁV kezelésébe került.
A MÁV nagyarányú fejlesztést indított el, s befejezte az
I. világháborúig a vasúthálózat teljes kiépítését. A fejlesztés kiterjedt a javítóhálózat kiépítésére is.
1894-ben bővítették a műhely területét, felépült egy uj
kocsijavító csarnok /a jelenlegi személykocsi osztály/,
1897-ben a gépi megmunkáló műhely, 1900-ban a gőzmozdony
javítócsarnok, a víztorony és a vizvezetékhálózat készült
el.
1898—ban már fedett helyiségben l4 gőzmozdony, 8 darab
szerkocsi, 92 darab kocsi javítása folyhatott. Nyílt téren pedig 2 gőzmozdonyt, 2 darab szerkocsit és 400 darab
kocsit helyezhettek el. A műhelynek ekkor h66 dolgozója
volt.
1910-ben készült el a jelenlegi teherkocsi osztály, ahol
egyidőben 100 darab teherkocsi javítását lehetett végezni. 1912—ben nyílt meg a tanműhely és iskola, melyben a
gyár szakmunkás-gárdaját képezték ki.
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A technika fejlődésével a müazaki eljárások is változtak. Kezdetben még gyertyákkal, majd petróleum lámpákkal
világítottak, a századforduló után általánossá vált a
villamosenergia használata; 1911-től autogén hegesztést,
1937-tSl a villamos hegesztést alkalmazták. A mühelyek
és csarnokok fűtését ellátó széntüzeléses kályhákat leszerelték, s 1970-ben korszerű földgáz fűtésre tértek át.
De a fejlesztéssel bővült, korszerűsödött az üzem gépparkja: gőzgépekkelj eszterga—, fúró- és marógépekkel, valamint különböző emelőkkel.
Ahogyan növekedett a szerelőcsarnokok száma és alapterülete, ahogyan bővült, szélesedett a termelés szerkezete,
ugy változott a, technikai felszereltség, a munkások létszáma és összetétele, /lő. ábra/
Alapításkor az üzem gépparkját néhány kisgép képezte, s
a szakmunkás-gárdája is külföldről származott. Főleg csenek, osztrákok és németek voltak. Később az üzem maga
gondoskodott szakmunkás-gárdájának kiképzéséről és továbbképzéséről is. 1870-ben a munkásállomány már lehetővé tette a magyar nyelv kötelező használatát.
Az üzem létszáma az I. világháború végéig egyenletesen
fejlődött, majd 1945-ig a mindenkori gazdasági helyzetre
érzékenyen reagálva alakult. A két világháború közötti válságot és a II. világháborús konjunktúrát tükrözik a létszámadatok. Ennek ellenére Szolnok legjelentősebb ipari üzeme volt a Jármüjavitó, mely állandó jelleggel jelentékeny azámu szakmunkás tömeget foglalkoztatott. Szociális,
kulturális, egészségügyi - sportolási igényeiket a kornak
megfelelő szinten elégitette ki az üzem. Élvezték a vasút
által nyújtott kedvezményeket és a nyugdijat, - vagyis rangot jelentett a Jármüjavitó munkásának lenni.
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16-ábra. A MAV JÁRMŰJAVÍTÓ
MUNKÁSLÉTSZÁMÁNAK
ALAKULÁSA

A-t

A fejlődés a szakmák szerinti differenciálódáson keresztül is lemérhető. A profilváltozással ujabb és ujabb szakmák iránt támadt igény. A termelési szerkezet módosulása
a vasút korszerűsítéséhez kapcsolódva jelenleg is folyama tban van.
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A XX. világháború alatt óriási károkat szenvedett az tizem. A helyreállítási munkák már 1 9 ^ . novemberében megindultak. Az összes létszám ekkor 300 fő volt. A műhely
dolgozói a lehetőségek szerinti kisebb-nagyobb javításokkal segítették a közlekedés fenntartását biztosítani.
A rendszeres járműjavítási munkák csak 1945. júniusában
indultak meg, amikor a Kommunista Párt az "Arccal a vasút
felé" jelszót adta ki, s amikor az ország életének, gazdaságának helyreállításában a közlekedés helyreállítása
volt a kulcsfontosságú feladat. Ez a gyorsított ütemű újjáépítés csak a báboru előtti — technikai szempontból már
akkor is elmaradott színvonalú - közlekedési helyzetet rekonstruálta. A növekvő igényeket ez nem elégítette ki. Ahhoz, hogy a kívánalmaknak megfelelően tudjon termelni az
üzem, uj technológiát kellett bevezetni, munkakörülményeket javítani, a szociális létesítményeket fejleszteni. Az
1950-es években megkezdődött az üzem korszerűsítése. At—
szerelték a villamoshálózatot /llO-ről 380 V-ra/, a gépeknek mintegy 80 %-át felújították. A nehéz fizikai munka
szinte minden szakaszát gépesítették. Ennek megfelelően
több uj 3 tonnás darut, targoncákat, esztergapadokat - kerékesztergapadokat, modern famegmunkáló gépeket kapott az
üzem. Természetesen az uj gépekkel a technológiát is fejlesztették. Ujabb csarnokokat létesítettek /személykocsi
osztályon/, máshol a berendezést korszerűsítették, és szociális létesítmények sorával egészítették ki /fürdők,
konyha, stb./.
1968-ban megkezdődött a IV. ötéves terv egyik nagy beruházásának a ü l . Diesel-bázis létesítményeinek az építése.
Elkészültével 12*29 darab korszerű jármű javítását teszi
lehetővé. Ehhez jön még évenként kb. 5000 darab teherkocsi és mintegy 200 darab vágánymérleg javítása. Az utolsó
gőzmozdony 1973-ban hagyta el az üzem területét, azóta
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csakfixesei—mozdonyokjavításán-dolgoznak. A Diesel-bázis teljes üzembehelyezését 1976-ra tervezik.
22. táblázat
A JÁRMŰJAVÍTÓ ÜZEM ÁLLÓESZKÖZEINEK ÉRTÉKE /Ft/
1948.

1969.

1973.

Ingatlanok
Gépek,
berendezések

107087225

2435^2500

352325192

12863047

98846392

148216800

Összesen

119950272

342388892

500541992

Megnevezés

1945 után a gyár munkáslétszáma gyorsan felfejlődött 2000
fölé, s az 1960-as évek közepén érte el a legmagasabb
számot. Azóta munkaerő-gondokkal küszködnek.
23.

táblázat

A MÁV JÁRMŰJAVÍTÓ ÜZEM FOGLALKOZTATOTTAINAK ALAKULÁSA
1957-TŐL

j.
Ev

Fizikai
.,
dolgozó

Szellemi
, .
dolgozó

«Összesen

1957.
1960.
1963.
1966.
1970.
1973.

2073
2157
2122
2136

347

2420
2671
2560
2571
2228
2143

1715
1682

524
438
435
513
4ói

A múlt század végén 4 osztályon oszlott meg a munkáslétszám, mégpedig: a mozdony, a megmunkáló, a kocsi és a
mérlegosztályon. Felszabadulás után 9 osztályra tagozódott az üzem: mozdony, személy- és teherkocsi, megmunkáló, műszaki-fejlesztési, beruházási, pénzügyi, munkaügyi,
TKK osztályokra.
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A fejlődést illusztrálja a fizikai dolgozók szakmák szerinti differenciálódásának alakulása. Szakmák szerint a
legtöbben a lakatos szakmákban dolgoznak, összetételük
azonban a termelés szerkezete szerint változik. Korábban
a mozdonylakatosok száma volt a legnagyobb, most a Die—
sel-mozdonyszerelők száma gyarapszik erősen.
24. táblázat
A MÁV JÁRMŰJAVÍTÓ ÜZEM FIZIKAI DOLGOZÓINAK SZAKMÁK SZERINTI
MEGOSZLÁSA
A dolgozók száma

Szakmák

1887.
Tűzi kovács
39
Kazán kovács
11
Mozdony lakatos
54
Vizsgázott kézműves
Esztergályos
20
Rézműves
2
Szerszám,üzem lakatos 3
Kocsi lakatos
66
Bádogos
6
Mázoló
_
Asztalos,üveges,
bognár
34
Tanonc
25
Kárpitos
6
Fényező-mázoló
23
2
Be tüiró
-.
Mérleg lakatos
X.betanított munkás 22
II.betanított munkás 36
Mozdonyve ze t ő
Villamos lakatos
_
Tanonc oktató
_
Autogén hegesztő
Kézi szerelő-vágó
—
Kerékrugó vizsg.
lakatos
—
Gyártási lakatos
—
Kőműves
—
Szijgyártó
Üzemi gépjav.lakatos —
Tüz-őr
—
Diesel—mozdony szer.
lakatos
_
Viz-gőz-gáz szerelő —

1911.

194l.

65

63

111
2

269
-

26

49
11

8

145
19
6
108

38
9

36
8
26

64
91

—
—

64

80
12
22
129
12

—

50
—
—
-

66
—
22

448

3

30
—

72
97
5

79
—

18

3
35
143
155

7
5
5

19
60
—
-

255
236
-

•

3

91
—
82
—

2
2
2

—
—
12

16
18

42
—

—

12.

29

—
—
-

1973.

3

5
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A dolgozók száma
Szakmák
Akkumulátor javító
Műszerész
Ács
Marós

1973.
-

-

-

-

-

-

3
10
2
8

Korábban a nők száma elenyésző a férfiakhoz képest, jelenleg ia a férfiak száma a női dolgozóknak mintegy hatszorosa. 1973-ban 184l férfi és 302 nő dolgozott az üzemben. A
foglalkoztatott nők zöme nem a termelési folyamatban, hanem a kiszolgáló és kiegészítő, valamint az adminisztrációban dolgozik. A munkás—gárda zöme szolnoki lakos, de a
más településből bejárók száma is tekintélyes /meghaladja
a 800 főt/. Mivel a Jármüjavitó dolgozói a MÁV alkalmazottai, vasúti kedvezményük nagyobb, s a bejárók vonattal u—
taznak munkahelyükre. A legtöbben Abonyból, Ujszászról,
Szajolból és Törökszentmiklósról érkeznek. Az ingázás nem
ujkeletü, mert a háború alatti években is sokan jártak
Ceglédről, Abonyból, Szajolból, Törökszentmiklósról, valamint Ujszászról a Jármüjavitóhoz és a MÁV egyéb üzemeibe
dolgozni.
Ma már a munkaerő—forrás szűkülését érzi az üzem, és a
fejlesztésnél még fokozottabban törekszenek a nehéz munkák
gépesítésére.
Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Vállalat
/MEZŐGÉP/ '
A szocialista mezőgazdaság fejlődésének feltétele a modern agrotechnika meghonosítása. Ehhez elsősorban az élőmunkát megtakarító nehéz és könnyű gépekre van szükség. A
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mezőgazdasági gépek karbantartására, javitására 19^9ben alapították a Gépjavító Vállalatot. Azóta végzik a
mezőgazdasági gépek javítását, felújítását, a mezőgazdasági gépesítést szolgáló gépek és pótalkatrészek gyártását. Fő profilja a Zetor 25-K és a Zetor-szuper traktormotor-család, különféle lánctalpas erőgépek és járműmotorok, valamint kombajnmotorok felújítása, javítása- A
széleskörű javító profil mellett gyártottak különböző mezőgazdasági gépeket, technikai berendezéseket és azokat
felszerelték, üzembehelyezték a megrendelő termelőszövetkezeteknél, illetve Állami, .Gazdaságokban. Ilyenek; istálló-gépesitési és tejtechnológiai berendezések, baromfi
keltetők. De gyártottak cukorrépa vetőgépet, különböző
talajmegmunkáló és betakarító gépeket is.
A város peremén települt üzem a közel 20 éves működése alatt kinőtte vállalati kereteit, s 1968-ban átszervezték.
Két részleggel bővült, mert a szolnoki és a tószegi gépállomást hozzácsatolták, s most 3 gyáregységben végzik a
termelést. Az átszervezés termelési profil-változással is
járt.
A központi gyáregység /szolnoki D-i ipari területen/, fő
profilja továbbra is a motorfelujitás maradt, de bővült
BKV autóbuszmotorok javításával. Feladatai közé tartozik
az import-pótló pótalkatrészek gyártása. Motorfelujitás
és alkatrészgyártás mellett a központi gyáregység bekapcsolódott a könnyűszerkezetek gyártásába is. 1971-ben modern gépsorokkal berendezett vasszerkezeti gyárat létesítettek - mintegy 35-^0 millió forint beruházással. A
gyáregység évi termelése 6-8 ezer tonna acélszerkezet,
melyet szakosított állattartási épületek, raktárak, hütőtárolók építésénél használnak fel. A Szolnoki gyáregység
önálló - és már befutott - gyártmánya a "Sirokkó - 10",
majd a "Sirokkó - 20" szemes takarmányszáritó.
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A dohányipari szakemberek bevonásával terveztek és gyártanak dohányszáritó berendezéseket. A Ganz Hajó- és Darugyár rendelésére évelceo keresztül készített részegy—
ségekat a portál—darukhoz.
A tószegi gyáregység továbbra is a mezőgazdaság gépesítését, illetve annak kiszolgálását segiti elő- Felszerelik és karbantartják a termelőszövetkezetek és állami
gazdaságok különböző technológiai /szakosított szarvasmarha- és sertéstelepek/ berendezéseit. Be bekapcsolódnak a takaréküreges acélszerkezetek gyártásába is.
A vállalat foglalkoztatottainak száma 1972-ben 1340 fő,
s ebből mintegy 10O0 főt a szolnoki 2 üzemegység foglalkoztat. Termelési értékük 1972-ben 375 millió forint.
Megyei Tanács Vasipari Vállalata
A tanácsi irányítás alá tartozó vállalatok legjelentősebbike. Fő tevékenységi köre a lakosság részére végzett
szolgáltatás. Ezt a keretet azonban rég kinőtte, s termékeinek széles köre ma már nem a lakosság igényeinek közvetlen kiszolgálására készül,
hanem vállalatok, intézmények megrendelésére dolgoznak. Az ut eddig bosszú volt,
és sok nehézséggel kellett megbirkózniok.
1951-ben a szolnoki kisiparosok alapították az Autójavítót, a Vasipari Vállalat elődjét. 1953-ban összevonták a
Finommechanikai Javító és a Fémtömegcikk Ipari és Autójavító Vállalattal. így jött létre a város különböző helyein fekvő 11 kisipari műhelyben működő Szolnoki Vasipari
Vállalat. A vasöntvények gyártásától az óra javításig
mindennel foglalkoztak. Az 1950-es évek második felében
változott a profil, korlátozták a tevékenységek körét.
Gépeket, vasszerkezeteket gyártottak, autót, hűtőgépet,
motorkerékpárt, mérleget és órát javítottak.
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Az 1960-as években jelentős beruházásokat eszközöltek
és Szolnok megye területén 6 településben létesítettek
üzemegységet. /17. ábra/
17. ábra
VASIPARI VÁLLALAT SZERVEZETE

E

1
2

foglalkoztatottak
termelési érték

Szerkesztette: Dr. PÁL ÁGNES
Rajzolta: SIMON ÁGNES

A vállalat ma már 7 településen - Jászberény, Mezőtúr,
Kisújszállás, Kunszentmárton, Szászberek, Törökszentmik- ,
lós területén l-l, Szolnokon 2 /Gyártó és Szolgáltató/
önálló elszámolású gyáregységi szervezetben gazdálkodik.
A vállalat eszközeinek értéke közel százmillió forint,
termelési értéke 133 millió forint.
Alapitás után a három kis vállalat önálló egységként dolgozott az egykori kisipari mühelyekben. Megtartották ön-
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álló termelési profiljukat is. A Finommechanikai Vállalat óra, kerékpár, varrógép és motorkerékpár javítással;
a Fémtömegcikk Vállalat egynemű technológiájú háztartási
eszközök, kisebb mezőgazdasági, kertészeti eszközök, felszerelések gyártásával; az Autójavító állami-, vállalati
és magán személy- és tehergépkocsik, valamint elektromos
eszközök, berendezések javitásával foglalkozott. Uj termékek előállításához szükséges szakmai ismeretekkel és
gépekkel a vállalat sokáig nem rendelkezett. De nem kedvezett ennek a telephelyek szétszórtsága és zsúfoltsága

1960-ban többet fejlődött a vállalat, mint az addigi fennállásának 9 éve alatt összesen. Öntödét rendeztek be, a—
hol fogaskereket és szénaprésekhez szükséges alkatrészeket készítettek. A kórház műszereinek javítására galvanizáló és nikkelező üzemet létesítettek. Ez az előbbi részlegeknél korszerűbb felszereléssel dolgozott. Később ez a
részleg bővült a háztartási cikkek - villanyvasaló, porszivók - javitásával.
1960—196^ között kezdődött az akkumulátor részleg kiépítése. A hűtőgépek és az autók nagyobb arányú elterjedésével
bővíteni kellett ezt a részleget.
Az ólső 10 évben a vállalat tevékenysége elsősorban a
szolgáltatások végzése volt, s ez határozta meg helyi ipari jellegét is. Az ujabb profilok inkább uj termék előállítását hozták, s a szolgáltatások körében fokozták a szakosítást. A vállalat tevékenységi köre ujabb részlegek beolvasztásával túlterjedt a város határán.
Az uj termelési profilok: élelmiszeripari gépek, daru-alkatrészek, mezőgazdasági gépek, vegyipari berendezések,
politechnikai kisgépek, különféle vasszerkezetek gyártása.
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Javitó tevékenységet két részlegben folytatnak. Az autójavítóban garanciális személykocsi szerviz, személykocsik
futójavitása, szemléje, különböző tipusu személy- és teherkocsik felujitása, különféle háztartási gépek javítása
folyik. Az akkumulátor részlegekben minden tipusu autómotorkerékpár akkumulátor generáljavitását, üzembebelyezését végzik, A puskamüves részleg profilja különféle vadászfegyverek javítása. A központi javitó részleg 1965ben a Kunszentmártoni Vasipari Vállalat beolvasztásával
bővült, 1966-ban pedig az akkumulátor javitó részleg telepitett egy fióküzemet Szászberekre, ahol akkumulátor lemezeket gyártanak és akkumulátort is szerelnek. Az 1969—
ben Kisújszálláson létesült részleg horganyzott cikkeket
/esőcsatornák, csatornaszegletek, horganyzott és fekete
gépfonatok/ állit elő. 1967-ben az autójavitó tevékenységet leadták, s a vállalat szolnoki telepét - 2 részleggel
/szolgáltató és gyártó/ működő - Önálló egységgé szervezték. A szolgáltató gyáregység elektromos háztartási gépek,
villanymotorok, hűtőgépek, olajkályhák, stb. javitását; a
gyártó egység különféle vasszerkezetek gyártását végzi.
Több évtizedes fejlődés eredményeként alakult ki a mai
helyzet, s a jövőben ujabb változások adódhatnak. A tanácsi vállalatokra jellemző, bogy a szolgáltatások mellett
végzett gyártási tevékenységük az igények változásával
gyakran módosul. A stabilizálódott termelő egységek pedig
önálló üzemként, vagy valamely nagy vállalat egységeként
kiválik a tanácsi irányitás hatásköréből. így alakult ez
a Vasipari Vállalat egyik lakatos mühelyénél is, mely évekig a Ganz gyárak rendelésére készített különféle vasszerkezeteket.
GANZ Villamossági Müvek Hegesztett Gépszerkezetek Gyára
1965-ben vette át a GANZ Villamossági Müvek a Szolnok megyei Tanács Vasipari Vállalatától a -Munkásőr uti üzemet.
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Az átvételt megelőzően, de egy bizonyos ideig azt követően is a termelés szerkezete sokrétű volt. A tanácsi
üzem - rendeltetésének megfelelően - különféle vasszerkezeteket gyártott. A legnagyobb megrendelője a Magyar
Hajó- és Darugyár, de szállított az Esztergomi Műszeripari Müveknek és az Iskolai Felszereléseket Értékesítő
Vállalatnak is.
Megrendelőinek igényei alakították ki termékeik széles
skáláját. A Magyar Hajó- és Darugyár részére a portáldarukhoz különféle alkatrészeket és vasszerkezeteket készítettek. Az Esztergomi Miiszeripari Müveknek vákuum—kazánokat, majd e termék gyártási folyamatához kapcsolódó
különféle szerszámokat szállították. Az Iskolai Felszereléseket Értékesítő Vállalat az iskolai oktatásnál használatos kisgépeket /kis esztergapad,' marógép, fúrógép, gyalugép, faipari és papíripari kisgépeket, stb./ rendelte
meg az üzemtől.
A termékszerkezet az átadás után fokozatosan változott. A
folyamatban lévő rendeléseket legyártották, de a tervezett profiltól eltérő külső rendeléseket már nem fogadtak.
1967-ben már csak 30 $, i°69-ben pedig mindössze 1 56 volt
a külső megrendelés részesedése a termelésből.
A GANZ-gyári termékek térhódításával egyidőben a termelési szerkezet is változott. Az igényeknek megfelelően módosították a technológiát. Uj gépeket szereztek be, s
hozzáértő munkásgárdát neveltek fel.
Az átszervezett üzem legfontosabb terméke a transzformátor. Előbb vasszerkezeteket készítettek, később a forgógépek alkatrészeinek gyártására is berendezkedtek.
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Az átállási időszakban mintegy 250 fős létszámmal dolgozott az üzem. A fizikai dolgozóknak mintegy ko %-a.
volt szakképzett /lakatos, hegesztő, forgácsoló/. A szakmunkásképzés érdekében 1966-ban tanfolyamot indítottak,
majd 1967-től a korszerűen berendezett tanműhelybe évente 50-70 ipari tanulót iskoláznak be. Jelenleg az összlétszámnak 75 %-a. rendelkezik szakképesítéssel. 1967-ben
indult az üzemben olyan részleg /tekercselés, 1969-től
pedig a vasmaglemez—vágás/, amely női munkaerőt igényel.
Azóta az összlétszámnak mintegy harmadrésze női dolgozó.
A GANZ Villamossági Müvek a jogelődjétől 18 millió forint
értékű állóeszközállományt vett át. Ebből 10 millió forint az épület, és 8,6 millió forint a gépi berendezés
értéke. 1965-1970 között 36 millió forintot ruháztak be.
Mégpedig 22 millió forintot építkezésre /irodaház, tanműhely, szociális létesítmények/, a többit a gépi berendezések korszerűsítésére fordították. Ujabb 26 millió forintos beruházással épül a III. számú, korszerű technológiával működő szerelőcsarnok. A befektetések kifizetődnek, mert a termelési érték növekedését eredményezték. A
kezdő 18 millió forintról 1970-ben már 42 millió forintra emelkedett a termelés értéke.
A jövőben teljes mértékben kialakul a GANZ-gyári profil:
forgógépeket, transzformátorokat és nagyfeszültségű készülékeket gyártanak a belföldi igények kielégítésére, de
bekapcsolódnak az anyavállalat export-tevékenységébe is.
Hazai megrendelők a hőerőművek, elsősorban a Gagarin, a
Duna-menti és a Leninvárosi. Külföldi megrendelőik Lengyelország, India, Jugoszlávia, Pakisztán és Egyiptom, ahová az anyavállalaton keresztül szállítanak.
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Vegyipar

•

A viszonylag fiatal múltra visszatekintő iparág a város
gazdasági életében kulcsfontosságú szerepet tölt be.
Bár a felszabadulás előtt is működtek vegyipari kisüzemek a városban /pl. szappangyár, ecetgyár, stb./, ezek
nem tekinthetők a mai vegyipar elődeinek. Az X. ötéves
terv nagy beruházásai között határozta el a Miniszertanács egy - a mezőgazdasági vidék központjában létesítendő - vegyipari üzem telepítését. Az uj iparág az előnyös
adottságokat élvezve gyorsan fejlődött és jelentős nagyüzemmé terebélyesedett. 196O-1969 között a városban eszközölt beruházások összege 3 milliárd forint, a feluji—
tásoké 0,6 milliárd forint volt. A beruházásoknak 38,5
%-Át, a felújításoknak pedig 52,3 %-át a vegyipar élvezte.
Tiszamenti Vegyiművek
1951-ben rendelték el a Tiszamenti Vegyimüvek alapítását.
Az első piritbázisu kénsavüzemet 1952-ben üzembehelyezték. Az évi termelés 65OOO tonna kénsav volt. Az uj üzem
korszerű technológiával dolgozott.
A rohamosan fejlődő iparág kénsav-igényeit az uj gyár sem
tudta kielégíteni. Szovjet, majd lengyel segítséggel ujabbakat építettek. Az 19ő3-ban, illetve 1961+-ben átadott
120000 tonna és 100000 tonna kapacitású kénsavüzem már
nem pirit, hanem kénbázisra települt. A szén égetésekor
felszabadult hulladék hő hasznosítására 2 erőmű is létesült. A kénbázisu üzemek rövidített technológiával dolgoznak. A Magyarországon eddig elterjedt ólomkamrás eljárás helyett vanádíumpentoxídos katalikus kontakt eljárást
vezették be. Korszerűbbek, gazdaságosabbak, gépesitettebbek, műszerezettebbek elődeiknél.
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A kénsavüzemekkel párhuzamosan - az eredeti tervek szerint - szuperfoszfát műtrágya-gyártó üzem is létesült.
Építését még 1959-ben elkezdték, s 1962-ben állitották
üzembe. A tervezett 250000 tonnás évi kapacitás rövidesen szűknek bizonyult. /l8. ábra/
A szuperfoszfát gyártása során felszabadult fluortartal—
mu gázok hasznosítására 1963-ban nátrium - szilikó-fluorid /Na 2 SiFg/ üzemet, majd még ebben az évben egy granuláló /szemcséző/ üzemet létesitetíek. A szemcsézett
műtrágya hatóanyaga - mert kisebb felületen érintkezik a
talajjal - kevésbé kötődik le oldnatatlan formában, azonkivül gépi kiszórásra is alkalmasabb. A granuláló üzem
kapacitását rövidesen évi 250000 tonnásra kellett növelni.
A mezőgazdaság — a szocialista átszervezés teljes befejezése után — egyre több műtrágyát követelt az ipartól.
1965-ben egy ujabb szuperfoszfát üzemet telepitettek. Ezt
a forgókamrás rendszerű üzemet is a szabadban helyezték
el.
Az üzem bővítésével a raktárak számát és befogadóképességét is növelni kellett.
Az 1960-as évek második felében ia folytatódtak a beruházások, s özek már uj vonást is felvettek.
a.

A fővárosból a Tiszámenti Vegyiművekhez telepitette
a BUDALAKK porfestéket előállító II. számú telepét.
Az uj modern üzem különböző minőségű alapanyagokból
9-10000 tonna porfestéket gyárt két technológiai soron — száraz— és nedvesüzemi ágon.

18.ábrc>. A TISZAMENTI VEGYIMŰVEK KÉNSAV TERMELÉSE
AZ ORSZÁGOSHOZ VISZONYÍTVA
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b. A Tiszamenti Vegyiművek sa.iát fejlesztési alapjából
mosószerüzemet létesített, melyet két ütemben építettek fel. A modern nagynyomásútaőporlasztásostechnológiával dolgozó, évi 8000 tonna kapacitású üzem
1969-ben lépett be a termelésbe. A gyöngy /beads/
formában gyártott korszerű összetételű, illatosított
és optikai fehérítőt tartalmazó mosószerek /Tomi mosóporok/ jó minőségűek és keresettek a bazai piacon.
A második lépcsőben /1972/ egy szulfonáló üzemrész
épült. A szükséges alapanyagok közül a kéntrioxid
gázt a kénsavüzem szolgáltatja, a többit importáljak.
c. Továbbá központi beruházásokkal fejlesztették az alaptevékenységüket is. 1969-bea egy 75000 tonna/év kapacitású kevert granulált műtrágyát előállító üzemet
létesítettek. A kész műtrágya hatóanyagtartalma 2k %
/a N, a P20_ és a KgO egyaránt 8 %-os/. A kevert műtrágya alkalmazása előnyösebb az egyedi műtrágyáknál,
mert a szükséges tápanyagszint egyetlen kiszórási művelettel elérhető. A vállalat műtrágyáinak teljes
mennyiségét a mezőgazdaság kívánalmainak megfelelően
- szemcsézett formában értékesiti. A műtrágya választékot a nagyhatóanyag—tartalmú PK kevert műtrágyával
bővitették.
1972-ben lengyel segítséggel ujabb /TV./ 200000 tonna/év
kapacitású kénalapu kénsavüzem létesült. Technológiáját
először alkalmazzák Magyarországon. Az elemi kénfelhasználásra épülő uj eljárás szerint a kéndioxid gázt
két lépcsőben oxidálják, igy a levegő szennyeződése
nem növekszik. Ezzel egyidőben bővitették az erőmüvet
is. A vállalat kénsavüzemeinek kapacitása na már meghaladja a félmillió tonnát.
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d.

Alaptevékenységük mellett - melléktermékként - több
szervetlen vegyipari vegyületet is előállítanak a
felmerült igények kielégítéséhez. Mint pl. 60 $—os
óleumot, illetve cseppfolyós kéntrioxidot, kriolitot.

Nagy gondot fordítottak a járulékos beruházásokra is.
Két semlegesítő viztisztitó müvet és a gyártmányfejlesztés elősegítésére Műszaki Fejlesztési és Kutatási Osztályt létesítettek. A gyár közelében készenléti lakótelepet, 3 munkásszállót, óvodát, bölcsödét, termálvizü
strandot építettek. Korszerűen berendezett és felszerelt
orvosi és fogorvosi rendelő is működik. A szabadidő hasznos eltöltésére különböző kulturális és sport létesítményeket biztosítanak. A vállalat teljes termelési profilja ma már széleskörű, az alapanyagok zömét importálják.
A vállalat nyersanyag— és készáru forgalma igen nagy. Az
évenként beérkező és kimenő vasúti kocsik
nagy
forgalmat bonyolítanak le.
A vállalat munkásainak száma 20 év alatt nyolcszorosára
emelkedetti és összetételében is jelentős módosulás ment
végbe.
A gyár megindulásakor gondot jelentett a szakmunkások hiánya. Az ujabb és ujabb üzemrészek indítása megkövetelte
a szakmunkás—gárda kialakítását, kiképzését. Az odaadó
tervszerű munkaerőgazdálkodási munka meg is hozta az eredményt. A műszakiak aránya az iparban foglalkoztatottakból Szolnokon 8,5 %t a vegyiparban azonban 10,2 %. Az
összes foglalkoztatottnak kb. egyharmada közép- és felsőfokú képzettségű, és csak X/5—ének nincs meg a 8 általános iskolai végzettsége.
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A gyár a város déli határában helyezkedik el. Dolgozói
közel fele más településről naponta ingázik munkahelyére. A bejárók zömét közvetlen járatú autóbuszok szállítják a környező falvakból, elsősorban Tószegről, Zagyvarékasról, Besenyszögről, Abonyból és Vezsenyből.

Könnyűipar

A város gazdasági életében a könnyűipar viszonylag korán
nagy jelentőségre tett szert, s az. élelmiszeriparral együtt az iparosodás úttörője lett. Az egyes ágazatok kialakulásuktól napjainkig a fejlődésben nagy utat tettek
meg. Vannak, amelyek elenyésztek, feledésbe mentek /kékfestők/, mások lépést tartottak a fejlődéssel, átalakultak, esetleg bővültek.
A fafeldolgozó ipar gyökerei nyúlnak a múltba a legnagyobb távolságra. Kialakulása egyidős a sókereskedelem
virágkorával. A kamarai ácsmesterek már a kezdetben is
bérmunkásokkal végeztették a feldolgozást. A fafeldolgozó ipar, noha teljesen átalakult, napjainkig megőrizte
jelentőségét a város ipari szerkezetében.
A vizigényes papírgyártás előnyös fekvésű telephelyén az
utóbbi negyedszázad alatt nagyon sokat fejlődött, s ma
nemcsak a város, hanem az országnak is egyik nagy papírgyártó üzeme.
A ruházati ipar a kisipari, illetve a manufakturális üzemi szintet sokáig nem lépte tul. A felszabadulás előtt
a cipőiparban jelentkezett erősebben a koncentrációs törekvés /Norma Cipőgyár, Budai-féle cipőüzem/, a háború után ez eléggé visszaesett, csupán a Bőripari KTSZ végez
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cipőkészitést. A visszaesést indokolja az, hogy a közeli
Martfűn a Tisza Cipőgyár az ország legnagyobb cipőipari
üzeme lett. A Tisza Cipőgyár munkaigényes részlegeit ma
már a tiszántúli népesebb településekbe helyezik ki.
A női munkaerő foglalkoztatására
üzem telepítését szorgalmazta. A
Május 1 Ruhagyár egyik részlegét
körülbelül 300 nőnek biztosított

a tanács egy konfekciómunkaerőgondokkal küzdő '
telepitette a városba éa
munkahelyet.

A városban több KTSZ /Vörös Csillag Ruházati, Bőripari,
valamint a Vas- és Faipari/ folytat könnyűipari termelőtevékenységet.
\
A nyomdaipar a városiasodással együtt fejlődött. Jelenleg
körülbelül 100 főnyi dolgozójával nemcsak helyi igényeket
elégit ki, hanem bérmunkát is vállal.

Fafeldolgozó ipar
A faipar Szolnokon tradicionális ágazat, létrejötte összefügg a sókereskedelemmel. Az Erdélyből származott só—szál—
litásra olyan eszköznek a használata volt gazdaságos, amelyet üresen nem kellett visszavinni. A lehető legolcsóbb
szállitás a folyón történő leusztatás, melynek eszköze a
szálfákból ácsolt tutaj. Az épitőfában szegény Alföldön kelendő áru a són kivül a fa is.
Már ősidők óta jelentős kereseti forrás a városi lakosok
számára a fafeldolgozás. A rönköt felfürészelő gödrök a
sópajták közelében a Tisza—parton sorakoztak. A gödör fölött elhelyezett rönköt ugy darabolták föl, hogy egy ember
alulról, egy pedig felülről húzta a fürészt.
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PALÜGTAI igy ix a fa feldolgozásáról: "... a szolnoki lakosoknak bajdanában jó, s elegendő keresete volt... a
szálfákat a vizből szárazra kivonni s felsorozni csekély
bérért tartoztak. Például egy vastag vagy vékony, rövid
vagy bosszú fenyőnek szárazra vontatásáért 8 krajczár,
... a fenyőszálak felbempergetéséért, s összerakásáért különbség nélkül k krajczár fizettetett." -'-'
A rönköket építkezésekhez használták. Sok cölöpre volt
szükség a vár megerősítéséhez és a törökök által épitett
cölöphidhoz is. Később nagyobb méretű lett a feldolgozott
épületfa - kész tetőszerkezetek, oszlopok, gerendák, deszkák, lécek - alkalmazása.
A XVIII. században Szolnokon nyilvántartott iparosoknak
több, mint egy tizede fával dolgozott.
A XIX. század végén a Tisza mentén 80 fürésztelep működött,
ebből 8 Szolnokon volt. Az üzemek a távolabbi környék épületfaanyag ellátására is termeltek, bár a rossz útviszonyok
a szállitást nehezítették. Felszerelésük csak keskeny méretű épületfák készítését tette lehetővé* A fafeldolgozó üzemek munkásai alkalmi dolgozók voltak, igy semmi sem kötötte
őket munkahelyükhöz. Aratás idején többnyire leálltak a fürészüzemek, mert munkásaik a mezőn dolgoztak.
A szolnoki 8, kisebb-nagyobb gyártelep összesen 22 fürészkerettel dolgozott. Júniustól október végéig 12000 talpfa
kötött ki Szolnokon és körülbelül ugyanannyi ment tovább.
Az érkezett talpak rendszerint nem sokáig maradtak a vizén,
de ha érkezéstől a kivontatásig számított időt egy hónapnak
becsüljük, akkor is 2500 tutajnak kellett kikötve lenni, s
ez a folyószakasz jelentős részét fedte be. A tutajok ezrei
veszélyeztették a fejlődő gőzhajózást. A közlekedési minisztérium utasítására a szolnoki folyammérnökség a múlt század
végén szabályozta a tutajok úsztatását és kikötését.
x

N

De nemcsak az utak és a termékük minősége, hanem a termelés
rendszertelensége miatt sem nevezhettek be nagyobb, az un.
"kincstári" piacra.
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A fafeldolgozó üzemek elszaporodása másfajta gondot is
kiváltott. A hegyvidéken az erdők kiirtását a szarvasmarha- és kecske—legelők elterjedése kisérte. Az újra—erdősítéssel keveset törődtek. A nyersanyag-beszerzés egyre
nagyobb gondot jelentett, amit az I, világháború utáni területelcsatolás tovább mélyített.
A két világháború között a szolnoki és a Szolnok környéki
fürészüzemek főterméke változatlanul az épületfa. Jellemző azonban, hogy erősödött az üzemek kereskedelmi tevékenysége és az ágazatok közötti kooperáció. A fürészüzemek kereskedelmi tevékenységet is végeztek. A fakereskedések árukészlete - az igényeknek megfelelően - más épitő- és tüzelőanyagokkal is kiegészült.
A fürészüzemek erőgépeit gőzzel működtették. A fél-késztermékek további feldolgozására való törekvést — egy ládagyár
létesítésével - csak a Fürészanyag és Fakereskedelmi RT
telepe mutat.
A II. világháború után fokozódtak a nyersanyag—beszerzési
nehézségek, megszűnt a Tiszán a fausztatás. A fafeldolgozó
üzemek a nyersanyagforrások közelébe telepedtek,és félkész
áruikat vasúton szállítják az építőanyagok kereskedelmi
/ÉRDÉRT/ telepeire.
Az államosított fafeldolgozó üzemeket átszervezték. Többet
teljesen megszüntettek, másokat átprofiliroztak. A megye
területén lévő államosított fafeldolgozó üzemből csupán
egy folytatja a tradicionális termelést, de az is megváltozott viszonyok között.

