H,

szolnoki
közélet .
SZOLNOK VÁROSI TANÁCS TÁJÉKOZTATÓDA

A 4-es sz. FŐKÖZLEKEDÉSI ÚT SZOLNOK VÁROST
ELKERÜLŐ SZAKASZA

1. építési ütem: II. szakasz
2. építési ütem: I. szakasz
3. építési ütem:III. szakasz

4625 sz. út 442. sz. út között.
4-es főút megyehatártól - 4625. sz. útig,
442. sz. út - 4-es főút Állami Gyümölcsösig terjedő szakasza.
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A 4-ea FŐÚT SZOLNOK VÁROST ELKERÜLŐ SZAKASZA

Városunk a történelem során mindig fontos szerepet töltött be az ország közlekedési hálózatában,
hiszen földrajzi elhelyezkedésénél fogva a legjelentősebb tiszai átkelőhely, átkelőforgalma a
keleti országrésszel, valamint Szovjetunióval, Romániával való összekötés miatt különösen jelentős.
A gépjárműforgalom növekedésével a városon áthaladó 4-es főút terhelése is évről-évre nőtt. 1980tól 1986-ig 150 %-kal emelkedett a forgalom. Mivel megkerülő útszakasz nincs a 4-es főúton, igy
az áthaladó járműveknek keresztezni kell a várost, és ehhez a tranzitforgalomhoz hozzájárul még
a belső forgalom is, ami különösen azért jelentős, mert ez egyben városunk főutcája is. Itt zajlik le tehát a lakóterületek és az iparterületek közötti napi forgalom, mely rendszerint egybeesik a tranzitforgalom csúcsidőszakával. A csúcsidőszakok egybeeséséből következően hétvégi kritikus csúcsidőszakban az átkelés 50-70 percet is igénybe vesz a városban.
Ez az óriási forgalom nagymértékű zaj- és porterhelést jelent a városban. Maga a 4-es főút forgalma adja a várost érő zajterhelés 40 %-át, és a légszennyezés 30 %-át.
A felsorolt forgalmi és környezetvédelmi indokok elodázhatatlanná tették a 4-es főút egy Szolnok
várost elkerülő szakaszának a megépítését.
Az elkerülő szakasz tanulmánytervét a Közúti Igazgatóság készítette el, és igy véglegesedett annak nyomvonala is. Az elfogadott tervek szerint az elkerülő szakasz a főút jelenlegi pályájáról
nagyjából a megyehatárnál ágazik le, a 90,6 km-es szelvénynél. A körülbelül 15 km hosszú uj pálya
közúti felüljáróval keresztezi a Budapest-Szolnok vasútvonalat, majd a piroskai vasúti megálló
térségében éri el Szolnokot. Itt a Szolnok-kiskunfélegyházi vasútvonalat szintén közúti felüljáróval keresztezi, majd a Kombájn út és a Cukorgyár közötti területen halad a Szolnokról Tószeg
irányába induló 4625-ös számú közútig. Ezt kiépített kétszintes csomópontban keresztezi, és egy
szép ívelésű közúti hídon keresztezi a Tiszát. A szandai réten északra, majd keletre fordul, és
csomópontban keresztezi a 442. sz. kunszentmártoni utat. Ezúton közúti hídon íveli át a HoltTiszát és az alcsiszigeti területet átszelve a volt Állami Gyümölcsösnél tér vissza a 4-es főút
eredeti nyomvonalára.
Az egész elkerülő útpálya 4 db kiépített csomópontot, két mederhidat és két vasúti felüljárót foglal magában.
Az elkerülő út 3 szakaszban valósul meg.
Elsőként a középső - Tisza-hidat is magába foglaló - szakasza épül, amely a Vörös Hadsereg úti
csomóponttól a Tisza-híddal, a szandai réten történő átvezetéssel a 442. sz. útig tart. Az első
ütemben mindkét csomópont szintbeli keresztezést tartalmaz, a végleges kiépítés azonban kétszintes csomóponttal számol.
Második ütemként a megyehatártól a Vörös Hadsereg útig terjedő szakasz megépítése a feladat.
A harmadik ütemben készül el a 442. sz. /kunszentmártoni/ út és a 4-es főút /Állami Gyümölcsös/
közötti szakasz.
A Megyei Tanács és a Közlekedési Minisztérium között a tárgyalások az első építési ütem, tehát a
Tisza-hidat is magába foglaló középső szakasz megépítésére vonatkozóan kezdődtek meg.
Az I. ütem 1988-1992. között épül meg, bekerülési költsége 1-1,1 milliárd forint. 1988. évben
100 millió forint költségelőirányzat felhasználása szerepel. Ebből a pénzből az épülő útszakasz
és híd kiviteli tervei, a beruházási program, valamint versenytárgyalások lebonyolítása és - a
versenytárgyalások eredményének függvényében - a földmunka megkezdése valósulhat meg.
Az új híd üzembehelyezésének feltétele a rávezető és elvezető útvonalak korszerűsítése is. Ezért
kezdődik meg a 4625. számú Tószeg irányába vezető József Attila - Temető - Vörös Hadsereg út
2 x 2 nyompályássá építése. Ennek első ütemeként a József Attila - Temető út négynyomúsítása készül el. A munka itt is megkezdődik 1988-ban.
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A visszavezető 442. számú kunszentmártoni úton kisebb korszerűsítés, valamint a kertvárosi csomópont átépítése a feladat. Ez a munka azonban a következő ötéves tervben készül.
Városunk számára óriási jelentőségű eredmény tehát, hogy új Tisza-híd épül,és az lehetővé teszi a
4-es főút forgalmának kivezetését a belterületről.
A Közlekedési Minisztérium kedvező döntésében az játszott meghatározó szerepet, hogy a Megyei Tanács az indításhoz szükséges pénzeszközök biztosításában 400 millió Ft összeg erejéig kötelezettséget vállalt. Ehhez csatlakozott a városunk, a 120 millió Ft-os törlesztési átvállalásával, mely
a VIII. ötéves tervben lesz esedékes.
*
A híd építéséhez szükséges pénzeszközök megyei tanácsi forrása a Tisza-hxd kötvények kibocsátása,
mely élénk érdeklődést váltott ki városunkban, de igen nagy a keletje országosan is. A kibocsátott
kötvények 1987. évi kötvényfeltételek szerint kezelendők, ennek értelmében visszafizetéséért az
állam szavatol.
Az új híd megépítéséig is biztosítani kell azonban a városon áthaladó főútvonal forgalmának az
átvezetését. Ennek érdekében tanulmány készült a főút Bajcsy Zs. úti csomóponttól a Szabadság
térig terjedő szakaszának forgalomgyorsítására.
E terv szerint új forgalmi jelzőlámaprendszer épülne a Petőfi út kereszteződésében, szabályozásra kerülne a Szabadság tér és a keresztező útvonalak forgalmi rendje, és így az összes forgalmi
jelzőlámpa folyamatos zöld hullámot tudna nyújtani az átmenő forgalom számára.
A csomópontok közül a legjelentősebb beavatkozás a terv szerint a Szabadság téren lenne, ahol a
hídra való felhajtás folyamatosságának biztosítása érdekében a Zagyva-hidra a Besenyszög felől
érkező forgalom a Pólya Tibor út - Ady Endre út - Dózsa György út útvonalon lenne felvezetve a
Tisza-hidra. Ez a forgalom:gyO.rsítási terv 1989-től - a növekvő forgalomigényeinek megfelelő
ütemben és mértékben - fokozatosan kerül bevezetésre.
Megyénk és városunk tehát nagy várakozással tekint a közlekedési problémáinkat megoldó nagy beruházások megvalósulása elé.
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Az » ezer forintot címletű kötvények Január hó vécén le'
lennek meg. E kötvényekre előjegyzést vesznek fel — a teljes összeg lefizetése mellett — az értékesUeuel megbízott
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' tombolajegyet kap a kötvényvásárló, ha kötvényét 1W7. december 30. és H88. február 1B. között vásárolj* meg.
kolvénrtosnboU •yef
' — egy DACIA 1310 TLX személygépkocsi,
— ) izcméiyei NDK—Dánia Penta-ut, Június i—15,
között.
— egy^ITT színe* televízió.
1 Sorsolás: IMI, Március »•*•»!
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IN MEMÓRIÁM POLÓNYI SZLJCS LAJOS
Ismét végleg eltávozott közülünk egy lelkes szolnoki lokálpatrióta,
a munkásmozgalom veteránja, ízig-vérig közéleti ember. 1988. január
21-én temettük, a munkásmozgalom kiemelkedő harcosainak kijáró tiszteletadással. Pro Urbe-díjasunk is volt.
A búcsúztató gyászbeszédet dr. Bereczki Lajos, a megyei tanács
általános elnökhelyettese mondotta. Hozzájárulásával ebből közlünk részleteket, olyanokat, amelyekből megismerhetjük ennek a
volt munkatársunknak emberi vonásait, a helyi - és a szélesebben
értelmezett - társadalomért végzett alkotó tevékenységét.
Jó magam mintegy négy évtizede ismertem az elhunytat, de közvetlen
munkatársaként - pontosabban felettesemként - 1961 óta dolgoztam
vele, amikor a megyei tanács végrehajtó bizottsága elnökhelyettese
lett. Soha jobb "főnököt" nem kívánhattam magamnak. A gazdasági
kérdések tartoztak hozzá, ahol jól érvényesült nagy szakismerete,
amelyet előző beosztása során szerzett, mint pénzügyminiszterhelyettes, illetve a miniszter első helyettese. Emberséges vezető
volt; nagy megértéssel kezelte a beosztottak problémáit, a nehéz
helyzetekben derűvel tudta átsegíteni őket válságérzetükön. Központi működése idején szerzett ismereteit /mit tagadjuk: olykor ismeretségét.../ jól hasznosította a megye és szeretett városa közélete és főleg fejlesztési ügyekben. Ürült, ha valamivel előbbre
ment szűkebb pátriája "szekere" és annak is, ha egy-egy munkatársa
sikert könyvelhetett el. Nem fukarkodott az erkölcsi, anyagi elismeréssel, amikor erre érdemes lett bárki.
Már városi tanácsi vb. elnökként később is tapasztaltam, hogy mint
a Víz- és Csatornaművek igazgatója mennyit tett a közműves ellátás fejlesztéséért, különösen a szolnoki gondok enyhítéséért, olykor a tanácsi kötelezettségek teljesítése helyett is. Példamutató
vállalati partner volt, aki átérezte és tettekben is realizálta a
közigazgatási szervek megoldandó bajaival kapcsolatos együttműködés
szükségét és a lehetőségeket.
Nyugdíjba vonulása után, mint megyei tanácstag és a városi vezetés által felkért nyugdíjas tanácsadó csoport tagja, további szoros érdeklődést tanúsított a várospolitikai ügyek iránt. Joviális
alakja hozzátartozott ezekhez a rendezvényekhez; humora kellő
pillanatokban oldani tudta a kialakult feszültségeket. Hiányozni
fog mindazoknak, akik ismertük, tiszteltük. Megérdemli, hogy mások is tudjanak emberi értékeiről; főleg aki a közéletben az ő és
a hasonlók nyomában tevékenykednek, őrizzék meg emlékét.
"A család, a harcostársak, az ismerősök mély megrendüléssel vettük
a hírt: dr. Polónyi Szűcs Lajos, a munkásmozgalom régi harcosa,
a "Szocialista Hazáért Érdemrend" tulajdonosa, a Megyei Tanács
tagja 1988. január 9-én, életének 74. évében eltávozott az élők
sorából.
Nem mozdul többé a szív, amely a családért és sokak ügyéért olyan
hevesen dobogott. A melegszívű apa, nagyapa,•a szerető rokon, a
feledhetetlen elvtárs, jó barát, a közösség ügyében haláláig fáradhatatlan ember urnája elé szólít tisztem, hogy az együttérző
- 3-