-
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A Fürész és Hordóipari Vállalat szolnoki Fűrészüzeme
A hajdani fürészüzemet a múlt század őO-aa éveiben
tették. Eredetileg a Tiszán l e u s z t a t o t t
fenyő-rönköket épületfává

dolgozták f e l .

üzemi épületek kétszer i s /l89O-benf

létesí-

"hossztolatlan"
A fából

19l6-ban/

készült

teljesen

a tüz martalékai l e t t e k .
A fürészüzem Szolnok D-i i p a r i negyedében, mintegy 8 k a t .
holdon helyezkedik e l . A telepet minden oldalról közút batárolja. Telepítésekor az üzemet évi kb. 25000 m rönk

fel-

dolgozására l é t e s i t e t t é k . Lényeges telepitő tényező a Tisza
közelsége, hiszen az üzem rönktároló terén csupán 1—2 napra elegendő mennyiséget tárolhattak. A rönköket eleinte
ökrökkel, majd lovakkal buzatták a partra, s onnan az üzem
területére. 1917-1918-ban a Tiszától az üzemig /6OO-7OO m/
keskeny nyomtávú iparvágányt

fektettek

l e , s a rönköket

csörlővel vontatták k i . Kbben az időben épült ki a D-i i pari negyedbe vezető M
Á
V iparvágány hálózata

is.

A századforduló táján három, az 1920-as évek elején hat
keretfürész,

valamint három körfürész,

részből á l l t a gépparkja.

egy hossztoló

fü-

Az anyagmozgatást keskeny nyom-

távú pályakocsikkal végezték. Az üzem állóeszköz-állománya
az államositásig /19**9. március 2 1 . / nem változott.
A termelőkapacitás az állóeszköz-állomány bővülésével, korszerűsödésével arányosan emelkedett. A századfordulón naponta 30-40 m rönköt vágott fel az üzem. Az 1920-as évek
elején a keretfürészek
terrjelőkapacitás

száma duplázódott, s a naponkénti

80-90 m-re n ő t t . Az államosítás után

1949 és 1956 között - a napi termelés 90 nr-ről 130-140 mJre növekedett. Ebben szerepet

j á t s z o t t az, hogy az államo-

sitás során megszüntetett vagy á t p r o f i l i r o z o t t üzemek feleslegessé vált gépeit a fennmaradó üzem kapta meg, s ezekkel helyre tudták á l l í t a n i a háborús károk és az elhasználódás okozta hibákat. Ezen kivül á t t é r t e k a kétmüszakos ter—
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melésre is.
1957 az üzem létébon fordulópontot jelentett. A megnövekedett épitési kedv fokozódó igényeket támasztott az épitőanyagok iránt. 1962-ig kicserélték az üzem elavult
gépeit, a területet bővítették, s a munkafolyamatokat jobban megszervezték. 1957-ig napi 144 nr ^ s kapacitással é—
vente 43000 m rönköt vágtak fel, a beruházás eredménye3
T
ként a maximális termelés napi 274 m , s az évi 82000 nrre emelkedett. A maximális termelést technikai okokból
/elavult épület-állomány és anyagmozgatás/ állandósítani
nem tudták, s átlagos teljesítményük napi 165 m főnk feldolgozása. Ezen túllépni csak az uj fürészcsarnok üzembe—
helyezésével tudtak.
25. táblázat
A SZOLNOKI FŰRÉSZÜZEM TELJESÍTMÉNYE ÉS LÉTSZÁMA
Év
1956.
1961-65 év átlaga
1966.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.
1974. /terv/

Gömbfa felvágás
41.000
78.520
77.720
74.667
72.530
68.165
69-580
72.000
82.000
85.000

3

m
3
m
3
m
m3
m3
m3
m3
3
m
3
m
m3

Létszám
251
326
312
311
306
284
283
280
267
268

fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő

Az üzem termelési értékének növekedése a beruházások megtérülését tanúsítja. A termelési értékből az anyagköltség
az összes költség közel 3/4-ed részét teszi ki. A bér- és
egyéb költség 13 %. 1973-as évet mintegy 13 %-os nyereséggel zárták.

- 133 -

Az államosításig az üzem kizárólag fenyőfa feldolgozásával foglalkozott. 19^9-1956 között vegyesen /fenyő - éa
lombosfa/, 1958-tól ismét fenyőt, de 1971-től fagyapot
termelésre alkalmas fákat is feldolgoznak. A fenyőt a
Szovjetunióból a LIGNIMPEX és az ÉRDÉRT Vállalaton keresztül szerzi be.
Az üzem telepítésekor a tervezett kapacitás nem volt nagy,
a területen jól elfértek az egyes részlegek, különösen
ugy, hogy a rönköket gyakorlatilag a Tiszán tárolhatták.
Azóta a Tiszán megszűnt a tutajozás, a rönkök kizárólag
vasúton, vagonokban érkeznek, és az üzem területén kell
tárolni. A 11000 m rönk tárolására alkalmas területen
3
gyakran 17000 wr rönköt is el kell helyezni. A feldolgozandó alapanyag szállítása nem mindig folyamatos, ha a vagonok valahol elakadnak, a szállítás torlódik^és a vagonok
kirakása - helyhiány miatt - akadozik. A kapacitás növekedésével a terület nem bővült arányosan, nagyobb gondot
kellett fordítani a munka jobb megszervezésére, az anyagmozgatás korszerűsítésére.
Az üzem területe 3 jól elkülönülő részre oszlik: alapanyagtárolótér^ a fürészcsarnok, a készáru tér. Ehhez járul 1971
óta a fagyapot gyártó részlet.
A rönktérre érkezik az alapanyag. A vagonok kirakását autódarukkal végzik. A vagonokat a teherállomásról az ipartelepre, valamint az üzemen belüli mozgatását 2 db traktor segíti. Az iparvágányok üzemen belül és kivül is elavultak.
A régi fürészcsarnokban 6 keretfürész dolgozott. A 65-70
éves csarnok elavult, 1968 óta ezt nem is fejlesztették.
1970-ben megkezdődött egy uj, korszerű fürészcsarnok építése, ahol k uj keretfűrész dolgozik, s az anyagmozgatást
teljesen automatizálták. A lebontott régi üzemrészben 30
főnyi anyagmozgató munkás dolgozik, az uj fürészcsarnokban
jóval kevesebb is elég.

- 134 -

A készárutéren folyik az áruk osztályozása; egységbe rakva szárítják, de itt rakják vagonokba is. 1968 óta az tízemnek ez a része jelentős fejlődésen ment át. Korábban
csupán kézitolésu pályakocsikkal történt az anyagmozgatás^
és 2 láncos vagonberakó segítette a rakodást. 1969-től a
földutakat lebetonozták, a készanyagtéri munkát 2 db oldalvillás emelőtargonca és 2 db targonca segiti.
A fagyapot gyártó részleg uj ágazat, 1972-től működik és
1973-ban 5550 q terméket állítottak elő.
A beruházások folyamatosan és lehetővé teszik majd a 3 területen folyó munka jobb összehangolását, folyamatossá tételét.
26. táblázat
A SZOLNOKI FÜRÉSZÜZEM TERMÉKSTRUKTÚRÁJA
Megnevezés
Hazai fenyőfürészáru m
Export faáru nr
Talpfa
Bányadeszka 1000 fm
Fagyapot q

1961.

1966.

1973.

46871
2716
166

35600
12000
330

^5500
1000

-

5550

5^5
-

82

Az alapanyag beszerzésben és készáru forgalmazásban az
ÉRDÉRT Vállalattal szorosan együttműködnek. A fürészáru
termékeket az ÉRDÉRT Vállalat igényeit szem előtt tartva
állitják elő és osztályozzák, illetve szállítják el az
ERDÉRT-től megadott cinre. A fürészüzem dolgozóinak száma
csökkenő, és a szükségesnél nagyobb a nők aránya, pedig a
munka zöme férfierőt kivan. A termelést közvetve szolgáló
szociális létesítmények állapota az igényektől elmaradt,
bár az üzem gondot fordit rá, lassan fejlődik.
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Tisza Bútorgyár
A fafeldolgozó ipar egyik hagyományos ágazata a bútorgyártás. Képviselője Szolnokon a Tisza Bútorgyár. Helyén eredetileg egy gőzfürészüzem, egy ládagyár és a járványkórház
üzemelt.
Az 50-es évek elején az egykori Fiirészanyag Fakereskedelnri.
RT telepén egy bútorgyár létesült, mely a Könnyűipari Minisztérium Bútoripari Igazgatóságának felügyelete alatt működött. Jelenleg az üzem a Csongrádi Tisza Bútoripari Vállalat k. számú gyáregysége. Az államosítás után nagyarányú
beruházások, felújítások következtek. A gyár termelési profiljának kialakításánál figyelembe vették a környező lakosság igényeit, s nyers konyhabútorok gyártására rendezkedtek
be. Kezdetben a Bútorgyári Egyesülés különböző gépi berendezéssel segítette a gyár termelésének megindulását. Később
viszont állami támogatással biztosították a termelés növekedését.
A beruházás 1955-ig emelkedett, 1956-ban az előirányzott
beruházás elmaradt, viszont a 60—as évek elején ezt pótolták. A lakásépítési — városrendezési — program megvalósítása érdekében a bútorgyár kapacitását növelni kellett. Nagyarányú beruházással rekonstrukciót hajtottak végre /19ÓO1968 között 6k millió forintot ruháztak be/.
A beruházás értékének növelésével arányos a gyár gépi berendezésének korszerűsítése, a gyáregység állóeszköz-értékének
és a gyár termelési értékének növekedése.
A beruházással szinkronban emelkedett a termelési érték
/19. ábra/. A bútorgyár 196l-ig nyers konyhabútort gyártott,
majd 1962-től kezdték meg a festett konyhabútorok gyártását.
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19. ábra
A TISZA BÚTORGYÁR TERMELÉSI ÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA

millió Ft
150

ezer Ft

no
15C

i Ifóreeső
/'• termelési
• \érték
' > ezer Ft

50

50

teljes termelési
érték
millió Ft
-i—*•

CD

Rajzolta. Simon Ágnes

_._._._._ Teljes termelési értek millió iorint,
— — — — — Egy főre eső termelési érték ezer forint
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Először kézi festéssel kísérleteztek, de ez időben és munkában igen hosszadalmas volt. A gépi festést 1962-től v e zették be. Ezt a munkafolyamatot egy svájci gyártmányú
lakköntő géppel végezték. Ezen a külföldi gépen úgynevezett
szóró /dukkozó/ módszerrel lehet dolgozni. Az uj módszer
bevezetése biztosította az uj termékek előállítását is.
Az üzemben előállított konyhabútor mennyiség az országos
modern konyhabútor igényeknek mintegy 80 %-á.t elégíti k i .
A Tisza Bútorgyár termékeit az egész országban árusítják.
A gyárnak a konyhabútorok előállításához különböző anyagokra van szüksége. A 60-as évek elején nagyobbrészt import
alapanyagokból dolgozott a gyár / 2 0 . ábra/. A fenyőfürészáru jelentős hányadát a FÜRFA Vállalaton keresztül a Szovjetunióból szerezte be. Jelenleg a Szovjetunióból rétegelt
nyír bútorlapot szállít az ÉRDÉRT és KCGNIMPEX Vállalaton
keresztül. A bükk fürészárukat általában hazai piacról
szerzik be. Ebből az alapanyagból évente 900-1100 m - t
használnak fel. Speciális ragasztóanyagokat a Chemolimpexen
keresztül kapitalista országokból importálnak. Nagyobb
mennyiségű ragasztóanyagot a fűzfői nitrokémiai ipartelepekről kapnak. Nélkülözhetetlenek a konyhabutorgyártásnál
a különböző müanyagfiókok. Ezeket és a kiegészítő szerelvényeket /elzett pánt, zár/ hazai piacról szerzik be. A
gyár az országon belüli szállítást közúton bonyolítja le.
Az üzem a termeléshez szükséges energiát kezdetben saját
kazánokkal állította elő, majd kooperált a szomszédos Papírgyárral. A termeléshez szükséges gőzmennyiség ingadozó,
Ugyanis téli időszakban h tonna/óra, nyári időszakban 2.
tonna/óra. A rekonstrukciós években kicserélték a kazánokat és 1973-ban gázfűtésű kazánokat szereltek be. Az üzem
vízfogyasztása is jelentős, évente 50000 m . Az alapítási
év óta a gyár munkáslétszáma egyenletesen növekszik. Ezen
belül a munkások létszáma gyorsabban emelkedett, mint az
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20. ábra
A SZOLNOKI BÚTORGYÁR ALAPANYAG BESZERZÉSE

Szerkesztette = Dr Pál Ágnes
Rajzolta-Simon Ágnes
alkalmazottaké. Igen magas a női dolgozók és a bejáró dolgozók aránya. A legtöbben a környező községekből /Tószeg,
Abony, Jászkarajenő és Vezseny/ járnak be.
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Papírgyártás
A fafeldolgozó üzemekkel körülvett területen létesített
papirgyár telepítő tényezőinek csak egyike volt a jó kooperációs lehetőség. Legalább ilyen súllyal esett latba a
vízigényt kielégítő Tisza közelsége, a város jó forgalmi
fekvése és nagy munkaerő kínálata.
A Szolnoki Papirgyár Rt. megalakulását 1935-ben határozták el. Ez viszont nem jelentette azt, hogy megkezdik az
építését is. Sok huza-vona után indult meg az építkezés.
A gyár területe k kh volt az építkezések megkezdésekor,
ennyit adományozott a város. Későbbiekben a gyártelep állandóan növekedett. A gyár építését 1936-ban fejezték be.
Megkezdték a munkások felvételét is, a termelés megindulása azonban váratott magára. Különböző tervezetek születtek az első papirgép indulására. Erről irt a Szolnoki Ú j ság 1936. július ík-i cikke: "E héten jelent meg a piacon
a Szolnoki Papirgyár első készítménye. Csomagolópapírt
gyárt ez az üzem és később rendezik be - a papirkereskedelemben elterjedt hirek szerint - selyem- és nyomópapírok gyártására." Nem tartott sokáig ez a "nagy" termelése
a gyárnak. Különböző gazdasági és pereskedési eljárások
szakították meg a folyamatos termelést. 1937- nyarától a
Szolnoki Papirgyár eladó lett, s nem akadt rá vevő 19^0ig. A háborús konjunktúra hatására uj lendületet kapott a
termelés. Erről tájékoztat a Szolnoki Újság 19^0. márciusi
száma: "Újból üzembe helyezik a Szolnoki Papírgyárat". Sőt
fejlesztették is, a II. számú papirgép beszerelésével. Ekkor már a két gépen nemcsak csomagolópapírt, hanem famentes, félfamentes irodai és flórposta papírokat is gyártottak. Tervezték még a nagykárolyi facellulózgyár felszerelésének Szolnokra telepítését. Ezt a tervet a második világháború hiúsította meg, 19kk. októberében ismét megszüntették a termelést. A felszabadulást követően helyreállították
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a háborús károkat, s megindították a gyár termelését.
Inflációs nebéz hónapok alatt komoly gondot jelentett a
— gyártáshoz szükséges alapanyagok — cellulóz, facsiszo—
lat beszerzése. Az 19^7. szeptember 6-án megtartott igazgatósági ülés elé terjesztett statisztikai adatok szerint:
"1946. augusztus 1-től december 31-ig gyártottunk: 1.135
tonna különféle papirost, 19^7. január 1-től május 3l-ig
1.148 tonna* 19^7. június havában 232 tonnát, összesen:
2.545 tonnái-1"
Az államositás /1948/ után uj fejlődési szakasz nyilik a
gyár életében. Megkezdték a hollandi terem korszerűsítését. Egyik födémcsere alkalmával tüz keletkezett, s ez
mintegy 1,2 millió forintos kárt okozott. A tüz által okozott károkat nehezen heverték ki. Ettől kezdve a gyár fejlődése egyenletes és. folyamatos. 1951 tavaszán kezdték meg
az újpesti Atlasz Papírgyár Szolnokra telepítését. Ezt követte 1952—ben a kísérleti üzemnek készült szalmacellulózgyár épitése. Rizsszalmából, cirokból, búza-, rozs-, árpaés zabszalmából szulfátos és monoszulfitos eljárással fehéritett és fehéritetlen cellulózt gyártottak. A gyár szalma—szükségletének kielégítésére a szalmát vasúton szállították, egyetlen megyét kivéve, az egész ország területéről. /21. ábra/
Cellulóz termelésből a gyár a tervezett napi 10 tonnát
kezdetben nem érte el, később tul is szárnyalta, 25-28 tonnás termelésével. Folyamatossá vált a gyár termelési profiljának állandó bővítése, 1959-ben a papirfeldolgozó ágazat bevezetésével egészült ki, mely a gyár legdinamikusabban fejlődő ágazata lett. Időbej ezt követte a gyár történetében a legjelentősebb beruházás, a IV. számú papirgép
beépítése. Ez a papirgép évi 13.500 tonna csomagolópapír
gyártására alkalmas. Üzembe helyezésével a Szolnoki Papirgyár termelése megkétszereződött. Ezekkel a hatalmas beru-
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21. ábra
A SZOLNOKI PAPÍRGYÁR FEJLŐDÉSE
/Ballá Dezső - Török János: 40 éves a Szolr.oki Papírgyár/
50000 - r

Í000O

30000

; 20000

10000

házasokkal egyidejűleg jelentkezett a gyár energiaellátásának gondja is. Uj kazánok építésére volt szükség, illetve

- 142 -

a régiek kapacitásának növelésére. Az uj erőtelepek kazánjai gázfütésüek. /22., 23. ábra/
22. ábra
A PAPÍRGYÁR GŐZFELHASZNÁLÁSÁNAK ALAKULÁSA /195O = 100 $>/

1950

B55

Szerkesztette: Dr.Rál Ágnes
Rajzolta: Simon Ágnes

1960 1965

1970

1975
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23. ábra
A PAPÍRGYÁR VILLAMOSENERGIA FELHASZNÁLÁSA

1000 KWó

2OG0O

10X0

200O
1950

1955

Szerkesztette: Dr. Fái Ágnes
Rajzolta: Simon Ágnes

1960

1965

1970

A
A

1973

1 Saját termelésű villamosenergia felhasználása

2 Vásárolt villamosenergia
felhasználás
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A szalma-ellátásban bekövetkezett nehézségek és gazdasági hatékonyság alacsony foka miatt a szalma-cellulózgyár
1971-ben leállt. Épületében berendeztek egy fénymásolópapirt gyártó üzemet. Ezzel kialakították a II. papirfeldolgozó üzemet. Folyamatosan az uj üzemrészek belépésével,
a régiek korszerűsítésével sokat fejlődött és bővült a papírgyár késztermékeinek skálája is. Jelenleg készitenek:
finom csomagolópapírt, fatartalmú papirt irodai és könyvnyomtatási célokra; famentes plakátnyomó papírokat, különböző szinü szaloncukor-csomagolópapírokat. Közismertek a
feldolgozó üzemek termékei is: a kristálycukor, a liszt, a
tészta és a kávé csomagolására alkalmas színes zacskók,
melyből az egész országot ellátják. A Szolnoki Papírgyár
1963-ban a Papíripari Vállalat gyáregysége lett. A szolnoki gyárnak a helyzete az országos papíripari központon belül 1973-ban:
Megnevezés
Féltermék term.
Papirtermelés
Feldolg. ipar
termelés
Halmozott term.
értéke:

Papíripari
Vállalat

Szolnoki
Papírgyár

Részarány

106.216 tonna
311.412 tonna

25.334 tonna

8,1 %

233.603 tonna

14.832 tonna

6,4 %

8,125 millió Ft 550 millió Ft

6,7 %

A papírgyár telepítésében fontos szerepet játszott a munkaerő kínálat. 1200 főnyi létszámmal ma is jelentős foglalkoztató egység. Az összes foglalkoztatottaknak kétharmada férfi, egyharmada nő. Az 1930-as évek végén a foglalkoztatottak száma 200 körül mozgott, s az államosítás idején sem
sokkal haladta meg ezt. A létszámfejlesztés a beruházásokhoz kapcsolódott az 1950—es évek elején, 1960—as évek második felében gyarapodott a foglalkoztatottak száma. A megnövekedett munkaerő igény kielégítésébe a környező községek is
bekapcsolódnak ingázóik révén.
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A távlati tervekben szerepel a gyár továbbfejlesztése. A
papíripari beruházásoknak több mint egynegyedét Szolnokra
irányozták, az V. számú papirgép beépítésére, amelynek évi kapacitása 50.000 tonna lesz.

Ruházati ipar
Má.ius 1 Ruhagyár Szolnoki Üzeme
Kisipari szinten minden korban jelen volt a városban. A
felszabadulás után szövetkezetekbe szerveződött.
A női munkaerő foglalkoztatása a tanácsnak sok gondot jelentett. 1954. január 1. tanácsi kezdeményezésre alakult
meg a Szolnoki Ruházati Vállalat. Munkáslétszáma akkor 200
fő volt. A fokozatosan bővülő kapacitású varrodát az 1960as években helyezték el a jelenlegi telephelyén, amely továbbfejlesztésre is alkalmas. A munkaerő-gondokkal küzdő
Május 1 Ruhagyár 1969-ben vette át, s létszámban és termékszerkezetében is bővitette az üzemet. Jelenleg 2 konfekció üzem /Szolnok és Turkeve/, méretes szabóságok /Szolnokon 5/ és két ruházati bolt /Szolnokon és Martfűn/ tartozik az egységhez.
Termékszerkezetük is bővült; A Budapesten kiszabott kabátokat állitják össze és dolgozzák készáruvá. E mellett
mindkét konfekció üzem rendelkezik szőrme kikészítő és feldolgozó részleggel is. Évente 40-50.000 darab szőrmegallért állítanak elő, és félmillió kisbőrt /hörcsög, pézsma/
és bélésárut készítenek. Éves termelési érték 30-35 millió
forint, melyet 35 főnyi munkásgárda állit elő. A szőrmegallérok zömét a kabátokra dolgozva értékesiti a vállalat. A
termelési érték a fejlesztéssel arányosan emelkedett.
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Év
1969.
197k.

Termelési érték
millió Ft
3b
218

Termékek
/különböző kabátok/ db
78.000
330.000

A félkész - kiszabott - kabátanyagot az Üzem Budapestről
kapja. A bőrárut, készbőrt Libanonból és Argentínából
szerzi be a központ. Hazai bőrrel /pécsi bőrgyár/ és műbőrrel /győri Grabona Mübőrgyár/ is dolgoznak. A feldol2
gozott alapanyag 18 millió m és a hozzájáruló bélésanyagok.
Az üzem munkás létszáma az első évtizedben stagnált, amióta a Kájus 1 Ruhagyár átvette gyorsan fejlődött.
27. táblázat
MUNKÁS LÉTSZÁM ALAKULÁSA
Év

Fő

Ebből nő ^-

200

90

1969.

193
314

197**.

1250

85
82
90

1954.
1960.

A női munkavállalók 70 /°-a 30 éven aluli. Az 1250 főnyi
dolgozóból 250 szakmunkás tanuló. A dolgozók egyötöde kicserélődik, de a szakmunkás-gárda már stabil. A dolgozóknak mintegy ko %—a szakmunkás, a többi betanított munkás.
A városban lakik a munkások zöme, csupán lőO főnyi ingázó
jár az üzembe, és mindössze 2 községből, Zagyvarékasról és
Rákóczifalváról. Az üzem elhelyezkedése olyan, hogy csak
autóbusszal közelithető meg, ezért vonattal nem is ingáznak.
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A türkével üzem 1970-ben indult, munkáslétszáma 100 fő
volt, 197^-ben bővült az üzem és a létszám 250 főre emelkedett. Várható ennek további növekedése /400 főre/.
Szolnokon a kisgyepi lakónegyed építésével a munkahely és
lakóhely kapcsolata várhatóan javulni fog, s tervezik a
létszám további bővítését i s .

Év
1969.

1973.

Állóeszköz értéke
Ft

*

Villamos energia
kWÓ
gázolaj

1.688.000

27.000.000

675.000

821.000 t

A késztermék az üzem raktárába kerül, majd a Nagykereskedelmi Vállalat osztja el az ország minden részébe.
A vállalat saját üzlethálózattal is rendelkezik /Szolnok,
Martfű, forgalma kb. 12 millió forint/. Az üzem termékeinek 60 %-át a vállalat exportálja, elsősorban a szocialista országokba. Például a Szovjetunióba évente 40-50.000
darab kabátot küldenek. A tőkésországokba 18.000 darabot
exportálnak /Hollandia," Svájc, NSZK, Kanada többnyire bőrkabátok, szőrmeáruk, ballonkabátok, stb./.

Kisipari Termelő Szövetkezetek
Az 1950-es évek elején megalakultak a szövetkezetek, melyek sok átszervezés után jelenleg is fennállnak. Feladatuk a lakosság szükségleteinek kielégitése és vállalati
rendelések teljesítése. Esetenként export rendelésre is
dolgozlak. Szervezeti egységeik az egész megyére kiterjednek - különösen a javító tevékenység terén.
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KTSZ-*k neve

Dolgozók száma

Szolnok és Környéke Bőripari Szöv.
Szolnoki Háziipari Szövetkezet
/bedolgozók nélkül/
Vörös Csillag Ruhaipari Szövetkezet
Minőségi Szabók Ruházati Szövetkezet
Szolnoki Textil és Bőrfeldolgozó Szöv.

286
97
118
118

Élelmiszeripar
Mezőgazdasági termékek feldolgozása

CK Közép-Tiszavidék az Alföld legtipikusabbaa mezőgazdasági területe, ahol a mezőgazdaság mindkét főága ősidők óta
honos. Mind a növénytermelés, mind az állattenyésztés termékeinek ipari feldolgozása korán kialakult a vidék nagyobb központjaiban.
A legrégibb tradicióju ágazat a malomipar, de a városban
legjelentősebb élelmiszeripari üzem a Cukorgyár, s a legfiatalabb az állatitermékek feldolgozásával foglalkozó
tejipari és husipari üzemek, valamint a korszerű állattenyésztés takarmány-ellátását szolgáló keveréktakarmány
üzem.
A mezőgazdasági termékek feldolgozását végző üzemek szervezeti felépítése nagyarányú változáson ment keresztül az
államosítás után. Az elaprózott egységeket összevonták és
egységesen irányítják. A gabona felvásárlását és feldolgozását a Gabona Tröszt 19 megyei kirendeltsége végzi.
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A Gabona Tröszt Szolnok megyei Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalatának központja Törökszentmiklós. Irányitása alá 10 őrlőmalom, 10 felvásárló kirendeltség, 1 önálló tárbáz, 6 takarmánykeverő üzem, 1 hántoló malom, 1
javitó karbantartó műhely, s mintegy 50 cseretelep tartozik.

Gabona feldolgozás
A Közép-Tiszavidék köztudatban az "acélos búza" hazája.
Az élelmes kereskedők és bizományosaik összevásárolták a
parasztok gabonafeleslegétj és jó áron értékesítették a
Nyugat-európai piacokon. Az 1700-as évek végén és az 1800as évek elején Nyugat—Európa gabona kereskedelmét a magyar
gabona uralta. Ezt követően az olaszországi és az Északamerikai olcsó gabonával szemben csak jó minőségével állta a versenyt, de lassan igy is háttérbe szorult. Pedig a
gabona konjunktúra és uj területek müvelésbe vonása is
ösztönzően hatott az árutermelés fokozására. A folyószabályozással az árvizektől mentesített területek zömét u—
gyanis gabonatermeléssel hasznosították.
Az olasz- és az amerikai gabona dömping hatására, mindinkább előtérbe került a feldolgozás és a liszt exportálás.

Gabona tárolás - forgalmazás
Szolnok földrajzi fekvésénél fogva jelentős gabona forgalmat bonyolított le. A termelők a kikötő közelében kijelölt
helyre a "Buza-piacra" hozták fel eladandó termékeiket,
melyeket a magánkereskedők vagy bizományosaik vásároltak
fel, s uszályokba vagy vagonokba rakva szállították tovább.
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A két világháború közötti időben a kikötő mellett két
batalnas laktárt épittetett a Földmüvelésügyi Minisztérium. Az 1930-as évek közepén kezdték meg az I/a. 350-380
vagon befogadóképességű raktár épitését. Az 1/b. 430-450
vagon kapacitású raktár a háború alatt épült fel. A tárház
rakodóhidjárói közvetlenül az uszályokba, illetve a vagonokba ömlesztettek a gabonát. A tárházak főfeladata a termények bértárolása, a gabona tisztítása, vetőmagok kikészitése. Természetesen a tárház forgalmát a terméseredmények befclj-ásolták. Gabonafélék tárolása mellett aprómagvak
tisztítását és tárolását is vállalták.
A két tárház dolgozóinak száma 25-30 fő volt, jelenlegi együttes létszám 80-90 fő. Kezdetben a gépesités alacsonyfoku volt /szállítószalagok, serlegesfelvonók, láncos szállítók, függőleges zsákelevátorok és tisztítóberendezések/.
A felszabadulás után változott a forgalmazás jellege. A
viziuton való szállítás teljesen elvesztette jelentőségét.
A mezőgazdasági nagyüzemek kialakulásával megnőtt a közúti
szállítás. A gabonát a kombájnoktól vásárolják fel a kirendeltségek, az elszállításról, a szárításról és a tisztításról is a vállalat gondoskodik. Különböző átszervezések eredményeként 1962—ben megszűnt az aprómagvak forgalmazása, tárolása, helyét kalászosok és egyéb őszi betakaritásu termények vették át.
A megnövekedőtt forgalmazás korszerűsítést is igényelt. Jelenleg a tárház raktározási kapacitása 1.173 vagon. Jelentős export szállítást is lebonyolítanak /1971-ben 353 vagon, 1972-ben I.l4l vagon, 1973-ban 2.756 vagon/. Fontos
tevékenységük a száritás is /1971-ben 1.117 vagon, 1972ben Sói vagon, 1973-ban 1.094 vagon/. A raktározási, forgalmazási, szárítási tevékenységen tul a tárház feladata a
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nem nagy kapacitású szolnoki malom ellátása őrlendő b ú zával. A Tisza malomba 1971-ben 294, 1972-ben 59, 1973ban k6 vagon búzát szállítottak.
A tárház Szolnok város, a Szolnoki járás területén lévő
termelő szövetkezetektől és állami gazdaságoktól gyűjti
be a gabonát. /Zk. ábra/. A tárház kapacitása ma már
szüfc, ujabb siló rendszerű tároló létesítését tervezik,
valamint a két épület közötti terület kihasználására malmot létesítenének. A megyében a Gabona Tröszt Szolnok megyei Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalatának kezelésében 7 raktár és 17 szárító működik.

Malomipar
A malomiparnak Magyarországon több évszázados múltja van.
A bajdani kis kapacitású vizi- vagy szélmalmok csupán
vámőrlést végeztek. A liszt finomsága a világpiaci igényeknek még nem felelt meg. A folyók mentét vízimalmok
és hajómalmok kisérték., a puszták kiemelkedő térszíneit
pedig szélmalmok ülték meg. A liazt-kéresiet lendítette
fel a malomipar fejlődését, a gőzgépek elterjedése a koncentráci.c fokozódását eredményezte, s teremtette meg az
iparosodás alapját Magyarországon.
A malomipar központja Budapest lett, majd a gabonaternB lő
területek centrumaiban is kifejlődött az ágazat. A múlt
század második felében jelentek meg a gőzmalmok^ és rövid
idő alatt visszaszorították a kiskapacitásu malmok számát.
Századunkban azonban a villanymalmok lettek az uralkodók
ágazatukban. Nemcsak a technika változott, de rohamosan
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Zh. ábra
A SZOLNOKI GABONATÁRHÁZAK FORGALMA 1972-BEN

Rcyzolta: Simon Ágne:

csökkent a malmok száma is. A századforduló körül 162
malom működött még a megyében, a II. világháború előtt
87, ebből 19^5-ben 57 volt üzemképes állapotban, 17 malmot a németek felrobbantottak.
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Az államosított malmok száma már nem érte el az 50-ot.
1973-ban pedig mindössze 10 malom és közel 50 cseretelep
működött a megyében a Szolnok megyei Gabonafelvásárló és
Feldolgozó Vállalat kezelésében. Ugyanis a régi kiskapacitáau malmok helyén az őstermelő lakosság ellátására cseretelepeket szerveztek. A vállalat székhelye Törökszentmiklóson van.
28. táblázat
A MALMOK KAPACITÁSA SZOLNOK MEGYÉBEN 1973-BAN
Település

t/óra
kapacitás

Jászberény

2,5

Jászjákóhalma
Karcag

1,5
1,7
k,6

Kunhegyes

2,0

Kunszentmarton
Mezőtúr

2,5
2,7

Szolnok

2,0

Tiszafüred

2,3
6,2

Jászladány

Törökszentmiklós

t/24 óra
kapacitás
60,0
35,6
*U,7
110,0
46,5
60,0
65,0
50,2
55,0
150,0

A Szolnokon működő malmok száma a századforduló óta erősen visszaesett. A háború előtt még k malom működött. Egyik a háború alatt annyira tönkre ment, hogy az államosítás után nem ujitották fel, helyén a PATYOLAT üzeme van.
A Tiszavidéki malom épületében kapott helyet az uj ág, a
"Takarmánykeverő üzem". A Tisza Malom közepes kapacitásúnak mondható. A háború alatt épült fel, de csak a háború
után lehetett már üzembebelyezni. 19^9-ben államosították.
Feladata a város lisztellátása.
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29. táblázat
A TISZA MALOM LISZT-TERMELÉSE
Év

Vagon

1962.
1963.
1964.

888

684

1965.
1966.
1967-

1195
1234
1105

979

Év
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.

Vagon
1096
912

1039

864
800

8l4

A malomipar foglalkoztatottjainak száma általában alacsony. A Tisza t-ialomban jelenleg 52 fő /ebből 28 nő és
24 férfi/ dolgozik. Közülük 19-en más településből ingáznak.

Takarmánykeverő üzem
Hagyományai nincsenek, a II. világháború utáni időkben
terjedt el hazánkban. A baromfi-, a sertés-,' majd a
szarvasmarha tenyésztés iparszerüvé válása a takarmányozás területén forradalmi változást hozott. A kezdeti időszakban a leállitott malmokat alakították át keverő üzemekké, ma már korszerűen berendezett takarmánykeverő gyárak is működnek. Az országban 1973-ban összesen 106 takarmánykeverő üzem működött, ebből 6 Szolnok megyében.
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30. táblázat
TAKARMÁNYKEVERŐ ÜZEMEK

Település

t/óra
kapacitás

t/24 Ara

kapacitás

Jászberény

5,0

Kunhegyes
Kunszentmárton

6,3
5,0

Szolnok

7,5

Törökszentmiklós

5,0

Turkeve

5,7

120,0
150,0
120,0
180,0
120,0
138,0

3^,5

818,0

Ösazeaen:

A takarmánykeverés annyira uj ágazat, bogy mindent az elején k e l l e t t megtanulnunk. A takarmánykeverő üzemek
technikai felszerelését,
tát,

a gyártás technológiai folyama-

az alapanyagoknak - a tenyésztési céloknak legmeg-

felelőbb - keverési arányát. A takarmánytápokhoz és koncentrátumokhoz 40-nél több alapanyagot használnak f e l . Az
elkészített tápokat szárítják

és szemcsézve

forgalmazzák.

A nagyüzemi zárttechnológiáju állattenyésztés

elterjedése

a takarmány-tápok és konoentrátumok i r á n t i keresletet növeli.
Szolnokon 1962-ben a l e á l l í t o t t Tiszavidéki Malmot rendezték

be keverő üzemnek. A technikai berendezéseket folyama-

tosan korszerűsítik.

Jelenleg 48 féle tápot és 10 féle

koncentrátumot állítanak elő.
A takarmánytáphoz és koncentrátumokhoz felhasznált alapanyagok
- takarmánybúza

- takarmány rozs

- takarmány borsó

- zab

- búza csira

- korpa
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földi dió dara
repcemag dara
halliszt
takarmány élesztő
takarmány só
gallikát
karbavitid
kukorica
szója dara
pillangósmag dara
takarmány mész
karbamid
20 fajta egységes vitamin

-

gyapotmag dara
napraforgó dara
busliszt
takarmány cukor
zsir por
mabró

- ÁP 17
-

lucerna
lenmag dara
tápkorpa
tejpor
ÁP 18

A sokféle alapanyag egy részét helyben szerzik be /pl. a
tárháztól, malomtól, a husipari-, a tejipari üzemektől,
az állati-fejérjegyártó üzemtől/, másokat a trösztön keresztül kapják meg. A szolnoki üzem létszáma 50 körül mozog, termelése pedig 1500-2000 vagon kész koncentrátum és
takarmánytáp.
Az ipari üzemek munkája kiegészül a mezőgazdasági termelőszövetkezetek és az állami gazdaságokban folyó ipari tevékenységgel, ami gyakran előkészített állapotban szállitja
a nyersanyagokat a keverő üzemnek, más esetben pedig felhasználás előtt igényeiknek megfelelően keverik a koncentrátumot.

Sütőipari Vállalat
A lakosság ellátását közvetlenül végző vállalat a Megyei
Tanács felügyelete alá tartozik.
"
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A XVIII. századi oklevelekbon szerepel, hogy mindennapos
jelenség volt a kenyérsütő asszonyok piaci kenyér árusitó tevékenysége. Vásárlóik elsősorban a hegyvidékről érkező tutajosok és a környékről érkező fuvarosok.
A XIX. század első felében még Pestre is eljártak kenyeret árulni.
A lakosság növekedésével az igények is nőttek, s mind
több és nagyobb pékségekre lett szükség. 1910-ben a pékek száma 3, 1930-ban már 10 felett.
A két világháború közötti időben 2 nagyobb pékség /15 illetve 22 dolgozóval/ és számos kis sütöde üzemelt a városban. A felszabadulás után a nagyobb pékségeket államositotték, a kis pékmühelyeket - a mesterek kihalásával fokozatosan szüntették meg.
Az államosított két nagyobb üzemet tovább fejlesztették,
de fejlesztési lehetőségük korlátozott. Amikor az igények
túlnőtték a kapacitást, uj kenyérgyár létesítését határozta el a tanács. A régebbi kenyérgyárak közül a jobb
elhelyezkedésű telepet felújítják, a központban lévőt
megszüntették. Korszerűsítése nem gazdaságos, azonkívül
a környezeti ártalmak is tul nagyok voltak.
Az uj kenyérgyár üzembelépésével a lakosság kenyér- és
péksütemény igénye kielégítést nyer. A teljesen automatizált üzem kapacitása 38 t/óra,; a régebbié 18 t/lő óra. A
két üzemben mintegy 150 főnyi alkalmazott dolgozik. A négy
telephelyen /Szolnok, Tiszaföldvár, Törökszentmiklós, Kunszentmárton/ önálló sütödékkel üzemelő tanácsi vállalatnak
a létszáma együttesen megközelíti az 500 főt. A munkások
60 %-a szakképzett. Az üzemek telephelyükön kivül több községre kiterjedő körzetet látnak el.
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A szolnoki üzem 1973-ban 153.958 q kenyeret és 33 millió
darab péksüteményt forgalmazott. A lisztet a szolnoki, a
törökszentmiklósi, a mezőtúri, a karcagi és a kunszentmártoni malmoktól szerzi be a vállalat. A különféle termékekhez különféle minőségű lisztet használnak. A fehér
kenyeret HL-112-es
lisztből, a péksüteményeket BL-55ös tipusu lisztből készitik. Jelenleg 65 termékféleséget
állítanak elő. A legnagyobb mennyiségben gyártott termékek: 1-, 2-, 3 kg-os fehérkenyér /a = 3,60 Ft/kg/;2 kgos barnakenyér /a = 3 Ft/kg/; péksütemények /kifli, zsemle, kalácsok, vajas sütemények, stb./. A termelés és a
termelési érték növekszik, de a termékösszetétel módosul.
Több éves tapasztalat, hogy a kenyér iránti kereslet évről-évre csökken, a péksütemények iránti kereslet folyamatosan emelkedik. Különösen ünnepek előtt ugrik meg.
Az üzemek készáruikat a KISKER üzlethálózatán keresztül,
valamint közületeknél és saját elárusító helyeken értékesítik városukban és ellátó körzetükben egyaránt.

Cukorgyártás
A cukorgyár telephely igényében nagy szerepe van a viz közelségének és a jó forgalmi fekvésnek. Ugyanis nagy tömegű
nyersanyagból viszonylag kis terjedelmű kész terméket 41—
ü t elő.
Szolnok optimális telephelye a cukorgyártásnak. A gyár a
megye területén 5—6000 kh-ról vásárolta fel a répát.
A város vezetői messzemenően támogatták a cukorgyár létesítését.
Szolnok város képviselő testületének 1912. február 20-i
közgyűlés, jegyzőkönyve szerint: "Kétségtelen ugyanis, bogy
ilyen nagyarányú ipartelepnek városunkban való felépitése
nemcsak kereskedelmünk és iparunk, hanem általános közgazdasági viszonyaink is nagyarányú fejlődésé't hivatott biztositani..." A közgyűlés a gyár létesítésére 50 kb területet és SO ezer korona juttatást engedélyezett. E területen,
valamint Tószeg községtől vásárolt ól,5 kh-on létesítették
a gyára t.
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191^-ben elkészült a naponta 120 vagon répa feldolgozására
alkalmas nyerscukrot előállító gyár. A gyár megindulásakor
cseh munkások dolgoztak a gépeknél, de rövid idő alatt betanultak a szolnokiak is. A 120 vagonos kapacitás szűknek
bizonyult, részleges rekonstrukciókat hajtottak végre, majd
1935-ben elérték a 180 vagonos kapacitást. További nagyobb
mérvű fejlesztés csak az államosítás után következett be.
19^9-ben kezdődött a gyár tervszerű rekonstrukciója és fejlesztése. Előbb 250 vagon lett a répa feldolgozó kapacitása, majd az 196l-ben kezdődött általános rekonstrukció során 300-450, a IV. illetve az V. ötéves terv végére pedig
az 500 vagonos kapacitás elérését tűzték ki célul. /25. ábra/
A répafeldolgozás aránylag egyenletesen emelkedett, s ennek megfelelően alakult a kampány hossza is. A répafeldolgozás a répa termelésétől is függ. /2ő. ábra/
A szolnoki cukorgyár répatermelő területe Szolnok megyére
és a szomszédos megyékre terjed ki. További területek bekapcsolása növelné a szállitási költségeket, és ezzel a gazdaságosságot is rontaná. Jelenleg a gyár nyersanyag szállitói a termelőszövetkezetek, az állami gazdaságok és a cukorgyári célgazdaság. Munkaxgényessége miatt a répa termelés az utóbbi években csökkent a termelőszövetkezetekben,
s ez hatott a cukorgyártásra is. A termelőktől a gyárhoz
közúton és vasúton szállitják a cukorrépát. A két világháború között még vxziuton is érkezett, cukorrépa, a felszabadulás után ez teljesen megszűnt, mert a bosszú ideig tartó szállitás károsodást idéz elő.
A szolnoki cukorgyár főterméke kezdettől fogva a kristálycukor. Ezen kivül gyártanak még kockacukrot és porcukrot
is. Elsősorban a hazai belsőpiac ellátásra termelnek. Bő-^
termésű években raktároznak is.
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25- ábra
A CUKORGYÁR TERMELÉSÉNEK ALAKULÁSA

1200q

1000

500

1914 19201925 1930 1935 1940 19451950 1955 1960 1965 1970 1971

•

Szerkesztette.- Dr. Rái Ágnes
Rajzolta: Simon Ágnes

1

Jelmagyarázat: Termék szerkezet: 1. Termelt száraz szelet;
2.

Termelt melasz;

3. Beraktározott cukor;
h. Termelt nedves szelet
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26.

ábra

A SZOIKOKI CUKORGYÁR KYER5ANYAGEL1ÁTÓ

y

TERÜLETE MEGYÉK SZERIÉI

v

|

A

1 1000-2600 kh.
] 2600-4000 kh.
4000-6000 kh.
6000-14000 kh.

A RÉPA TERMŐTERÜLET ÁTLAGOS NAGYSÁGA ÉS ÁTLAGOS TERMÉSHOZAMOK

80-100 q/kh.

100-140 q/kh.

'

1'J'-.-2H

192554

123545

1356-65

19cc-1

I

140-

1CO0 :<h= 5rr,í

q/kh.
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31. táblázat
A SZOLNOKI CUKORGYÁR KÉSZTERMÉKEINEK ÉRTÉKESÍTÉSE /q-ban/
Megnevezés
Belkereskedelem
Külkereskedelem
Élelmiszeripari V.
Áll. Raktározási H.
Term«lőkX
Egyéb
Összesen

1954.

1960.

1970.

1972.

208050
42500
52530
57980
361060

122990
90700
111150
40000
92690
1880
459410

206600
214080
89840
30230
540750

160640
_
236800
7090
4o453O

A cukorgyártásnál keletkező melléktermékek /melasz, répaszelet/ takarmányként értékesitésre kerülnek. Különösen a
keresett nedves és a száraz répaszelet.
A cukor — mint alapvető élelmiszer — fogyasztói ára hatóságilag szabályozott és a világpiaci árak ingadozása kevéssé befolyásolja.
A cukorgyártás kampányhoz, mégpedig az őszi termékbetaka—
ritáshoz kötődő feladat. Az ősszel betakarított répát azonnal fel kell dolgozni. A teljes üzemmel dolgozó gyár foglalkoztatottjainak száma az állandóan foglalkoztatottaknak
többszöröse. Törzsgárdájának megtartása érdekében szezonon
kivüli foglalkoztatást is szerveztek - pl. cukor csomagolását és karbantartó és felujitási illetve beruházási munkákat. De még igy is nagy az ingadozás. A munkaerőgondokon
némileg könnyit az, hogy a mezőgazdasági betakarító munkákon a cukorgyári kampány túlnyúlik, s igy az ingázással öszszekapcsolt időszakos munkavállalás lehetséges.
X

Az állami gazdaságok, termelőszövetkezetek és magánkereskedők természetben is kaphattak cukrot. Ez már megszűnt.
Malaszt és répaszeletet azonban térítés ellenében még ma
is kaphatnak a termelők.
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32. táblázat
A SZOLNOKI CUKORGYÁR DOLGOZÓINAK SZÁMA ÉS MEGOSZLÁSA
Mun- Miikás szaki
1949. 475
1950. 465
1955. 702
1960. 999
1965. 739
1970. 639
1971. 553
1973. 653
1975. 653
tervezett

30
35
46
61
55
62
62

Adm.

Kisegitő

84
64
60
117
83
75
75

164
65
58
110

155
105
100

Nem

ipari

Ipari
tan.

2

14

2
26
36
25
26
27

20
-

26
14
8
6

Összesen
769
651
892
1349
1071
1020
942

94o
935

A Cukorgyár dolgozóinak törzskara szolnoki lakos, a bejárók száma nem nagy. Kampány alatt azonban az ingázók túlsúlyba korülnek.

Dohányipar
Szolnoki Dohányfermentáló Üzeme
1864-ben létesült Szolnokon a Dohánybeváltó Üzem. Megalakulásától 1957-ig a dohánytermeltetés szervezésével, illetve a megtermelt dohány átvételével foglalkozott. Különböző belső átalakitások - melyek 1956-ban kezdődtek - után,
teljes profilváltozásra került sor. Eredménye - 1957-től a
beérkezett dohány gépi fermentálása.
Jelenleg az üzem Szolnok megye kis területén termeltetéssel is foglalkozik. De az üzem fő tevékenysége a fermentálás. Az 1957-ben beépitett fermentáló gép Budapestről került az üzembe, A gép teljesítménye 10 q/óra. Tiz év múlva
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kaptak egy u j , kétpélyás, 22 q/óra teljesítményű fermentáló gépet.
A vállalat székhelye Budapest. A felügyelete alá tartozó
területekről származó dohány zömét Szolnokra szállítják.
Ez a mennyiség az ország dohánytermelésének 25-30 /6-e. A
Magyar Dohányipar Dunántúli és Duna-Tiszaközi Fermentáló
Gyára Szolnoki Üzemének területe körzetekre van osztva.
Termeltetéssel, átvétellel 10 dohányfermentáló üzem foglalkozik, s a dohányt ezek az üzemek /Budapest, Pápa,
Nagyatád, Nagydorog, Fadd, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza,
Jászberény, Kápolna, Mezőkövesd/ Szolnokra küldik gépi
fermentálásra.

Év

Fermentált dohány /q-ban/
29.000

1957.
1960.

28.000

1970.

48 . 000

1973.

39.000

A szolnoki üzemben fermentált dohánynak nagyobb hányadát
hazai dohánygyárak dolgozzák fel. De minden évben a
MONTMPEX-en keresztül exportálnak is. Előzetes rendelés
alapján k dohánygyárunk /Eger, Debrecen, Sátoraljaújhely,
Pécs/ számára havonta szállítanak. Ennek mennyisége változó. Ugyancsak változik az export mennyisége is, mely a
termeléstől, a minőségtől, a külföldi igényektől is függ.
Az export elsősorban a szocialista államokba irányul, de
szállítottak nyugat-európai államokba és Afrikába is,
A dohányfermentáló üzem a cukorgyárhoz hasonlóan idénymunkát végez.

-

33.
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táblázat

A DOHÁNYFERMENTÁLÓ DOLGOZÓINAK ÁTLAGOS LÉTSZÁMA
Év

Férfi

1950.
1960.
1970.
1973.

Nő

17

Összesen

91
133
135
98

63
46
kk

Az időszaki dolgozókkal együtt
- a férfiak száma
- a nők száma
összesen:
A jelenlegi

108
196
181
142

63 fő
165 fö
228 fő

dolgozó létszámból bejáró 60 fő. Elsősorban

autóbusszal járnak /55 fő/ Szolnokra. Érkeznek Kengyelről,
Jánoshidáról, Szajolból,

Tószegről, JászkaraJenőről és Ti —

szaburáról,
1971-ben korszerűsítés kezdődött az üzemben. Célja a dobányfeldolgozás
szeletelt
ban

modernizálása. Uj gépsorokat állítanak be

és kocsányozott termékek e l ő á l l í t á s á r a .

fejeződik

Ez 1976—

be.

Egyéb élvezeti

cikkeket gyártó ipar

A városban önálló üzemek nincsenek, de a Söripari Vállalatnak, a Likőripari Vállalatnak, valamint a Magyar Állami

Pincegazdaságnak egy-egy kirendeltsége működik.

Foglalkoztatottjaik száma szerint a Pincegazdaság á l l az
első helyen. Foglalkoznak borfelvásárlással,
sal és forgalmazással

is.

palackozás-
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A Söripari Vállalatnak egy palackozó kirendeltsége van *,
városban, mely a palackozáson kivül a vendéglátó egységek nek szállít is.
Á Likőripari Vállalat kirendeltségében hasonló tevékenység folyik.
A bárom kirendeltség dolgozóinak együttes száma 200 fő.

Állati termékek feldolgozása
Szolnok megyében a mezőgazdaságon belül bosszú ideig erősebb volt a növénytermelés. Ez megnyilvánult a feldolgozó
iparban is. Az elaprózott feldolgozó üzemeket a felszabadulás után tanácsi vállalatok fogták összeses fejlesztésük is lényegesen lassabban bontakozott ki. Két ágazat - a
Húsipar és a Tejipar - fejlődése jutott el legmesszebbre.

Szolnoki Tejipari Vállalat
Szolnok megyében a felszabadulás előtt csupán kisebb, magántulajdonban lévő tejüzemek, valamint az OMTK /Országos
Mezőgazdasági Tejközpont/ tejbegyüjtő helyiségei működtek. A tejszövetkezeti mozgalom az 1930—as években lendült
fel a megyében, s a Jászságban eredményesen is működött.
Jászberényben létesítettek 8-10 ezer liter kapacitású tejfeldolgozó üzemet, Jászfényszarun még a 20-as években lépett üzembe egy pálpusztai sajtot gyártó üzem,
Szolnokot a ceglédi tejüzem látta el étkezési tejjel. Naponta 2-3000 liter tejet szállítottak át. Ugyanakkor Szolnok területén és közvetlen környékén összegyűjtött tejet
Budapestre szállították. Szolnokon helyi értékesítésre csu-
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pán kis mennyiségű vajat állítottak elő. A felvásárolt
tej mennyisége alig érte el az 5000 litert. A háború alatt a tejbegyüjtő is elpusztult, a háború után ideiglenesen létesítettek egyet.
1950-ben az államosítás után alakították meg a Tejipari
Egyesülést, melynek egy részlege Szolnokon és Tiszafüreden működött. A tejet kannákban tárolva lovaskocsikkal
szállították a begyiijtőhelyre. A gyüjtőcsarnokok a tejet
kezelni, lehüteni nem tudták, csupán az egészségre káros
formaiint tartalmazó szerrel az alvadást gátolták meg.
1952-ben a Tejipari Egyesülésből vállalatot szerveztek.
Felvásárlási hatóköre túlnyúlt, a megye területén, hozzátartozott a mezőberényi tejüzem is. 1952-ben adták át
Szolnokon a napi 20 ezer liter kapacitású tejüzemet.
A Szolnok megyei Tejipari Vállalathoz tartoztak a kenderes! , a karcagi j jászberényi> jászfényszarui tejüzemek,
melyeket az évek során korszerűsítettek és bővítettek.
1962-ben megszűnt a vállalat önállósága és beolvadt a Budapest és Vidéke Tejipari Vállalatba. A karcagi üzem a
Hajdú megyei Tejipari Vállalat igazgatása alá tartozott.
1966-1968 között a szolnoki tejfeldolgozó üzemet felújították és naponként 50 ezer liter tej feldolgozására tették alkalmassá. 195^-től 1962-ig a beérkező tejnek felét
tankautókkal, felét kannákban, de gépkocsival szállították.
1962-től csak tankautók végzik a szállítást.
1971-ben ismét önálló vállalattá szervezték a Szolnoki t
Tejipari Vállalatot és hozzákapcsolták a kunszentmártoni,
jászberényi és a karcagi üzemeket és ezek üzemegységeit
/Kisújszállás, Tiszafüred, Jászfényszaru/ is.
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Napjainkban 90—100 ezer liter tej érkezik naponta a szolnoki tejüzembe, ennek egy részét nyerstejként Budapestre
szállítják. A tejet 28 gyüjtőcsarnok, 18 termelőszövetkezet és állami gazdaság gyűjti, és a vállalat gépkocsijai
szállitják az üzembe /27. ábra/. Az üzemnek jelenleg 7
tankautója végzi a szállítást.
34. táblázat
A SZOLNOKÉ TEJÜZEM FELVÁSÁRLÁSA
ÉV

Hl.

Év

1964.
1965.
1966.
1967.
1968.

259655
261536
266435
268506
271605

1969.
1970.
1971.
1972.
1973.

Hl.
278606
281517
287737
287455
306814

A szolnoki üzem a beszállított tejből fogyasztói tejet,
étkezési félzsíros túrót, tejfölt, tejszint, ízesített és
savanyitott termékeket gyárt, valamint vegyes pasztőrte—
jet és nyerstejet szállít a Budapesti Tejipari Vállalatnak.
Késztermékek előállítása
Megnevezés

1971.

1972.

Fogyasztói kannát, hl 63468
Polipack tej hl
337Ó1
Étkezési túró q
1301
Tejföl /kannás/ hl
24l3
Poharas tejföl /poh./18S85OO
Habtejszin 1.
53600
Fincsihab /pohár/
23500
Kakaó hl
3139
Yoghurt /pohár/
129000
Kefir /pohár/
Pasztőrtoj Bp-re hl
120093
Vajfjyártás q
8016
Tobéngomolya q
-

47108
79451
1368
2588
2100000
54200
149500
5413
325OO
_
105650
8181

X

1973.
42473
84387
2273
2201
1798000
56300
120500
6657
223500
98000
64453
7736
1182

Kapacitáshiány miatt nem tudták feldolgozni a felvásárolt
tejet és Bp. sem vette át. Hűtőházi tárolásba került a
gomolya.
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;
27. ábra
A TEJIPARI VÁLLALAT SZOLNOKI (ÍZEKÉNEK NYERSTEJ BEGYŰJTŐ
TERÜLETE 1973.

Tervezte: Dr Fül Ágnes
Rajzolta:
Simon Ágnes

500!
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1952-ben a szolnoki üzem dolgozóinak létszáma 23 volt,
1969-ben 132 - ebből ÓZ nő. Vidékről bejáró 25.
X97k-ben az összlétszám 212 és ebből 126 a nő, és k3 az
ingázók száma.
A szolnoki üzem ellátó területe Szolnok város és a Szolnoki járás községei,
A szarvasmarha program a szolnoki üzem perspektíváját tovább növeli és a közeljövőben szükséges lesz ujabb nagy
kapacitású üzem létesítése.

Szolnok megyei Állatformlmi és Husipari Vállalat
A jelenlegi vállalat 1969. január 1-ével a Szolnok megyei
Állatforgalmi Vállalat és a Szolnok megyei Husipari Vállalat összevonásával jött létre. Mindkét vállalat hosszú
fejlődése során a jelenlegi forma kialakulásáig több átszervezésen esett át.
1950. augusztus 1-én alakult meg a SEIWEVÁL, az állatforgalmi vállalat őse. Később magába olvasztotta a tenyészál—
latkereskedelmet, majd a vágóállatforgalmat. Felügyelete
alá 5 kirendeltség és 2 hizlalda tartozott.
1952—ben a Megyei Tanács határozata értelmében létrejött
a Szolnok megyei Vágóhíd és Húsfeldolgozó Vállalat Szolnok
központtal. Kirendeltségei: Jászberény, Kisújszállás, Mezőtúr, Törökszontmiklós, Kunszontmárton, Jászapáti, Karcag,
Kunhegyes, Kunmadaras, Tiszafüred, Turkeve. Tevékenységi
köre a vágás, húsfeldolgozás, hus— és húskészítmény értékesítés .
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Szolnok megyei Állatforgalmi Vállalat
A felszabadulás előtt az állatkereskedelem magánosok kezében volt. Az 1950-ben létrejött SERNEVÁL feladata úttörő jellegű, mert ki kellett alakítani a vállalat szervezeti felépítését, és magánosoktól, állami gazdaságoktól és szövetkezetektől felvásárolni a vágásra, valamint
a továbbtenyésztésre alkalmas állatokat.
35. táblázat
SZOLNOK MEGYEI ÁLLATFORGALMI VÁLLALAT VÁGÓÁLLAT FELVÁSÁRLÓ
TEVÉKENYSÉGE
Év

1953.
1955.
1960.
1961.
1965.
1966.

Állami Gazdaság
Term. Szöv. Háztáji és E.
Összes
sertés sz.marba sertés sz.marba sertés sz.m. sertés az.m.
t o n n a
1569
1727
1889
2796
6080
5822

1443
663
3651
4356
2876
2543

1679
1886
9759
13247
17437
18533

1423
3774
860
6813
6742
9155
9424 ' 5542
10213
5957
4728
11053

5238
5535
4982
2972
3872
3877

7028
10431
18410
21629
29510
29112

8109
7001
17801
16773
16970
17486

A felvásárlás gyorsan növekedett, de az állatokat értékesitő szektorok részesedésében eltérések vannak. A megyében lévő állami gazdaságok állatértékesitése ingadozó, és
nem nagyarányú. Ez valószinü abból ered,' bogy az itteni
állami gazdaságoknak nem az állattenyésztés a főprofilja.
A termelőszövetkezetek állattenyésztésének fejlődését mutatja, hogy az értékesített állatok száma a szövetkezetek
megerősödésével gyorsan növekedett, a az összes felvásárolt állatnak /sertéseknek, szarvasmarháknak/ több mint
felét tőlük szerzi be az Állatforgalmi Vállalat. Az 1950es években az egyéni gazdaságok és a háztáji gazdaságok
értékesítették a legtöbb állatot.
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A termelőszövetkezetek megerősödése és a falusi lakosság
életkörülményeinek változásával csökkent az állattartás
és értékesités ebben a szektorban.
A két vállalat összevonása után a központ és 5 kirendeltsége végzi a felvásárlást és értékesitést.
36. táblázat
A FELVÁSÁRLÁSI KIRENDELTSÉGEK TEVÉKENYSÉGE 1973-BAN
Járás, város

Hizott sertés
db

Vágómarha
db

Jászberényi járás és
Jászberény város
51185
Kunszentmártoni járás
42502
56441
Szolnoki járás
Szolnok város
9025
Tiszafüredi járás és
Karcag, Kisújszállás
78892
Törökszentmiklósi járás
és Törökszentmiklós,
Mezőtúr, Turkeve városok 106696
Megye összesen:
344741

7088
3102
6998
1178
5757
9702
33825

A vállalat a felvásárolt állatokból kielégiti a megye vágóállat-igényét, hozzájárul Budapest és más nagy városaink ellátásához, esetenként exportál is.
37. táblázat
A FELVÁSÁROLT ÁLLATOK ÉRTÉKESÍTÉSE 1973-BAN
Megnevezés
Saját vágás
Budapest
Kiskolc
Szeged

Hizott sertés /db/
120200
123589
2341
6406

Vágómarha /db/
19500
5251
556
308

,
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folytatás
MBgnevezés

Hízott sertés /db/ Vágómarha /db/

Debrecen
Gyöngyös
Vác
Élőállat export
Összesen

1100
59444
10094
344741

8200
33825

Az egyesítés után az állatforgalmi rész tevékenységi körébe tartozik': a vágóállatok /vágósertés, vágómarha, vágóborjú,1 vágójuh, vágóló/ vásárlása, belföldi értékesítése;
nem törzskönyvezett tenyészállatok /haszonállatok/ vásárlása, belföldi értékesítése; az Állatforgalnri. és Husipari
Tröszt által kiadott feladat az export cólu szerződések
lebonyolítására. Tevékenységük szorosan kapcsolódik a feldolgozó vállalat tevékenységéhez, együttműködésük szoros
és kölcsönösen kiegészítik egymást.

Szolnok megyei Husipari Vállalat
A felszabadulás előtt és közvetlenül utána is a jelenlegi
telephelyen működött egy kiskapacitásu közvágóhíd, ahol a
város lakosságának ellátását biztosító hentes, hentes- és
mészáros kisiparosok hetenként néhány sertést és szarvasmarhát vágtak le. A város és a megye képviselőtestülete
1950-ben hivta életre a "Szolnok megyei Állatforgalmi Vállalatot".
Feladata "az élőállatok /sertés, szarvasmarha, juh, jó/
felvásárlása, forgalomba hozása, marhahizlalás, marha- és
sertéshizlalási szerződések kötése". A termelés 1951-ben
indult meg. A húsfeldolgozó üzem gépi berendezéseit a budapesti kisipari húsüzemektől vették át. A dolgozók száma
mindössze lő fő volt. A fejlődés nehezen bontakozott ki és
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lassú ütemű maradt mindaddig, mig a vállalat keretei nem
bővültek ki. Például az üzem gőzellátását egy 1883-ból
származó korszerűtlen kazán biztositotta. A feldolgozó tízem gépeinek üzemeltetését is végző villanymotor beszerzése később történt meg. Allatpihentetésre mindössze 10
férőhelyes szarvasmarhaistállóval és 3 sertésóllal rendelkeztek. 1950 végén a feldolgozó üzem mellett építettek néhány négyzetméter alapterületű hütőhelyiséget.
A Megyei Tanács 1951 végén felmérést készitett a húsipar
helyzetéről és határozatot hozott továbbfejlesztéséről.
1952. január 1-ével alakult meg a Szolnok megyei Vágóhid
és Húsfeldolgozó Vállalat Szolnok központtal és 11 kirendeltséggel. Tevékenységi köre a vágás, húsfeldolgozás,
hus és húskészítmények értékesítése. Építettek moslékos
hizlaldákat, melyekhez a takarmányt vágóhídi hulladékkal
dúsították. Kezdetben valamennyi kirendeltség foglalkozott sertéshizlalással, később szakosodtak és két helyen
/Jászapátin, Kunhegyesen/ üzemelt hizlalda. A vágóhid uj
kirendeltségeinek műszaki felszereltsége nagyon rossz
volt. Nagy gondot jelentett a vízellátás, a villanyvilágítás és a raktárhiány.
A beruházások zömét a kirendeltségek fejlesztése emésztette
fel, és kielégítő szinvonalat mégsem tudtak biztositani.
A szolnoki vágóhid fejlesztése 195^-ben indult meg, felépült a 3 vagonos hűtőház. 1955-ben irodaház, 1956-ban kiegészitő épületek készültek el, majd 1957-58-ban a vágási
technológiát korszerűsítették, s a feldolgozó üzem rekonstrukcióját végezték. Uj gépekot állítottak üzembe, és áttértek az
elektromos füstölésre, korszerűsítették a zsirolvasztást.
Uj kazánház is épült.
1960-ra a beépített terület a kezdetinek nyolcszorosára nö-
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vekedett, az elektromos gépek száma pedig meghaladja a
százat. A dolgozók száma
250 körül mozog.
Irányítási és szervezési változások eredményeként felettes hatóságuk a Husipari Tröszt lett. Vágóhidi kirendeltségeinek számát háromra redukálták, és csak Jászberényben, Karcagon, valamint Mezőtúron maradt meg.
1965-től ujabb rekonstrukciós folyamat kezdődött. Sorra
került a feldolgozó üzem teljes technológiai, műszaki fejlesztése. Kémiai minőségvizsgáló laboratóriumot, uj rendészeti és melléktermék-feldolgozó épületcsoportot létesítettek, uj hűtő és készáru raktárát építettek. A megnőve—
kedett szállítási feladatoknak megfelelő teret kellett berendezni, ehhez bővíteni kellett a területet,és az üzemi
épületeket célszerűen kellett elrendezni,
38. táblázat
HÚSIPARI VÁLLALAT
.5,

Létszám
fő

1950.
1955.
1960.
1965.
1968.
1971.

16
186
260

362
391
767

Termelési érték
millió Ft
2067
74784
117113
240913
347774
598789

Egy főre eső term. ért.
millió Ft
127
402
666
889
780

A szakipari tevékenység évről-évre fokozatosan emelkedik.
A szarvasmarha-vágás és a húskészítmények gyártása erőteljesen növekszik, ugyancsak emelkedő a sertésvágások száma,'
noha ezt időnként kisebb-nagyobb visszaesések szakítják
meg.
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39. táblázat
A HÚSIPARI VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE

Év

Állatvágás
szarvasm,
sertés
db
db

1955.
1960.
1965.
1968.
1971.

4917
7769
9221
1313^
16003

Húskészítménygyártás
q
2214

26719
20220

9088

76110

15520

63986

18^31
28978

98896

A két vállalat egyesítése után is folytatódott a húsfeldolgozás korszerűsítése. 1971—ben a feldolgozó üzemnek uj
csarnokot építettek korszerű berendezéssel. A szolnoki
húsfeldolgozó üzem műszaki felszereltségét ugy készítik
el, hogy perspektivikusan is biztosítani tudja a város
növekvő lakosságának húsellátását. A feldolgozó üzemhez
zsircsomagoló csatlakozik, ahonnan a csőrendszeren beérkező zsir kereskedelem számára kész osomagolásban szállítható el. 1972—ben k emeletes irodaház épült szociális
létesítményekkel /35O fős öltöző és fürdő/.
^ 0 . táblázat
A SZOLNOKI HÚSIPARI ÜZEK TERMELÉSE /éves/
Megnevezés

1953.

Sertésvágás / d b /

1963.

1973.
120200

19300

52000

Marbavágás /db/

8200

10900

19500

Húskészítmény /q/

Uooo

15500

<419OO

75000

19^879

81133^

Termelési érték /mFt/

Az egyesítés után bővült a feladatkörük. Első helyen áll
a vágóállatok levágása, az ezekből származó fő- és mellék-
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termékek feldolgozása, tartósított készítmények előállítása, ezek nagykereskedelmi értékesítése, valamint exportálása /a külkereskedelmi vállalatokon keresztül/; ezen ki—
viil szak- és mintaboltok, valamint mozgóboltok utján kiskereskedelmi tevékenység; vágott állatok, hus, zsiradék
belföldi vásárlása és importálása; központi bus- és zsirkészletek tárolása, müjéggyártás; burkolóanyagok előállítása, élőállatok és busipari termékek közúti fuvarozása és
gépjármüveik karbantartását és javítását végző műhely; végül moslékos hizlaldák fenntartása.

Állati-febér.ie Feldolgozó Vállalat
A város déli határába települt üzem termelő tevékenysége a
takarmánykeverékekhez fontos kiegészítőket állit elő. Feldolgozandó alapanyagát /husipari hulladékokat, halat, stb./
helyben, illetve a környéken szerzi be./Összes dolgozóinak
száma a 100-at megközelíti.

Építőipar és épitőanyagipar

Magyarországon - a háború előtt - az építőipar szinvonala
alig lépett tul a kisipari szinten. Gépesítettsége hiányzott. Jelentős fejlesztés nélkül nem is tudott volna megbirkózni azzal a feladattal, amely a háborútól sújtott országban az építőiparra várt.
Elsősorban meg kellett teremteni a korszerű nagyüzemi épitőipart. Létre kellett hivni a szervezeteit, s fel kellett
szerelni, hogy a modern technológiával tömeges épitkezést
lehessen folytatni. Ennek feltételei 19^9 után alakultak ki,
amikor megalakították az állami épitőipari vállalatokat. A
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korszerű építőipar lassan bontakozott ki, a létszám gyors
ütemben emelkedett, a munkafolyamatok gépesítése, a korszerű teobnológia elterjedése csak az 1960—as években
vált általánossá.