jelenlévőkkel, s nevükben is megpróbáljam szavakba formálni azt,
ami mindannyiunkat eltöltött visszafordíthatatlan távozása hallatán . . .
Egy olyan embert veszítettünk el, aki kiállta a mozgalmi munka
nehéz és veszélyes próbatételeit, aki a politikai helytállásban
példát mutatva, az élenjárók között is első volt, aki cselekvője
az élő történelemnek, amint az kemény harcok útján a tegnaptól
a mába vezet. Elvesztettük azt a kommunistát, aki,hittel és elszántsággal szolgálta a párt ügyét, akinek életét a munka, a család és a munkásmozgalom jelentette. Polónyi Szűcs Lajos elvtárs
1931 óta vett részt a munkásmozgalomban, 1938 óta párttag. Rendíthetetlenül hitt a szocializmus eszméjében és győzelmében. Tanult,
dolgozott és harcolt az eszméért, a történelem parancsa szerint.
Mindig igyekezett helytállni ott, ahová a párt állította; aktív
közéleti ember volt, a szó legnemesebb értelmében...
Dolgozott a Szolnoki Cukorgyárban villanyszerelőként, majd a felszabadulás után a Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányságon. Később
a Szolnoki Cukorgyárban igazgatói feladatkört látott el. Innen a
Pénzügyminisztériumba került, ahol hamarosan miniszterhelyettes
lett, majd pedig a miniszter első helyettesévé nevezték ki. Igen
nehéz és bonyolult időszakban volt az ország gazdasági életének
egyik felelős vezetője. Mint Szolnok város szülöttét, 1961-ben a
megye vezetői hazahívták őt. Hét évig töltötte be a Megyei Tanács
VB. elnökhelyettesi funkciót, és elmondhatjuk, hogy közreműködésével, irányításával nagyon sokat fejlődött a megye ebben az időszakban . . .
Vezetői és szakmai munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el.
Háromszor kapta meg a Munka Érdemrendet. Birtokosa volt a Magyar
Népköztársaság Érdemrendnek és a Szocialista Hazáért Érdemrendnek is. Többször részesült különféle szakmai kitüntetésben. 1975ben nagy örömmel vette át a Szolnok Városi Tanácstól a jól megérdemelt "Pro Urbe"-díjat, a szülőváros érdekében kifejtett tevékenység elismeréseként...
Élete folyamán tagja volt az MSZMP Központi Bizottsága mellett
működő mezőgazdasági bizottságnak, az 1957. évi országos Pártértekezleten pedig a Központi Reviziós Bizottság tagjává választották. Ez utóbbi megbízatását az MSZMP. VII. kongresszusa megerősítette. Több éven keresztül végzett Szolnokon is fontos megyei és városi pártmegbízatásokat. A legnehezebb időkben is helytállt. Az 1956-bos ellenforradalom utáni időszakban a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány niegbízásából kormánybiztosként
tevékenykedett megyénkben...
Polónyi Szűcs Lajos életpályája a huszadik század jelentős történelmi korszakain ívelt keresztül. Ha egyszer valaki megírja életének regényét, hatalmas történelmi tablókat kell felvázolnia
háttérként. Polónyi Szűcs Lajos tevékeny részese, olykor formálója is volt a történelemnek. Neve és munkája ezért nem merülhet
feledésbe. Az egyén élete végetérhet, de a történelem folytatódik. A társadalom él és élni akar, de nem feledkezik meg azokról,
akik verejtékes munkával törték az ugart, hogy termővé váljék a
televény. . .
•
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Búcsúztatják azok a párt,- tanácsi- és társadalmi szervek, amelyeknek munkájában tevékenyen, alkotó módon vett részt. Tudom,
megrendítő ez a búcsú, a legkeményebb harcostársak szeméből is
kicsordul a könnycsepp. Ismét be kell vésnünk egy nevet a kőbe
és emlékezetünkbe: Dr. Polónyi Szűcs Lajos nevét. A sors akarata
ismét erősebb'volt nálunk.
Drága halottunk! Tisztelt Polónyi Szűcs Lajos elvtársunk! Aludd
nyugodt örök álmodat szülővárosodban, itt a szolnoki csendes
temetőben.
Óvja poraidat a mindannyiunk által hőn óhajtott béke!
A ravatalozótól a tisztelők százai kísérték az elhunyt hamvait
a sírkerthez, ahol Badari László, a Városi Pártbizottság titkára
vett utolsó búcsút a Szocialista Hazáért Érdemrend kitüntetettjétől. Internacionálé hangjai zárták s gyászszertartást. A sírra
rákerült a Városi Tanács koszorúja is, Czibulkáné dr. Németh
Emilia általános tanácselnökhelyettes helyezte el.

Csorna Kálmán

Szolnokon a Várban épült 2 db. 32 lakás a Tisza-parton. (Kovács József;
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A Néplap vendége Dr. Baki Magda főorvos

Sok álma megvalósult

Ülünk egymással szemben,
6 biztatom, ne, ne beszéljünk
életkorról, hiszen nincs ráírva, aki először ránéz., nem
is hinné talán, hogy nyugdíjba készülődik.
Kinevetérte, s azt mondja, nagyon
is büszke a korára, mármint
arra, hogy erőben, egészségben érte a búcsúzás. Ennél
fi szónál ugyan kicsit fátyolosabb a hangja, s rögtön ki
is igazítja. Nem akar
búcsúzni, s nincs szándékában
tétlenül
élni a következő
években sem. A sok tapasztalatot, a helyzetet és helyet,
a feladatokat jól ismeri,
s
már tudja is, hogy szíve szerint a leginkább a rövidesen
munkához kezdő családsegítő
központhoz pártolna. Egyelőre azonban a
felmondási
idejét tölti — azt se tétlenül,
bejár napjában
a hivatalba, hiszen
május elsejétől
lesz nyugdíjas.
Kereken húsz éve szolnoki. 1967-ben pályázattal jött
gyermekorvosi körzetbe. Az
akkori világ nagyon
más
volt, mint a mostani. Például volt még Harcsa, Ponty,
Keszeg, Kárász utca — a régi Tabán és már volt Vörös
Csillag út környéke. Az ottani kis szolnokiak
orvosa
azonban nem sokáig maradt
a körzetben. Dehát
ennek
egészen más oka volt:
— Tudod, én orosházi illetőségű vagyok, ott jártam
gimnáziumba. S bár akkor
még ez szinte elképesztő volt,
a magyar tanárom — felvilágosult, nagyon művelt ember — írókat hívott hozzánk
az iskolába,
ismerkedjünk,
szeressük meg jobban az irodalmat, mintha csak tanórákon találkoznánk
műveikkel. Szabó Dezső, Kassák Lajos, Németh László járt nálunk, s talán épp Németh
László, az orvos-író vagy íróorvos páldája ragadott meg.
Az orvosi pályára ilyen indítétokal kerültem, s a késóbbbi ékben is bujkált valahol a gondolat: a gyógyítás
mellett valamit, még többet
adni,
a társadalomnak, p
családnak.
Gyermekorvosként ezért egészségügyi szervezési tanfolyamra jelenitkez<tem, s már Szolnokon fejez-