Építőipar
A Szolnok megyei Állami Épitőiparj Vállalat 19^9-ben alakult meg. Feladata Szolnokon és a megye más településeibenTföVépületek és ipari építmények készítése. Az épitőipari tevékenység magas szinten történő megvalósítására
megfelelő ipari hátteret kellett biztosítani, s ez fokozatosan valósult meg zömmel az utóbbi 15 év alatt. Központi
betonkeverő telepet, habarcsüzemet, évi 400 lakást előállító panelüzemet, vasszerelő telepet, előregyártó, gázcsőés vizvezetekszerelo üzemet létesítettek, és ezáltal az épitőipar jelentős része iparosodott. Uj technológiákat alkalmaztak, köztük a közép- és nagyblokkos-, a csuszózsalus-, a paneles technológiát. De építettek hagyományos módon

is.

.**«*-«•*«

*••

A városban és a megyében épített legjelentősebb beruházások a vállalat munkáját fémjelzik. Építettek gyárakat /Kenyérgyár, TAszamenti Vegyiművek, a jászberényi Hűtőgépgyár
és az Apritógépgyár, stb./, gabonasilókat és raktárakat,
egészségügyi létesítményeket /Karcagi Kórház/, iskolákat
/Tiszaparti Gimnázium, a mezőtúri Felsőfokú Mezőgazdasági
Gépész Technikum, stb./. Szolnokon a 10.000 lakost befogadó Zagyván-tuli "Tallinn" körzeti városrészt, a Ságvári
körút, a Zagyva—parti városrész 10 emeletes lakóházait, valamint egyéb lakóépületeket a város más részeiben is.
A vállalat összes dolgozóinak száma meghaladja a 'tOOO főt,
többségük Szolnokon folyó építkezéseken dolgozik. Sokan
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járnak be a környező településekből, de a munkásszálláson
lakók száma is 300 fő- Létszámbővítési lehetőség csekély,
a munkaszervezést és gépesítést kell tovább fejleszteni
ahhoz, hogy a növekvő feladatokat továbbra is jól el tudják látni.
A Szolnoki Épitő-Javitó és Szolgáltató Vállalat jogelődje
egy KTSZ volt, mely lakások és egyéb helyiségek festésével és mázolásával foglalkozott. Több átszervezésen esett _^
át, mig 1955-től az Építésügyi Minisztérium Főfelügyelete
alá került. 20 éves fennállása alatt a vállalat 10 telephelyen nyert elhelyezést. ^+00 főnyi létszámával értékhatáron aluli beruházásokat végez, foghijas telkeken földszintes házakat épit; az Ingatlankezelőség lakóépületeit ujitja fel, karbantartást végez, családi házakat épit, de vál- í
Iáinak üzemi rekonstrukciós munkákat, és a lakosság részére
végeznek építőipari jellegű szolgáltatásokat.
Az állami vállalatok mellett tanácsi irányítás alatt is működik egy vállalat - a Szolnok megyei Tanács Épitési és Szerelőipari Vállalata. Feladata a megye területén megvalósításra kerülő beruházások és felújítások kivitelezése. Központja és központi telephelye Szolnokon van, Jászberényben
és Törökszentmiklóson egy-egy részlege működik. Munkáslétszáma meghaladja a 900 főt, és az ipari—tanulók száma 200
körüli. Jelentős szerepet játszik a szakmunkásképzésben, de
az utóbbi években egyre inkább bekapcsolódik Szolnok fejlesztési feladataiba. Munkájukat dicséri a Szolnoki Galéria
épületének felújítása, a Felszabadulási Emlékmű, stb.
Épületkarbantartási célkitűzéssel létesült 1951-ben a Szolnoki Épitő- és Szakipari Szövetkezet. Az 1950-es évek második felében családi házak építését, az 1960-as években pedig
OTP társasházak építését is vállalták. A generál kivitelezés
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érdekében különböző szakipari részlegekkel is bővítették
a szövetkezetet /mint földgáz—kiszerelő részleg, asztalos részleg, stb./. Uj építmények mellett a tatarozást is
tovább folytatja 100 főnyi dolgozójával.

Épitőanyagipar
Az épitőanyagipar telephely-választásában közel azonos
szerepe volt a helyi nyersanyag előfordulásnak és a fo—
gyasztóbázisnak. A hagyományos építőanyagok — tégla és
cserép — gyártásához szükséges nyersanyagot a megye nagy
kiterjedésű löszös-agyagos térszíne sokfelé kinált. A kapitalizmusban kibontakozó téglaipar üzemei aránylag egyenletesen oszlottak el. A tömör, közepes, vagy gyenge minőségű téglát helyi szükségletre termelő üzemek általában oda
települtek, ahol a kijelölt hely egyéb tényezői /pl. fogyasztóbázis, vagy jó forgalmi fekvés/ is kedvezőek voltak
az üzem telepítésére. Majdnem minden olyan népesebb település peremén - ahol az agyag minősége alkalmas volt tégla
gyártására - fellelhetők voltak a téglaégetők.
Lényegében a téglaipar mai telephelyei régi keletűek, az
ujabb üzemek is a régi telephelyeken létesültek, A sok kisebb—nagyobb termelőegységből álló iparág többszörös átszervezésen esett át. A korszerűtlen kisüzemeket felszámolták, a jobb adottságokkal rendelkező telephelyeket tovább
fejlesztették és a termelést gépesítették /Törökszentmiklós, Karcag, Mezőtúr, Martfű, Kunszentmárton, Szolnok, stb./.
A modern építészet alkalmazkodik a gyorsuló fejlődés követelményeihez. A hagyományos építőanyagok korszerűsített
változataira továbbra is szüksége van az építőiparnak, de
a jövő a betonszerkezeteké.
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A betonipar kialakulásához szükséges alapanyagok - a kavics és a cement - közül helyi forrásból csak a kavics
szerezhető be, de az sem korlátlan mennyiségben.
Az 19^5 előtt még cementáru iparnak nevezett ágazat termékei - mozaik lapok, átereszek, kutgyürük, kávák, kádak,
stb. - csak kiegészítőként szerepeltek az építkezéseknél.
Kisüzemi formákban a fogyasztóbelyek közelében termelték.
Szélesebb körű alkalmazási területet a modern építőipar
teremtett a betonipar számára, s ez a fogyasztóhely orientációt méginkább kihangsúlyozta. Épületelemeket csak a fogyás ztóbely közelében kifizetődő gyártani, ezért telepitik
a betonelem gyárakat a dinamikusan fejlődő, jó forgalmi
fekvésű centrumokba. A lakóházi építőelemek nagyobbik hányadát a gyártó telephelyen építik be, csupán kisebb részét szállítják ^0, ritkább esetekben 60 km távolságra.
Más a helyzet a speciális rendeltetésű és méretű elemekkel,
amelyeket nagyobb távolságra is szállítanak.
A telephely-választásban az alapanyag orientáció is szerephez jut. Az Alföld középső részén a hajdani hordalékkúpok peremén /a Jászság É-i részén/, az ősfolyók elhagyott
medreit kísérő dünék felszíni rétegei tartalmaznak homokot,
melyeket az építőipar szükség esetén fel is használ. A betoniparhoz szükséges nagyobb tisztaságú homokot és kavicsot
az "Alföldi Szilikátipari Vállalat" kotróhajói a Tisza medréből termelik ki és szállítják a betonelem gyárhoz, de a
zömét megyén kívülről szerzik be.

Beton- és Vasbetonipari Iftivek Szolnoki Gvára
A I H . ötéves terv kiemelt /mintegy félmilliárd forintos/
beruházását 1969-ben helyezték üzembe. A fenti nagy vállalat 10. akkor legnagyobb és legkorszerűbben felszerelt gyára.
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Feladata a Szolnokon folyó építkezések technológiájának
korszerűsítése. A minimális méretű mozaik lapoktól a több _
tonnás szerkezetekig terjed a termékskála. A termelés
gyártócsarnokokban, nagyobb darabok esetében a szabadban
folyik. A több tonnás sablonokat görgőkön és daruval mozgatják.
1970-ben kezdték el a variálható váz-szerkezeti elemek
gyártását - raktárak, több szintes lakóépületek, garázsok
építéséhez. Eddig 100-nál többféle épületszerkezeti elemet gyártottak, termékeik száma állandóan bővül.
Lakástermelési kapacitásuk évenként 800 darab komplett lakás. A lakásépítési program megvalósulását nagymértékben
gyorsítják az előregyártott eleinek, amelyekbe beépitik a
nyílászáró szerkezeteket, fürdőszoba és konyha felszereléseket is.
Jelentős a betoncső és mozaiklap termelés is. Mindkét terméket korszerűen gépesített technológiával gyártják.
Kivitelezői kapacitás segítésére a gyár 1971-ben vállalta
termékeinek /pl. mezőgazdasági vázszerkezetek/ helyszíni
szerelését is.
A termékek mozgatását, szállítást nagy mértékben gépesítették, h daru pályán 6 darab 15 tonnás híddaru segíti a
rakodást. A gyár létszáma arányosan együtt nőtt, fejlődött
a termeléssel. 1969-ben 600 fővel indult a termelés, jelenleg 1100 körül van a létszám. /A létszám-emelkedés kétszeres, a termelés emelkedése azonban hatszoros volt./ A
munkásoknak csak mintegy 20 $-e- szakmunkás. Kiképzésükről
az üzem gondoskodik. Szembetűnően sok /50 /b/ a fiatal munkaerő. Igénylik a sportolási és szórakozási lehetőségeket,
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melyeket a gyár meg is teremtett. A város peremén fekvő
gyárban dolgozók közül nagy számban ingáznak távolibb
községekből is. Távolsági ingázóik ideiglenes letelepítésére 200 fős munkásszállót épitenek.

A Szolnok megyei Tégla- és Cserépipari Vállalat
Szolnoki Téglagyára
A fogyasztó bázisboz vonzódó, de elsősorban nyersanyag orientáltságu telephelyek ma már csak a legjobb minőségű
nyersanyaglelőhelyen koncentrálódnak.
A vállalat megyei központja Mezőtúron van, s a megyében
11 /Mezőtúr, Karcagon kettő, Tiszafüred, Kunhegyes, Törökszentmiklós, Szolnok, Martfű, Tiszaföldvár, Kunszentmárton, Csépa/ és Pest megyében az abonyi, ceglédi, nagykőrösi és tápiógyörgyei téglagyárak termelését irányítja.
/28. ábra/
A vállalat termékstruktúrája a rendelkezésre álló nyersanyagféleségeknek - a csupán tömör tégla gyártására alkalmas agyagos alkatokban szegény löszös-homokos képződményektől /Kunhegyes/, a nemes üreges termékek, tetőfedőcserepek,
vázkerámia elemek előállítására is felhasználható anyagokig /MBZŐtur/ - megfelelően szélesskáláju, változatos öszszetételü. Mennyiségileg a korszerűtlen tömörtégla gyártása vezet /57 %/, a korszerűsített termékek részesedése 15
%, a különleges termékeké /mezőtúri burkoló lapok, stb./
28 %-kal részesednek.
Bár a vállalat termelése felfelé ivelő, az építési igényeket nem képes kielégíteni.

-
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ábra

A SZOLNOK MEGYEI TÉGLA- ÉS CSERÉPIPARI VÁLLALAT TELEPHELYEI

Termelés (db tégla)

Szerkesztette: Dr.Pdl Ágnes
Rajzolta: Smon Ágnes

Jelmagyarázat: 1
2.
3.

5OOO;
5000-10000;
10000

O

(•)

1

2

•
3
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A vállalat szolnoki üzemegysége régi múltra tekint viszsza. Alapításától /kb. 1910/ az államosításié /\9h<)/ tőkés vállalkozás /Bobn és Társa néven/.
Az államosítás előtt az elavult termelő—berendezésekkel
a 150 főnyi létszám évente 5-6 millió darab téglát termelt.
Az államositáa__után /1951-195V az üzemet korszerüaitették, a nehéz fizikai munkát fokozatosan gépesítették, villamosították és a szállítóeszközöket motorizálták. Ennek
ellenére ma már korszerűtlen az üzem.
A város területi terjeszkedését gátolják az üzem, de még—
inkább a felelőtlen, vagy laza feltöltésü bányagödrök. Az
uj nyersanyag-bányát az üzemtől ÉNY-ra 2 km-nyi távolságban nyitották meg olyan területen, ahol a város terjeszkedését nem zavarják a gödrök. A nyersanyagbázis — közepes
képléketrységü sárga márgás agyag és kis képlékenységü sárga márgás homokos agyag — csak a korszerűtlen tömörtégla
készítésére alkalmas. A művelési mélység 4,5 m és a talajvizet szivattyúzni kell. Az uj bánya várható élettartama
15 év.
Az üzem kapacitása kicsi, üzembentartását a tégla iránti
kereslet indokolja. Ma már a technikai felszereltsége sem
kieíégitő, munkaerőhiánnyal küszködik.Nemcsak a bányáknál,
de az üzem területén is gondot okoz gyakran a magas talajvízszint.
Az üzem termékei a kisméretű falitéglák és a B 30-as tipusu téglák. Fogyasztói elsősorban a megyén belül a magánépittetők.
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ki. táblázat
A SZOLNOKI TÉGLAGYÁR TERHELÉSE ÉS FOGLALKOZTATOTTAINAK
SZÁMA
^
1950.
1960.
1968.
1970.
1973.

Létszám
Fő
7^
127
109
80
91

Égetett tégla
1000 db
7892
15828
14836
10196
12800

Teljes termelési ért.
1000 Ft

9108
7280
11253

Alföldi Szilikátipari Vállalat
A megyei tanács irányítása alatt működő vállalat fennállásának 20 esztendejében sok szervezeti változáson esett át.
A létrejötte /I95l/ idején a megyében működő kisebb téglagyárakat /Jászberény, Jászkisér, Törökszentmiklós, Karcag,
Kunhegyes, Kunmadaras, Tiszafüred/ irányitotta.
A régi telepítésű kiskapacitásu téglagyárak korszerűtlen
kézi technológiával működtek. Az építkezések ütemének gyorsulása nehéz feladat elé állította a Téglagyári Egyesülés
üzemeit. A gyárakat korszerűsíteni kellett. Valamennyi téglagyárba bevezették a villanyt, a nyersanyagokat korszerű
gépekkel préselik, automatákkal darabolják a téglát. A gépesités eredményeként a téglatermelés 6—7 millió darabról
1959-re 36 millióra emelkedett.
A téglagyártás a vállalat fő, de rövidesen csak az egyik
profilja lett. A vállalatba beolvasztották az akkor gazdaságtalanul üzemelő Szervestrágya Gyűjtő Kereskedelmi Vállalat jászberényi, karcagi és szolnoki üzemegységeit. A kettői
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profilnak megfelelően változott a vállalat neve - Megyei
Tanács Bánya- és Épitőanyagipari Egyesülésre. Feladatkörébe tartozott a szennyviztisztitás, fekália tisztítás,
komposzt trágya előállítás és az istállótrágya felvásárlás. 1954-ben ismét bővült a profil. A Megyei Tanács a
szolnoki Mozaik és Cementáru Gyárat is a vállalathoz eset—
tolta. Termékeik: a szürke és színes mozaiklap, különfélffl
betoncsövek, kutgyürük, kádak, kémény ajtók és sírkövekA vállalat neve is változott: Megyei Tanács Építőipari <&s
Talajerőgazdálkodási Egyesülésre. Ezt a nevet nem sokai®
tarthatta. A vállalat fejlődésében 1956-ban törés következett be, s a talajerőgazdálkodási részleg külön vált.
A Szolnok megyei Téglagyár Vállalat profilja ezután tiáLsztább lett. Feladata tégla-, mozaik lap gyártás, betöm termékek és síremlékek készítése. Termelésük 1962-ig folyamatosan emelkedett. 1962-ben ujabb törés következett Bne. Az
Építésügyi Minisztérium utasítására a téglatermeléarít csökkenteni kellett. A három gyengébb minőségű nyersanyagra
települt /jászberényi, jászkiséri és a kunmadarasi/1 üzemet
leállították, illetve átprofilirozták. A tanácsi Sssezelésben lévő törökszentmiklósi, karcagi, tiszafüred±s kunhegyesi és csépai téglagyárat az ÉM közvetlen irányítása alá
rendelték. A Megyei Épitőanyagipari Vállalat kezelésében
maradt a szolnoki beton- és mozaik üzem, a leállított jászkiséri téglagyár helyett létesített cementfeldolgozó üzem ,
s az átalakított kunmadaras! mészégető.
A vállalat jövedelmezősége erősen megcsappant. Szükségessé
vált a profilbővítés - egyrészt női munkaerőt foglalkoztató, másrészt jövedelmezőbb ágazatokkal. Női munkaerőt foglalkoztató az üvegtechnikai cikkek termeléses vajfcamint a
száraz elem gyártás, melyet a törökszentmiklósi wészleg uj
1

1968-ban átadták az ottani TSZ-nek és ismét téglát égetnek.
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műhelyben folytat. Ezen a telephelyen működik egy ásványőrlő ia. Az ásványőrlő üzem jelentős exportot bonyolít le.
A szolnoki üzemegység két részlegben működik. A betontermékek előállítása festékgyártással is kibővült. A vállalat
ujafib profiljához tartozik a folyami kavics és folyami homok kitermelés. A gépek állagának megóvásához javitómühelyt
tartanak fenn és a kapacitás kitöltése érdekében lakatosipari éa egyéb vasmunkákat is végeznek.
A vállalatnál az évek folyamán gyakran változott a név és
a termelési tevékenység. 1969 óta viseli jelenlegi nevét.
Fennállásának ideje életképességét igazolja. Uj üzend, épületeket épitett és rendezett be korszerű gépekkel és járulókos létesítményekkel /fürdő, öltöző, munkásszállás/ is
kiegészítette.
Az Alföldi Szilikátipari Vállalatnak Szolnokon két részlege a Véső utcában és a Tiszaparton helyezkedik el. Foglalkoztatottainak száma együttesen 100 fő körül ingadozik.

Az ipar területi elhelyezkedésének jellemzői és következményei

A város szerkezeti— alföldi viszonylatban egyedi — sajátossága, hogy az ipar területileg elkülönült a lakott negyedtől. Következett ez abból, hogy az iparosodást elindító fafeTIctol^ozás nagy területet igényelt. A középkorban a fürészelőgödrök a belváros területén — a Tiszapart közelében — sorakoztak. Peres iratok tanusitják, mennyi kellemetlenség
volt ebből.
A fafeldolgozás nagyobb méretűvé válásával az üzemek, követve a Tisza folyását, a lakott területtől D-re helyezkedtek
el. A vasút kiépülése az elkülönülést tovább fokozta. Ez a
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terület nyújtotta később is - a spontán ipari fejlődés
számára - a legtöbb előnyt. /Közel a Tisza, a teherpályaudvar, az iparvágány-hálózat kiépitett./
A spontán fejlődés elkerülhetetlen velejárója, hogy a
gyárnegyedbe, az üzemi területek közé zsúfolva, kisebb-nagyobb lakótelepek ékelődtek /Csiszlikó, Pletyka-falu,
Szent János város, Oncsa-telep, stb,/, s a lakónegyedben
- még a központba^ is - létesültek kis üzemek, illetve kisipari mühelyek.
A város napjainkig megőrizte tradicionális szerkezetét, sőt
tovább is fejlesztette. A háború - elsősorban az ipari negyedben - nagyarányú pusztítást végzett. Helyreállítása a
tervszerű munkát igényelte. 19^-6 októberére készült el a
város terület-felhasználási terve, amely a D-i területet iparfejlesztésre javasolta. A terv készítője, Papp Imre miniszteri műszaki főtanácsos, a Vágóhidtól D-re jelölte ki
az uj területet, főképp a meglévő ipartelepek bővitésére
és ujak létesítésére
"A terület legdélibb részén helyezhetők el a zajos, bűzös, a robbanásveszélyes üzemek."
/29. ábra/ Ezen belül 5 összefüggő területfoltot különít
el: 1. Gabona tárház és kikötő környéke; 2. MÁV műhely;
3. Dohánybeváltó környéke a Csiszlikóig; k. Vágóhid környéke; 5. A Hunor utcától D—re húzódó terület.
A terv a Hunor utcától D-re,mintegy 110 ha—t biztosit az
üzemek bővitésére, illetve ujak telepítésére. Már akkor felmerült a vasutrekonstrukcio szükségessége is, ezért a terület DNY felé nyitott maradt. Elméletileg a határvonalat az
uj vasútvonal jelölné. Gyakorlatilag ez a terv határozta
meg a város térszerkezetének alakítását a legutóbbi évekig,
ezt fejlesztette tovább a távlati fejlesztési terv.
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29. ábra
AZ 1946-BAN KÉSZÍTETT TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI TERV RÉSZLETE

1. Gabona t&yliax.
2.
3.
5.Déii ipari zhm

ár- Pál
Rajzolta: Simon /gnes
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A vasút és a Tisza által közrefogott város kibontakozott
a szorításból, átlépte korlátalt. Uj kertes családiházas
városrész épült ki a Tisza balpartján, s a lakónegyedek
a vasutvonalakon is átterjedtek.
elodázhatatlan a közlekedés-, a közműhálózat rendezése, a
belváros rekonstrukciója. A nagy átalakítás az ipari negyedet sem hagyja érintetlenül. A DNY-on elterülő tradicionális "gyárváros" kiegészül uj területtel ÉNT-on, ahová
iparvágányt nem igénylő, a levegőt kevéssé szennyező és
nem túlságosan vízigényes ipari üzemek telepíthetők. A
közlekedés rekonstrukciója során megszüntetik az elavult,
a forgalmat gátló iparvágánybálózatot, a régi teherállomást is az áthelyezés után korszerűsítik.
A kidolgozott és elfogadott városfejlesztési terv a megvalósulás stádiumába lépett /30. ábra/. A kijelölt ipari területek beépítése tervszerűen folyik. 197*1 végére befejeződött a 4. számú főközlekedési ut városon átvezető szakaszának korszerűsítése, és hozzákapcsolódva folyamatban van
a centrum közműhálózatának és épületállományának rekonstrukciója.
Az ipar területi koncentrációjának következményei - a közutak forgalmának túlterhelése, környezeti ártalmak - is
egymásra halmozódva jelentkeznek.
Jelenleg az utak és a vasutak forgalmának túlterhelése okozza a legszoritóbb gondokat. A vasúti fővonal elektrifikálása és dieselesitése lehetővé teszi a kapacitás bövitését, de ehhez szükséges a vasútállomás áteresztő-képességét
is bővíteni. S mindez a város gazdasági életére csak akkor
gyakorol előnyös hatást, ha más - helyi és helyközi - közlekedési ágakkal és az iparosítással összehangoltan végzik.
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30. ábra
SZOLNOK TELEPÜLÉS SZERKEZETE

öllös

Jelmagyarázat: 1. Többszintes lakóházak; 2. Földszintes
családi házak; 3. 1-teglévő és tervezett
zöldterület; h. Üdülő terület; 5> Ipar—terület; 6, Vasutvonalak

-

31JJbra. A SZOLNOKRA
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BEJÁRÓK ÉS ELJÁRÓK EGYENLEGE

1971-BEN

Jelmagyarázat
Szerkesztette: Dr PÁL ÁGNES

1 % * 85 fő

Ftajzolta: SIMON ÁGNES

1.
i.
J.
h5.
6.
7.
jy
8- "Hsaapütpöki

I | 1 egyéb települések
U.
42. RiUcoczifolva

48 Tósxaq
9Ab
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A városban koncentráltan elhelyezkedő munkahelyek munkaerőigényeit a város munkaerőkinálata már nem elégiti ki,
A más településben lakó munkavállalók száma összesen 11
ezer főnyi, ebből az iparban dolgozók részesedése 40 %os /31. ábra/.
42. táblázat
A FOGLALKOZTATOTTAK ÉS NAPONTA BEJÍRÓK MEGOSZLÁSA /196 9-ben/
Népgazdasági
ágazat

Foglalkoztatottak
száma
aránya
ebből
fő
nő
%-ban

Ipar
Épitőipar
Mezőgazdaság
Közlekedés
Kereskedelem
Egyéb

15600
5245
2680
5970
3735
7500

4480
636
688
800
1980
3670

28,7
12,1
25,6
13,4

Összesen' "^

40750 12254

Munkabelyükre naponta bejárók
száma
ebből nő arányuk a
foglalk.
fő
%
$-ban
20,2
5,6
15,1
13,3
29,9
22,3

40,1
22,0
2,2
22,1

53,1
49,8

4500
2400
250
2500
500
1020

30,0

11170

16,0

100,0

4,7
8,9

Az adatokból hiányzik a tanácsok, iskolák, kulturális intézmények és két kórház, valamint a mezőgazdasági és ipari magán
üzemek foglalkoztatottainak és bejáróinak száma.
A város lakónegyedeiből és a környező községekből naponta bejáró munkavállalók a helyi közlekedés igénybevételével jutnak
el munkahelyükre.
A munkaerő mozgását lebonyolító autóbusz-járatok a nagyforgalmu 4. számú főközlekedési ut városon átvezető szakaszát
is igénybeveszik, s keresztezik az elavult teherállomás vasutvonalait, ahol a sorompók miatt gyakoriak a torlódások. A
jelenleg folyamatban lévő felújításoknak teljes befejezése
után - az elavult teherállomás és iparvágányhálózat áthelyezésével - rendeződhet e fontos útvonal forgalma.
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Az ipar koncentrációja a terület környezeti károsítását
ia növeli, s ez a városi infrastruktúrával szemben támaszt magas követelményeket. A levegő— és vizek szennyeződését kell első helyre tenni. A nagy kiterjedésű medence közepén elhelyezkedő város levegőjének kicserélődése
zavartalan, csupán szélcsendes, felbős napokon fordul elő,
hogy az üzemek füstje hosszasan megtelepszik keletkezési
helyén. Szerencsére az Alföld földgáz-kincse lehetővé teszi a földgáz-tüzelés elterjedését, s ezzel a légszennyeződés csökkentését.
A levegő szennyeződésénél nagyobb gondot okoz a vizek
szennyeződése. A város ipari- és ivóviz ellátását a Tisza
biztositja. Csupán az utóbbi években hasznosítják az iparban /fürdőknél/ a termálkutak vizét.
A Tisza vize a város felett még alig szennyezett, ezt a
város alatti szakaszra a legnagyobb jóindulattal sem lehet
mondani, A városi szennyvizet deritve nyeli el a folyó, de
az üzemek szennyvizénél a tisztítás hatásfoka nem mindig
kielégítő. A Zagyva vize már szennyezetten érkezik a város
területére, s ez itt tovább fokozódik.
A területhasznositásban az értékes, mezőgazdaságilag jól
hasznosítható területek oktalan pazarlása sok gondot okoz.
Ezt az utóbbi években bevezetett rendelkezések hatékonyan
mérséklik. A már tönkretett területek hasznosithatóvá tétele továbbra is problematikus. A hajdani téglagyárak bányagödrei, a Tisza egykori elhagyott medreiben feltöltődött
laposok csapadékos években talajvízzel telnek meg. A későbbi boépitést is neheziti a talajvíz magas szintje. Az ujabb
agyagbányák létesítésénél körültekintőbben járnak el.
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A müveit területek kiterjedésével a hajdani nedves rétek
erd5s ligetei is eltűntek. Csupán a Tiszát kiséri keskeny galéria erdő. A füstöt és zajt megszűrő erdősávok,"
zöld területek kialakítása a város fejlesztési tervében
jelentős szerepet kapnak, a parkok az uj lakónegyedekben
az építkezésekkel együtt folyamatosan létesülnek.
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MEZŐGAZDASÁG

Az Alföld közepén elhelyezkedő település gazdasági életében a mezőgazdaság sohasem játszott kizárólagos szerepet,
de mezőgazdasági környezetével ősidők óta szoros volt a
kapcsolata. A Tiszán leusztatott hiánycikkekkel /só és
fa/ a város tágabb környékét is ellátta. Mezőgazdasági
termékfeleslegek összegyűjtője és forgalmazója, majd feldolgozója is a város lett.
A Közép-Tiszavidék természeti adottságai a mezőgazdaság
számára igen előnyösek. A felszin még a legtagoltabb térszinen /a Jászság É-i pereme/ sem lépi át a tökéletes sikság kritériumát /km -en belül 30 méteres és 6 #-os reliefenergia/. Ideális terület a nagyüzemi gépesített mezőgazdaság számára. Lehetővé teszi ez a tetszés szerinti méretű
táblák kialakítását, a gépek maximális kihasználását.
A kis magasságszintekkel jellemezhető felszin változatos
aljzatot takar. A mezőgazdasági termelésre azonban ez csak
a talajviz-szint különböző magasságú elhelyezkedésével gyakorol hatást.
A növénytermelésnek többé-kevésbé kedvez az éghajlat is. A
hőmérsékleti adottságok /napfénytartam, kapott hő összege,
stb./ kitűnőek. Igen nagy a derült napok száma, de éppen
ezzel kapcsolatos a kedvezőtlen adottság, a csapadékhiány.
Az évi csapadék összege 500 mm, néhol még ennél is kevesebb,
s meglehetősen szeszélyes eloszlású. Az aszályosságra való
hajlam és az aszályok gyakorisága indokolttá teszi az öntözést. Az éghajlat általában hideg telü és száraz meleg nya-
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A Közép-Tisza-vidék vizrajzi viszonyai kedvezőtlenek. A
lefolyás! tényező /csapadék 0,03-a/ és ennek megfelelően a fajlagos lefolyás is /mindössze 0,1 sec/km / a Kárpát-medencében itt a legkisebb. Folyói a Tisza kanyargós
középszakasza, a Zagyva és a Körösök torkolati szakasza,
valamint néhány kisebb vízfolyás és mesterséges csatornák.
A szükséges öntözővizet a Tisza I. és Tisza II. vizlépcső
üzombeholyezésével a Tisza biztositja.
A talajadottságok többnyire megfelelőek a mezőgazdasági
termelésre. A területen hármas tagozódás jellemző. A leg- "*
felső szintet az alföldi lösszel takart, mindig ármentes,
széles lapos hátságok elegendő mésszel ellátott csernozjom tipusu talajaival képviseli. A hőmérsékleti szélsőségek nagyok. Gabona- és kukorica termelés dnminál e talajokon. A legalsó térszín a mély fekvésű,egykori árterek
mész szegény réti és öntéstalajoktól uralva. A mikroklíma
nedvesebb, nagyobb a köd és a fagyok gyakorisága. A nagyobb nedvességigényü, helyenként kifejezetten nedveaségtürő kapásnövényok termőterületei. A két szint között savanyu feltalaju szolonyec szikesek terjeszkednek, melyeken
már a nyár elején kiég a legelő. A termő szikesolcon gabonaféléket termelnek, ujabban öntözéses rizstermeléssel és
halastavakkal hasznosítják e területeket.
A talajok tormőkóposségét a tápanyagtartalom határozza meg.
A talajerő megtartása érdekében még a jó minőségű humuszban gazdag csernozjom talajokon is műtrágyát kell használni. Az őszi kalászosoknak és a sovány földekbe vetett kapásoknak fontos a nitrogénműtrágya. A löszös hátságok egyoldalú gabonatermeléssel igénybe vett talajain jó hatású a
foszfor, kapásoknak a kálium is szükséges.
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Szolnok megye három elkülönülő területrészből tevődik
össze, ahol a társadalmi viszonyok alakulásában a néprajzi sajátosságok sokáig éreztették hatásukat.
A Jászság és a Nagykunság területén a paraszti kis- és
középbirtokok voltak elterjedve, a megye középső és északi részén pedig a földesúri és dzsentri birtokok terjeszkedtek. De mind a földesúri, mind a paraszti térségekben nagy volt a földéhség. Századunk első felében erősen felgyorsult a birtokok elaprózódása és a földnélküli
mezőgazdasági napszámosok számának gyarapodása. És ezzel
egyidejűleg a mezőgazdaságban foglalkoztatott népesség
száma is,
1930-ban 100 kh feletti birtokot 599 fő mondhatott magáénak, 1-100 kh közöttit pedig 37.723. A szegényparasztok
száma 51.964 fő, ebből cseléd 12.955 és mezőgazdasági napszámos 37.353.
43. táblázat
BIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA 1943-BAN
Birtok nagysága

Száma

1-5 kh-ig
5-10 kh-ig
10-15 kh-ig
15-20 kh-ig
20-50 kh-ig
50-100 kb-ig
100-500 kh-ig
500-1000 kh-ig
1000-10000 kh-ig

57430
11000
5025
3658

Összesen:

Területe kh—ban

$-os megoszlás
14,6
9,1
7,1
7,2
15,6
11,3
15,5
6,6

53

124739
78828
64007
64493
141016
102041
148055
61324
116615

84382

901118

100,0

4939
1468
725
86

13,1
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A földreform a megyében kevés helyen hozott gyökeres változáat, mert a felosztható földterület mennyisége nem
volt nagy. Országosan a földterület 34,6 #-át, Szolnok
megyében csak 28,4 %-é.t érintette a földosztás, noha a
földreformot az átlagosnál radikálisabban hajtották végre.
Szolnok megyében a 436.904 lakosból a földhöz juttatottak
száma 32.573, a lakosság 7,5 #-e /országosan 6,6 $/. A
földhöz juttatottak 89 %-ának korábban is volt valamennyi
földje, csupán 4.310 fő nem volt korábban őstermelő. A
földet igénylő, de földhöz nem jutott lakosság egy része
vállalta az áttelepülést az ország azon részébe, ahol
földet kaptak.
44. táblázat
SZOLNOK MEGYE FÖLDBIRTOK VISZONYAI 1947-BEN
Msgnevezés
5 kh-ig
5-20 kh-ig
20-50 kh-ig
50-100 kb-ig
100 kh felett
Összesen:

száma
58893
45708
5299

743
234
110877

A

b i r t o k o k
£-ban
területe /kh/
180465
53,1'
41,2
491251
4,8 Ü< f 155563
0,7
50597 0,2
65349

100,0

943225

#-bai1
19,1 6 í) A 6
52,1 tf-1)
16,5

5,4
6,9
100,0

A birtokviszonyokra a kis- és középparaszti birtokok uralma lett a jellemző.
Korán elkezdődött a közös gazdálkodás a szegényparasztok
körében. Elsőként alakult meg Karcagon a Lenin nevét viselő mezőgazdasági termelőszövetkezet, majd követte ezt a
példát több község is. Döntő változás azonban itt is az
1950-es évek végén következett be.

?(>
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1944-ben a front átvonulása óriási károkat okozott a mezőgazdaságban, amely azt igen lassan heverte ki. A tulajdonviszonyokban bekövetkezett változás elindította a mezőgazdaságot a fejlődés uj utjain. Szolnokon 1950-ben Tisza
Antal néven megalakult az első termelőszövetkezet. Rövidesen ujabb követte. Kezdetben mindkét fiatal termelőszövetkezet igen sok problémával küzdött, a müvelésre alkalmas földterület szétszórtan, kis parcellákban helyezkedett
el. Nem volt sem iga-, sem gépierő, amely a mezőgazdasági
munkákat segitette volna. Hiányoztak a legegyszerűbb mezőgazdasági felszerelések. Állami támogatással, vetőmaggal,
felszerelésekkel kellett segiteni a két termelőszövetkezetet. Meg kellett szokni a közös gazdálkodást. Egyre több
egyéni gazda kérte felvételét a szövetkezetbe. Ennek eredménye lett, hogy 1952-ben egy ujabb termelőszövetkezet alakult Uj Élet néven.
Szolnokon 1959-ben befejeződött a mezőgazdaság szocialista átszervezése, egész sor uj termelőszövetkezet alakult:
a Zagyvamenti Uj Utón Tsz, az Aranykalász Tsz, a Damjanich
Tsz és a Petőfi Tsz.
45. táblázat
A TERMELŐSZÖVETKEZETEK TERÜLETÉNEK ALAKULÁSA
JL
1957.
1958.
1959.

Összes terület
kh
2.534
3.959
7.237

A város területének $-ában
10,5
14,3
35,4

Szántóter.
kh
2.028
2.886
6.483
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46. táblázat
A TERMELŐSZÖVETKEZETI TAGOK SZÁMA ÉS A FÖLDTERÜLET
MEGOSZLÁSA - 1959.
Összes terület
kh

Termelőszövetkezet
Aranykalász Tsz
Damjanich Tsz
Kossuth Tsz
Petőfi Tsz
Szabadság Tsz
Tisza Antal Tsz
Uj Élet Tsz
Zagyvamenti
Uj Utón Tsz

105

Összesen:

Szántó
kh

27

320

250

65
67
53

525

81

540
783
4ll
1.279
1.045
1.127

381
1.012
895
1.003

81

1.030

925

554

6.535

5.724

75

733

1960-ban a kis területen gazdálkodó 6 termelőszövetkezet
egyesült,és jogutódként megalakult a Lenin Tsz. így 1960.
március 31-én Szolnok városában a termelőszövetkezetek
területe és tagjainak száma a következő volt:

^gnevezés
Damjanich Tsz
Kossuth Tsz
Lenin Tsz

£f£

Összeg terület

65
73

715
914

396

5.755

Szántó

69k
769
5.431

Különböző összevonások, egyesítések után a jelenlegi termelőszövetkezetek száma 3 /Damjanich, Vörösmező, Lenin/.
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Jelenleg a megye területén Í0 állami gazdaság, 1 erdőgazdaság, 116 tsz működik. A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok száma 52.677 fő volt 1973-ban, az állami gazdaságok évi állományi létszáma 8.386 fő.
Szolnok város területéből 3 állami gazdaság részesedik;
a Szolnoki Állami Gazdaság a város D-i és DNY-i területén
gazdálkodik, központi majorja "Piroska". A gazdaság területének zöme a városhoz tartozik.
A Palotás! Állami Gazdaság a Zagyva és a Tisza szögletét
uralja, s csak kisebb rész tartozik Szolnokhoz, központja
is Besenyszög községben van.
A Héki Állami Gazdaság a város Tiszántúli részén rendelkezik egy üzemegységgel. Maga a gazdaság Mezőhék központú és
Kunszentmártonig lenyúlik a területe.
A város népességének növekedési arányával nem tart lépést
a mezőgazdasági népesség növekedése. Viszont jól látható,
hogy az iparosodás növekedésével, a megyében elfoglalt helye fokozatosan csökken. Szolnok város mezőgazdasági lakosságának száma napjainkban nem sokat változik. Ezeket az a—
datokat az állami gazdaságok adatai /Palotási, Szolnoki és
a Héki Állami Gazdaság/ némileg módositanák. A három állami gazdaságban 1.861 fő dolgozik.
47. táblázat
A MEZŐGAZDASÁGI NÉPESSÉG ARÁNYA
Év

Szolnok város összlakossága fő

1870.
1949 .
1960 .
1970 .
1973 .

16.115
37.499
48.659
61.559
68.800

Szolnok m.
lakosságá-

nak %—éiban

7,0
8,3
10,5
13,7
15,7

Szolnok v,
mezőgazd.
lakos.szárna

2.872
2.447
2.916

2.882

Szolnok megye
mezőgazd.-i
lakos. ^-ában
20,5
10,8
9,1
k

7

'
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A mezőgazdaság szerkezetének változása
A Közép-liszavidék az acélos búza fő termőterülete volt,
de még ma is a gabonafélék termelésében első helyen a
búza áll, jóllehet uj növényeket is honositott meg a terület.
Szolnok és környékének gazdálkodási színvonala a töröktől visszafoglalt egész területan igen alacsony fokon állott a XVTTT. században. Szolnok lakossága a földet vetésre, szénakaszálásra és legeltetésre közösen használta.
Ebben a században két földművelési rendszer uralkodott.
Az un. első foglalás, melyet földközösségnek is neveztek.
Később pedig a kétfordulós rendszer, ami azt jelentette,
hogy a terület ugarból és müveit területből állott. Szolnokon kezdetben az első foglalás divott, később /1771-ben/
pedig a telkes gazdák egyenlő nagyságura osztják fel a
területeket.
Az 1766-os összeirás, a várost benépesítő lakosság csekély
száma és a környező telkek minősége miatt, nem a holdak
kimérése, hanem az ökrök száma után történt. Ha például
valakinek 6 ökre volt, egész telkes, ha k, akkor fél telkes és ha 2 darab ökre volt, negyed telkes gazdának mondták. Ennek megfelelően az 1766-os állapotok:
58
78
177
313

egész telkes gazda használt
972 köblös földet
fél telkes gazda használt
735 köblös földet
negyed telkes gazda használt 1^63,5 köblös földet
nyolcad teljes gazda haszn. 3170,5 köblös földet.

/Egy köblös földnek neveztek akkora földet, amelyben egy
köböl vetőmagot vetettek. Egy köböl közel 1 holddal azonos./
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171^-ben Szolnok, a kincstári város 8k gazdája búzát 71
holdon, árpát 56 holdon, kölest k7 holdon, zabot 5 1/2
holdon, rozst 2 holdon és kendert 20 holdon termelt. Valószinüleg kukoricát és burgonyát is termeltek, de errSl
nem maradt semmi adat. Nem ismerték a földek trágyázását,
igy a termésátlagok is igen alacsonyak voltak.
1715-ben a város lakosai 1.2*t^ holdat, 1720-ban pedig
1.633 holdat," 1766-ban *t.0l8 holdat, majd pedig k.05Z
holdat müveitek. Árvizek esetén 3.207 hold állt müvelés
alatt. Szolnok lakosságához képest a szántó kevés volt.
Belvizek gyakran árasztották el a legelőket, melyeken főként a Szolnokra járó fuvarosok legeltették állataikat.
A század végén Szolnok környékén megtalálható a szőlőmüvelés is.
1850-ben a szántóföldi terület után szorosan a legelő következik. E magas legelők aránya utal az állattenyésztés
jelentőségére. Örökölte a nagy kiterjedésű legelőket Szolnok az előző századból. A megművelt területnek több mint
egyharmadán terjeszkedtek a legelők. A későbbi folyószabályozási munkák eredménye a szántók térhódítása. A századfordulóra csökken a legelők aránya a szántóterületek
javára, mely a növénytermesztés térhódításával jár együtt.
A XX. század elejére a legelők aránya 10, illetve 8 százalékra csökkent. Ez a későbbiek során már kevéssé módosult.
A város területének mintegy háromnegyed részét foglalják
el a szántók, kiemelkedő még a rétek és a legelők aránya.
Ezek minősége azonban gyenge, vagy a folyók árterén fekszenek, s igy időszakosan vizzel borítottak. Nagyobb változást 1930 és 1960 között tapasztaltunk.
Ez összefügg
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a mezőgazdaság területén bekövetkező változással. Jelenleg is a legnagyobb területet a szántók és a legelők foglalják el. A szántóföldi müvelés a Közép-Tiszavidék területén a mezőgazdasági termelés alapját képezi. Az összes
földterület háromnegyed részére terjed ki.
A szőlő- és gyíúnölcsterületek aránya igen kicsi, a talaj
nem kedvez e növények termőterületének növekedéséhez.
/32. ábra/
Alföldünk erdőben szegény. Még a századforduló idején néhány ezer katasztrális hold volt az erdS. Ez azonban 1930
óta rohamosan csökken. Az összes erdőterület nagyon kicsi,
a terület 1,5 %-á.t adja.
A rét- és legelőgazdálkodás elterjedtsége kedvez az állattenyésztésnek. Még a XIX. században e területre alapozott állattenyésztés fontosabb volt a növénytermesztésnél.
Később viszont rohamosan csökkent e terület nagysága, amely összefüggésben volt a szántóföldi területek növekedésével. És valójában ez adta meg a terület vetésszerkezetének és a szántóföldi növénytermesztés fő arányainak kialakulását is.
Mivel az egész Közép-Tiszavidéken az éghajlat és a talajminőség a kalászosoknak kedvez, itt a fő termék a búza,
de felzárkózik mellé a kukorica, a takarmánynövények és
az ipari növények is.
A gabonafélék magas vetésterületi aránya /97,6 %, 66,1 %
és 5^,6 %/ között változik. Eleve megszabja a terület specializációjának irányát. Az összes gabonafélék vetésaránya
az elmúlt negyven évben majdnem a felére csökkent. Ha öszszevetjük a kenyérgabona 1931. évi és 1960. évi adatait,
a csökkenés óriási. A takarmánygabona viszont nem csökkent,
sőt 1973-ban 1970-hez viszonyítva emelkedett /33. ábra/.
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32. ábra
SZOLNOK VÁROS FÖLDTERÜLETÉNEK MEGOSZLÁSA MŰVELÉSI ÁGAK
SZERINT 1895-TÖL

í\
1962.

4973

keft, gyümölcsös, szolé
vét, (eqeió

«

-
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33-übrQ. SZOLNOK VÁROS FONTOSABB SZÁNTÓ FÖLDI
NÖVÉNYEINEK VETÉSTERÜLETE ES TERMÉSÁTLAGA
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Éghajlati, de főleg a talajviszonyok biztosítják a kenyérgabona vetésterületének magas arányát. Ezen belül
is a búza vezet.
Összevetve Szolnok mezőgazdasági termelőszövetkezeteit,
az állami gazdaságokkal, az utóbbiak jóval nagyobb területet vetettek be búzával. A takarmánygabonák közül a
kukorica emelkedik ki. Ez a terület állattenyésztésével"
függ össze. A zabtermelés fokozatosan elmarad. Ipari nö-T
vényekben nem bővelkedik Szolnok és környéke. Legfontosabb ipari növényünk a cukorrépa. Vetésterületének aránya fokozatosan emelkedik. MLg a felszabadulás előtt

""

0,7 %-ot tett ki, addig 1973-ban 6,4 #-ot.
A napraforgó termőterülete általában ingadozó. Ipari növények közül olajlen termelésével a mezőgazdasági termelőszövetkezetek, repcemag termeléssel pedig a Szolnoki ~*
Állami Gazdaság foglalkozik.
Összességében az ipari növények termőterületének aránya
növekszik,
A zöldségfélék területe is főleg Szolnok mezőgazdasági
termelőszövetkezeteinek szántóterületén belül található.
Nagyarányú fellendülését láthatjuk.
Szolnok környéke nem burgonyatermelő vidék, de a helyi
szükségletekre termelnek nem nagy mértékben, ingadozó területtel.
.—-,-.„ _., ___..
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48. táblázat
A FONTOSABB SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK VETÉSARÁNYA
Megnevezés

1931.

1960.

1970.

1973.

Búza
Róza
Kenyérgabona összesen
Árpa
Zab
Kukorica
Takarmánygabona ossz.

58,8
59,0
10,5
2,6
25,5
38,6

24,9
1,9
26,8
9,5
1,9
27,9
39,3

37,4l
37,4
3,5

4o,4
4o,4

GABONA ÖSSZESEN

97,6

Cukorrépa
Napraforgó
Dohány
Olajlen

0,2

0,8

0,1

-

9,3
12,9

13,4
14,2

66,1

50,3

54,6

0,7
-

3,4

3,5

6,4

2,0

2,2

0,8

0,5
-

-

-

-

1,3

IPARI NÖVÉNYEK ÖSSZESEN

0,7

5,9

5,7

8,5

Burgonya
Zöldség összesen
Szálas, lédua
takarmány Összesen
Egyéb

0,6

Ve tétlen terület
ÖSSZES SZÁNTÓ

2,2

1,2

0,1

0,6

5,1

3,0

1,1

14,9
8,5

14,1
9,1

30,0
1,4

-

1,8

14,5

2,4

100,0

100,0

100,0

-

-

100,0

•

A szálas és lédus takarmányok területe szinte megkétszereződött. Külön vizsgálva az állami gazdaságok fontosabb
szántóföldi növényeinek vetésarányát, az alábbi képet kapjuk.
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49. táblázat
AZ ÁT.T.AMT GAZDASÁGOK FONTOSABB SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEINEK
VETÉSARÁNYA - 1973. /$/
Búza
Rizs
Kukorica
Cukorrépa
Lucerna

40,7
3,1
14,5
7,0
25,4

Egyéb évelő takarm.
4,6
Burgonya
0,1
Zöldségfélék
0,6
Vetétlen terület
4,0
Összes szántó:
100,0 %

Egyes szántóföldi növények vetésszerkezetének százalékos megoszlása sokban hasonlít a termelőszövetkezetek vetésterületének arányához. A termelőszövetkezetek vetésszerkezete azonban az állami gazdaságokénál változatosabb.
Érdemes az 1973. évi szántóföldi növények vetésarányát öszszevetni a Szolnok megyei adatokkal. Gabonafélék területén
5 $-os a lemaradás, mig ipari növények területén közel azonos. Szálas- és lédustakarmányok területe magasan megelőzi a megyei átlagot. Zöldségfélék tekintetében is 2 %kai nagyobb a vetésterület a megyei átlagot tekintve.
A szántóföldi növénytermesztés eredménye növényenként változik. Az átlagos hozamok Szolnok környékén nem maradnak
el az országos átlagtól.
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50 táblázat
A FONTOSABB SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK TERMÉSHOZAMAI /q/kh/
Megnevezés

1931.

1960.

1970.*

1973.
36,2

Búza

5,8

15,6

13,5

Rozs

4,9
4,9
3,5
5,7

10,7
18,6

9,6

10,7

4,1

23,6
94,0
24l,0
12,4
16,7

25,5
89,9
191,2
7,6
49,2
62,3

Árpa
Zab
Kukorica
Burgonya

24,9

Cukorrépa

71,0

Napraforgó
Szálastakarmány
Zöldségfélék

-

32,0
-

51,8
184,9
260,9
11,7
85,6

A csapadékhiány ellenére állandóan emelkednek a fontosabb
növények terméshozamai. Összevetve a terméshozamot a termőterülettel, nem feltétlenül szükséges a terméshozem növekedéséhez a termőterület növekedése. Sőt a búza esetében
csökken a termőterület, ugyanakkor a termésátlag növekszik. Az állami gazdaságok 1973• évi termésátlagai még inkább bizonyítják ezt. Hiszen a terméshozam búzából 33,4
q/kh, 47,6 q/kh és 45,0 q/kh között váltakozik. Természetesen az állami gazdaságok vetésszerkezetének arányában és
a terméshozamban is a cukorrépa vezet /3O1,8 illetve 278,8
q/kh/. Az állami gazdaságok a búza, a cukorrépa és a kukorica termelés területén vezetnek.
Termésmennyiség és az átlagos hozam tekintetében is kiugró
az 1972-es év. A terméshozamok növeléséhez a korszerű agrotechnika minőségi vetőmagokat is igényel. Ezeket eddig máshonnan szerezték be a gazdaságok. A Vetőmagtermeltető VálAz 1970-es adatok a nagy árviz okozta károkat tükrözik.
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lalat Szolnokon egy uj, évi 1200 vagon kapacitású vetőmagtisztitó üzemet létesít. Az elektromágneses eljárással működő gépsorok válogatják, tisztítják majd a magvakat, melyekkel elsősorban a megye mezőgazdasági üzemeit
látják el. A beruházás megvalósulása a befejező stádiumban van, s 1975-ben adják át rendeltetésének a korszerűen felszerelt üzemet.
A szálas- és lédus takarmány termőterületének és terméshozamának emelkedése feltételezi az állattenyésztés jelenlétét is a vizsgált területen.
A XVIH, században a növénytermesztésen kivül annál jóval
jelentősebb állattenyésztést is folytattak.
51. táblázat
ÁLLATTENYÉSZTÉS SZOLNOKON ÉS KÖRNYÉKÉN A X V H I . SZÁZADBAN
Megnevezés

1714.

Ló
Ökör
Tehén
Tinó és üsző
Borjú

52
116
87
36
81

Juh

167

Sertés

102

1766.
801

638
552
831
2776
176
I

A XVTU. század folyamán fellendült a szarvasmarha- és juhtenyésztés, amit a nyugat-európai piacok igénye is táplált.
A sertéstenyésztésnél nem tapasztalható jelentős növekedés.
Ennek az az oka, hogy ebben az időben a sertéseket még főként makkoltatva hizlalták, és Szolnok környékén kevés
tölgyerdő volt.
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A XIX. század folyamán az ország gazdasági vérkeringéséhoz igazodva fejlődött a Közép-Tiszavidék. Fejlődött a
növénytermelés és az állattenyésztés is.
A legelők aránya utal az állattartás jelentőségére. Főleg a Tiszamelléki pusztákat lepték el a gulyák. Az 1850.
évi összeirás szerint: 1.519 darab lovat, 897 ökröt és
birkát, 510 tehenet, 5.266 juhot tartottak.
52. táblázat
A SZÁMOSÁLLAT-ÁLLOMÁNY MEGOSZLÁSA SZOLNOKON /darab/

Év

S zárva s marba

Ló

Sertés

Juh

1931.
1960.

2.765

1.702

4.266

1.956

505

186

1.070

1.551

1970.

1.803
3.122,2

103

3.753

3.1^7

7.12^,5

2.299,5

1973. x
X

71,7

1 9 7 3 . március 31. és december 31. hónapok átlagát alapul
véve.

A szarvasmarha-tartás közepesnek Ítélhető meg városunkban.
Jelentősebb volt a felszabadulás előtt a kiterjedt legelők miatt. Általában a tartás tej-hus hasznosítású. Ugyanis 1973-ban a teljes szarvasmarha állományból a vágómarha
állomány 1.187 darab, és ezzel egyidejűleg a tejtermelés
13.679 ni volt. Összefügg a szarvasmarha—tartás jelentősége a szántóföldi növénytermesztés vetésszerkezeti arányával.
Az állatállományon belül még nagyobb szerepe volt a XX.
század elején a lónak, mint igás állatnak. De Szolnokon
még ebben az időben a fuvarozást is főként lovakkal végezték. A nagy munkaerőkinálat a mezőgazdaság gépesítését is
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visszafogta. Csak 1960 óta csökkent rohamosan a lóállomány, amelyet a gépesítés gyors fejlődése ia szorgalmazott.
A sertéstartás a legjelentősebb ágazat az állattenyész- .,
tésen belül. Ez ugyan nem olyan régi keletű, de már a
30-as években is kétszerese volt a szarvasmarha-állománynak. Ugrásszerű emelkedése szinkronban van a kukorica ve —
tésarányának növekedésével. Napjainkban főleg a hússertések tenyésztése az általános. 1973-ban a tenyésztett sertésállomány 93,4 %-a vágósertés volt.
A juhtenyésztés a múlt század első felében a magyar mezőgazdaság egyik legfontosabb ágazata. De fokozatosan viszazaesett. Szolnok térségében nem tul nagy ingadozást mutat. Főleg hus, gyapjú és bárány hasznáért tenyésztik. A
vágójuh legnagyobb százaléka bárány, főleg külföldi piacokra szállitják. Szolnok gyapjutermelése mindössze 2,1 %
a megye átlagában.
Fontos szerepet játszik az állattenyésztésben a baromfitenyésztés. Szolnok környékén e területen az állami gazdaságok vezetnek. Az állami gazdaságok tyúkot /2O.868 darab/,
kacsát /40.552 darab/ és pulykát /28.420 darab/ tenyésztenek. E magas tenyésztési átlagra épült Szolnok megye baromfifeldolgozó ipara, valamint tojástermelése is.
Az állattenyésztésben is változást okozott a nagyüzemi gazdálkodás. A hajdani "rideg marhatartás"-tói nagyon messzire került a korszerű zártrendszerű állattenyésztő kombinát,
amely a megyében is mindinkább teret hódit. A háztáji gazdaságok állattartására ma még szükség van, de például a baromfifarmok termelését meg sem közelitik a háztájiból származó baromfi-termékek.
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Az állattenyésztés korszerűsödése először a baromfitenyésztésben tört utat. 1957-ben kozdte meg működését a
baromfikeltető állomás. 1962-ig csak a háztáji igényeket
elégítették ki. 1962-bon összevonták a megye többi tanáosi kezelésben lévő keltetőállomásával és vállalattá
szervezték. Ez a vállalat 6 telephelyén ki tízezer darabos keltetőgóppel dolgozott és elsősorban a Baromfiipari
Országos Vállalatnak /BOV/ szállította csibéit. 1968-tól
a vállalat osibóit közvetlenül értékesiti és nemcsak a
BOV-nak, de a termelőszövetkezeteknek, szakcsoportoknak,
fogyasztási szövetkezeteknek és háztáji gazdaságoknak is
szállít. A fejlesztések eredményeként 1970-ben több mint
9 millió csibét értékesítettek.
1971-től a szolnoki keltetőállomás a 3 termelőszövetkezet
közös vállalata lett, s feladata a 3 termelőszövetkezet
törzsállományának fejlesztése, s a növekvő igények kielégítése. Egyes állomásait szakosították, és kacsát, libát,
pulykát is keltetnek. A tulajdonos termelőszövetkezetek
baromfi tartása fellendült, ami a város tojás- és baromfihús-ellátásában is jótékonyan érezteti hatását.
A baromfitartás mellett korszerűsödött a sertés és a
szarvasmarhatartás is. A növekvő állatállomány ellátását
a takarmánytermelő területek növekedése kiséri, a legeltetés visszaesett és csupán a juhtenyésztésben játszik
még ma is jelentős szerepet. A termelt takarmánynövényeket egyéb szükséges tápanyagokkal és vitaminokkal dusitva
keverőüzemekben készítik elő a gazdaságok számára. Az állatokat korszerűen felszerelt istállókban tartják, illetve
hizlalják. Enélkül a lakosság megnövekedett hus- és állati
termékek iránti igényét nem tudnák kielégíteni. A korszerű
állattartás úttörői az állami gazdaságok, de Szolnokon a
termelőszövetkezetek is rátértek már a korszerű állattartás útjára.
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A halászat jelentőségének és szerepének említése nélkül
nem lenne teljes az őstermelői tevékenység képe. Hajdan
a lakosság ellátásában kiemelkedő szerepe volt a folyókon és az ártereken folytatott halászatnak. A Tisza vizének más irányú hasznosítása, a növekvő szennyeződés
nem kedvez az élővilágnak. A halállomány ritkul,és a halászat erősen lecsökkent. Ennek ellenére a Felszabadulás
Halászati Szövetkezet 113 főnyi dolgozója hozzájárul ahhoz, hogy a város lakosságának étkezése változatosabb
legyen) az évi 3.083 q összes halfogásával.
Az utóbbi évtized során az állami gazdaságok /Héki és a
Palotás!/ a megye területén /Holt ágakban, laposokban/
több helyen is halastavakat létesítettek, de a hosszabb
ideig elárasztott rizsföldeken is tenyésztenek halat
/nemcsak étkezési célokra, hanem takarmánykeverékek egyik
adalékának is/.
Az eddigiek Szolnok város mezőgazdasági termelésének fő
szerkezeti vonásait és szinvonalat mutatták be.
53. táblázat
100 HA MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETRE JUTÓ ÁLLATSÜRÜSÉG /darab/
Év
1960.
1970.
1973.

Szarvasmarha
23,6
26,0
30,0

Sertés
82,1
56,0
59,0

Baromfi
384
282
192
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5^. táblázat
A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS SZÍNVONALA - 1973.

Év
1970.
1973.

Halmozott torm.
érték - millió
forint

Bruttó jőve—
delem - -nillió forint

102.275
190.432

1 mezőgazdasági
lakosra jutó jöv.
1000 forint

39.866
59.888

105.698
115.571

A halmozott termelési értéket főleg a növénytermesztés
adja, ezen belül is kiugrik a búzatermelés, a zöldtakarmányliszt- és a kukoricatermelés. Mindhárom ágazat erősen gépesített. Ezzel összefüggésben van az egy mezőgazdasági lakosra jutó jövedelem magas aránya is.
E termelési szinvonal kialakulását igen sok tényező befolyásolja. Ezek közül a mezőgazdaságban dolgozó munkaerőt, általa teljesített munkaidő megoszlását és a megművelt terület technikai felszereltségét vizsgálva juthatunk el a kivánt eredményhez.
55. táblázat
SZOLNOK VÁROS MEZŐGAZDASÁGI TSZ-EK DOLGOZÓI - 1973.
T
a
g
Nyugdijasok
járadék nélkül
Férfi
Nő
580

5
k
Nyugdijasok és
járadékosok
Férfi
Nő

129

68

9

Állandó al- Időszaki al— Család— Szakm, Össze- Szolnok m.
kalinazottak
kalmazottak tagok
tan.
sen
mg-iban f.
Férfi
Nő
Férfi
Nő Férfi Nő Férfi Nő
;&-ában
95

91

7

20

6

13

3

-

1021

1,9
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1960-as évek végén 22-23,000 m - t is elérte. Jelenleg - a
megnagyobbodott gazdaság területén - 125.000 m fát termelnek ki.
A tulajdonképpeni faipar /fafeldolgozás/ a saját kitermelésből származó faanyagot dolgozza fel elsődleges faipari
alapanyaggá. A papirfát és a tűzifát pedig a gazdaság értékesíti.
1963 végén indult be a szajoli fafeldolgozó üzem, mely szovjet import fenyőt is feldolgoz, és elsősorban gyümölcs-tároló ládákat gyárt. A pusztavacsi fafeldolgozó üzem az akácállomány feldolgozását végzi - nyers parkettát, lécet, félkész hordódongákat, rakodó lapelemeket, stb. gyárt. A nagykőrösi ládagyár hagyományos terméke a láda, de más faipari
termékeket is előállit.
Az erdészetek gépeinek javitását és karbantartását a gépja—
vitó segédüzemek látják el Budapesten és Szolnokon.

Vizgazdálkodás az Országos Vízügyi Hivatal irányítása alatt
a Tisza—völgy középső szakaszához tartozó területen komplex
vízgazdálkodási feladatokat végez. Működési területe a Ti—
szafüred és Csongrád közötti folyószakasz és 7.126 km —nyi.,
túlnyomórészt sikfekvésü, csapadékkal gyéren ellátott ártér. A jelenlegi formájában 20 éve működő szervezet feladatai kiterjedtek és szerteágazók. Tevékenységi körébe tartozik a jelentősebb vízfolyások kezelése és az azokon szükséges vizi munkák végzése; a közcélú vizi létesítmények megvalósitása és kezelése; de a beruházási-, a műszaki tervezési és a kivitelezési munkák végrehajtása is; az ár- és a belvizek, továbbá a vizszennyeződési ártalmak elleni hatékony
védekezés irányítása.
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A mólyfekvésü területen gyakran magas és tartós az árvíz,
nagykiterjedésü a belvizekkel boritott terület. A tenyészidő csapadékának sokévi átlaga 3l6 mm, ami a növények vízigényét nem elégíti ki.
A folyók - Tisza, Zagyva, Hárma s -Kí3rö s, Hortobágy, Beretytyó — mentén 655 km bosszú a védvonal, a mögöttes ártér
p

kiterjedése közel 4.200 km . A kiépített töltések hossza
566 km. Az igazgatósághoz tartozó erdőterület 5-731 ha,ebből 2.300 ha-nyi a gátakat védi a hullámveréstől.
o

A belvízvédelmi feladatokat

6.449 km

kiterjedésű

területen

k e l l e l l á t n i . A 4.300 km hosszú lecsapoló—csatornahálózaton
o

a beépített belviz-szivattyu kapacitása 102,45 m /sec,
o

s ez

szükség esetén 17,7 m /sec. kapacitású mozgó szivattyúval
egészül ki.
„
1972-ben az öntözésre berendezett terület 138.204 kh /csőkutakból, helyi vizekből kb. 12.200 kh/ volt. Az öntözött terület 1968-ban volt a legnagyobb kiterjedésű. 1970-ben 23.455
kh-on, 1972-ben 26.600 kh-on rizst öntöztek. Az igazgatóság
területén 1970-ben összesen 3.379 kh-on 31 halastó volt.
Az igazgatóság működési területén valósul meg a Tisza II.
vízlépcső és öntözőrendszer. Teljes kiépülése után 524 ezer
kb válik öntözhetővé /Szolnok megye területén ebből 260 ezer
kh/; évente 106 millió kWó villaraosenergiát szolgáltat. A
nagy kiterjedésű víztározó terület alkalmas lesz üdülési és
sportolási célokra is. Ezen kivül a körösvölgyi és tiszalöki
öntözőrendszerek továbbfejlesztését is lehetővé teszi.
A nagykiterjedésü területen folyó szerteágazó vízgazdálkodási
munkákat 2.250 főnyi dolgozóval látja el a szolnoki központú
igazgatóság. Szolnokon az igazgatóság és a központi gépjavító
üzem működik.
x xxx x
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a fizikai munkát könnyitő nagy teljesítményű gépek. Az
éghajlat kedvezőtlen vonását - az aszályosságot - öntözéssel korrigálják. A Tisza I. és Tisza II. vízlépcső
üzembehelyezésével az öntözhető terület Szolnok megye e—
géaz területére kiterjedhet. Az öntözőmüvek kiépítése
nem olcsó beruházás, azonban bosszú távon realizálódik.
Az öntözött területek kiterjedése előbb gyors iramban
növekedett, csupán az utóbbi csapadékosabb évek alatt esett vissza.
58. táblázat
SZOLNOK VÁROS MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐSZÖVETKEZETEINEK
FONTOSABB ÖNTÖZÉSI ADATAI TERÜLETI RÉSZLETEZÉS SZERINT
1968-tól 1973-ig
Megnevezés

1968.

Az öntözött
1230
terület kh
Ebből szántó kh
9^5
285
rét-legelő kh
A szántóból
szálastakarmány kh 235
Zöldségféle kh
390

1969.
501
251
250

1970.
25
25
-

ko
181

25

1971.

1972.

355

921

135

665,5
255,5

220

37

67,7

38

36l.it

19731358,8
999,2
359,6
69,5
679,^

Igen elterjedt az öntözés az állami gazdaságokban. 1973-t>an
csupán a Héki Állami Gazdaság 2888,0 kh területet öntözött.
1973—ban az állami gazdaságok összes mezőgazdasági területének 21,8 %-át öntözték, ugyanakkor a termelőszövetkezetek
a területüknek csak 10,8 %-é.t.
A megye területén az öntözés elterjedésének kezdeti időszakában honosították meg a rizstermelést /1950-es évek elején/, és az öntözött terület terjeszkedése a rizstermelés
terjedésével arányos volt. Később mérsékelték a rizs területi terjeszkedését .és más kultúrákban is alkalmazták az
öntözést.
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A terméshozamok tartásához, de még inkább a növeléséhez szükséges a talaj termőerejének megtartása. Napjainkban a termésátlagok magasabbak a felszabadulás előttieknél. A növekvő állatállomány sem volna képes elegendő szervestrágyával ellátni a mezőgazdaságot, egyre
nagyobb szükség van műtrágyára.
59. táblázat
SZOLNOK MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐSZÖVETKEZETEINEK ISTÁLLÓÉS MŰTRÁGYÁZÁSA - 1968-tól 1973-ig
™
un
Megnevezés
Összes szerves
trágyázott ter.
Ebből szántó
Összes mütrágyázott terület
Ebből szántó

Összesen
Ebből szántóra

1968.

1969.

1970.

1971.

1972.

1410
1200

1894
1894

1681
1681

1559
1559

1253
1235 ,5

9516
9312

9115
8895

9835
9582

10479
10259

1973.
926,2
874,1

9682,4 10342,8
9428 ,8 10016,1

Felhasznált műtrágya-mennyiség t-ban
2454
1909
2569
1315 1346
1299
1884
2321
2522
1338
1267
1295

A szervestrágyázott terület nagysága átmenetileg csökkent
/1973. évben/, viszont növekedett a mütrágyázott terület
nagysága. Igen magas a mütrágyázott területből a szántók
aránya, amit Szolnok környékén a növénytermesztés jelentősége indokol.
Az állami gazdaságok helyzete e téren is hasonló az öntözéshez. Mindhárom állami gazdaság igen nagy területet lát
el szerves—, illetve műtrágyaval. Szerves trágyával közel
3.190 kh—at /e terület több mint háromszorosa a mezőgazdasági termelőszövetkezetek szerves trágyázott területének/.

-

A mütrágyázott
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terület nagysága

23.641 kh volt, ami a

ter-

melőszövetkezetek területének kétszerese.
A gépesítés foka magaa a z állami gazdaságokban. A 60-as
vektől kezdve egyértelmű emelkedés

é-

tapasztalható a g é p e s í -

tés t e r ü l e t é n . A l e g u t ó b b i é v e k b e n a t r a k t o r o k száma S z o l nok t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e i b e n

94 darab, az állami

gazdaságok-

ban 157 d a r a b v o l t . A t e h e r g é p k o c s i k száma 2 1 , a z
gazdaságokban

25 d a r a b , s a z e h h e z k a p c s o l ó d ó

állami

pótkocsik

szá-

ma p e d i g 1 3 8 d a r a b , i l l e t v e

240 darab. Ha külön

választva

vizsgáljuk a növénytermelés

és á l l a t t e n y é s z t é s g é p e i t , m e g —

állapithatjuk, hogy sokkal magasabb a növénytermesztésben
gépek s z á m a mind a t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k b e n , mind a z

a

állami

gazdaságokban.

Korszerű öntözéshez szükség van különböző szivattyúkra, m e lyet mind a z á l l a m i g a z d a s á g o k , m i n d p e d i g a

termelőszövet-

kezetek b e s z e r e z t e k . Az á l l ó e s z k ö z ö k é r t é k é n e k n ö v e l é s e
dekében s z ü k s é g v a n é p i t ő i p a r i és f ö l d m u n k á t v é g z ő
i s . Noha m e g y e i s z i n t e n

jónak m o n d h a t ó S z o l n o k

ér-

gépekre

termelőszö-

vetkezeteinek, illetve állami gazdaságainak gépesítése, mégis igen sok t e n n i v a l ó v a n e z e n a t e r ü l e t e n is éppen
mint a t r á g y á z á s és ö n t ö z é s

területén. Különösen

ezt a m e z ő g a z d a s á g i l a k o s s á g s z á m á n a k r o h a m o s

ugy,

indokolja

csökkenése.

Erdőgazdálkodás
A földreform során 1948-ban állami tulajdonba került volt
radalmi és k ö z s é g i e r d ő k és c s e m e t e k e r t e k k e z e l é s é r e

u-

és f e n n -

tartására S z o l n o k m e g y é b e n k é t e r d ő g o n d n o k s á g a l a k u l t : A b á d —
szalókon és S z o l n o k o n . 1 9 5 0 - b e n a k é t e r d ő g o n d n o k s á g ö s s z e vonása r é v é n

jött létre a, 4.376 ha t e r ü l e t ű S z o l n o k

megyei

Állami E r d ő g a z d a s á g . Az ö s s z t e r ü l e t b ő l c s a k 3.900 ha a z e r dő, a többi r o s s z m i n ő s é g ű p a r l a g v o l t .

\.»- •'

V—r.

•• — >
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A gazdaság legfontosabb feladata az erdősítés. A mezőgaz;- •
daság szocialista átszervezése során a tanácsi szervek u—
jabb területeket adtak át erdősítésre. 19ő2-re a Szolnok
megyei Erdőgazdaság területe 12.300 ha-ra növekedett. Az
Erdőgazdaság erdősítési munkája eredményeként 1970—ben a
megye erdősültsége már 4 % /az 1948. évi 0,7 $-kal szemben/.
1970-ben a Szolnok megyei Állami Erdőgazdasághoz csatolták
a szomszédos Erdőgazdaságok területét és megalakították a
Nagykunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságot Szolnok központtal. A gazdaság területe jelenleg 41.000 ha. A Szolnok
megyei 5 erdészethez csatolták a mendei, a csévharaszti, a
ceglédi, a pusztavacsi, a ráckevei erdészeteket, a budapesti jegenyefasor! gépjavító üzemet, a nagykőrösi ládagyárat
és a pusztavacsi fafeldolgozó üzemet. A gazdaság 14 erdészeti üzeme összesen 3.000 dolgozót foglalkoztat.
A Nagykunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság központja Szolnokon van, 9 erdészete pedig Tiszafüreden, Kisújszálláson,
Kunszentmártonban, Szolnokon, Cegléden, Mendén, Csévharaszton, Pusztavacson és Ráckevén található. 2 fafeldolgozó tízemé Nagykőrösön és Pusztavacson, 2 gépjavító üzeme Budapesten és Szolnokon működik.
Az önálló gazdálkodású vállalatnak egyaránt vannak mezőgazdasági— és ipari jellegű üzemei.
A mag— és csemetegazdálkodás, erdőművelés, a mezőgazdasághoz
kapcsolódik inkább.
A fakitermelés a Tisza U . vízlépcső és tározó megépítéséhez
kapcsolódva előtérbe került, mert a tározó területén lévő erdőt le kellett vágni, mielőtt feltöltik vizzel. Ezzel az erdőállomány területe és állománya jelentékenyen csökken. 1955—
ben még a fakitermelés alig haladta meg az évi 6.000 m - t , az
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1960-as évek végén 22-23.000 m - t is elérte. Jelenleg - a
megnagyobbodott gazdaság területén - 125.000 nr fát termelnek ki.
A tulajdonképpeni faipar /fafeldolgozás/ a saját kitermelésből származó faanyagot dolgozza fel elsődleges faipari
alapanyaggá. A papirfát és a tűzifát pedig a gazdaság értékesiti.