tem be tanulmányaimat. A
városi tanács egészségügyi
osztálya szakmai felügyelettel bízott meg, 1969-től alkalmazott. — Tulajdonképpen így ismertein meg igazán a várost, körzeti rendelőkbe,
gyermekkörzetekbp,
gyermekintézményekibe jártam. Ugyan kifigyelt
akkor
ilyesmire, hogy a buszozás,
gyaloglás!
Főleg a gyorsaságért saját kis Fiatommal,
saját pénzemen vett benzinnel jártam mindenfelé. Hát
megismertem a várost,
az
igaz. Mintahogy az ás, hogy
a hetvenes évek elején az új
tanácstörvény
méginkább
növelte ellátásban — egészségügyben is -*- a tanácsok
felelősségét. Jó iskola, volt,
mei-t a felelősség mellett • a
kötelességet is elmélyítette.
Nyilvánvalóan •—* dehát
ilyet hogy is mondana magáról — a kemény munka, a
helytállás
okán
1973-ban
megyei főorvos helyettesi kinevezést kapott.
— Ez megint csodálatos
szakasza volt az életemnek.
Megismertem az egész megyét, ráadásul abban a fejlődésbén, amely azokra
az
évekre nagyon jellemző,
s
amely talán a mostani lehetőségeket is
megalapozta.
Akkor kezdődött a Hetónyi
kórház fejlesztése, Karcagon
az egészségügyi gyermekotthon létesítése, Kunszentmártonban rendelő, Űiszászon a
volt tbc-szanatóriumból elmeosztály,
rehabilitációs
részleg. Nem voltam munkanélküli egy percig se, elhiheted. Valahogy azért szívem
szerint
csak
szolnokinak
éreztem magam, s
amikor
1980 elejéit megürült a városi főorvosi hely, visszajöttem. Már nehezebb körülmények között, nagyon meggondolt és megfontolt lépésekkel folytattam, ahol abba
se hagytam. Mit mondjak?
Nekem még
az álmaim is
teljesültek! Mdre elmegyek,
•mar van szép, korszerű, 'központi orvosi rendelő a Szechenyin,
munkalehetőséget
adtunk az értelmi fogyatékosoknak,
a megváltozott
munk-tképességűe'.aiek.
És
hát
tudhatja
mindenki,
mennyi idős, magányos em-

beren segítettünk,
amikor
sorra
nyitottuk külvárosban és városközpontban az
idősek klubját. Nem is mondom tovább, csak még azt.
nincs vége az
álmaimnak.
Akkor leszek nyugodt és teljesen boldog, ha megépül az
új szolnoki szociális otthon,
amire mindannyian tudjuk,
igen nagy a szükség. Nehogy
azt gondolja valaki, hogy ezt
mind én, egyesegyedül tettem, dehogyis! Nagyon
jó
partnereim voltak a városi
párt-, tanácsi szervek, a Hazafias Népfront, az orvostársadalom, a megyei egészségügyi osztály.
Dr. Baki Magda főorvos ül.
s nem maga elé néz, hanem
a messzeségbe. Nem küszködik meghatottsággal,
nem
panaszolja, hogy magányos,
s ezután még magányosabb
lesz. Mert ez nem is
igaz,
mégha bárki így gondolná
is. Két felnőtt
gyermeke
családjával eddig is megosztotta szabad idejét,
ezután
talán méginkább teheti. A
Vöröskeresztet említi, ahol
társadalmi munkájáról
jól
ismerték, s eztán se csalódnak majd benne. S legvégül,
nagyon kedvesen azt mondja.
— Tervszerűen készültem,
már egy éve a nyugdíjas korra, a több szabad időre. Én
valamikor még olyan iskolába jártam, ahol háztartástantól a kézimunkáig mindent
igyekeztek megtanítani velünk. Nos, fülújiitottam a régen tanultakat. Fehér, ó-kalocsai hímzésekkel
töilöm
már egy éve az. időmet. Kistafírungozhatom a menyeimet,
s magamat is újból, kedvemre. Aztán ott vannak a kedves könyveim. Németh László, Kassák, Szabó Dezső, —
csak több időm lesz olvasni
is. Talán még teljesebb lesz
az életem, hiszen mondtam,
mértékkel,
szerényen,
dolgozni is fogok.
Tiszta,
szép
szándék.
Irigylésre méltó.

- A Szolnok Megyei Néplap 1987. február lA-i számábó)- 6 -
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Dr. Baki Magda nyugalmazott osztályvezető főorvos 1962. óta tagja a Vöröskeresztnek. Korábban
a Szolnok megyei Vezetőség, majd a Városi Vezetőség elnöke volt, és tagja az Országos Vezetőségnek is.
Közéleti munkáját a Vöröskeresztben is szenvedélyesen és célratörően végezte. A Megyei Vezetőség javaslatára 1987. decemberében munkásságáért Április 4.. Érdemrend kitüntetésben részesült.
Gratulálunk! További munkájához jó egészséget, és még hosszú közéleti tevékenységet kívánunk.

a "Közélet" Szerkesztősége

A kitüntetés átadásán
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ŰJ BANKSZÉKHÁZ ÉPÜL SZOLNOKON

Sokáig hatalmas foghíj csúfította Szolnok belvárosát a Ságvári körúton, az OTP és az SZMT épületei között, egy új létesítmény előkészítő munkálatainak nyomai.
1986. januárjában indult a beruházás azzal, hogy a Magyar Nemzeti Bank megbízást adott a SZOLNOKTERV-nek egy bankszékház tervezésére. Ekkor már folytak a bankreform /bankok szétválása, új bankok létrehozása/ előkészületei. A terveket - a sok bizonytalansági tényező figyelembevételével úgy kellett készíteni, hogy a Magyar Nemzeti Bank és a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. közös elhelyezésére alkalmas legyen, de a két banki szervezet a közös használatú helyiségeken kívül mind
építészetileg, mind biztonságteohnikailag egymástól elkülönítésre kerüljön.
A beruházási program jóváhagyása 1986. május végén megtörtént, ezt ajánlati terv, majd kiviteli
terv készítése követte. A tervezéssel párhuzamosan 1987. májusában az építés megkezdődött. Váratlanul, 1987. októberében a Magyar Nemzeti Bank kilépett a beruházásból, ez lassította a beruházás
ütemét, a terveket átdolgozni kényszerültünk. A bankszékház ezek után öltött végleges formát, mely
nyomaiban már látható a Ságvári körúti OTP Igazgatóság és Szakszervezeti Székház között.
Az új, kb. 3000 nettó m2 alapterületű bankszékház, pince + földszint + 2 emeletes, magastetős
épület. Utcai szárnya a két szomszédos épülethez igazodik, itt irodahelyiségek lesznek, mig a
tömbbelsőbe nyúló szárnyban a pénzkezeléssel kapcsolatos helyiségek és ügyfélterek. Távlati bővítés lehetősége sem kizárt, a tetőteret úgy képeztük ki, hogy utólag beépíthető legyen. A tömbbelső megközelítésére az épület földszintjén közúti átjáró készül.
A létesítmény kivitelezője a Szolnok megyei Állami Építőipari Vállalat és alvállalkozói.
A létesítményt fővállalkozásban a SZOLNOKTERV építteti, kulcsrakész állapotban, várhatóan 1989.
III. negyedévében adja át üzemeltetésre a Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nak.

Dr Drávái Gyuláné
építész tervező

- 8 -

SZOLNOK VÁROS FELADATAI A MEGYÉBEN IS BEVEZETETT KÉTSZINTŰ
ÁLLAMIGAZGATÁST KÖVETŐEN

1988, január l-jével bevezetett kétszintű igazgatással bekövetkezett változások megismeréséhez
szükséges, hogy történetiségében röviden áttekintsük a tanácsi rendszer változásait.
A Magyar Népköztársaság 1949» évi X X . törvényében foglalt alkotmánya teremtette meg szocialista
államrendszert, ezen belül tanácsrendszerünket. A tanácsrendszer - mint a politikai rendszer
jelentős alapintézménye - eredményesen járult hozzá a szocialista társadalmi rend épitéséhez.
A tanácsok jelenlegi szervezetét és működését alapvetően az 1 9 5 4 . évi X. törvény határozta meg.
Ez a törvény számottevő fejlődést eredményezett. /A mezőgazdaság szocialista átszervezése, a szocialista demokrácia fejlődése, a népképviseleti rendszer, az új tipusú szocialista államigazgatás megvalósulása./
Az ezt követő több mint másfél évtizedes társadalmi, gazdasági fejlődés, a gazdasági irányítás
rendjének átalakulása, az államélet éa a szocialista demokrácia fejlődésének új követelményei,
a tanácsok előtt álló egyre kiterjedtebb feladatok szükségessé tették egy új tanácstörvény megalkotását.
Az 1 9 7 1 . évi I. törvény azt irányozta elő, hogy"a szocializmus teljes felépítése érdekében n ö vekedjék a tanácsok szerepe a helyi állami munka mind. nagyobb részének végzésében és a lakosság
ellátásában, szélesedjék a nép állandó, tevékeny közreműködése a tanácsi feladatok meghatározásában, végrehajtásában és ellenőrzésében; fokozódjék a tanácsok felelőssége, önállósága, ugyanakkor erősödjék a központi állami irányitás hatékonysága."
A harmadik tanácstörvényben megfogalmazott célt tételes szabályai is alátámasztják. Részben megalapozza a kétszintű tanácsigazgatást, amikor is a járási tanácsi szintet megszüntetve kimondta,
hogy valamennyi helyi tanács végrehajtó bizottságát a megyei tanács végrehajtó bizottsága irányítja. A községek meglehetős nagy száma, más egyéb problémára tekintettel - 1983. év végéig
fennmaradt a járás, mint területi beosztás. A megye és község közé a tanácstörvény beiktatta immár a testület nélküli járási hivatalokat, amelyek egyértelműen megyei szervek voltak. Lényegéb e n e szervezeti megoldással /1971-től/ hármas tagolású területi igazgatásban /megye-járásközség/ részben kétszintű tanácsi igazgatás került bevezetésre.
A '80-as évek elejére a községi önállóság erősödésével a járási funkciók fokozatos csökkenésével
- a városkörnyéki feladatok előtérbe kerülése mellett - indokolttá és szükségszerűvé tette a járásnak, mint közigazgatási egységnek a megszüntetését. Ezzel tisztán lehetővé vált a kétszintű
/megye-község/ közigazgatás egy ütemben történő megteremtése.
Az összes körülmény - objektív és szubjektív tényezők - mérlegelésével a községek közvetlen m e gyei irányxtásának feltételei csak fokozatosan voltak megteremthetők. Szükség volt arra, hogy a
központi és megyei irányítás közvetítésében az arra kijelölt városok működjenek közre.
Ezek alapján 1 9 8 4 . január l-jével a járások és ennek megfelelően a járási szervek megszűntek,
és országosan bevezetésre került a városkörnyéki igazgatás. A járások megszűntetésének szükségességét kimondó és a városkörnyéki igazgatási rendszer bevezetését célzó politikai döntés
- MSZMP Központi Bizottság 1983. október 12-i állásfoglalása - ezt a konstrukciót átmeneti j e l legűnek tekintette.
•
• •
A körzetközpont városok /nagyközségek/ a megyei irányításban való közreműködésben a város és
községek kapcsolatrendszerében munkánk három fő területre összpontosult;
- a községi tanácsszervek megyei irányításában való tényleges közreműködés /törvényességi felügyelet, szakmai segítés/,
... . . ..,.,..-..... • f"