"

1963 végén indult be a szajoli fafeldolgozó üzem, mely szovjet import fenyőt is feldolgoz, és elsősorban gyümölcs-tároló ládákat gyárt. A pusztavacsi fafeldolgozó üzem az akácállomány feldolgozását végzi - nyers parkettát, lécet, félkész hordódongákat, rakodó lapelemeket, stb. gyárt. A nagykőrösi ládagyár hagyományos terméke a láda, de más faipari
termékeket is előállit.
Az erdészetek gépeinek javitását és karbantartását a gépjavitó segédüzemek látják el Budapesten és Szolnokon.

Vizgazdálkodás az Országos Vizügyi riivatal irányítása alatt
a Tisza-völgy középső szakaszához tartozó területen komplex
vízgazdálkodási feladatokat végez. Működési területe a T i szafüred és Csongrád közötti folyószakasz és 7.126 km -nyi,
túlnyomórészt sikfekvésü, csapadékkal gyéren ellátott ártér. A jelenlegi formájában 20 éve működő szervezet feladatai kiterjedtek és szerteágazók. Tevékenységi körébe tartozik a jelentősebb vízfolyások kezelése és az azokon szükséges vizi munkák végzése; a közcélú vizi létesítmények megvalósítása és kezelése; de a beruházási-, a műszaki tervezési és a kivitelezési munkák végrehajtása is; az ár- és a belvizek, továbbá a vizszennyeződesi ártalmak elleni hatékony
védekezés irányítása.
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A mélyfekvésü területen gyakran magas és tartós az árviz,
nagykiterjedésü a belvizekkel borított terület. A tenyészidő csapadékának sokévi átlaga 316 mm, ami a növények vízigényét nem elégíti ki.
A folyók - Tisza, Zagyva, Háruras-KUrös, Hortobágy, Beretytyó - mentén 655 km bosszú a védvonal, a mögöttes ártér
kiterjedése közel 4.200 km . A kiépített töltések hossza
566 km. Az igazgatósághoz tartozó erdőterület 5.731 ha,ebből 2.300 ba-nyi a gátakat védi a bullámveréstől.
o

A belvízvédelmi feladatokat 6.449 km kiterjedésű területen
kell ellátni. A 4.300 km hosszú lecsapoló—csatornahálózaton
a beépített belviz-szivattyu kapacitása 102,4-5 m /sec, s ez
szükség esetén 17,7 m /sec. kapacitású mozgó szivattyúval
egészül ki.
1972-ben az öntözésre berendezett terület 138.204 kb /csőkutakból, helyi vizekből kb. 12.200 kb/ volt. Az öntözött terület 1968-ban volt a legnagyobb kiterjedésű. 1970-ben 23.455
kh-on, 1972-ben 26.600 kh-on rizst öntöztek. Az igazgatóság
területén 1970-ben összesen 3.379 kb-on 31 halastó volt.
Az igazgatóság működési területén valósul meg a Tisza II.
vízlépcső és öntözőrendszer. Teljes kiépülése után 524 ezer
kb válik öntözhetővé /Szolnok megye területén ebből 260 ezer
kb/; évente 106 millió kWó villamosenergiát szolgáltat. A
nagy kiterjedésű víztározó terület alkalmas lesz üdülési és
sportolási célokra is. Ezen kivül a körösvölgyi és tiszalöki
öntözőrendszerek továbbfejlesztését is lehetővé teszi.
A nagykiterjedésü területen folyó szerteágazó vízgazdálkodási
munkákat 2.250 főnyi dolgozóval látja el a szolnoki központú
igazgatóság. Szolnokon az igazgatóság és a központi gépjavító
üzem működik.
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XNTFR AS TRUKTUR A

Szolnoknak a településhálózatban betöltött szerepköre a
termelő funkciókon /ipar, mezőgazdaság/ kivül a kiszolgáló és ellátó tevékenységek sorának szervezésén és lebonyolításán alapszik. Az infrastruktúra ágainak és egyes e—
leméinek fejlettsége nem egyenletes.
A kereskedelem és forgalmi /szállítási/ tevékenység mindig fontos alkotóelem volt, s együtt fejlődött a várossal.
Nem uj keletűek az egészségügyi és kulturális funkciói sem,
bár az előzőeknél fiatalabbak, A városi népesség növekedésével az igények összetettebbek lettek, s a funkciók ujabb
elemekkel bővültek.
A városi lakosság életkörülményeinek fejlettségét leginkább
meghatározó infrastrukturális elem — a lakásállomány menynyiségi és minősági helyzete, a kommunális ellátottság állapota /villany, gáz, vízvezeték, valamint a szennyvizeIvezető csatornahálózat, a kiépitett utak hossza, stb./ terén
ma még nem kielégitő a helyzet. Ez azonban gyors iramban
fejlődő vidéki városainknál általános.f.~Az utóbbi másfél évtized nagyobb volumenű fejlesztése a növekvő igényekkel nehezen tud lépést tartani, s e rövid idő alatt nem volt képes a múlt minden súlyos örökségét kijavitani. A következő
évek feladata az infrastruktúra olyan méretű kifejlesztése,
hogy mind a lakosság, mind a termelő és egyéb intézmények
igényeit maradéktalanul kielégítse.

Közlekedés
A közlekedési utvonalak kialakítását a gazdasági, társadalmi tényezők mellett a természeti adottságok is meghatározzák.
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Szolnok vámosnak az országos közlekedésben elfoglalt helyzete ősidők óta jelentős. Hiszen a megyén keresztül vezet
a kelet-nyugati irányú, illetve az észak-déli irányú szállitási ter-g-öly. A vízrajzi adottságok, a tiszai átkelőhelynek utgyüjtő hatása biztosította nemcsak a város, hanem a
fejlett közlekedési hálózat kialakulását is.
Az elmúlt századokból örököltük közlekedési hálózatunkat,
amire jellemző: "1766-ban már van postaállomás Szolnokon,
ugyanis itt vezetett az egyik fővonal, t.i. a Buda-DebreeenKolozsvári postavonal."
Ennek az ősi útvonalnak állomásai Buda-Soroksár-Ócsa-InárcsÖrkény-Cegléd-Abony—Szolnok. Szolnoktól keletre Törökszentmiklós—Bánhalma—Karcag—Nádudvar—Szoboszló-Debrecen - tovább
Nagyvárad felé. Az ősi poatai útvonal hatására alakul ki a
vasútnak, illetve a közutnak a mai főtengelye. Abban az idoben Szolnokon még nem volt leadó- és elosztóállomás. Hetenként csak kétszer mehetett a posta Buda felé, és ugyanannyiszor Debrecen felé. Vasutak hiányában a posta nemcsak
levél- és csomag-, hanem személyszállítással is foglalkozott. Az 1766—os összeírás Szolnokon két postamestert jegyez, kiket a város fizetett és csak cserében intézték a
szállítást lovaikkal.
A XIX. század közepén - a Tisza szabályozása után - a gőzhajózás megindulása, majd a vasút üzembe helyezése Szolnok
forgalmi helyzetét nagymértékben javította.
Szolnok közlekedésében a vasútnak hagyományai vannak. Időben ugyan a viziutak kihasználása megelőzi, de súlyát tekintve a vasúti közlekedés a jelentősebb. Az első magyar
gözvasut-vonal megnyitása után /l846/ hamarosan átadták
/18Í+7. szeptember 1./ az ország második, Pest—Szolnok közötti, vasutvonalát. Az Osztrák—Kagyar Állanrvasut Társaság megkezdte a Pest-váci vonalhoz csatlakozó - egyrészt a Bécsig,
másrészt a Szolnokig vezető - vasutvonalak kiépítését. Nem
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volt ok nélküli a Társaság választása, hiszen az Alföld
termékeit összegyűjtő természetes szállítási útvonal nyomán indult meg e vonal megépítése, mely lehetővé tette a
mezőgazdasági termékek Bécsig történő szállításának gyorsabb lebonyolítását. A vasút gyökeresen átalakította a
város gazdasági életének szerkezetét. A szolnoki vasút
végállomásának közelében a Tiszán kikötő, valamint ipartelepek létesültek. Az eredeti állomás területe /mai Véxtirok utján/ hamarosan szűknek bizonyult, a rohamosan fejlődő vasúti közlekedés miatt, ezért az ÉK-i vasút leágazott a Pest—szolnoki vonalról, s a város peremén uj, a
kornak megfelelő korszerű állomás épült.
Magyarország közlekedési terveit Széchenyi készítette, kijelölve a magyarországi vasúthálózat fejlesztésének alapelveit. A legtöbb állomásunk szorosan illeszkedett a lakott helyekhez, és az állomásokhoz csatlakozó vonalrészek
is a lakott települések peremén vezettek. A szolnoki állomást és a Tisza-hidra vezető vasutvonalat alig pár évtized
alatt a város területi terjeszkedése elérte és közrefogta.
Szolnokon az állomáshoz jelentős rakodási tér, vontatási
telep és rendezőpályaudvar is tartozik, tevékenységi köre
ennek megfelelően többrétű.
A szolnoki forgalmi csomópont a múlt század végén alakult
ki. 1886 után ujabb fontos vasutvonalak ágaztak le a meglévő fővonalakból, s kiépültek a szárnyvonalak is.
60. táblázat
A VASÚTI FORGALOM FEJLŐDÉSE SZOLNOKON
Év
1883.
1913.
1939.
1952.
195^.
1959.
1968.
1973.

A szolnoki állomásra érkező, 111. áthaladó
vasutvonalak sz.
személyszállító vonatok sz.
3
h
h
5
5
7
7
7

lő
59
53
7*
82
91*
130
1^9

- 230 -

Az utasforgalom az uj vonalak üzembehelyezésével fokozatosan emelkedett. A lakosság utazása a felszabadulás után
gyorsan nőtt, s ennek megfelelően alakult az utasforgalom
is.
6l. táblázat
AZ UTASFORGALOM ALAKULÁSA SZOLNOKON
Ifegnevezés

1952.

1953.

1954.

1955.

1968.

1973.

A szállított u—
tasok száma
1432,8 1680,0 1922,2 2505,5 2770,7 2953,6
/1000 főben/
Az utasforgalom növekedésének üteme az 1960-as években valamelyest mérséklődött, ez a menetdíj—bevételből azonban nem
tűnik ki. Ennek magyarázata az, hogy a vasút részesedése a
naponként ingázó munkavállalók szállításában mérséklődött
a közúti közlekedés fejlődésével.}A Szolnokhoz közel felevő
községekből egyre többen utaznak autóbusszal a városba, s
ez a vonattal utazók számát csökkentette. Azonban jelentős
mértékben gyarapodott azoknak az ingázó munkavállalóknak a
száma, akik távolabbi, de vasutvonalak mentén fekvő településekből járnak Szolnokra, s igy a menetdij-bévétélben viszszaesés nem történt.
A legnagyobb utasforgalmat a 100-as /Budapest Ny-i - Szolnok/ és a 120-as /Budapest K-i - Szolnok/, a legkisebbet a
86-os /Szolnok - Vámosgyörk/ vonal bonyolítja le.
A lOO^a és 120—as vonalakon igen nagy az átmenő nemzetközi
forgalom is.
A megye vasúthálózatának hossza 539 km. A fővonalakról több
szárnyvonal ágazik le, s a távolabb fekvő településeket is
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bekapcsolja a forgalomba. Ezek többségét szintén korszerűsítették, de kihasználtságuk a közúti szállítás előretörésével visszaesett, s fenntartásuk egyes esetekben gazdaságtalanná vált.

—,-_

,

Szolnok személyforgalmán kivül igen jelentős a teherforgalom is. Számszerűen megelőzi a személyvonat-forgalmat is
/3*t. ábra/. Szolnok ipari szerkezetének alakulását tükrözi
a feladott és az érkezett áru mennyisége és megoszlása. U gyanis az érkezett árumennyiségnek fő értékét ipari nyersanyagok, félkésztermékek /nyersfoszfát, sóder, kő, fa, cukorrépa/ képezik. Jelentős tétel még a tüzelőanyag és olajszállitmány, amely elsősorban a lakosság kisebb szükségleteit elégiti ki.
A feladott áruk mennyisége, megoszlása tükrözi nemcsak a
város ipari szerkezetét, hanem az ipari termelés jelentőségét is. A legnagyobb mennyiségben műtrágyát, kénsavat, mosószert, cementet, betonelemeket, illetve cukoripari késztermékeket adnak fel.
Az ország egyik legforgalmasabb pályaudvara a szolnoki. Az
érkaző, illetve áthaladó személyszállító vonatok száma csak
Budapesten és Székesfehérváron több. Az egy lakosra jutó
személyforgalom tekintetében Budapest és Kaposvár előzi meg
Szolnokot. A vasúton szállított árumennyiséget egy lakosra
vetitve — Budapest és Tatabánya után - Szolnok a harmadik
helyen áll. Jelenleg a forgalomnál foglalkoztatottak száma
megközelíti az 1,000 főt. A forgalmi dolgozóknak 70 $-a nem
szolnoki lakos. Szolnok tágabb környékéről /Ujszász, Abony,
Szajol, Törökszantmiklós, Kisújszállás/ járnak ide dolgozni.
A vasúti forgalom zavartalanságának biztosításáról a korszerű vasúti pályák, állandó karbantartásáról a Pályafenntartási Főnökség gondoskodik. A pályafenntartási szolgálat al-,

VASÚTI ÁRUFORGALOM

Szerkesztette: Dr RM. ÁGNES

sugár= 2 cm=1 millió torna
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fel-, hid- éa magasépitmény szakágakra tagozódik,
A nagy igénybevételnek megfelelően a fő vasutvonalak korszerűek, un. "nézagnélküli" sínpálya, amely alkalmas a
nemzetközi forgalom lebonyolítására ia.
A pályafenntartóknak a forgalomtól elkülönülő tevékenysége
a H . világháború után kezdődött. A II. Trllégb&baarwm károk
helyreállítása, majd a vasutvonalak korszerűsítése, n szolnoki vasútállomás teljes rekonstrukciója nagy feladata*
rótt és ró még ma is a pályafenntartásnál dolgozókra. Natgyobb eredményeik: az ideiglenes állomás megépítése; az ua,j
rendezőpályaudvar; a Budapest—Ujszász—Szolnok vonalon a '' ",.
vágány lefektetése; a két fővonal villamosítása; az állomások berendezésének korszerűsítése; az uj D-i ipari rendező
/teher/ állomás, amely az ottani nagy üzemek kiszolgálását
végzi; végül a szolnoki pályaudvar most folyó rekonstrukciója. A vasúti csomópont nagy rekonstrukciója három ütemben
megy végbe. Az első ütemben az uj rendező pályaudvar épült
meg. Az átmenő kapacitás csaknem 100 km bosszú vágányhálózattal, a naponta rendezhető vagonok száma a korábbinál
több mint báromszorosára bővült.
A rekonstrukció második üteme a személypályaudvar újjáépítése. Tervek szerint a közlekedés biztonságát szolgáló aluljárók, valamint uj modern állomásépület készül. A jelenlegi napi 15-16.000 személyforgalommal szemben az átépítés
lehetővé teszi két és félszer ennyi ember kényelmes utazását. E munkálatok befejezése 1975-re várható.
A rekonstrukció harmadik fázisában a teherpályaudvar készülne el. Szükségességét a növekvő forgalmon kivül az is indokolja, hogy az uj teherpályaudvar megépítése után szűnhet
csak meg az un. Ó-szolnoki teherpályaudvar, mely a városba
beékelődve a város forgalmát nagyon zavarja.
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A technika fejlődése nemcsak a vasúthálózat, hanem a vasúti pályákon haladó jármüvek korszerűsítését is eredményezi. Ennek megfelelően fokozatosan csökkennek a gőzmozdo—
nyok és növekszik a Diesel- és villanymozdonyok száma. A
kisebb karbantartási munkálatokat a múlt század végén /az
1890-es években/ létesített Fűtőház látja el. A kettős
feladat, a mozdonyok ellátása és javító-karbantartása nem
volt azonos a MÁV Járműjavító Üzem feladatával, mert a
Fűtőház maximálisan 600 munkaórát fordíthat a gőzmozdonyok
karbantartására. A Fűtőházból alakult ki a jelenlegi Vontatási Főnökség. Fő profiljukat - az emiitett kettős tevékenységen kívül - még az állomási kocsimüszaki-szolgálat
egésziti ki. Ez gyakorlatilag az érkezés után és az indulás előtt a fékberendezések vizsgálata, melyet a féklakatosok, kocsivizsgálók végeznek. Kocsitisztitók és teherkocsi
lemosok egészítik ki e tevékenységet. Jelenleg a Vontatási
Főnöksér közbeváltós rendszerrel dolgozik, and azt jelenti,
hogy a sgfelelő mozdonyállomány járja az egész országot, a
beérkező tehervonatok mozdonyait a szolnoki személyzet veszi át, illetve személyvonat esetében, a keleti vonalán haladó, a Miskolc-Szeged, a kisújszállási, a mezőtúri vonalakat szolgálja a szolnoki személyzet.
A szolnoki Vontatási Főnökség átlagos napi forgalma mintegy
60 mozdony, köztük nagy teljesítményű Diesel-, nagy teljesítményű villamos mozdonyok, kis teljesítményű Diesel tola—
tómozdonyok és állomási, tartalékszolgálaton lévő gőzmozdonyok, A dolgozók létszáma 1.100 fő körüli, melynek megoszlása: több mint l/3—a utazószemélyzet és mozdonyvezetők;
20 %-a féklakatos, kocsivizsgáló, teherkocsi mosó, valamint
a kocsijavító műhelyben 50 fő, az általános karbantartó 60
fő, továbbá villanyszerelők és a különböző adminisztratív
dolgozók. Általában férfi munkaerőt alkalmaznak, a női munkaerők aránya 21 /ó-os. A munkáslétszám 60 f°-a vidéki, Tószegről, Ujszászról és Zagyvarékasról járnak be.
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Várható, hogy 1980-ra a szolnoki csomópont területéről eltűnik a gőzmozdony, helyébe Diesel- és villanymozdonyok
lépnek. Szolnokot körzeti javítási telephelynek jelölték
ki, ami azt jelenti, hogy a Tiszántúl villamos- és Dieselmozdonyainak javítását látná el. Ez kb. 10 év múlva válik
valóra. 1976-ban uj, modern, kb. 100 főt foglalkoztató kocsijavító műhelyt adnak át.
Szolnok zavartalan vasúti közlekedését /az emiitett forgalmi irányítást, a pályafenntartást és a vontatási főnökséget kivéve/ biztosítja még a távközlő és a biztosító berendezéseket javító szolgálat.
Szolnok ipari fejlődése, a megye mezőgazdaságának fellendülése, a személygépkocsik számának növekedése, a vasúti hálózat tehermentesítésére való törekvés növeli a közúti közlekedés iránti igényeket. Szolnok megyében a közutak állapota nem tartott lépést más ágazatok fejlődésével. Az országos közúti hálózat hosszából Szolnok megyében a pormentes utak 1970-ben 59,5 $-ot, 1972-ben 73,2 £-ot képviseltek.
Szolnok megye közúti hálózata 1.334 km hosszú. Ezen belül
az aszfalt és bitumen burkolatú utak hossza 932 km. Szolnok
megyében az első- és másodrendű főútvonalak hossza 84-84
m. A megye közúti áruszállítását a 7- számú VOLÁN Vállalat
és kivüle még néhány ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági szövetkezet bonyolítja le. Az áruszállító gépjármüvek állományának nagyobb százaléka /52,1 %/ a közületek és a mezőgazdasági üzemek /22,9 %/, s csak kisebb százaléka /15,3 $>/ van a
VOLÁN Vállalat birtokában.
A VOLÁN 7. számú Vállalat a szolnoki és a jászberényi autóközlekedési vállalatok összevonásából 19-61. április 1-én alakult meg. Három területi üzemegysége mellett Szolnokon h
önelszámoló szervezeti egységet létesítettek. A vállalat fő
tevékenysége az áruszállítás. E téren szembetűnő a fejlődés,
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hiszen az áruszállító jármüvek állománya másfélszeresére
növekedett. Ezzel egyidejűleg fejlődött a kapacitás is„
Nagyobb raksulyu teherautókat vásároltak, illetve pótkocsik használata vált általánossá. A vállalat a fuvaroztatóinak komplex kiszolgálására törekszik. Ez azt jelenti,
hogy vállalja a szállítással kapcsolatos rakodási, szállítmányozási feladatokat is. Különös gondot fordit a rakodás gépesítésére. így a géppel rakott vagonok részaránya 1971-ben már 55 í-oa volt.
Figyelemre méltó a VOLÁN Vállalat kapcsolata a mezőgazdasági üzemekkel. Szolnok megye mezőgazdasági terményeinek
nagy részét Szolnokon raktározzák, illetve dolgozzák fel.
Például 1971-ben 2.800 vagon, 1972-ben 9.000 vagon cukorrépát, mintegy 1.500 vagon gabonát, kukoricát, rizst, napraforgót fuvarozott el a vállalat. A mezőgazdaságnak műtrágyát és répaszeletet szállítottak. A jövőben bővítik a
mezőgazdasági nagyüzemekkel a kereskedelmi, a piacszerző
tevékenységüket is.
Az áruszállítás feladatai közül kiemelkedő jelentőségű a
lakosság szükségleteit szolgáló /9 megyére kiterjedő/ gázpalack fuvarozás, amelyet speciális jármüvekkel végeznek.
Pl. 1971-ben a napi gázpalack-forgalom 15.000 darab volt.
A VOLÁN 7. számú Vállalat a nagyobb fuvarozó partnereivel
/a jászberényi Hűtőgépgyár, a Közutépitő Vállalatok, a Szolnok-Békés megyei Élelmiszer és Vegyiáru Nagykereskedelmi
Vállalat, Hídépítő Vállalat és a martfűi Tisza Cipőgyár/
bosszutávu komplex .szerződást,kötött.
Az áruszállításon kívül a vállalat második fontos feladata
a közúti személyszállitás. Szolnok megyében minden község
megközelíthető autóbusszal. A VOLÁN Vállalat a mintegy 42
millió utas szállítását kb. 200 autóbusszal végzi.
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A Szolnokról kiinduló autóbuszjáratok a vasúttal nem rendelkező települések elérhetőségét teszik lehetővé, s egyre nagyobb szerepet játszanak a naponkénti munkásszállításban /35. ábra/.
A személyszállításon belül külön gond a helyi forgalom lebonyolítása. Szolnok megye 13 településén van helyi autóbuszforgalom. A legnagyobb természetesen a szolnoki.
62. táblázat
SZOLNOK HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK ADATAI

Év

A viszonylatok
száma hossza
km

1955
1960
1965 .
1968 .
1969 .
1970 .
1971.
1972 .

7
5

31,4
34,0

10

55,1
' 98,4
l4i,0
146,0 .
148,0
153,0

19
19
20
21
22

A szállított Utasutasok sz.
km
1000 fő/km
1000 fő
2.285
6.092
8.721
13.500
14.660
16.498
18.220
19.615

9.825,5
27.411,0

57.828,0
64.450,0
74.392,0
80.351,0

Gépkocsi
kilométer
1000 km/gk.
4O3
770
924

1.372
1.730
1.780
1.957
2.096

A megyében kiemelkedik Szolnok 19 milliós utasforgalmával,
utána következik Jászberény 2 millióval és Karcag 700.000
fővel. A szolnoki halyi forgalom iránti igény folyamatosan
emelkedik. Ez igen komoly gondot jelent még ma is. Szükséges elsősorban a járatok számának bővítése, vagy a járműállomány számának növelése. 1971. szeptember 1-től a csucsforgalmi időszakban l43-mal bővítették a járatok számát. Ez naponta 11.400 férőhely-többletet jelentett. 1960-ban még csak
22 darab, 1968-ban 28 darab autóbusszal rendelkezett a vállalat, 1972-ben pedig már 40 csuklós autóbusz közlekedett a
helyi forgalomban.
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35- ábra
AUTÓBUSZJÁRATOK SZOLNOKRA

CJ-
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Kunszentmárton
3Jközúti forgalom
a.
b.
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d.
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A korszerűtlen, kis befogadóképességű autóbuszokat általában Ikarus 66—osokra cserélték ki, s a férőhelyek száma
56-ról 71-re emelkedett. Ennek eredménye lett, hogy a zsufoltsági tényező az elmúlt 5 év alatt 7 $-kal csökkent. A
helyi közlekedés főtengelyét a 4. számú főközlekedési útnak a városon átvezető szakaszát 1974-ben korszerűsítették - kiszélesítették. A 24 viszonylaton közlekedő járatok
a lakónegyedeket kapcsolják össze a munkahely-negyedekkel,
illetve a vasútállomással /36. ábra/.
A helyi és helyközi személyszállítás mellett a vállalat eleget tesz a különjárati igényeknek is. 1971-ben 7.200
belföldi és 66 külföldi különjáratot indítottak. Az áru- és
a személyszállító jármüvek karbantartásáról, javításáról is
gondoskodik a vállalat. Általános az un. ciklusos karbantartási rendszer. Egyéb ipari tevékenységet is végeznek,
pl. gyártanak és felújítanak gépjármürugókat, 1971-ben
8.800 darab rugót ujitottak fel. Szolnokon 1973-ban felépült az uj komplex telep, ahol a legkorszerűbb műszaki berendezésekkel végezhetik a karbantartást.
Szolnok megye utjai részben a KPM Közúti Igazgatóságának
/1.334 km/ és részben a tanácsoknak a kezelésében állanak
/5.583 km/. A tanácsi kezelésű utaknak csupán 5,9 %-a. a kiépitett. A megye és egyben a város közúti közlekedésének fő
ütőere a 4. számú főútvonal. Korszerűsítése több éve folyik a megyében. Egyes felújítási szakaszok munkálatai már
befejeződtek /Törökszentmiklós, Szolnok, Fegyvernek, Kisújszállás, Kenderes/. E felújítási programba tartozott Szolnokon két közúti felüljáró megépítése is és a Tisza-hid felújítása. A korszerűsítés nagymértékben növeli a 4. számú főközlekedési ut áteresztő—képességét.
A megye közúthálózatának régi problémája, hogy a megye székhelyét nem minden járási székhellyel köti össze korszerű ut.

A VÁROSI
AUTÓBUSZv VONALAK

Ujabb igény - a Tisza II. vízlépcső megépítése után - ennek közúti megközelítése. Ugyanis a közúti hálózat állapota a Tiszafüredi járásban a legrosszabb.
A vízi közlekedés jelentősége ma a legkisebb. Régen nem
igy volt. Időben gyakorlatilag a közúti és vasúti közlekedés kialakulását is megelőzte. Hiszen a bonfoglalástól
kezdve tutajoztak a Tiszán. Sőt a tutajok Erdélyből különféle áruféleségeket, tűzifát, sót, gyümölcsöt is szállítottak. Ősidőkben a Tisza volt a legolcsóbb közlekedési útvonal. Fénykorát a gőzhajózás idején, a XIX. században élte. Ez a fénykor nagyon rövid ideig tartott, 1835-től körülbelül a századfordulóig. A vasúti közlekedés 1847-ben
megindult, és 1900-ra Szolnok már vasúti csomópont. A vizi
közlekedés szerepét a vasúti, illetve a közúti közlekedés
fokozatosan vette át. Vizi utón főleg gabona, cukorrépa,
fa érkezett Szolnokra, de a két háború között a szállított
áruféleségek minimálisra csökkentek. A felszabadulás után
pedig egyre elenyészőbb lett az áruszállítás,és a személyszállítás is pangott. A lassúsága miatt kevéssé kihasznált
tiszai személyszállítás az 1960-as években teljesen megszűnt. Ma a tiszai vizi utón csak követ, homokot és sódert
szállítanak. 1971-ben a szállított áruk súlya 87.OOO tonna
volt. A teheráru-szállitás csökkenése azzal magyarázható,
hogy igen alacsony a Tisza vízállása, illetve a parton
nincs megfelelő rakodóhely és rakodóberendezés. A Tisza
mellett a különböző ipari üzemek /pl. Vágóhíd/ elfoglalták
a helyet, s igy nem oldható meg a tiszai fausztatás sem a
Fürész és Hordóipari Vállalathoz. Csak a Cukorgyár területén tudnák felhozni a fát, ami nem lenne gazdaságos, mert
közútra kellene áttenni a szállítást.
A vizi szállitás távlatait a Tisza H , és Tisza I H . vízlépcsők^ megépítése nyithatja meg ismét. A magasabb vízállás
a hajózhatóság idejét megnöveli. Állandó kikötők létesítésére kerülhet sor Szolnoknál, Tiszaföldvárnál, Tiszaugnál, s
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e kikötőket össze lebet majd kapcsolni a vasúti és közúti
közlekedéssel is.
v

Idegenforgalom

Az idegenforgalom felfedezte Szolnokot is. A turisták Szolnokot közúton és vasúton egyaránt könnyen elérhetik. Valójában közlekedésének köszönheti, hogy egyáltalán idegenforgalomról beszélhetünk. Hiszen sem a város, sem pedig Szolnok megye nem rendelkezik hires idegenforgalmi műemlékekkel,
hagyományokkal. Ennek ellenére az utóbbi években egyre többen keresik fel a megyét, a várost. A tiszai táj hangulata
megfogja az átutazókat, s akik talán először csak azért álltak meg Szolnokon, mert 100 km után találtak egy nagyobb várost, ahol megpihenhettek /campingek, szállodák/, másodszor
már uticélnak tekintik azt.
Szolnokon az IBUSZ Utazási Iroda és a Szolnok megyei Idegenforgalmi Hivatal szervezi, bonyolítja a bel- és külföldi
forgalmat, valamint a szállások foglalását. A város számos
termálvizü strandfürdője és sportuszodája olcsó és kellemes
időtöltést biztosit.
Szolnok nem bővelkedik szállodában. Régen volt még egy szálloda, a Nemzeti Szálló, melyet 1971-ben bezártak. Az Idegenforgalmi Hivatal szálláshelyein a vendégéjszakák száma 1971ben 254.000 volt. Szolnok rendelkezik egy modern autós campinggel is. Népszerű még a fizetővendég-szolgálat. Az elmúlt
években 69 %-ban hazai, 31 £-ban külföldi vendégek vették igénybe. Érdekes számszerüség, 1971-ben a vendégek 76 %~a
kért szállást fizetővendég-szobákban, a 2k % pedig campingben. A szálloda-hiányon enyhített az 1974-ben megépített
Tisza-ligeti Touring hotel. 1975-ben pedig az uj Pelikánszálló, amely az igényes vendégeket is képes kielégíteni.
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63. táblázat
SZOLNOK SZÁLLODÁINAK PONTOSABB ADATAI - 1972.
Elnevezéa
Hotel
Tiaza
Tiszaliget

Szo- Fbe- Ösaz. Ebből
bák lyek vend. külf.
sz. az. száma száma

Az ösaz. Ebből
vend.éj- külf.
szak.az. száma

Férőhely
kihaszn.
%

28

62

10461

3964

15227

5440

67

5

10

472

119

94l

128

77

Közismertek éa idegenforgalmi szempontból ia jelentősek a
megye éa Szolnok termálvizes fürdői. A Szolnok megyei gyógyfürdők közül kiemelkedik Szolnok 56 C°-os bidrocarbonátos
gyógyvizével, A Tisza Szálló fedett gyógy- és tisztasági
fürdője, a Damjanich fedett uszoda és strandfürdő, a szépen
parkosított Tisza-ligeti szabadtéri fürdő éa szauna sok látogatót vonz.
Az üzemek és a vállalatok is /pl. a MÁV Járműjavitó, a Cukorgyár, a Vegyimüvek, a Kőolajtermelő Vállalat, az Épitőipari Vállalat/ létesítettek termálvizes strandfürdőt.
A Tisza az evezősök paradicsoma nyáron.
64. táblázat
SZOLNOK GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐINEK FONTOSABB ADATAI
~
Év
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.

Tiaztaaági éa gyógyf.
Befogadó- Évi szem,
kép. fő
forg. fő
485
510
510
510
510

99.151
81.021
89.766
75.808
73.106

Strandfürdők éa uszodák
BefogadóÉvi szem.
kép. fő
forg. fő
10.604
10.604
10.629
10.629
11.629

239.840
272.926
491.049
625.795
561.750

- zkk A gyógyfürdők évi személyforgalma lassan csökken, a strandfürdőké rohamosan emelkedik. Szolnok megyében viszonylag
sok kiépített termálfürdő van: a cserkeszőlői /92 C°-os/, a
berekfürdői /melynek vize a hajduszoboszlóival azonos öszszetételü/ a legjelentősebbek. De termálvizes strand üzemel
Tiszaföldváron, Turkevón, Jászberényben, Karcagon, Kunmadarason, Tiszaőrsön, Jászapátin, Jászszentandráson, Jászárokszálláson is. 1971-ben nyitották meg a tiszakürti arborétumot, amelynek ritka növényei nagy érdeklődésre tartanak
számot.
Idegenforgalmi szempontból a városnak és a megyének egyaránt
vannak még kihasználatlan lehetőségei. Ehhez azonban vendéglátóhelyeket: szállodai hálózatot, campingeket kell kiépiteni. Csak ezt követően lehet a meglévő fürdőket továbbfejleszteni. A Tisza II. tározó megépítésével a vizi sportok
kedvelőinek uj idegenforgalmi bázisa nyilik majd meg.