•

-
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- azoknak a községekre kiterjedő feladatoknak és hatásköröknek a saját jogon történő
gyakorlása, amelyeket a városra, mint körzetközpontra jogszabályok előírtak /kisajátítási ügyek, a községekben hozott I, fokú határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása, egészségügyi, szociális, oktatási, tanácsi intézmények irányítása, atb./,
- a város lényegi sajátosságából következik, hogy a valós térségi kapcsolatokból, a vonzáskörzeti funkcióból adódóan - mellérendeltség és egyenlő alapokon - létrejött együttműködés.
N
E városi feladatainkat 1988. január l-ig 11 helyi községi tanács., illetve 18 község irányában
láttuk el.
A Kormány gazdasági-társadalmi kibontakozási munkaprogramjához kapcsolódóan,a helyi - területi igazgatás korszerűsítése keretében célarányosan, fokozatosan kerül sor a kétszintű igazgatás bevezetésére. Központi döntés alapján négy megyében /Fejér, Komárom, Szolnok, Vas/ 1988. január
1-től a kétszintű igazgatásra - megye - község - kell áttérni.
A kétszintű igazgatásra történő áttérés fő céljai;

•

- a megyei tanácsok közvetlenül irányítsák a községi tanácsi munkát, új irányítási renddel,
- bővüljön tovább a községi tanácsok hatásköre, növekedjen öntevékenységük, javuljanak
feltételeik, mindezek révén növekedjen munkájuk hatékonysága,
- csökkenjen a döntési szintek száma, váljon egyszerűbbé, hatékonyabbá az irányítás,
- szélesedjen a helyi tanácsok együttműködése /város-község, község-község/, bontakozzon
ki a valóságos térségi kapcsolatok, a városok vonzáskörzeti funkciója.
A kétszintű igazgatásra történő áttéréssel megszűntek Szolnok város tanácsi szerveinek - mint
körzetközpontnak - azok a jogszabályokban meghatározott feladatai, hatáskörei, amelyeket a községekre kiterjedően láttunk el; megszűnt továbbá közreműködésünk a községek megyei irányításában,
ellenőrzésében. Lényegében az előzőekben összegezésként megfogalmazott három fő munkaterületünk
első kettő pontja.
A jogszabály rendelkezése alapján a községi,nagyközségi tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szervének elsőfokú hatósági jogköre megegyezik a városi tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szerveinek elsőfokú hatósági jogkörével.
Ez azt jelenti, hogy a községben,
nagyközségben hozott elsőfokú hatósági döntés ellen /építési
engedély, segély megállapítása, stb./ jogorvoslat a megyei tanács VB*illetékes szakosztályához
tartozik.
A város lényegi szerepe, vonzáskörzeti funkciója nem változik. Sőt elsőrendű feladattá lép elő.
A jogszabály e területre úgy rendelkezik, hogy a városi tanács "vonzáskörzetét is ellátó vállalatokat és intézményeket hoz létre, tart fenn és fejleszt, valamint szervezi a tanácsok közötti
együttműködést, továbbá a térségi kapcsolatokat." Szolnok feladata, hogy jó partnerkapcsolatok
alakuljanak ki a vonzáskörzetben működő tanácsokkal.
E funkciók és feladatok ellátására, az érintett helyi tanácsok vezetőivel együttműködés tartalmára és formájára már történtek kezdeményezések.
A kétszintű igazgatásra történő áttérésnek a fő célokban megfogalmazott előnyei mellett jogos
elvárás a városi tanács vb. szerveitől, hogy egész tevékenységünket még jobban a városi feladatokra összpontosítsuk. Mivel a jövőben alapvetően csak városi feladatot látunk el.
így a lakossági elvárások között is kiemelten kezelendő:
- a városi tanácsi gazdálkodás és szervezése,
- a tanácsi demokrácia - a lakossági kapcsolatok további szélesítése,
- a hatósági tevékenységben a törvényesség, a választók jogai érvényesítésének elősegítése,
a kötelezettségek teljesítésének biztosítása.
Ennek az elvárásnak Szolnok Városi Tanács és szerveinél a személyi, tárgyi feltételei adottak, a korszerű államigazgatás irányában tovább fejlesztendő.
Dr. Szénási István
-
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BEMUTATJUK A SZOLNOKI MŰVÉSZTELEP MŰVÉSZEIT
NAGY ISTVÁN SZOBRÁSZMŰVÉSZ ÉLETÉRŐL, MUNKÁSSÁGÁRÓL

1920-ban született Irsán, Édesapja vasutas
volt, s a szolgálati érdek előbb Ceglédre,
majd Jászkarajenőre, később TiszaJenőre helyezte a családot.
Az akkori osztatlan iskolában hamar kiderült,
hogy rajztehetsége kiemelkedő. Tanítója javasolja a további taníttatását, de ez a szűkös
anyagi körülmények között nem valósulhat meg.
Dolgoznia kell.
Fizikuma nem bírja a nehéz munkát. Előbb boltosinas lesz, majd borbélynak adják. Nincs hozzá kedve. Ekkor Kecskeméten él. Már érlelődik
benne az elhatározás: művész akar lenni. Önerőből, Megtakarított pénzén órákat vesz egy
festőnél, - rajzolni tanul. 1939-ben édesapja
halála után napszámos munkát vállal. Később
öocse segítségével Losoncra megy, gyári munkás
lesz. Itt bekerül id. Szabó István fafaragó
szobrászművész műtermébe /Szabó István az ottani kerámiaüzem vezetője volt/. A mester felismeri tehetségét, maga mellé veszi, feladatokkal bízza meg. A fiatalember szándékait, a művésszé válás útját keresztezi a háború. 1942ben behívják katonának. Nehéz, gyötrő évek következnek: katonaság, háború, hadifogság.
1946-ban tér haza. Alkalmi munkákból él. Cegléden, az 1948-as centenáriumi évben kiállítást
rendeznek, melyen ő is szerepel néhány állatfi'gurával. Feltűnik a rendezőknek.
Hamarosan megbízást kap a Mezőgazdasági Múzeumtól, lovat és bikát ábrázoló szobrok elkészítésére.
A jászberényi méntelepen készít természet utáni tanulmányokat. A legjobb munkákat - többek között
az övét is - sokszorosítják és a tenyésztők között díjként osztják ki. 1949-ben találkozik
Chiovini Ferenc festőművésszel. Irányításával rajzot tanul szakkörében. Még ebben az évben felvételizik a Képzőművészeti Főiskolán. Tízéves késéssel végre megvalósíthatja álmait. Nehéz évek következnek ismét. Szakérettségi, majd kemény munka a főiskolán. Minden késést, lemaradást be kell
hozni. A Derkovits Kollégium növendékeit később a "Fényes szelek" nemzedékének hívják. Először
kapnak szabad utat a népből jövő őstehetségek. Soha annyi erős tehetség nem lépett művészpályára
- akik a mai .napig is színvonalasan állják helyüket - mint akik akkor végezték el a művészeti főiskolákat. Nagy hittel, erős akarattal küzdöttek. Nem volt könnyű évszázados hátrányokat önerőből
behozni, 1956-ban végez /ekkor a főiskola 6 éves volt/. Mesterei: Szabó István, Beck András,
Pátzay Pál.
•
1957-ben kerül a Szolnoki Művésztelepre. Azóta itt él és alkot. Munkásságát nem lehet korszakokra
bontani. Természetelvű, de nem naturalista. Minden érdekli, amiben mozgás, szépség, humánum, gondolat rejlik. Egyfolytában keresi a téma, a forma, az anyag összhangját. Kísérletező alkotó,
"... az anyag törvényszerűségeit és a természet szép,gazdag elemeit összehangolva alkotja meg
szintézisre törekvő szobrait. A forma lényeges szerepet kap nála, és ezek közül elsősorban a
monumentalitást és a tömör sommázást részesíti előnyben. Műveinek belső életét erőtelges dinamizmus, önmagában kavargó zártság teszi izgatottá, de egyúttal harmonikussá is, mely utóbbit logikai
tisztánlátásával képes elérni" /Ecsery Elemér művészettörténész/.
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Edáfigi életműve széles skáláján minden megtalálható: a játékos, mesés állatfiguráktól a legendás
történelmi személyiségek /Dózsa, Mátyás/ alakjain át az egyetemes, nagy szimbólumok /béke, barátság, összefogás, szabadság/ megfogalmazásáig.•

Nagy István; Mamával

Nagy István: Sünkirály '

Nagy István: Anya gyermekkel

Nagy István: Bimbózó szerelem
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Fotók: T. Katona László

Az anyaggal való kapcsolatáról ezt vallja: minden anyagnak más a törvénye és ezeket a törvényeket
a szobrásznak figyelembe kell venni, sőt ezt kell munkája során először tisztáznia. Bronznál jobban lehet a felülettel játszani, mig a kőnél a tömb adja a tanácsot: belőlem így és ezt lehet faragni.
Négy szobra áll Szolnokon és egy domborműves emléktábla falon, a Dózsa György utcában. Kazánlemezből készült ."Bölénycsúzdája" a Zagyvaparton kedvenc játszótéri plasztikája a környék gyerekeinek. Az ország különböző városaiban 15 köztéri szobra van. A Mezőttíri Mezőgazdasági Főiskolán egy
kb. 4 méteres samottos agyagból készült relif, s a külső falon az iskola szimbolikus domborműve
képviseli az évek óta tartó kapcsolatot. Hat kisplasztikáját őrzi a Magyar Nemzeti Galéria, tízet
a Damjanich Múzeum. Két nyarat töltött a Villányi Nemzetközi Alkotótelepen, s ott egy nagyméretű
kőszobrát, a Szolnoki Szfinx-et hagyta.
Külföldi tanulmányútjai során a világ nagy múzeumaiban /Louvre, Vatikán Múzeum, Ermitázs, stb./
az egyiptomi, a sumer és az etruszk művészet hatott rá lenyűgöző erővel. E korok jelzésekre szorítkozó, sokat sejtető, monumentálisán egyszerű formavilága közel áll művészetéhez,
A te.ljesség igénye nélkül hadd álljon itt néhány kiragadott példa az életműből.
Megmagyarázhatatlan az a vonzalom, mellyel az állatok őt "kiválasztják". S ez kölcsönös. Legkedvesebb élményeiből plasztikák tömege születik. Mozgásuk láttán mosolyogni kell, alakjuk simogatásra
késztet. Állatfigurái emberien "viselkednek". Merész asszociációkra is szívesen vállalkozik, pl.
Kecskecár, Sünkirály, stb.
Nem kis feladat szobrász számára, ha két vagy több alakot kell jól megkomponálva egységbe foglalnia. Nagy István szívesen vállalkozik erre. Ötletesen alkotja a körbe járható, a teret minden
irányban igénylő plasztikákat. Egyik legjobb példa erre a Bimbózó szerelem c. szobra. Férfi és
nő szemérmes egybefonódása - kezdődő szerelem, mely formai megfogalmazásban a virágszirmok egymásra forduló "mozgásában" rejtik a szép titkot. S a forma kanyarodik, kapcsolódik, teret zár
be - kényszeríti a nézőt, hogy körbejárva csöndben átélje a szerelem formába öntött költészetét.
"A páros plasztikák alakjai erős kontraposzttal kapcsolódnak egymáshoz. Áttört felületek, szépívű belső terek jelentkeznek, amelyeknél az élményt a külső-belső terek viszonyulása, a fény- árnyék játéka is növeli" /Egri Mária művészettörténész/.
Bonyolult statikai prolémát old meg a Delfines kislány c. kétalakos kompozíciójában. A delfin
magasba szökell, teste ívben feszül egy pillanatra a levegőben. Rajta izmos, kecses lányka.
Együtt lendül a két test, de tengelyük derékszögben metszi egymást. Irányok, arányok, tömegek
elosztása. Merre, mennyit, milyen szögben? Nagy István nem számítgat, - megérzi.
. "
Kútterv valahova a Hortobágy végtelen csöndjébe: a Szilaj pásztorok. Négy pásztor ül hátát egymásnak vetve, A puszta emberei. Tartásukban, kemény formáikban, messzeséget kémlelő tekintetükben van valami, ami az egyiptomi fáraók szobraira emlékeztetnek. Erősek, magányosok, múltba, s
jövőbe látók, - halhatatlanok.
"Apám kun legény volt, véremben érzem szilajpásztor őseimet. Nem kell mondanom, ezek az emberek
kint éltek a szabadban, Szent György napjától Szent Mihályig. Kemény élet volt az. Talán éppen
ezért ők maguk is keménnyé, öntudatossá váltak. Ebben a szoborban azt akartam megmutatni,hogy
ha a gulyás és a csikós összefognak, még a gazdával is el tudnak bánni. A szolgalelkűeket meg
sem tűrték volna maguk között. Ezeknek az embereknek akartam emléket állítani".
Állandóan visszatérő, kedves és kimeríthetetlen témája az anya-gyermek kapcsolat. Ennek megfogalmazása talán a legsokszínűbb, legőszintébb, legemberibb - kőben, fémben, terakottában.
"... a "Mamával", valóságos szobrászi telitalálat. Olyan fkokon vette figyelembe a kő törvényeit,
hogy szobrát - masszív ás zárt tömbje révén - akár egy hegyről is le lehetne gurítani, mégsem
sérülne meg. A két alak - anya és gyermeke - szátválaszthatatlanul fonódik egybe, ami az egy
test, egy lélek nemes tartalmát is maradéktalanul kifejezi" /Ecsery Elemér művészettörténász/,
"Nagy István nagyplasztikái kiegyensúlyozottak,széles 'körű tetszést aratnak formai összhangjukkal, kellemes felületeikkel, mozgásmotívumaik kecsességével, tisztaságával.
Kisplasztikáiban a variációk kimeríthetetlen sora ölt testet, kedvesség, humor, csúfolódás,
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vidámság váltja egymást bennük, a tömegarányok szokatlan viszonyulatai lepnek meg tanulmányozásuk közben. Ezek a kis óldmöntetek a realista szobrászatnak sok új téri megoldást, szerkezeti
lehetőséget kínálnak" /Pogány Ö, Gábor, a Nemzeti Galéria volt főigazgatója, művészettörténész/.
Ha megbízást kap, a feladat mindig lelkesíti. Azonnal hozzáfog és tíz-húsz variációt fogalmaz
meg. "Ki kell játszani az összes lehetőséget" - vallja. Műtermében százával sorakoznak az ötletek agyagban, plasztiiinban, ólomban.
Ha semmi megbízása nincs, akkor is "játszik" a formával. Ötletet adhat egy árnyék, egy kavics,
egy szép mozdulat a TV-ben, vagy a valóságban, egy gondolat, stb. Testet öltenek abban a reményben, hogy egyszer talán szobor lesz a vázlatokból.
Egyetlen egyszer foglalkozott síremlék tervvel - egy fiatalon elhunyt költőnő halálakor. A szoborban nem a mély bánat, hanem a fájdalmat feloldó szép liraiság .nyert megfogalmazást.
Bármilyen helyzetbe taszította az élet a szobrászpályán, nem tudta mély elkeseredésbe sodorni,
megbénítani. Környezetében is ébren tartja a hitet, a reményt, hogy: a rossz mindig csak átmeneti - "ennél már csak jobb jöhet".
S végezetül álljon itt vallomása:
"Örömet szerezni: én ezért lettem szobrász. A mai világban, mely tele van háborúval, drámai feszültséggel, fenyegetéssel, úgy érzem, itt mosoly, öröm is kell az emberiségnek. Én azt mondom:
kell az oroszlánordítás közben egy kis madárcsicsergés is, mert különben belefásul az ember az
egészbe. Ha én mosolyt tudok lopni egy néző arcára, akkor annak örömet adtam. Ennek az örömnek
meg én is örülök: nem vesztettem semmit, mert adtam és kaptam is".

Nagy István:

Háztájiban
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TANTEREMGONDOK A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN

Az oktatási rendszernek az elmúlt évtizedekben tapasztalt - hazai és nemzetközi - fejlődésének
legfontosabb jellemzőit vizsgálva az iskoláztatás iránti igények igen jelentős növekedését állapíthatjuk meg. Ez az igény társadalmi, gazdasági szükségletet jelent, abban az értelemben, hogy a
társadalmi munkamegosztásba történő beilleszkedés a felnövekvő nemzedék mind magasabb színvonalon
történő felkészítését követeli meg, egyszersmind azt a feladatot is az iskolarendszerre háritva,
hogy az iskolarendszerből kilépő fiatalok szakképzettségi szerkezetét a társadalom és gazdaság
által /ma és holnap/ igényelt foglalkozási szerkezethez igazítsa.
Más oldalról az iskolarendszer a különböző társadalmi csoportok mobilitási aspirációinak /a társadalmi "ranglétrán" történő előrejutási törekvéseiknek/ alapvető eszköze is, ebből eredő iskolaválasztások jelentősen eltérhetnek a társadalmi, gazdasági szakemberigényektől és az oktatási rendszer nyújtotta lehetőségektől is.
•
'•
Az iskoláztatás iránti igények növekedése - amelyre a demográfiai folyamatok, és ebből eredően
az iskoláskorú népesség számának jelentős ingadozása "ráépül" - rendkívül nagy erőfeszítéseket
igényel az oktatási rendszertől és az oktatásirányítástól. Az oktatásra fordítható erőforrások
ugyanis nyilvánvalóan korlátozottak. Korlátozottak, mert részint az infrastruktúra fejlesztésére
fordítható erőforrások nagyságát a nemzetgazdaság teljesítőképessége határozza meg, részint pedig
az infrastruktúrán belül az oktatás fejlesztésének sok más - a társadalom mai és holnapi közérzetét meghatározó - "versenytársa" van.
Amennyire igaz az, hogy a ma oktatása a holnap gazdaságának alapvető tényezője, - mivel a mai oktatási rendszerben felkészített ifjú nemzedék a holnap társadalmának és gazdaságának formálója,
meghatározója, legalább annyira igaz az, hogy az egészségügy a ma és a jövő egészséges - és munkaképes - társadalmának alapja, vagy hogy a lakossági ellátások, szolgáltatások, közmüvek stb. a társadalmi közérzet meghatározó tényezői.
. - •
A helyi fejlesztési - és benne többek között művelődési - politikára hárul az a feladat, hogy
tervszerűen - a mai és holnapi, a helyi és szűkebb érdekek egyeztetésével, preferenoia-rendezésével - meghatározza a fejlődés arányait.
II.
Szolnok város művelődéspolitikai erőfeszítési, és eredményei ismertek, hiszen 1985. decemberében
tárgyalta a Városi Tanács ennek végrehajtását az 1981-1985. évekre.
Az óvodai férőhelyek száma az elmúlt másfél évtizedben majdnem megkétszereződött /1809-ről 3523ra nőtt/, az általános iskolai tantermek száma pedig öt év alatt közel másfélszeresére emelkedett
/237-ről 343-ra/.
A középfokú tanteremfejlesztés keretében felépült az Ecseki úti épület 16 tanteremmel, amely átmenetileg - ez év szeptemberéig - általános iskolai célokat szolgál, továbbá a Bajcsy Zs. uti
Általános Iskolában kialakítást nyert a Vízügyi Szakközépiskola.
A fenti eredményekből egyértelműen tetten érhető az a törekvés, hogy az iskoláztatás iránti igények növekedéséből és a demográfiai hullámból adódó oktatásfejlesztési igények tervszerű beruházásokkal és szervezési intézkedésekkel kerüljenek kielégítésre.
'.
•
'
•,-•.III.