Kére ske delem

Szolnok gazdasági életében ősidők óta szerepet játszott a
kereskedelem. Különböző irodalmi források, oklevelek igazolják ezt az állítást. Már a honfoglalás előtt is sóval kereskedő szláv népek fordultak meg Szolnok helyét jelölő területen. Egyesek a város nevének eredetét is a sótól, a sóátrakóbelytől származtatják.
Balogh Béla szerint "Arról, hogy a honfoglalók a mai Szolnok
helyén már sóval s fával kereskedő népeket találtak, nincsenek okmányok, de nagyon valószínű, hogy ez a fontos hely állomáshelye volt azoknak, akik áruikat /s igy a sót és fát
is/ a Tiszán tutajokon hozták az Alföldre." Szolnok átkelőhely és egyben torkolati település, tehát forgalmi-kereskedő

város. "Békés időben az egészséges ösztönü, folyton fejlődő, erősödő kereskedelem természetes adottságú cserepiaca
24
Szolnok
"
A XI. és X I U , századi okmányokban gyakran esett szó a
szolnoki útról, átkelő révről és a szolnoki királyi vámjövedelmekről. "Tisza /Tiza/, földekből, falvakból, ezekben
szolgálónépekből és egyéb balászbelyekből, sóvámokből, tiszai réwámokból áll a jövedelem."
Vagyis az Írásos dokumentumok említést tesznek a város sókereskedelméről. Erdélyben és Máramarosban igen nagy sóbányák kerültek kiaknázásra. Már a kelták, a rómaiak, a gótok,
a hunok és az avarok is használták az erdélyi sót, noha a
sóbányászat éppúgy nem volt a mesterségük, mint a sóval való kereskedés. /Erdély gazdasági életében jelentős szerepet
töltött be a só. Somogyi Ignác: "Egy része az erdélyi sónak
a tordai helyekből a Maroson át jött le, a nagyobb rész azonban a Szamoson és a Tiszán, Máramaros sótelepei csak később ösmeretesek." Szolnok és Erdély kereskedelmi kapcsolatai teljesen törvényszerüek./ 1876—ig három Szolnok megye
volt - az első "Belső-Szolnok" Erdélyben, a második "KözépSzolnok" Erdély észak-ciyugati határában, a harmadik "KülsőSzolnok" megye Heves vármegyével volt törvényesen egyesítve, később a Jászsággal és a Nagykunsággal kapcsolták össze.
"Belső-Szolnok" volt a bányaterület. ahonnan a sót a szlávok, később az oláhok tutajokon szállították lefelé. E szállításokhoz a környék erdői bőven szolgáltattak fát. "E nélkül a kereskedés kétségkívül meg nem indult volna oly korán
e vidéken." A sóval megrakott tutajok elindultak a Szamos
és a Tisza vizén, ahol a Szamos síkságra ért - a tutajosok
áruik kirakására alkalmas hely kínálkozott - kialakulhatott
"Közép-Szolnok". Somogyi: "
s az utolsó hely, ameddig
a szlávok a sót oly nagy mennyiségben szállították, hogy még
X

Forrás 5.
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sóbivatalokra volt szükség, "Külső-Szolnok" volt... ahol
a mi városunk épült. Másból igy folytatja: "a só minden
időben nagy szerepet játszott Szolnok város történetében.
E város volt árukirakó helye ama tömérdek sónak, melyre
az Alföldnek oly nagy szüksége volt, s amely töméntelen só
csaknem végiben is ama nagy sóházakban volt elhelyezve,
melyek a nagy hídtól a Magyar utca végéig húzódtak el a
T±sza partján, s a melyeket csak pár éve bontottak le."
Szolnok város sókereskedelmének első fénykorát a XTT. században élhette. Ezt a tényt gazdaságtörténeti kutatások igazolták. Ugyanis a Szamos-vidéki sóbányák teljes kapacitással ebben a században működtek.
A török uralom megszűnése után ismét fellendült a sószállitás.
Szolnok legnagyobb kereskedelmi és szállítási üzlete a sókereskedelem, mely csak 1687-től l69O-ig volt teljesen
szabad, majd a bécsi kamara bevezette a sóegyedáruságot. S
ezután felállítják a kincstári sóhivatalokat, melyek élére
a legügyesebb tisztviselőket állitották. Először 1702-ben
került szóba a sónivatal felállitása, de késleltette a
Rákóczi szabadságharc. Szolnokon az első sóhivatalokat a
Szatmári béke után állitották fel. így már az 17l4-es öszszeirásban szerepelt a sótárnok neve is. Egészen a XVIII.
század végéig megtalálhattuk a sóhivatalokat Szolnokon.
Szolnok sókereskedeImi forgalma:
1688-ban
1689-ben
1691-ben
1692-ben

11.770
22.412
10.816
23.870

Ft
Ft
Ft
Ft
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Szolnok sóbivatálainak forgalma - a XVXEI. század elején •
az egrinél, a szegedinél és a pécsinél jóval nagyobb volt.
65. táblázat
A SZOLNOKI SÓHTVATAL FORGALMA

Év
1720.
1721.
1722.
1723.
1724.

Bevétel
Ft
176.407
130.522
158.359
65.090
68.304

Kiadás
Ft
40.314
49.216
17.507
27.478
20.277

Haszon
Ft
136.093
81.306
140.852
37.812
48.027

Szolnokon a XVTTT. században a sóbivatalokon kivül létezett
még a harmincad éa a kamarai tiszttartóaág jövedelme. De
mindkettő bevétel és haszon számadatai jóval alul maradtak
a két tiazttartóságnál. Előkelő helyet foglalt el a szolnoki sóhivatal az ország 13 sóhivatala között is. A tutajokon érkezett sót Szolnokról tengelyen szállították tovább a
szolnoki, a nógrádi, a Pest és a Heves megyei fuvarosok.
Botár: "Sószállitás idején naponta ide érkező fuvarosok - a
források szerint - vásároltak is, különösen lovaik számára
zabot."^Későbbiekben ez a tényező is alapul szolgál a vásárok kialakulására. III. Károly királytól 1729-ben évente
négy vásár tartására kapott engedélyt Szolnok. Mégpedig:
1. Mátyás-nap /február 25./; 2. Áldozó csütörtök; 3. Kisasszonynap /szeptember 8./; 4. Imre herceg napja /november
5./. Ez áru megállító jogot, valamint piacot jelentett.
A só szállítása, fuvarozása nemcsak a város kereskedelmi életét lendítette fel, hanem munkaalkalmat biztosított a város lakosságának. Szolnok zsellérei felhordták a tutajokon
érkező sóhasábokat a raktárakba, és ezután a fenyőszálakból
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álló tutajokat is kivontatták a partra, és ott máglyákba
rakták, a kamarai ács irányítása alatt feldolgozták és
értékesítették. A feldolgozott épületfát - tetőszerkezetek, zsindelyek, deszkák, gerendák, stb. - messze vidékre is elvitték.
Az 1769-es összeirás emliti - mint jövedelemforrást - a Kenyér- és haleladást. Ezt a foglalkozást főleg nők végezhették. A fő vásárlók természetesen a tutajosok és a fuvarosok voltak.
t
A Tiszán só és fa mellett jelentős volta"Tisza-hátról" a
gyümölcs /főleg alma/ szállítása. Egy részét eladták Szolnokon, esetleg itt aszalták, nd.g a másik részét Pestre
szállították tovább.
A sókereskedelem mellett korán kialakult a gabonakereskedelem is. A környék földesurai a szolnoki piacon értékesítették gabonafeleslegeiket.
A mainál jóval jelentősebb volt a halkereskedelem. Sőt a
XVTU. században a teknősbéka-kereskedelem is. A Tisza árterülete biztosította a kereskedelem számára szükséges teknősbéka-mennyiséget. Igen nagy megrendelések voltak Angliába és Hollandiába.
Mainál jelentősebb volt a halkereskedelem, de nem biztosított tul nagy jövedelmet a város lakóinak. Hal volt bőven,
de a folyton érkező tutajok nehezítették a halászást. Az
171^-es összeirás emliti, hogy Szolnok halászata a Killérnek nevezett vizből történt, ahová a Tiszából folyt a viz.
A XVIH, század második felében a városi tanács a város lakosságának kellő mennyiségű hallal való ellátására kötelezte a halászokat. 1-íegszabta a különböző halfajok árát és ellenőrizte a halpiacot. Korábban jelentős volt az ártéri és
az un. réti halászat is.

- zhg A kereskedelmi forgalmat nagymértékben befolyásolta az
utak minősége s a közúti forgalomban jelentős szerepet
játszó Tisza-bid. Szolnok 1731-ben kapta meg a hidvám
bérletét, mely a város gazdaságában évi 1.800 Rhénes frtot jelentett.
A sókereskedelem, a balkereskedelem, a gabonakereskedelem
a XVIII. században együtt virágzott. E kereskedelmi ágazatok a következő századokban változnak, átalakulnak. A gabonakereskedelmet befolyásolja az időjárás és a tengeren
túli gabona dömping, a belkereskedelmet a Tisza szabályozása, árterületek csökkentése, a sókereskedelmet a vasút
megindulása. Jelentőségüket azok az ágazatok tartották meg,
amelyek tovább tudtak fejlődni.és a nyerstermékeket feldolgozva juttatták el a fogyasztókhoz.
A XIX. században Szolnok megye lakosai még leginkább állatokkal és nyers termékekkel kereskedtek. Ezt aegitette e16 a Szolnok-Pest-Bécsi vasút, valamint a Tiszán megindult
gőzhajózás. A század elején még jelentős volt a aó, valamint tűzi- és épületfakereskedelem.
A XIX. század második felében a gabonakereskedelem lépett
az első helyre, elősegitette ezt a két fő szállitási útvonal — vasút és viziut — összekapcsolása, a gőzhajózás megindulása. A századforduló után ez a vonal fejlődött tovább,
kiegészült az épület- és tűzifa kereskedelemmel, mely túlélte a sókereskedelmet. A forgalmi kapcsolatok javulása a kereskedelem további fejlődését is elindította. Megerősödött a
kereskedelmi vonzás, s a városban gyarapodtak a ritkább igényeket kielégítő szakosított üzletek, amelyek nemcsak a városi lakosok, de a tágabb környék népességét is ellátták.
1852-ben a kereskedést űzők száma Szolnok megyében: vasárus
1, egyéb kereskedő 19, szatócs 4, terményárus 2, rőfös kereskedő 4, összesen 30 fő. A századfordulóra a kereskedők
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száma Szolnokon megközelítette a 100—at és a szakosodásuk
is fokozódott. 1930-ban pedig már 250 kereskedő dolgozott
a városban /48 rőfös, 4l szatócs, 18 rövidárus és l4 fakereskedő/.
A felszabadulás után a kereskedelem is nagyarányú átszervezésen ment keresztül. A magántulajdont fokozatosan szoritottták vissza.
66. táblázat
SZOLNOK VÁROS KERESKEDELMÉNEK FEJLŐDÉSE 1938-1972 KÖZÖTT
Megnevezés
Boltok száma
összesen:
Állami
Szövetkezeti
Magán

1938.

1950.

1963.

1967.

1972.

6k9
-

143
85

227

192

5
644

4
54

48
27

244
173
46

152

16

A boltok számszerű csökkenése nem a kereskedelmi hálózat
visszafejlődését, hanem korszerűsítését jelenti. A kis, korszerűtlen bolthálózatot felszámolták. Helyébe lépett az öszszevont, meghatározott profilú /szakositott/ bolthálózat.
Szolnok bolthálózatában vezet az élelmiszerboltok száma. A
vendéglátóhelyeket tekintve viszont sokáig /különösen a
felszabadulás előtt/ az italboltok, kocsmák száma volt a
legtöbb, ezt fokozatosan csökkentették.
A kiskereskedelem adatai bizonyítják a fejlődést és azt
is, hogy Szolnok a jövőben képes lesz vonzáskörzetét teljes
mértékben ellátni.
,,_,.

67. táblázat
SZOLNOK BOLT- ÉS VENDÉGLÁTÓHÁLÓZATÁNAK ALAKULÁSA 1938-1972 KÖZÖTT
1938.

1950.

1963.

1967.

1968.

A boltok száma összesen

638

238

210

147
3k
7

222

Ebből: élelmiszer

9**
15

120

96
6

112

106

6

6

197
127
15
5^
6

Megnevezés

1969.

1970.

1971.

1972.

201

199
127
15

196

192

122

118

16
58

58

129
15

Gyógyszertárak száma

7**
35^
6

A kereskedelmi vendéglátóhelyek száma.

l*+0

5k

122

160

78

80

89

91

6
5

8

Zk
Ik

22

22

22

17

15

21
16

22

5

16
11

18

21

19

28

39

21

22

23

23

21

20

ko

43

Zk

23

26

26

26

1

2

2

2

2

1

1

1

ruházati
egyéb

Ebből:
éttermek, vendéglők
cukrászdák, eszpresszók
italboltok, söntések,
kocsmák, falatozók,
büfék
Az üzemi vendéglátóhelyek száma
A szállodák, fogadók,
turistaházak száma

1

12

16

57
6

57 •

7

8

8

95

68. táblázat
SZOLNOK KISKERESKEDKLMl ADATAI 1968-1972 KÖZÖTT
Boltok és
gyógysz.-ak
száma

Év
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.

Év

207
206

105

204

118

200

122

117

Boltok

Vendégl. Bolti
Vendéglátás
helyek „ kisker.
össz.alapter. m
hálózati létsz. fő
1126
1253
1179
1317
11444
1246
1236
20817
21946
1386
1230
15517
1264
15522
22875
1385

Bolti élei- Ruházati Vegyes
Bolti kis- Ételek Eszpresz- Ital Egyéb áru Vendégl. Kisker.
miszerek
cikkek iparcikk, ker. ossz.
szó-kávé
és bevét. össze— összeszállodák
sen
sen
együtt
E l a d á s i
f o r g a l m a
1000 Ft

1968. 326924
1969.
1970.
1971.
1972.

203

Vendéglátó
helyek
száma
104

367369
4OOOO5
453224
482253

217017
224532
255508
263369
276588

357618
372517
468116
534273
598120

901559
964418

60427
66354

11236/29
1250866
1356961

71095
75022
77399

5262
5496
5643
5181
5181

77527
88038
100893
111584
118612

9587
10050
11485
13722
13627

152803
169938
189116
205509
214819

1054362
1134356
1312745
1456375
1571780

1\J
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A bolthálózat a vendéglátóhelyek számát és alapterületét
felülmúlja, viszont a foglalkoztatott létszámot tekintve
közel azonos állományúak, A város aktiv keresőinek létszámából 12 $-kal képviselteti magát a kereskedelem. Ha a
város kiskereskedelmi eladási forgalmát árufőcsoportok
szerint vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy - megelőzve az
élelmiszerek eladási forgalmát - kiemelkedik az iparcikkek eladási forgalma. A ruházati cikkeké a kettő között
helyezkedik el. A vendéglátás forgalmában sajnos, magasan
kiemelkedve, jóval meghaladja az ételeket az italáruk eladási forgalma. Ez bizony egyáltalán nem értékelhető po—
zitiv eredménynek, még a kereskedelem szempontjából sem.
A város kereskedelmi életét csak igen kismértékben befolyásolják a magánkereskedők és vendéglátók. 1972-ben összlétszámuk 90 fő volt, ebből a legmagasabb a dohány, a zöldség
és a használtcikk-kereskedők száma. Tehát nem jellemző a
város kereskedelmére.
Figyelemreméltó fejlődést mutat az egy lakosra jutó kiskereskedelmi és iparcikkforgalom alakulása is.
Szolnok kereskedelmi életének általános mutatói a fejlődést
tükrözik. Óriási változás állott be a kereskedelem szerkezetében a felszabadulás után. A kereskedelem államosítása
19^8. évtől folyamatosan történt, s 19^9. januárjában befejeződött. Növekvő feladatok jelentkeztek az ipari és a
mezőgazdasági termékeknek a lakossághoz való eljuttatásában. Ki kellett alakitani a megfelelő kereskedelmi szervezeteket. Ebből adódott, hogy a szolnoki székhellyel alapított kiskereskedelmi vállalatot többször átszervezték, működési területét, profilját megváltoztatták. Jelenleg Szolnok kereskedelmét biztosító vállalatok: a Szolnok megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat, a Szolnok megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat, az Üveg- és Porcelán Nagykereskedelmi Vállalat, Szolnok és Vidéke Vendéglátóipar! Vállalat.
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69. táblázat

Ft

Az egy lakosra jutó
összes kiskereskedelmi forg.
1971. 1972.
1972.évi
1971.
az 1971.

iparcikk forg.
1972.
1972.évi
az 1971.

20384

13010

23378

114,7

11236

115,8

£ kereskedelmi vállalatok boltjai, üzletei biztosítják,
hogy megfelelő mennyiségű és minőségű áru jusson el Szolnok város és vonzáskörzetének lakosságához /37. ábra/.
A város bolthálózata teljesen átalakul a városközpont rekonstrukciójával. Az átépítési munkálatok során sok régi
elavult üzletet, boltot szüntettek meg. Ugyanakkor számos
uj egységgel korszerű üzlethálózat kialakítása van folyamatban. Az uj lakónegyedekben korszerűen felszerelt üzleteket nyitnak és a centrum is teljesen átalakul.
A kereskedelmi tevékenységhez tartozik a piaci forgalom.
Szolnok város uj korszerű vásárcsarnok megépítésével megfelelő árusitóteret biztosított a termelőknek. 1974 nyarán
adták át a forgalomnak a könnyű szerkezetekből épített
tetszetős árusítóhelyet. Piaci napok: csütörtök és szombat.
Ezeken a napokon a legnagyobb az őstermelők felhozatala,
természetesen árusítás más napokon is van a kiskereskedőknél és a termelőszövetkezetek, vagy állami gazdaságok elárusító helyein. /Ezért vizsgáltuk 1973. augusztus 30-án
/csütörtökön/ és szeptember 1—én /szombaton/ a piac felhozatalát./ Első napon 4l településről 279 piacozó, a második
napon 43 településről 324 piacozó érkezett, s legtöbben
Szolnok megyéből. Közös jellemzőjük, hogy gyümölcsöt nagy
mennyiségben a gyümölcstermelő községek /Nagykörű, Szandaszöllős, Tiszatenyő és Bács megyéből Tiszakéoske/ szállítanak /38. ábra/.
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37. ábra
SZOLNOK VÁROS BOLTHÁLÓZATA /Szolnok 25 éve/

Rajzolta: Simon Agres

1 . A Zoktezg-gyGmöfcs
2. ©Ddrrwsro-lTis
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38. ábra
PIACI FELHOZATAL SZOLNOKON

Nagykörű

CEGLÉD

Nagykőrös
"fiszafötdvdr

A piacazók

Csongrád megyéb
Szerkesztette: Dr Pál Ágnes
Rajzolta Simon Ágnes

50 f 6
25 fó
fó
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Szolnok megye 24 helységéből 434 piaoozó érkezett, Pest
megye 7 helységéből 78, Bács-Kiskun megye 4 helységéből
54, Csongrád megye 9 helységéből 31, Békés negye 4 helységéből 4 és Heves megye 1 helységéből 1 fő. Tehát Szolnok várost a környező települések nem tudják ellátni friss
áruval. Nyilván ez'jelentkezik az árucikkek magasabb árában is.
70. táblázat
SZOLNOK PIACI FELHOZATALÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI

Év

A felhőzatal
értéke
1000 Ft

1971.
1972.

24.185
30.559

Ebből a
Egy lakosra
tsz-ek
jutó felb.
részesed. értéke
%
Ft
23,9
16,1

518
455

Az 1000 ft.bolti élelmiszer
forg.-ra jutó
piaci fit.ért.Ft
75
63

Tény, hogy a piaci árufelhozatal értéke, valamint a termelőszövetkezetek részesedési aránya csökkent, s ez az árak alakulását nagymértékben befolyásolta.

Lakásállomány és vezetékes infrastruktúra

A város egyik legfőbb feladata, hogy lakosainak megfelelő
lakó- és munkahelyet és magasszin'fcü szolgáltatásokat nyújtson. Ehhez jól kiépített vezetékes infrastruktúra, elegendő
lakás- és munkahely szükséges. Egy város lakosságának életkörülményeit a jövedelem mellett az infrastrukturális hálózat fejlettsége is meghatározza. Feladata kettős, mégpedig:
regionális és helyi jelentőségű. Szolnokon a népesség növekedése, a település iparosodottsága megköveteli az infrastrukturális ellátás fejlesztését.
^'
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A helyi infrastruktúrát elsősorban a lakásviszonyok jellemzik. Szolnok fejlődésének egyik szembetűnő vonása a
lakásállomány alakulása. A felszabadulás előtti időhöz
képest majdnem kétszeresére nőtt a lakásállomány. Szolnok megye lakásállományából Szolnok 1970-ben 13,4 %-kal,
1949-ben pedig osak 8,4 $-ial részesedett.
71. táblázat
A LAKASÁIIX>MÁNT ALAKULÁSA SZOUJOKON
Megnevezés

1949.

A lakások száma összesen
10.197
8,4
araegye ^—ában
A lakásokból 1 szobás #-ban 72,3
2 szobás #-ban 22,9
4,8
3 szobás %—ban
100 lakásra jutó
368
lakosok száma
100 szobára jutó
266
lakosok száma
100 lakásra jutó lakosok
a megyei $-ban
99,5
100 szobára jutó lakosok
a megyei £>—ban
89,2

1960.

1970.

13.531
10,4
65,0
31,0
4,0

18.989
13,4
43,3
47,2

360

336

254

202

101,4

106,0

94,4

99,0

5,5

Szolnokon a laksürüség /a 100 lakásra jutó lakosság/ roszszabb a megyei átlagnál. Ennek oka, bogy a lakosság beáramlását osak késve követte a lakásépités. 1950-1970 között a
tiszta lakásszaporulat 8.860 lakás volt. Ugyanakkor a tényleges szaporodás 24.000 fő. Az egyszobás lakások aránya
csökkent, a két- és többszobás lakások száma növekedett.

-

1900-ban
1930-ban
1949-ben
1954-ben
1960-ban
1968-ban
1970-ben

409
381
365
384
360
355
336

fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő

jutott
jutott
jutott
jutott
jutott
jutott
jutott

100
100
100
100
100
100
100

259

-

lakásra
lakásra
lakásra
lakásra
lakásra
lakásra
lakásra

100 szobára jutó
lakosok száma

274
254
252
202

Figyelemre méltó mégis a 100 lakásra, illetve 100 szobára
jutó sűrűség csökkenése,
A lakásépítés üteme felgyorsult, mégsem csökkent a lakásigénylők száma. 1971-ben kb. 3.300 lakásigénylőt tartottak nyilván 1973-ban a jogos lakásigénylők száma a 4.000et is meghaladta.
72. táblázat .
A LAKÁSÉPÍTÉS ÜTEME
Év
1944-1949.
1950.
1955.
1960.
1965.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.

Az épített lakások
száma

1000 lakosra jutó
épitett lakások száma

432

_

128

-

234
541
576
969
626
1.273
739
979
1.163

-

11,1
10 f 0
15,1
10,3
19,7
11,0
l4f6
17,8

A többszintes épületek aránya növekedett. Az 1949. évi 1 8 4
56-kal szemben 1970-ben a lakóépületek 5,1 %-a emeletes volt.
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Az újonnan épitett lakások közmüvesitettek. A villannyal
ellátott lakások aránya 1949 és 1970 között 63,1 %-ról
95,1 /&-ra, a vízvezetékkel ellátottaké 24,9 %-ról 52,9
$£-ra javult. A legdinamikusabban viszont a gázellátottság emelkedett. A régi és uj lakások arányában Szolnok
városban a lakások mintegy 43 $-a összkomfortos.
73. táblázat
A LAKÓÉPÜLETEK FONTOSABB ADATAI
Megnevezés
A lakóépületek összesen
Ebből: földszintes %
emeletes %
1 lakásos %
2 lakásos %
3 lakásos %
A lakóépületek falazatai:
szilárd %
vályog,sár,vertföld f
egyéb %

1949.
280
98,6

1960.

1970.

8.704

10. 3 6 7

97,6
2,4

94S9

76,7

75,0

5,1
76,8

17,7

16,8

14,1

5,6

8,2

23,1

27,1

76,8

72,5

0,1

0,4

9,1

37,4
62,3
0,3

A vezetékes infrastruktúra fejlettsége nem egyenletes. A
villany először 1896. május l4-én gyulladt ki Szolnokon.
A következő évben megindult a városban a folyamatos áramszolgáltatás. A kezdeti években, a mai evangélikus templom bolyén álló Sobeftsik-féle malom 3 darab 300 LE-s gépegység 2000 V-ot szolgáltatott. A századforduló után 1906ban átvette a város a villamosmüvety és uj villanytelep épült a jelenlegi vizmü helyén. 1928-ban elkészült a Szolnok—salgótarjáni 60 kW—os távvezeték és üzembebelyezték a
60/20 kW-os transzformátor-állomást. 1934-ben a HUNGÁRIA
Villamossági Rt. átvette az áramszolgáltatást és megalakult
a szolnoki üzemfőnökség. Egyidejűleg /1925-3O között/ készült el a megye többi részének a villamosítása /Tiszazug,
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Nagykunság/ is- Külön, önálló villamoamü ekkor csak Karcagon működött.
A svájci érdekeltségű HUNGÁRIA Villamossági Rt. a város
villamosmüvét 1949-ig, az államosításig tartotta kezében.
Ekkor előbb az Állami Villamosmüvek Rt., majd az Állami
Villar-osenergia Szolgáltató Vállalat lett az üzemeltető.
A jelenlegi Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat Szolnoki
Üzemigazgatósága 1951-ben alakult. Területileg az egész
megyére kiterjedt tevékenysége, Jászberény, Tiszafüred
környékét kivéve, viszont Szentessel, Csongráddal, Tisza—
kecskével, Abonnyal, Szarvassal, Gyomával, Dévaványával
és Püspökladánnyal kiegészítve. A területi rendezés során
Szentes és környéke a Dél-Magyarországi Áramszolgáltató
Vállalathoz került át 1965-ben. Egy év múlva Tiszafüredet
és környékét Szolnokhoz csatolták. 1970-ben a karcagi üzemigazgatóság megalakulásával Kunhegyes, Kisújszállás és
Gyoma levált a szolnoki üzemigazgatóságtól. Kezdetben a
villamosenergia-ellátás városi, községi, helyi erőtelepekre épült: Szolnok /1896/, Abony /19O7/, Törökszentmiklós,
Mezőtúr és Karcag /Í9O9/, Jászkarajenő /I9l4/, Tiszakécske /1921/, Kunszentmárton /1923/, Békésszentandrás /1924/,
Turkeve /1925/, Jászalsószentgyörgy /1927/. 1928 és az államosítás közötti időszakban ezt az ellátási módot felváltotta a 10-15 és a 20 kW-os távvezetékes rendszer.
Az egységes magyar villamosenergia-rendszer 1954-ben alakult ki. Ettől kezdve 120 kW-os alaphálózatról ellátott
120/középfeszültségü transformátorállomások biztosították
az ellátást. Időközben az alaphálózat 220 és 400 kV-os távvezetékkel is bővült. Ennek megfelelően a szolnoki üzemigazgatóság működési területén Szolnok megyében 46 községet, 5
várost, számos egyéb települést, 4l7 nagyobb mezőgazdasági,
107 jelentősebb ipari és közel 94.000 háztartási fogyasztót
lát el villamosenergiával.
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74. táblázat
A VIIXAMOSENERGIA-ELLÁTÁS MUTATÓI
Megnevezés

196l. 1965. 1970. 1971. 1972. 1973.

Az összes felhasználás - 1000 kWó
39934 47526 73591 91^26 96760 105298
A háztartási áramfogyasztók száma
11158 14001 17244 1796O 18608 1936O
Az összes háztartá-'
si áramfogyasztás
1000 kWó
2725 4988 8881 10133 11446 12238
Az összes közvilági tási lámpahelyek
száma - darab
3861 4622 5l47 5250 5384
5534

Szolnokon a hálózat hossza 1955-ben 96,5 km volt, 1967-re
182,4 km-re, 1968-ban 194 km-re emelkedett. A közvilágítási lámpahelyek számának növekedése főleg a város területi növekedésével /Szandaszőllős beolvasztása/ kapcsolatos.
Szolnok gázszolgáltatásának megindítására a szandaszőllősi
földgázmezők feltárása adott lehetőséget. Már az 1950-es
évektől megtették a kezdeti lépéseket a város gázellátására. Különböző tervek elkészítése után 1960-ban kezdődött
el Szolnokon a gázhálózat kiépitése. 1962-ben még csak 14,1
km hosszú gázvezeték volt az Ingatlankezelő Vállalat kezelésében. A gázprogramban előirányzott gázszolgáltatás és a
velejáró épitési, szerelési munkák biztosítására a város
egy uj vállalatot létesített. Az uj vállalat fő feladata a
földgázszolgáltatás, a közmű és fogyasztó-hálózat épitése,
a fogyasztókészülékek kezelése, karbantartása, valamint a
propán-bután /p-b/ gázkészülékek üzembehelyezése. A vállalat 66 fővel kezdte működését. Bővült a csőhálózat, növekedett a fogyasztók száma. 1966-ban 25,2 km a csőhálózat és a
folyamatos földgázszolgáltatást 3.365 fogyasztó élvezhette.
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Az országos gázprogram megvalósítása érdekében 1967-ben
a gázszolgáltató vállalatok az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt irányítása alá kerültek. Ettől kezdve mint a
Tiszántúli Gázszolgáltató és Szerelő Vállalat /TIGÁZ/
Szolnoki Üzemegysége működik. Ez az átszervezés területi
változásokkal is járt, Szolnok megyén kivül Pest megye
földgáz és p-b-gáz, valamint Budapest p-b-gázellátása is
a vállalathoz tartozik.
A gázellátó hálózatot tovább bővítették,és a háztartásokon
kivül intézményeket, nagy ipari üzemeltet is bekapcsoltak.
75. táblázat
A GÁZVEZETÉK-HÁLÓZAT BŐVÜLÉSE

Msgnevezés

1963. 1965. 1970. 1971. 1972. 1973.

Kilométerben
mFt-ban

19,1 25,3 55,4 65,2 65,7 67,1
18683 29319 35509 45093 48903 52550

A csőhálózat növekedése arányos a városi lakosság földgázigényének

fokozódásával.

76. táblázat
SZOLNOKON ÉRTÉKESÍTETT FÖLDGÁZ

Év
1963.
1964.
1965.
1966.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.

Háztart.

453
1229
1886
2253
3361
4392
5686
7456
9686
11262
13447

Általános célú
321
33
68
68

443
1192
4391
2908
3864
5029
6239

Nagyüzemi

Összesen

582
2217
3370
4282
5662
6079
21840
33128

1356
3479
5324
6603
9466
11663
31917
43491
50681
54284
56618

37131
37993
36932
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A háztartási fogyasztás folyamatosan emelkedett, az ipari fogyasztás 1969-ben megugrott, s azóta is jelentősen
emelkedik.
Érdekes a fogyasztás és a fogyasztók összetételének alakulása.
A fűtési oélu fogyasztás később kezdődött, de igen gyorsan teret bóditott, s a háztartási fogyasztások zömét képezi.
77. táblázat
SZOLNOK GÁZFOGYASZTÓINAK SZÁMA

Év

Háztartási Ebből fűté- Általános Nagyüzemi
fogyasztók si fogyasz- oélu f.
fogyasztók sz. fő száma fő tók sz.fő
száma fő

1963.
1964.
1965.
1966.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.

1219
2166
2712
3320
4o67
5222
5699
6975
7820
8272
9072

453
916
1345
1562
2473
3704
4377
5832
7073
7820
8454

3
12
15
27
60
80
88
159
206
234
259

1

k
6
17
12
16
17
18
19
20
23

Összesen
1223
2182
2734
3364
4139
5327
5837
7152
8045
8526
9354

Évről-évre fokozódott az általános célú fogyasztók száma,
de ma már csaknem minden nagyobb üzem áttért a gáztüzelésre. Nem csoda, hiszen ennek higiéniai jelentősége a város
levegőjének tisztántartása szempontjából igen nagy. A vezetékes szolgáltatáson tul a TIGÁZ végzi még a propán-bután
gázellátást is.
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78. táblázat
A VÁROS PROPÁN-BUTÁN GÁZELLÁTÁSÁNAK ALAKULÁSA

Év
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.

Az öaazeo Ebből a Az ossz. Ebből ház- Egy háztarháztart, értéke- tartásoktás átX.hagázfogyasztók sz. sitett
nak gáz t
vi fogy.ikg.
10006
10866
10975
11196
11601

9888
IO698
IO831
10986
11363

1224
1133
1353
2074
2258

993
995
1232
. 1933
2112

9,0
8,1

9,5
17,7
18,9

Jóval magasabb a városban a propán-bután gázfogyasztók száma, mint a vezetékeseké. Ennek oka, hogy a régi családi házak vezetékes gázellátása költséges^ éa sok nehézségbe ütközik. Az egy-két lakásos kertes családi házak lakói propánbután gázt használnak.
Az infrastrukturális ellátottság legfontosabb ágazata a
vízellátás, a szennyvíz elvezetése. Szolnokon a vizmü kiépítése előtt a Tiszáról és a Zagyváról hordták az ivóvizet.
A város ivóvízellátása sürgető feladatként jelentkezett már
a századfordulón a nagy járványveszélyek elkerülésére. Ezen
ugy próbáltak segíteni, hogy a Kossuth téren és a Vásártéren
artézi kutat létesítettek. A kutak vízmennyisége nem bizonyult elegendőnek. Az első vizmü építését 1909-ben kezdték
meg. A vízhálózat üzembebelyezése 1910-re tehető /28,5 km/.
A vizmü kapacitását 3.700 m /nap-ban állapították meg. Az
artézi kutak vize kevés volt, csak felszíni vizekből - a
Tiszából - tudtak elegendő vizet nyerni, melyet csőhálózaton gyüjtőkutakba, onnan szivattyúk segítségével deritőmedencékbe vezették. A deritett viz szűrőkön át a tisztaviz
tárolómedencékbe, majd a vízvezeték—hálózatba került. A népesség növekedése, az ipar fejlődése állandóan fokozta a
vízigényt. Az első vizmü építésekor még nem számoltak az i-
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par vízigényével, eredménye, hogy az uj vizmii már 1913ban szűk kapacitású. 1926-ban és 1938-ban is bővítették,
de 19^0-re a berendezése is teljesen elavult. 1946-49 közötti átalakítások eredményeként naponta 14.000 m J , majd
később pedig 35.000 v? lett a kapacitása.
Sok gondot okoz a Tisza vízminőségének romlása. Uj víztisztító berendezésekre lenne szükség. Igen hosszú ideig
egyetlen kis kapacitású víztorony látta el a várost. Az
uj lakótelepek, a többszintes épületek építése uj 2.000
m-es kapacitású víztorony építését, valamint az elavult,
korszerűtlen hálózat kicserélését tette szükségessé. Az
első szakaszban lefektetett vízvezetéki csőhálózat 27 kmes szakasza még ma is üzemel. A jelenlegi csőhálózat 49,1
km hosszúságú vezetékét még a U . világháború előtt fektették le.
A csőhálózat növekedése folyamatos, de az évenkénti növekedés nem egyenletes.
Jelenleg a 4. számú főút korszerűsítésével kapcsolatosan
folyik a városi vizvezetékhálózat rekonstrukciója is. A
vizzel ellátott lakosok száma az 1937. évinek /36.5OO fő/
a kétszerese.
A vízhálózatba bekapcsolt lakások számánál a növekedés ennél is nagyobb /1968-ban 5.806, 1972-ben pedig már 13.747
lakás/. Az udvari kifolyóval rendelkező lakások száma az
1968. évi 2.344-ről 1972-re 3.363-ra emelkedett.
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79. táblázat
SZOLNOK VÁROS VÍZVEZETÉKI CSŐHÁLÓZATÁNAK ALAKULÁSA
Év

Épült

Összesen

1900-1914 között
1915-1924-ben
1925-1933
1935-1944
I95O-I954
1955-1957
1958-1960
1961-ben épült
1962-ben épült
1963-1967 között
1968-ban épült
1969-ben épült .,
1970-ben épült
1971-ben épült
1972-ben épült

27,0
11,0
7,0

27,0
38,0
45,0
49,1
61,6
70,8
90,9
96,2
99,2
131,8
136,8
145,8
161,6
161,9
168,3

4,1
12,5
9,2
20,1
5,3
3,0

32,6
5,0
9,0

15,8
0,3

6,4

Km

Az 1960-as évek elején az ipari vízigény megnőtt. A lakosság vízigénye jóval kevesebb.
A szennyvízelvezetés gondja megelőzte a vízmüvek épitését.
Előbb a nyílt árkok vezették el a szennyvizet a Tiszába,
illetve a Zagyvába, A vizmü építéséhez kapcsolódva 1911-ben
kezdődött el a csatornahálózat építése, mely csupán a belső, sürün lakott részekre korlátozódott. 1945-re 15 km csatornahálózat készült el, amely már akkor korszerűtlen volt.
A felszabadulás után 1953-ban kerülhetett sor a csatornahálózat fejlesztésére. Ekkor egy uj, átfogó csatornázási terv
készült. Három vizgyüjtő területet alakítottak lei:

-

268

-

1.

Zagyván túli rész;

2.

Tisza-Zagyva-Ó-szolnoki vasúti pálya;

3.

Budapest—debreceni főutvonal-O-szolnoki vasúti pályától D-re eső területen belüli rész, az un. "gyárváros"
a Cukorgyárig.