.

Az 1986-1990. évekre készült művelődéspolitikai programban kerültek meghatározásra a VII. ötéves
tervidőszakra szóló feladatok, amelyek megfogalmazásához a következő tényekkel kellett számolni:
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a./ Az óvodások száma 1985. és 1990. között a városban 6-7 %-kal csökken /386lről 36OO-ra/, ez a csökkenés azonban területileg differenciált módon zajlik
le: a belvárosban bekövetkező intenzívebb csökkenéssel párhuzamosan a
Széchenyi városrészben ugyanis további növekedés várható.
b./ A város általános iskolás tanulóinak létszáma a tervidőszak közepén /jelesen
az 1987/88-as tanévben/ tetőzik, majd az időszak végére mintegy 15 $-kal csökken. E fő trend mögött azonban területileg jelentősen eltérő tendenciák tapasztalhatók.
így a Széchenyi városrészben tovább növekszik a tanulók száma:
s

1985/86.
1986/87.
1987/88.

,

2738 tanuló
2976 tanuló
3091 tanuló

Hasonló - bár kisebb mértékű - növekedés volt tapasztalható az Újvárosi és a Rákóczi úti Altalános Iskola körzetében, ahol jelen tanévben tetőzött a tanulólétszám és várhatólag a következő
tanévekben stagnálás, majd mérsékelt csökkenés várható. /Hozzá, kell tenni, hogy az Újvárosi Iskola váltott
tanítási rendben dolgozik./
Szintén növekedés tapasztalható Szandaszőlős körzetében is, ahol a tanulólétszám további alakulását a népesedési folyamatok mellett a betelepülés határozza meg.
A fentiekkel ellentétes, tehát a tervidőszak kezdetétől már csökkenő tanulólétszám tapasztalható
a Beloiannisz úti, az Áchim úti és a Tallinn körzeti iskolák körzetében.
Beloiannisz úti Általános Iskola:

. ,

•

'

•

1982.
1985.
1987.

406 tanuló
425 tanuló
387 tanuló

1982.
1985.
1987.

356 tanuló .
332 tanuló
297 tanuló

Áchim úti Általános Iskola:
'

.

Tallinn körzeti Általános Iskola:
1982.
1985.
1987.

723 tanuló
502 tanuló
443 tanuló

/Hozzá kell tenni.hogy az utóbbi két intézménybe körzeten kívülről jár mintegy 50-50 tanuló./
c./ Az iskoláskorú népesség legmagasabb létszáma jelenleg az általános iskola
7. osztályában található. A tervidőszak közepétől tehát a legfontosabb feladat a demográfiai hullám középfokra történő átvezetése.
Az általános iskolából kilépő tanulók száma az 1988/89. tanévben tetőzik
- figyelembe véve a vonzáskörzetet is - mintegy 2800 fő körül:
Tanév
.

1985/86.
1986/87.
1987/88.
1988/89.

a 8. osztályból kilépő
tanulók száma /Szolnok
és vonzáskörzet/
1750
1989/90.
1930
2230
2760
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1990/91.
1991/92.
1992/93.

2520

•

2390
2450
2400

A tanulóknak várhatóan 98-99 %-a kíván továbbtanulni. E továbbtanulási aspirációkat feltétlenül
erősítik azok a - várhatóan növekvő - elhelyezkedési gondok, amelyek a szakképzetlen fiatalok
munkába állásánál jelentkezhetnek.
A felnövekvő nemzedékek pálya- és iskolaválasztási döntését - kissé leegyszerűsitva - két tényező
határozza meg: részint a családok társadalmi presztizsük megtartására, növelésére irányuló törekvései, részint pedig a gazdasági környezet, a munkaerőpiac hatásai.
Az általános iskolából kilépő tanulók továbbtanulása a következő arányok szerint prognosztizálhatóak:
gimnáziumban tanul tovább:
szakközépiskolában:
szakmunkásképzőben:
szakiskolában:
nem tanul tovább:

20-22
34-36
38-42
2- 3
1- 2

%
%
%
%
%

t

A, fenti tényezők figyelembevételével az 1986-1990. évekre szóló művelődéspolitikai program legfontosabb fejlesztési célkitűzései a következők voltak:
a./ Az óvodások számának alakulását mérlegelve óvodaépítés nem került a tervbe. A területi elhelyezkedés gondjait férőhelyek átcsoportosításával, valamint szervezett utaztatással kell megoldani.
b./ Az általános iskolai tanulók létszámának alakulását figyelembe véve további általános iskolai fejlesztéssel számolt a terv.
A Széchenyi városrészben megvalósuló 2 x 12 tantermes iskola I. szakasza /12 tanterem és a konyha/ 1987. augusztusában készült el, II. szakasza pedig 1988. augusztusában kerül átadásra /további 12 tanterem és a könyvtár/. A III. szakasz /tornaterem
és kiszolgáló helyiségei/ a VIII. ötéves tervidőszakban fog megépülni.
Ez évben megkezdődött a teljes váltásban tanító Újvárosi Általános Iskola 8 tantermes
bővitése /amelyből 4 tanterem vállalati koordinációval valósul meg/,
A művelődéspolitikai program a Rákóczi úti Általános Iskola 4 tantermes bővítésével
is számolt, azonban a jelenlegi gazdasági helyzet ezt a fejlesztést nem teszi lehetővé. A tanulók megnyugtató elhelyezését a körzethatárok módosításával kell megoldani,
c./ A középfokú oktatásban a tanuló létszámnak a demográfiai hullám következtében várható
növekedése mellett a fejlesztések tervezésénél figyelembe kellett venni a megyei fejlesztési elképzeléseket, a profilváltozásokat is. Ez utóbbi ugyanis a beiskolázási terület növekedése miatt jelentős létszámbővitő hatású, /Az angol nyelvű oszttály, a
speciális matematika, a katonai kollégium, az építőipari osztály, a technikusképzés
mind ebbe az irányba hat,/
Ennek megfelelően a művelődéspolitikai program a következő fejlesztésekkel számolt:

' •

- Az Ecseki úti épület középiskolai célokra történő fokozatos átadása /1987. ás 1988.
folyamán/.
- 22 tanterem építése az alábbi bontásban:
.
Varga K, Gimnázium
6
Pálfy J. Szakközépisk. 6
Vízügyi Szakközépisk. 4
633. Ipari Szakmunkás 1.6

tanterem
tanterem
tanterem
tanterem

/1989./
/1989./
/1990,/
/1990./

A fentiek közül megvalósult - átalakítással - 3 tanterem a Pálfy J. Szakközépiskolában, valamint elkezdődik a Varga Katalin Gimnázium bővitése.
IV.
A népgazdaság egyensúlyának átfogó javitása a gazdálkodási feltételek, a fejlesztési lehetőségek
szigorodásával jár, amely szükségessé tette az oktatásfejlesztési elképzelések felülvizsgálatát,
a pénzügyi realitásokhoz történő igazítását.
' - .
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A jelenlegi feltételek a középfokú intézmények közül osak a Varga Katalin Gimnázium 6 tantermének megépítését teszik lehetővé. Tudomásunk szerint elmarad a megyei tervben szereplő 16 tanters
mes Élelmiszer-ipari Szakközé-p^kola ^ Szakmunkásképző Intézet megépítése is.
A nehézségeket az is fokozza, hogy november hónapban a 633. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet 4
tanterme és 2 tornaszobája életveszélyessé vált.
Az új körülmények között, a beruházási lehetőségek csökkenésével olyan helyzet alakult ki, amely
szükségessé tette más megoldások - elsősorban a meglévő intézményrendszer átszervezésében rejlő
lehetőségek - keresését. Meg kellett vizsgálni az általános iskolák terhelését, valamint azt,
hogy a középfokú intézmények az elkövetkező időszakban milyen terhelési viszonyok mellett tudják
megoldani a' rájuk háruló feladatokat.
E vizsgálat tapasztalatai a következőkben foglalhatók össze:

•

•

JA. '
a./ Az Ecseki úti épület tervszerű átadásával, valamint a Varga Katalin Gimnázium bővítésével
hosszabb távon is, viszonylag megnyugtató feladatellátás biztositható.

b./ A szakközépiskolai képzés rövid távon - feszitett terheléssel - a jelenlegi feltételek között megoldható, azonban hosszabb távon igen jelentős feszültség-növekedés várható. A demográfiai hullám középfokra történő teljes átju.tása és a technikusképzés felfutása nyomán
elkerülhetetlenül szükség
lesz olyan szervezési intézkedésekre, amelyekkel a feszültségek enyhithetó'k. Itt olyan szervezési intézkedések átgondolt alkamazásáról van szó, mint
egyes szakközépiskolákban a kétműszakos tanítás bevezetése, illetve általános iskolai tantermek középiskolai célokra történő átmeneti igénybevétele,
c./ A legsúlyosabb helyzet a szakmunkásképzés területén alakult ki, amelynek feltételei - a
633. sz. Intézet 4 tantermének és 2 tornaszobájának kiesése miatt - már rövid távon sem
elegendőek a feladatok ellátására.
Az igy kialakult helyzet indokolja a Városi Tanács elé kerülő javaslatot, amely egy általános iskolának szakmunkásképzési célokra történő átadását indítványozza. A javaslatot,
hogy az Áchim úti Altalános Iskola kerüljön megszüntetésre az is indokolja - a csökkenő
tanulólétszám mellett - hogy ebben a városrészben nincs középfokú oktatási intézmény. E
változás pozitiv hatással lehet a városrész művelődési lehetőségeire is.

•

V .

"

'

Művelődéspolitikai erőfeszítéseink összhangban vannak az MSZMP KB gazdasági-társadalmi kibontakozás! programjával, amelyben az fogalmazódik meg, hogy a "változó szükségletekhez igazodjon a szakképzés szerkezete, emelkedjen a középiskolát, hosszabb távon a felsőfokú tanulmányokat végzettek
száma".
Az oktatási rendszer e tartalmi, minőségi fejlesztését - mint arra a Minisztertanács Munkaprogramja rámutat - e terület hatékonyságának, gazdaságos működésének fokozásával kell megvalósítani.
E követelményeknek a szigorú gazdasági feltételek között akkor tudunk megfelelni, ha a meglévő
tárgyi és személyi feltételekben, az intézményrendszerben, a pedagógus kollektívák alkotó erejében rejlő tartalékainkat feltárjuk és megoldandó feladatainknak megfelelően rendezzük. Ez elképzelhetetlen a szűkebb helyi és részközösségek belátó - a magasabb, szélesebb körű érdekeket elfogadó - áldozatvállalása nélkül,
E feladatok megoldásához a társadalmi élet minden szereplőjének cselekvő támogatására van szükség,
amelyet a Minisztertanács Munkaprogramja is kiemel, hangsúlyozva azt a meggyőződést, hogy ez "számxthat a társadalomnak a jövő érdekében hozandó áldozatvállalására, a dolgozó'emberek munkájára,
tenniakarására és kezdeményezőkészségére".

Mácsai Béla
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Dr. Polónyi István

ÉPÍTÉSZEK - TERVEK - MEGVALÓSULÁSOK
Sorozatunkban két fiatal építész bemutatását kövesse most egy "öreg" építész bemutatkozása, akinek nevéhez, munkásságához a belváros, a Kossuth tér és környéke mai építési megjelenése kötődik. 196l-ben felkértük, hogy írjon a "JÁSZKUNSÁG"-ba cikket "a szolnoki főtéren épülő lakóházak
tervezése" címmel. A tanulmány 5 fénykép és 6 tervvázlat kíséretében meg is jelent. A dokumentációból be is mutatunk néhányat az átalakulás érzékeltetésére. - A közölt írás megjelentetését
a Héplap 1961. júl. 3O-i száma, amely a folyóirat munkáját tárgyalta, nem tartotta a témakörbe
illőnek. A Jászkunság szerkesztőbizottsága válaszában megfogalmazta: "A cikkel ellentétben a
szolnoki főtéri építkezésekről írott tanulmányunk megjelentetését helyesnek tartjuk. Ma is azt
valljuk, hogy a nagyvárossá fejlődő Szolnok első ilyen irányú lépéseinek megörökítése, a modern
lakástervezés és ezzel összefüggően a modern lakásberendezés sok embert érdekel, s a tanulmány
visszhangja is eljárásunk helyességét igazolja". /Jászkunság, 1961. 3-4. sz. 182.1./

•

.••

KRÓNIKA EGY ÉPÍTÉSZ HÉTKÖZNAPJAIBÓL

Szolnokon születtem 1932-ben. Édesapám a MÁV gyárban géplakatos volt tanonckorától nyugdíjazásáig. Munkahelyet az időnkénti nehéz körülmények között sem változtatott. Hárman voltunk fiútestvérek. Édesanyám "háztartásbeli"-ként "nyesegetett" bennünket a második világháború keserves,
nélkülözésekkel teli éveiben. Az elemi iskola után elvégeztem a 4 polgárit. Az inflációs időben
apám egy havi fizetése kevés volt arra, hogy a Kereskedelmi középiskolába /ma Közgazdasági Szakközépiskola/ beírathassanak. Végülis 1 kg só eladása, az érte kapott "pengő" elegendőnek bizonyult a beiratkozási díjnak.
Nagy lelkesedéssel "jeles" eredménnyel tanultam. Elvégeztem két évfolyamot. Édesapám ugy döntött,
hogy nem nevel "urat" a fiából és a harmadik évre nem mehettem. Ehelyett felvételi vizsgán vettem
részt a MÁV Járműjavítóban. Visszaemlékezésem szerint kb. 45 jelentkezőből három főt vettek fel
vasesztergályos tanoncnak. Nekem sikerült.Jó rajzolási adottságaim voltak. 15-16 évesen érettségi tablókat, plakátokat készítettem. A tanonciskolában kiváló eredményeket értem el és könyvjutalmat is kaptam. Ezido alatt versenyszerűen sportoltam. Úsztam, később "átnyergeltem" a futásra.
Egy év eltelte után 1949-ben "kiemeltek" és Szegedre kerültem szakérettségi tanfolyamra úgy,
hogy megkaptam a vasesztergályos segédlevelet is. Viszonylag könnyen beilleszkedtem a "továbbtanulásba" és jeles eredménnyel érettségiztem. Lényegében ugyanakkor vehettem át az érettségi
bizonyítványomat, mintha Szolnokon maradtam volna a Kereskedelmi középiskolában.
Kemény időszak volt a bentlakásos kollégium. Csak vasárnap volt kimenő. Reggel 8-tól előadások,
sokszor este 9-10-ig tanulás. Harmincan voltunk egy szobában tanuló és hálótársak.
Itt Szegeden "dőlt el" a sorsom, a további életem alakulása. Az egyik tanulótársammal jó baráti
kapcsolat alakult ki. Érettségi előtt ő építésznek jelentkezett, én a Miskolci Nehézipari Egyetemre gondoltam. Továbbra is együtt akartunk maradni. Ugy döntöttünk, hogy "feldobunk" egy pénzérmét. Az ugy esett lapjára, hogy mindketten a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karára
jelentkeztünk. Két évig egy szobában tanultunk továbbra is a Ráday utcai és az Erkel utcai kollégiumban. Csak azért két évig, mert harmadéves hallgatóként megnősültem, utána az albérlet következett /1952/.
Említettem, hogy a Szolnoki MÁV színeiben sportoltam. Ott ismertem meg Boháty Lajost, aki kosárlabdázott. Milyen a véletlen. 1950-ben, amikor a Ráday utcai kollégiumban háromágyas szobát kaptunk barátommal, a folyosón találkoztam Boháty Lajossal, aki örömmel jött szobatársnak. Nosztalgiával emlékezem vissza az éjszakába nyúló rajzi feladatok lelkes elkészítésére, az akkori idők
rossz minőségű papírjaira készült rajzeszközökkel. /Tuskihuzó, körzőkészlet stb./
Az idő haladt. 1954 nyarán a tervezők részére előírt négy és félévet elvégeztem a műszaki egyetemen. 1952-től az IPARTERV 1/3 napos munkavállalási lehetőséget biztosított számomra, amit délután,
este "ledolgoztam". A család megélhetése miatt kellett vállalnom ezt a munkát a nappali egyetem
•
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Szolnok Kossuth téri 77 lakás (Kovács József - Bohátíl Lajos)
A Magyar u. torkolata 1960-ban, s új terve (Kovács József - Boháty Lajos )
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Szolnok Tervező Iroda (Kovács József - Nagy Ferenc) 1967.

1. SZIK. SZÉKHÁZ
2 . KOSSUTH TÉR.

40 LAKÁS

3. KOSSUTH TERI SZÖKŐKUTAK

X). HONVÉDSÉGI MUV OTTHON

4 . JARAS1 TANÁCS SZÉKHÁZ

U. TERÜLETI HAD.KIÉG. PARANCSNOKSÁG

5. KOSSUTH TER 32 LAKÁS

n.

6 . CENTRUM SAROK /ALTERNATÍVA-/

13. TANCSCS M.U 16 LAKÁS

7. KOSSUTH TER 66 LAKÁS

W. SZIGUGETI U. 10 LAKÁS

8. KOSSUTH TER 77 LAKÁS

15- 100.FH. NŐTLEN TISZTI SZALLO

9- jSZOLNQXTERV' TERVEZŐ VALL.