80. táblázat
VÍZTERMELÉS ÉS FELHASZNÁLÁS
Víztermelés

Év
1935.
19^0.

890,0
1.073,6

1000

Ossz. értékesités

Ipari,
intézményi

Lakossági

667,2

-

-

805,1

-

-

19^5.

950,0

711,7

-

-

1950.

1.904,4

1.21(8,9

-

-

1955.
1960.

3.210,9

2.459,4

-

-

3.759,*+
h.lh6,h,

3.582,9
4.745,8

-

978,8

6.796,1

6.497,4

3..767 ,0
4.,645 ,3

1 .852,1

7.674,0

6.835,0

4,,646 ,0

2 .189,0

7.803,0

6.906,3

4,.605 ,5

2 .300,8

7.169,9

4..658 .0

2 .511,9

1965.
1970.
1971.
1972.
1973.

7.865,9

81. táblázat
A SZOLNOKI CSATORNAHÁLÓZAT HOSSZA
Ev

Csatornahálózat hossza /km/
15,0

1960.

19,0

19Ó5.

50,1

1967.

59,0

1968.

60,0

1969.

66,5

1970.

66,5

1971.

7X,í*

1972.

72,9

-

269

-

Az első két terület csatornázási munkálatait már elvégezték. Az ipari övezetben azonban még igen sok a tennivaló.
A vízhálózathoz hasonlóan a csatornahálózat rekonstrukciója is folyik.
A csatornahálózatba bekapcsolt lakások száma 1955—ben
63**, 1968-ban ií.002 és 1972-ben 6.7^7 volt.
A belterületi utakat igen rossz állapotban örököltük.
Ezek a számok önmagukért beszélnek. 1957-ben, 1960-ban az
utaknak alig több mint egyharmada volt kiépítve. Az évtized közepére szépen javult az arány. Szandaszőllős bekebelezése ismét romlást idézett elő.
82. táblázat
SZOLNOK UT- ÉS JÁRDAHÁLÓZATA

Év
1957.
1960.
1965.
1969.
197*1.

Belterületi utak
hossza
km
113,1
122,0
204,0
226,0

Kiépitett utak
hossza
km
k6,0
111,0
132,0
100,0

Egészségügyi és szociális intézmények

Szolnokon a felszabadulást megelőzően a kötelező betegségbiztosítás a dolgozó lakosság szűk körére /mintegy 10-12 $ára/ terjedt ki. E területen igen nagy változások következtek be a felszabadulás után. Lényegesen megnövelcedett a
biztosítottak száma^és bővült a szolgáltatások mértéke, a
jogosultság időtartama is. 1950-ben kb. 57.73° veit a biztositottak száma, 1966-ban 178.5^1 fő.
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A megyei rendelőintézetet járóbetegek szakorvosi ellátása
céljából 1955—ben hozták létre. Kezdetben a célnak meg is
felelt a rendelőintézet 21 orvosi munkahellyel, minden orvosi szakmára kiterjedt a tevékenysége. Később a betegek
számának megnövekedése a rendelőintézet korszerűségét csökkentette. Az orvosok számát 38-ra kellett emelni, valamint
a szakrendeléseket járási székhelyekre kihelyezni.
83. táblázat
SZOLNOK MEGYEI RENDELŐINTÉZETÉNEK FŐBB ADATAI
A napi szakorvosi
óraK száma

Fv
a

I '3.
1
t .

*

-•;,*.
;

••

•.<

'

' - ' • «

'

'

"

•

•

1072. X

159,0
220,0
312,0
479,0
022,0
621,0

Éves betegf orgaloir
fc

3^7.000
341.OO0
Ó13.000
782.000
980.000
1.269.720

1974.X
212,0
1.249.900
Az intézmény törzsépületét napi 1.500 beteg ellátására tervezték s jelenleg a napi betegforgalom 3.527 fő. A megyei
rendelőintézet ellátó körzete kiterjed a szolnoki, a kunszentmártoni és a törökszentmiklósi járásra, valamint Szolnok és Törökszentmiklós városra.
Szolnok egészségügyi hálózatában fontos helyet foglalnak
el a kórházak /39. ábra/. A Szolnok Megyei Tanács Kórház
igen régen, 1896-ban létesült \40 ággyal és 5 osztállyal.Az
indi'lás évében mindössze 3 főfoglalkozású orvosa volt. Ebben az évben a kórházban ápoltak száma kb, 1.000 fő. 1934re az ágyatc száma 220—ra emelkedett. A háborús évek alatt
épült fel az uj épület, melyet csak a felszabadulás után
szereltek fel. Az orvoslétszám 1952-re 20 főre, három év
x.,_4V Rendelőintézettel együtt
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39. ábra
A SZOLNOKI KÓRHÁZAK BETEGELLÁTÓ KÖRZETE

c'V

O
MÁV
Tíido kévhaz.
múlva már 42 főre gyarapodott. Korszerű berendezéseket kaptak, sőt uj osztályok kezdték meg működésüket /fül-orr-g-ége, szájsebészet, röntgen, idegosztály/. E fejlesztés együtt járt a főépület bővitésével is. 1951-ben csatolták
a kórházhoz a Bábaképző Intézetet, mint nőgyógyászati és
szülészeti osztályt. A felszabadulás után az egykori Honvéd Kórházban TBC Gyógyintézetet rendeztek be.
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1967-ben készült el Szolnok uj kórháza . Elsősorban a keleti országrész vasutas dolgozóinak ellátása-

Szolnok városában 1972—ben a kórházi ágyak száma
volt, az 1.000 lakosra jutó kórházi ágyak száma 216.
Szolnok város egészségügyi vonzása a Megyei Rendelőintézeten kivül a kórházakon nyugszik. A három kórház a betegfelvevő körzete jellegének megfelelően más-más területre
terjed ki. Természetesen Szolnok megyéből és Békés megyéből érkezik a legtöbb beteg.
A Tüdőkórház mint a város legkisebb forgalmú kórháza, 90
%—ban megyei beteget fogad. Vonzáskörzete is kicsi.
84. táblázat
SZOLNOK KÓRHÁZAINAK FONTOSABB ADATAI INTÉZMÉNYEK SZERINT
Év

Intézmény

1968 ,MT Kórház
TBC Gyógyintézet
MÁV Kórház
1972 ,MT Kórház
TBC Gyógyintézet
MAV Kórház

\

Agyak Elbocs. Ápolási Ápolás
Agyak
Haláloszáma betegek napok
átl.
kihaszn. zási aszárna
száma
tartalma %—a
ránysz.
1000-ben nap
%
769

25957

261

10,0

93

2,0

395
296

1917
6209

138
96

72,2

6,k

15,5

96
89

769

25 9 M

261

10,0

93

2,3

395

2595
7572

Ikk

55,0
lU,0

99
91

7,7

300

103

1,7

2,0

Szolnok egészségügyi ellátásában a központi rendelőintézeten
és kórházon kivül még igen jelentős szerepet játszik: a
körzeti orvosi szolgálat, az anya-csecsemő és gyermekvédelmi
szolgálat, az iskolaegészségügyi ellátás, a közegészségügyi
szolgálat és a bölcsődei ellátottság.
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1952-ben Szolnokon 13 körzeti orvos kezdte meg működését.
1964-től a körzeti gyermekorvosi szolgálat is megindult,
7 gyermekorvos beállításával.
85. táblázat
SZOLNOK KÖRZETI ORVOSI ELLÁTÁSA

Ev

A szervezett or—
vosi körzetek
száma

A körzeti
orvosok
száma

1968.
1972.

18
21

17
19

___

_

_

-

Az egy körzeti
orvosra jutó la—
kosok száma
3.786
3.568
3.421

1972-ben 9 körzeti gyermekorvos működött a körzetben. A
körzeti orvoshálózathoz kapcsolódik a körzeti ápolónői hálózat.
A felszabadulás előtt az anya-csecsemő és gyermekvédelmi
szolgálatot a védőnők végezték. 19^5-ben 3 védőnő, 1950ben 5, 1956-ban 8 védőnő dolgozott Szolnokon. Szájnuk jelenleg 3k. Az iskolaegészségügyi ellátást az iskolafogászatra
szükithetjük. 1968-ban létesült Szolnokon egy gyermekideggondozó intézet, mely 1 orvossal, 1 pszichológussal és 2
asszisztenssel dolgozik.
1963-tól a város közegészségügyi munkáját a közegészségügyi
szolgálat irányitja.
A nők foglalkoztatottsági arányának növekedésével egyre égetőbb gond a gyermekellátó intézmények hálózata, elsősorban a bölcsödéi hálózat kis befogadóképessége. Szolnokon az
.első bölcsödé 19^9-ben létesült /60 férőhellyel/, majd egymásután épültek a bölcsődék, városunknak mégis egyik legnagyobb gondja a bölcsödéi férőhelyek hiánya.
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86. táblázat
SZOLNOK FONTOSABB BÖLCSÖDÉI ADATAI

Év

Állandó böl- Állandó bölcsödék szácsödék öszma
szes férőn.einek száma

1968.
1972.
1974.

Ebből
területi
férőhelyek sz.

10

444

kzk

11

524
664

504

n

644

Összes
gondozónőinek
száma
82
112
127

Az 1.000 lakosra jutó bölcsödéi férőhelyek száma 77, ez az
arány nem tul alacsony, de figyelembe véve a születési arányt nem elégséges.
Ugyancsak hiány van az idős korúak szociális ellátását javitó létesítményekben.

Közoktatási és művelődési intézményhálózat

Szolnok kulturális vonzása is jelentős szerepet játszott és
játszik a megye életében. Hasonlóan a többi funkcióhoz, e
tevékenység jelenlegi állapotát a múltból örökölte, illetve
fejlesztette tovább.
A felszabadulás előtti években a városnak összesen 19 elemi iskolája volt. Ebből a belterületen 10, a külterületen,
tanyákon 9. Felekezeti és egy társulati iskolán kivül 7 volt
állami kézen. Az elemi iskolákhoz kapcsolódó magasabb színvonalú oktatási intézmények: 2 polgári iskola, 2 gimnázium,
1 kereskedelmi, 1 fa— és fémipari technikum, valamint iparos és kereskedő tanonciskola, 1 magán zeneiskola és 1 magán
gyors- és gépiró iskola. A háború megszakította a folyamatos
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munkát az iskolákban. Szolnokon a tanítás 1944, december
6—án indulhatott meg. Ekkor 568 gyermek járt iskolába. Viszont 1945 tavaszán már a középiskolások száma 912 volt. A
tanulók számának növekedésével fokozatosan emelkedett a tanitók, tanárok száma is, 1945-ben létrehozták az első napköziotthonos óvodát is. 1950-ben már 6 óvodában 420 gyermeket gondozott 15 óvónő, 196O.- végén pedig 18 óvoda volt
a városban 1,039 férőhellyel és 1,206 beirt gyermekkel. Az
óvónők száma 70-re emelkedett.
87. táblázat
SZOLNOK ÓVODAI

Ev

ADATAI

Óvo- Fhe— Óvó- Óvodás
dák lyek nők
gyermesz,
sz. sz. kek sz.

1968.
1969.
1970.
19711972.
1974.

24
24
24
24
25
29

1507
1713
1809
1789
1929
2385

104
1688
1863
112
2039
124
2228
137
2472
150
191 ' 2952

100 férőhelyre jutó óvodás gy. sz.
112
109
113
105
106

124

Egy óvónőre
jutó óvodás
gy, száma
16,2
16,6
16,0
15,0
i4,o
15,0

Az óvodák férőhelyeinek növekedésével nem arányos az óvodáskorú gyermekek számának növekedése. /Túlzsúfoltságot mutatnak a számok./
Az általános iskolai hálózat is teljesen átalakult. Minden
iskola állami kézbe került. 1960-ra az általános iskolai
tanulók száma 5,590 fő, a nevelők száma 244 volt. Uj iskolák épültek /Áchim, Ságvári krt.-i, Tallinn körzeti, Mátyás
király uti/, továbbá a meglévő iskolákat uj tantermekkel
/Délibáb uti 2 tanteremmel, Újváros Iskola 4, Aboryü uti 4,
Kertvárosi iskola 4 tanteremmel, Kassai uti iskola 6 tanteremmel és valamennyi iskolát tornateremmel/ bővitették.
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88. táblázat
SZOLNOK VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓINAK SZÁMA
Ebből
8.
1. évf. évf.
tan.sz. tan.sz.

Tanév

AJ.SÓS
tan.
száma

Felsős
tan.
száma

Összes
tan.
száma

1968/69.
1969/70.

3007
2902

2971

6978

1970/71.
1971/72.

2877
3020

01 l±o

6019

764
671
770

3001

6021

922

1972/73.

3160

2921

6081

918

6396

IO9I4

999
832
770
689

A lány
tan.
sz.
3393
3120
2903
29^1
3002

Örvendetes tény, "hogy az utóbbi években növekedett az első
osztályos tanulók létszáma. Jelenleg 15 általános iskola működik Szolnokon, közel 400 fős nevelőgárdával.
Szolnok középiskoláit is nagyarányú fejlődés jellemezte.
Felszabadulás előtt a középiskolákban évfolyamonként általában egy—egy osztály működött. Később viszont 2—k párhuzamos osztály működött. Szolnokon 1960-ban k középiskola, k9
tanteremmel, 1.816 diákkal és 97 fő tanerővel dolgozott.
Jelenleg a város 8 középfokú oktatási intézményéből 2 általános gimnázium - különböző tagozatos osztályokkal — és
k speciális képzést nyújtó szakközépiskola, valamint 2 szakmunkásképző intézet.
A középiskolák vonzásának területi kiterjedése változó. A
gimnáziumok vonzereje nem nagy, ugyanis a népesebb településekben mindenütt vannak már gimnáziumok.
A szakközépiskolák esetében más a helyzet, A kollégiumokkal
ellátott iskolák vonzóköre túlterjed a megye határain. Tanulóit a Verseghy Gimnázium 19, a Varga Katalin Gimnázium 26,
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a Vegyipari Szakközépiskola 83, a Tiszaparti Szakközépiskola 53, a Közgazdasági Szakközépiskola 70, a Gépipari
Szakközépiskola 94, a MÜM. 605. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet 120.,a MÜM. 633-as számú Ipari Szakmunkásképző
Intézet 98 településből gyűjtötte. Közvetlen vonzási gyürü: Tószeg, Besenyszög, Nagykörű, Szajol, Rákóczifalva,
Rákócziujfalu, Tiszavárkony községek. A szakközépiskolákat
bejárókként látogatók terén Törökszentmiklós és Jászapáti
vezet, de Szabolcs-Szatmár megyéből is iskoláztak be tanulókat .
Szolnok művelődési hálózata a kulturális intézmények /a
szinház, a filmszínház,a könyvtárak, a múzeum/ vonzása is
kiterjedt. A fejlődés e területen is nagyarányú.

~*

Átalakítások, korszerűsítések miatt csökkent a filmszínházak száma, az előadások száma azonban nem. A televízió előfizetők számának emelkedésével a látogatók száma kevesebb
lett. A filmszínházakat elsősorban a szolnoki lakosok látogatják. Hasonló a helyzet a könyvtáraknál is, esetenként*
néhány vidéki olvasó is felkeresi a könyvtárat.
89. táblázat
SZOLNOK KÖZÉPISKOLÁINAK FŐBB ADATAI /nappali tagozat/
1968/69-es tanév
Iskola megnevezése

Okt. Ossz .Ebből IV. 0. Osztá- Oszt. T a n ternwBlc e r ő k
jel- tan. I.évf. tan. lyok
s zárna
száma
lege sz. t.sz. száma sz.

Sz.T,Gépipari Sz. szakk. 540

77
231
206
236
167

SZOLNOK ÖSSZESEN

917

Varga K. Gimn.

gimn. 247

Verseghy Gimn.

gimn. 658

Tiszapartí Gimn.

gimn ..270

és Szakközépisk.

szakk. 534
szakk. 757

VP.Közg.Szakk.

3006

44

18

143

20

9
19
9
4
16

106

14

12

35
28

617

86

69

174

165
56
103

9
19
9
15

34
41
18
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1972/73. tanév
Iskola megnevezése

Varga K.Gimn.
Verseghy Glmn.
Tiszaparti Gimn.
és Szakközépisk.
VP.Közg.Szakk.
Sz.T.Gépipari Sz,
Vegyipari Szakk.

Okt. Ossz. Ebből IV.o. Osztá- Oszt. Tanjel- tan. I.évf. tan, lyok termek erők
lege száma t,sz. száma száma száma száma
gimn.
gimn.
gimn.
szakk.
szakk.
szakk.
szakk.

SZOLNOK ÖSSZESEN

328

80

587 148
494
344 164
699 174

10

10

21

164

17

17

34

100

17

13
16

32

20

11

15

26
31

82

219

77

450
542

109

183
105

180

101

13
15

Jkkk

855

730

92

90. táblázat
SZOLNOK VÁROS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK NÉHÁNY
FONTOSABB ADATA - 1973/74.
Intézmény neve

Verseghy Gimn.
Varga K. Gimn.
Vegyipari Szakk.
Tiszaparti Gimn,
Közgazdasági Szakk.
Gépipari Szakk.
MÜM. 6O5. Szabnunk,
MÜM. 633. Szakmunk.
ÖSSZESEN

Összes
tanulók
száma

Nem szolnoki tanulók

Összes
%-á
ban

570
302

92

586
498
648
437

303
213
381
294

1372
1105

708

16,0
26,0
51,0
42,0
58,0
67,0
65,0
64,0

5518

2976

54,0

Naponta bejárók és kollégisták.

79

906

75
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91. táblázat
A FILMSZÍNHÁZAK FŐBB ADATAI /1968

Ev

A fszínházak
Előadász. befogadók, sok sz.

1968. 11
1970. 11
1972. 10
1974. 8

2981
2633
2462
2216

3701
3535
3425
3381

- 1970

-

1972/

Ossz. Egy előa- Egy ladásra ju- kosra j,
tó lát.sz. lát.sz.
516
541

454
484

139
153
132
143

8

8

7
7

92. táblázat
A TANÁCSI ÉS SZAKSZERVEZETI KÖNYVTÁR FŐBB ADATAI 1968-72.

ij.

A TANÁCSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAK
Önálló int. Könyvállomány Beiratkozott Kölosönz.
és fiókok
/kötetek/
olvasók
kötetek
száma
száma
száma
száma

1968.
1972.

7
14

117.158
175.804

8.711
12.218

279.115
313.753

1974.

16

215.509

12.931

310.287

1968.

69

1972.
1974.

61

58

A SZAKSZERVEZETI KÖNYVTÁRAK
78.304
7.667
95.794
9.997
9.791
88.725

105.871
148.425
156.486

A szakszervezeti könyvtárak fiókjai az egyes üzemekben, vállalatoknál találhatók. Főleg a fizikai, műszaki, adminisztratív dolgozók alkotják az olvasói gárdát.
1948. április 1-től a városi könyvtár és múzeum közös irányítása alatt működött. A könyvtár 1950. decemberében vált önál-
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Számottevő változást hozott a város könyvtár ügyében, a 16
fiók-könyvtárat irányító városi központi könyvtár megteremtése 1973-ban.
Szolnok jól szervezett múzeumát az 1849. március 5-i- szolnoki csata hőséről, Damjanich. Jánosról nevezték el. Helytörténeti, népművészeti, régészeti állandó kiállításai
mellett jelentősek a változó, évfordulóklioz kapcsolódó kiállitásai, amelyek nagyszámú látogatót vonzanak.
93. táblázat
A DAMJANICH MÚZEUM FŐBB ADATAI

Év

1968.
1969.
1970.
1971.
1972.

Az összes
kiállitások sz.
25
30
31
24
36

Ebből az
állandó
kiáll.sz.

3

k

5
6
9

A tárlatvezetések
száma

Az összes
látogatók
száma

188

58.400
55.400
59.100
61.400
74.592

168
197
208

264

1974.
47
8
258
92.140
A Galéria megnyitása /1972/ óta reprezentatív kiállítások,
képzőművészeti tárlatok otthona lett.
Az országon belül is előkelő helyen áll Szolnok város a
rádió- és a televizió előfizetők száma alapján. A televizió
előfizetők száma megközelíti a rádió előfizetők számát.
Jelentős példányszámban jelenik meg a megye életével is behatóan foglalkozó Szolnok megyei Néplap.
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94. táblázat
A RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ ELŐFIZETŐK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA

Év
1968.
1972.

A rádió előfizetek
száma
összesen 1000 lakosra
16.775
18.350

261
271

A televizió előfizaetők
száma
összesen
1000 lafeaasra
10.594
15.678

165
231

A város és környékének kulturális életében jelentős szffisrepe
volt és van is a szolnoki Szigligeti Szinháznak. SzolnoJfc
város színházi élete 1875-től ismeretes. Első állandó épsiiletét az 1910-es években kapta, 1955 óta p,fi<iig állandó öjmálló színházi társulatnak ad otthont a város.
95. táblázat
A SZOLNOKI SZIGLIGETI SZÍNHÁZ ADATAI

Év

Előadásainak
száma

1965.
1970.
1972.

326
253
244

1974.

301

Látogatóinak
száma
122.442
103.000
110.000
144.182

Egy előadásra
jutó látogatót
száma
297
kO3
451
479

Az előadások számszerű csökkenéséhez képest a látogatók számának csökkenése minimális, vagyis színvonalas előadásaival
továbbra is vonzza a látogatókat.
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96. táblázat

Év

Magnevezés

1969. Prózai
müvek
Zenés
vígjáték,
operett
összesen

Műsoron Ebből az BISa- Látó—
lévő
uj bemu- dások gatók
darabok, tatok
száma száma
száma
száma
.

6

Egy előadásra jutó
látogatók
száma

5

95

42.503

kk7

6

5
10

115
215

50.265
92.768

436

12

6

123

57.9^1

1*71

k

88

ífO.419

10

211

98.360

459
k66

1972. Prózai
müvek
_ 6
Zenés '
vígjáték,
. operett
5
11
Összesen

kkz

A két év alapján a prózai müvek javára dőlt el a mérleg. A
látogatók száma is emelkedett.
A szolnoki előadásokat nagy számban látogatják a környékről
autóbusszal érkező nézők is /kO. ábra/.
A környező településeket figyelembe véve legtöbben Törökszentmiklósról, Tiszaföldvárról, Mezőhékről, Zagyvarékasról
és Besenyszögrol járnak be a színházba.
A Szigligeti Színház székhelyi előadásain kivül igen nagy
számiak a környező és távolabbi településeken bemutatott elSadások.
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kO. ábra
A SZIGLIGETI SZÍNHÁZBA JÁRÓK SZÁMA TELEPÍTÉSENKÉNT

Szerkesztette:
Dr Rü Ágnes
Rajzolta: Simon /Sgnes

_
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97. táblázat
A SZOLNOKI SZIGLIGETI SZÍNHÁZ ELŐADÁSAI VIDÉKEN
az 1972/73-as évadban
A település neve
Salgótarján
Kunhegyes
Orosháza
Cegléd
'
'
Jászfényszaru
Nagykáta
Szentes
Kiskőrös
Jászkisér
Kecskemét
Hódmezővásárhely
Mezőtúr
Martfű
Kenderes
Csepel
Hajdúszoboszló
Tiszafüred

Az előadások száma

• .

29
7
8
5
3
2
2
1
1
6
6
6
5
2
3
1
1

.

A színház színvonalas előadásait nemcsak Szolnok városban
kisérik nagy figyelemmel és érdeklődéssel, hanem az egész
országban. Ezt igazolják a különböző rádió- és televiziófelvételek.
A művelődési hálózat irányitó központja Szolnokon van. Különböző ismeretterjesztő és műsoros rendezvényeivel emeli
Szolnok város kulturális tevékenységének szinvonalat.
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A város sportélete
Szolnokon az iparban foglalkoztatott szakmunkások h5 $-a
30 éven aluli,, Ez még a város sportéletének szempontjából
sem közömbös. De jelentős a középiskolai és az általános
iskolai tanulók száma is„ Részükre a tanitási órákon kivül iskolai sportköri foglalkozások nyújtanak sportolási
lehetőséget.
A város lakossága számára az MTS Szolnok Városi Tanácsa
mellett 21 sportági szakszövetség működik, mely biztosit™
ja a megfelelő lehetőséget a sportolásra.
Asztalitenisz
- Atlétika
- Kézilabda
- Labdarugó
- Kosárlabda
- Röplabda

- Sakk
- Sportlövész
- Teke
— Tenisz
- Úszó
- Vivó

Szolnokon a szakszövetségek mellett sportegyesületek is működnek. Számuk 1971—ben 21 volt. Jellegük szerint: üzemi,
hivatali 12, MEDOSZ 3, főiskolai 1, kisipari-szövetkezeti
1, belügyi, honvéd 2, középiskolai 6, szakmunkásképző l c A
27 sportegyesület taglétszáma 1971-ben lif.807 fő volt,
A versenysport szempontjából az atlétika, az úszás, a vizilabda, a vivás, a kajak-kenu sportágak fejlesztése vált
szükségessé. Az emiitett olimpiai ágak mellett fejlődés tapasztalható a cselgáncs, a súlyemelés, evezés sportágakban.
Az igazolt versenyzők száma, a nyilvántartó kartonok alapján
5.08^ fő. Kiemelten támogatást kaptak: a Szolnoki Dózsa SE.
uszó-vizilabda, a Szolnoki MÁV SE atlétikai-vivó és a Szolnoki Vizig. SC Kajak-kenu egyesületek. Szolnok város minőségi sportját elsősorban az NB-s, és az OB-s csapatok reprezentálják; összesen 6 volt 1971-ben /atlétika 1, tollaslabda 1,
vizilabda 1, vivás 3/,
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Az MTS Megyei Tanácsa 1971-ben létrehozta a városi sportiskolát. E sportiskola atlétikai és kajak-kenu szakosztálya még 1971-ben megkezdte a rendszeres munkát. Ehhez kapcsolódott később az úszó—szakosztály is. A sportiskola működése mellett jelentős volt, hogy megindult a Koltói Anna
uti és a Mátyás király uti Általános Iskolában a testnevelés szakositott tantervi oktatása. E két tagozatos iskolának főfeladata, hogy megfelelő előképzést adjanak a sportiskolába, illetve az egyesületek szakosztályaiba kerülő
sportolók részére.
Az atlétika területén számszerű növekedés következett be,
hiszen 1967-ben 129 versenyzőt, 1971-ben 510 versenyzőt
tartottak nyilván. Kajak—kenu területén 2 szakosztály működik, az igazolt versenyzők száma 156 fő. E sportág rendelkezik egy világbajnokkal. Az úszó szakosztály munkája nem
kielégítő, különösen ha visszatekintünk néhány évet. Vizilabda felnőtt, ifjúsági és serdülő csapata továbbra is a
legjobbak között szerepel. Vivó szakosztály csak a MÁV—nál
van, mely biztosítja működéséhez a szükséges anyagi, személyi és felszerelési feltételeket. E sportágban szintén
van olimpiai bajnoka a városnak. Szolnok város legnagyobb
tömegét megmozgató sportága a labdarúgás. Kiemelkedő a szolnoki MTE működése,
E fő sportágakon kivül szinte minden ágazat képviselteti magát: birkózás, kerékpározás, motorsport, ökölvivás, röplabda, tollaslabda, stb. , de ezek jelentősége inkább a tömegsport szempontjából van.
A rendszeres szakosztályi sportágak munkáját egésziti ki az
iskolai és tömegsport jelentősége. Altalános és középiskolákban felemelték a testnevelés órák számát. Igyekeznek megfelelő tárgyi feltételeket biztosítani /tornatermek, tanárok/.
Tömegsport területén van előbbrelépés, hiszen 1967-ben 8.318
fő vett részt a tömegsport—versenyeken, addig 1970—ben 10.215
fő. Ez a város lakosságának 16 %-a.
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A város 1975—ben a Tisza—ligetben korszerű sportkombiná—
tot létesített - stadion, fedett sportcsarnoka alkalmas
nemzetközi rendezvények megtartására. Az evezős versenyek
lebonyolítására a Holt-Tiszán létesítenek alkalma* pályát.

X X X X X
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SZOLNOK JÖVŐJE
==============
Szolnok múltjának és jelenének szerves része, háttere a
Közép-Tiszavidék. A jövőjét is meghatározza annak a tájnak a fejlődése, amelyben elhelyezkedik, amelynek gazdasági és kulturális életét irányitja, szervezi.
Az ember a természet meghódításáért folytatott szakadatlan küzdelemben a Közép-Tiszavidéken ujabb jelentős eredményt ért el. A szeszélyes vizjárásu, kanyargós folyón é—
pitett — immár második — vízlépcső nemcsak a vízjárást
szabályozza, de a viz komplex hasznosítását is biztosítja.
A Tisza II. vízlépcső 350 millió m

vizet tározó tava 127

p

km -nyi területet borit be. A Tiszát 20 km hosszúságban
3-5 m mélységű vizzel borított felszin kiséri. A duzzasztott vízmennyiség lehetőséget nyújt a Közép—Tiszavidék a—
szályos területein az öntözésre, kisebb méretű vizigényes
iparágak telepítésére, de üdülésre és sportolásra is, A
Tisza II. vízlépcsőből kijjiduló öntözőrendszerek teljes kiépülése után Szolnok megye egész területén lehet öntözni,
ami azért is nagyjelentőségű, mert a Közép-Tiszavidék gazdasági karakterét a jövőben is a mezőgazdaság adja meg,
A korszerű mezőgazdaság itt ma már nem ábránd, hanem a következő évek megvalósítandó feladata, A mezőgazdaság átszervezésével megszűntek az egymástól elszigetelten gazdálkodó, önellátásra termelő kisgazdaságok, az árutermelő kapitalista gazdaságok és a félfeudális nagybirtokok is. A
helyükön szervezett állami és közös gazdaságok megteremtették a korszerű nagyüzemi gazdálkodás alapját, amelynek továbbfejlesztéséhez tartozik az öntözés elterjesztése, a gépesités, az agrokémiai eljárások bevezetése. Az egyre szélesedő és mélyülő társadalmi munkamegosztásban sajátosan ala—
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kul a mezőgazdaság helyzete. A mezőgazdaságba és az élelmiszertermelés vertikumába bekapcsolódnak olyan /termelő
és nem termelő/ ágazatok és tevékenységek, amelyek a mezőgazdasági alaptermelés előtt, illetve után lépnek be. Munkaeszköz- és anyagellátást biztositó ágazatok /mezőgazdasági gépgyártás, vegyipar, épitőipar, stb./; intellektuális
jellegű szolgáltatások /szakemberképzés, mezőgazdaság fejlesztését szolgáló kutatások, a mezőgazdasági üzemek irányítása, stb./; mezőgazdasági nyersanyagok ipari feldolgozása /élelmiszer-, testil—, bőr—, gyógyszeripar/; a mezőgazdasági—élelmiszeripari termékekkel foglalkozó kereskedelem /felvásárlás, tárolás, forgalmazás/, persze csak akkor,
ha ezek a terület mezőgazdaságára épülnek.
A mezőgazdaság és a vertikálisan kapcsolódó termelő és nem
termelő ágazatok integrációja gyorsan fejlődik a Közép-Tiszavidéken. Az igények megfogalmazódtak:
1. Korszerű ipari bázis , amely gépekkel és vegyszerekkel
látja el a gazdaságokat, másrészt azok termékeit dolgozza fel félkész, vagy kész fogyasztási ^ikkekké.
2. Az időjárás viszontagságait mérséklő öntözés
zés.

• .

•

••

és vizrende'.

•

3.

És nem utolsó sorban a mezőgazdaság optimális szerkezetét kialakító és működtető szakemberek gárdája ,

4.

Jó közlekedési feltételek , hogy a városok és a falvak
közötti forgalom gyorsan és biztonságosan bonyolódjon
l e .

.

-

.

•

•

•

-

•

A Közép-Tiszavidék gabonatermelői profiljának megőrzése elsősorban a gabonatermelési vertikum fejlesztését igényli
/malmok, gabona tárházak létesitése, valamint a gabonatermelés gépparkjának kiteljesedését a traktortól a repülőgépig/. De mivel a gabonatermelés fejlesztését nem a gabona
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vetésterületének, hanem a terméshozamoknak a növelésével
kívánják elérni, nem hanyagolhatok el más ágazatok sem.
Bővül a vetésszerkezet, nagyobb teret kapnak a zöldségfélék és a takarmány, valamint az ipari növények, s a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek. Fejlődik az állattenyésztés,
kialakulnak az iparszerü rendszerek, amelyek több takarmány—
előkészítő, és állati terméket feldolgozó üzemet igényelnek.
A Közép—Tiszavidék egyetlen jelentős ipari centrumában,
Szolnokon az ipar szintén tovább fejlődik, mégpedig ugy,
hogy a meglévő ágazatok bővülnek, illetve korszerűsödnek.
Mivel munkaerő—gondok máris felléptek,az uj munkaerőigényes
ágazatok letelepítése nem célszerű. Az Alföld energiaforrása, a földgáz, lehetőséget nyújt az energia-igényes ágazatok
fejlesztéséhez, s a város energia—ellátásának korszerűsítéséhez. Az iparfejlesztés nem jelent gyökeres átalakítást, a
meglévő tendenciák erősödnek fel. Az ipar extenzív fejlesztésének súlypontja áttevődik a megye népesebb településeire
— jász és nagykun városokra, nagyközségekre, ahol a nők körében még munkaerő—kinálat van, de csak lakóhelyükön vállalják a munkát.
A közlekedést korlátozó és a piac kialakulásában nagy szerepet játszó természeti adottságot a technika fejlődése régen
legyőzte, addigra azonban Szolnok központi szerepköre annyira megerősödött, hogy a megváltozott körülmények között is
megőrizte, sőt tovább fejlesztette korábbi funkcióit. A Közép—Tiszavidék gyorsan átalakuló gazdasági életében Szolnok
funkciói tovább erősödnek. Az óriásra nőtt közúti és vasúti
áruforgalom kikényszeritette a közlekedési utak, eszközök és
berendezési tárgyak korszerűsítését. Hazánk egyik legmodernebb vasútállomása biztosítja a nagyteljesítményű Diesel— és
villanymozdonyokkal vontatott szerelvények gyors áthaladását.
Az átmenő szerelvények kezelési ideje lecsökkent, de a célfuvarok mennyiségének megnövekedése komoly feladat elé állítja
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a csomópont vasúti dolgozóit. Elterjedt és tovább fejlődik
a közúti szállítás, de a Tisza III. vízlépcsőjének és a
Duna-Tisza csatorna megépülésével várható a viziszáillitás
fellendülése is.
Szolnok kereskedelmi szerepköre is átalakulóban van. A belvárosban folyó nagyméretű rekonstrukció befejezésével- "wálik
Szolnok tágabb környéke számára teljes mértékben képessé
felsőfokú központi szerepköréből fakadó kereskedelmi, feralturális és igazgatási funkciók betöltésére.
A belváros rekonstrukciója mellett Szolnok külső, szabad
térségen is terjeszkedik. A Zagyva mentén a vasúti töltésen
túlnyúlik a magasházakból álló lakónegyed épitése. A váró*
peremén és a Tiszántúli részen földszintes családiházas városrészek terjengenek. Szajol, Tószeg, Rákóczifalva, Tisza—
várkony Szolnok városkörnyéki közaégei láttak.
Az építkezések, a gyorsan gyarapodó népesség igényli és
serkenti az infrastrukturális beruházásokat. Az e téren mégmeglévő lemaradások behozása sürgető feladat. A tervszerű
előrehaladást gyakran nehezítik váratlan természeti csapások, amelyeket a város lakóinak áldozatkészségével tudnak
csak elhárítani a város vezetői, A városukhoz ragaszkodó
szolnokiak a biztosítékai annak, hogy a városfejlesztésben
kitűzött célok meg is fognak valósulni és Szolnok méltán
lesz a fejlett élelmiszergazdasággal bíró Közép-Tiszavidék
központja.

X

X

X

X

X
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