16. FSZT..1OEM 63 LAKÁS

ÁLL.GAZD. IRODAHÁZ

HELYSZINKAJZ
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végzése mellett. Az egyetem csak úgy engedélyezte ezt a munkavállalási lehetőséget, ha a jó tanul*mányi eredményeim nem romlanak. Ezt teljesítettem. 1954-től is az IPARTERV-nél maradtam, annak
ellenére, hogy több jó lehetőség között választhattam volna, amit akkor felajánlottak. Nem bántam
meg. Elismert Ybl-díjas tervezők keze alatt dolgoztam. /Sohall József, Farkas Ipoly, Scultéti
János./ Sokat tanulhattam az ott eltöltött nyolc év alatt. Rövid idő eltelté után önálló tervezési feladatokat kaptam.
Általában a szénbányászat telephelyeinek felszín feletti üzemi, szociális, irodaépületei, és a
munkásszállók, energiaellátó épületek tervezése volt a feladatom.
Első önálló felelős tervezői munkám /1954/ Pilisvörösvárra orvosi rendelő terveinek elkészítése
volt. Abban az időben még a "szocreál" stílus szerint oszlopos, timpanonos földszintes épületecske készült. /A vállalati tervtanács abban az időben szigorúan ragaszkodott az ehhez hasonló homlokzati kialakításokhoz./ Ennek ellenére az "akkori" fiatal építészek körében törekvés volt elszakadni a kötelező ún. "szocreál" építészeti, homlokzati kialakításoktól. Kerestük az új megoldásokat a tervezésnél. Arra törekedtünk, hogy a belaő funkció és a szerkezetkialakítás összhangja jelenjen meg az épületek homlokzatain is.
Lényegében arról van szó, hogy a lakóépület, vagy középület, ipari épület homlokzatainak "felöltöztetése" kifejezze a belső tartalmat is /nem azonos méretű homlokzati ablakok tervezése a
fürdőszobán, nappaliszobán, "pelenka"-motivumokkal díszítve a homlokzatokon stb./.
Egy kis kitérő, - A család miatt kellett a pénz, ez azt jelentette, hogy munkaidő után is dolgozni kellett, amit akkor lelkesen csináltam. Eredményes pályázatokon vettem részt a "nagyokkal" is.
Az első saját tervemmel "Székesfehérvári főtér beépítése" országos pályázaton III. díjat nyertem.
Nyolc diplomatervet rajzoltam /"terveztem"/pénzért, esti és nappali tagozatos hallgatóknak, akik
menetközben konzultáltak a tanszékeken.
Textiltervezésbe is beleártottam magamat 1956-ig /kendők, ágyterítők stb./ Emiatt folyton halogattam a saját diplomatervem elkészítését. Végülls 1956. nyarán jeles eredménnyel védtem meg.
Az IPARTERV-nél jelentősebb tervezési munkáim közül megemlitem:
- Komlón, az ország legmélyebb bányájának felszíni üzemi létesítményeit /Zobák-akna/
Ward-Leonard gépházak, szellőzőgépház, trafó állomás stb.
- Hosszuhetényi munkásszálló terveit az egyedi bútorok terveivel együtt.
- 1955-ben kezdtem tervezni "BAUXITBÁNYA" fedőnéven Kővágoszöllősre és Bakonyára az uránbányák felszíni üzemelési épületeit.
- Székesfehérvári Könnyűfémmű: transzformátorállomás,
- Gyöngyösoroszi 35/5 kv transzformátorállomás,
- Pécs, István akna 2400 fős bányászfürdő, öltöző stb. komplexumot.
- 1956.nyarán miniszteri kitüntetést kaptam addigi tervezői tevékenységem elismeréséül.
Minden jó volt, minden szépnek ígérkezett. Budán két szobás szolgálati lakást kaptam a Gellérthegy aljában, mégis "hazavágytam" Szolnokra.
1956-ban az IPARTERV korábbi igazgatóhelyettese a Debreceni Tervező Vállalat igazgatója lett. A
korábbi időből ismert, tudta, hogy szolnoki vagyok. Felkért, hogy Szolnokon lévő "fiók-irodájuknak" a vezetését vállaljam el. Vállaltam. 1959. december végén lakást cseréltem a "leégett"
Centrum-sarok egyik leválasztott kétszobás lakásába.
Nagy lelkesedéssel, akarással 1960, január 1-től hozzáfogtam az akkori kb. 30 fős kollektíva
munkáinak megismeréséhez. Irodavezető-főmérnökként kezdtem hozzá az uj feladatok ellátásához,
amihez az akkori munkatársak sokat segítettek. Első feladatomnak tekintettem az iroda komplex
megszervezését. Szakági tervezőcsoportokat alakítottam ki /építész, statikus, épületgépész,
villamos/. Felelős csoportvezetők biztosították a szakági "együttdolgozást".
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1960-ban az akkori létszám kevésnek bizonyult a jelentkező tervezési feladatok ellátásához. Létszámot kellett növelni. Az új "idecsábított" és meglévő szakemberek nagy részének lakást kellett
biztosítani. Sikerült. /1966-ra kb. 100 fős létszámmal dolgoztunk./
Miután évfolyam,- éa kollégiumi szobatársam volt a szintén szolnoki Boháty Lajos, megkérdeztem,
hogy Budapestről "lejönne"-e Szolnokra. Azonnal igent mondott. Kb. 1 évig hazajáró volt Budapestre hétvégeken, amig Szolnokon lakást kapott. A 60-as években meghatározó volt az együttdolgozásunk,
egyformán gondolkodtunk. Az első időszakban helyettesem volt. 1960. július 1-től a tervező iroda
önálló vállalattá alakult. Kineveztek igazgatónak, Boháty Lajos főmérnöki megbízást kapott. Ezt a
funkcióját 13 éven keresztül becsületesen végezte.
Több létesítményt együtt terveztünk. Egy-egy feladatnál külön-kül£n vázlatterveket készítettünk
egymástól függetlenül, azután egyeztettük ezeket. Rendszerint a két terv egyeztetése után közösen
kialakított új terv született. így volt ez a Kossuth téri 66, 40, 77 lakás tervezésénél, a Gutenberg téri 6 emeletes lakóépületeknél, stb.
Ugyanilyen tervezőtársi jó együttműködéssel terveztem Szolnokon az első 10 emeletes 63 lakásos lakóépületet Kiss Lajossal.
Jó eredményként könyvelem el, hogy a Kossuth téri 32 lakás tervezésénél a tehetséges Dúsa István
kollégámnak építész munkatársa voltam.
A tervezés "csapatmunka". Több ember együttgondolkodva hatékonyabb és jobb terveket készít.
1960-ban rekordidő alatt /A hónap/ készítettük el a Kossuth téri "Árkádos" házat és a "Múzeum
Étterem" épület kiviteli tervdokumentációját.
A Kossuth tér új épületeivel kapcsolatos építészeti elveimet, valamint a tervezés folyamatait ismertettem a JÁSZKUNSÁG 1961. márciusi számában. Az ott vallott akkori tervezési - épületkialakitási elveimet - figyelembe véve,hogy 1960-ban terveztem az épületeket - ma is vállalom.
1961-ban Kiváló Dolgozó kitüntetést kaptam, a Megyei Tanácstól.
Társadalmi munkában terveztem /1962/ a Kossuth téri szökőkutakat. 1960-ban Bíró József munkatársammal elkészítettem a Tiszaliget távlati fejlesztési elképzeléseit tervdokumentáció szintjén,
társadalmi munkában. Ugyancsak a JÁSZKUNSÁG 1962. márciusi számában részletesen ismertettem a
koncepciót. A mai Tiszaliget nagy vonalakban fedi az akkori elképzeléseimet,
1963-ban "Kiváló Vállalat" címet nyertünk az Építésügyi Minisztériumtól. Ez nagy elismerésnek
számított, mert 19 tervező vállalat közül az első helyen értékelték össztevékenységünket. Én
mint a vállalat "tervező" igazgatója "Kiváló Dolgozó" elismerést kaptam.
Ez az év számomra sikeres volt. Meglátogatta vállalatunkat Major Máté professzor és Dr, Katona
Mihály, a Magyar Építőművész Szövetség titkára. Mindketten ajánlóim voltak a MÉSZ-tagsági felvételi kérelmemhez, Felvettek a Szövetségbe. Ezután aktívan részt vettem többed, magammal a Ssövetségban rendezett előadásokon, pályázat ismertetéseken, kiállításokon stb.
"Menetközbeni" időszakból megemlítem a további tervezési feladataimat:

'

•
• '

-

'•'•••

Tiszafüred Járási Tanács és Pártszékház,
Szolnok Járási Tanács Székháza; Ducza Annamária építész munkatársammal,
Saját tervező vállalatunk, SZOLNOKTERV Nagy Ferenc kollegámmal,
A Színház melletti /Szolnokon az első 10 em. ház/ 63 lakásos épület terveit Kiss
Lajos építész közreműködésével. Az épület egyedileg tervezett előregyártott elemekből épült. Honvédségi lakások.

1966-ban saját kérésemre felmentettek a vállalat igazgatói teendőinek további gyakorlásától.
Önálló tervezési munkákat végeztem két évig, majd komplex műterem vezetésével bíztak meg. Közben terveztem és tervezést irányítottam.
1970-ben önálló kiállítást rendeztünk. A vállalat 10 éves fennállása alatt készült jelentősebb
munkáink bemutatása volt a cél. Budapesten a Magyar Építőművész Szövetség székházában két héten
keresztül igen sokan megtekintették a kiállított épületfotókat és elismerően nyilatkoztak a vállalat megvalósult épületeiről.
' . '
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Ez év végén a Magyar Építőművész Szövetség emlékplakettjét kaptam a "MAGYAR ÉPÍTÉSZET ÉRDEKÉBEN
KIFEJTETT TEVÉKENYSÉG" elismeréséül.
A Szövetség sok külföldi tanulmányúton 'biztosított lehetőséget számomra szakmai, építészeti látóköröm 'bővítéséhez. Általában 2-3 főa "építészdelegációk" együttes utaztatása volt évenként a szocialista országok hasonló szövetségi építésztervező csoportjaival. Ezek az utak számomra sok lehetőséget biztosítottak ahhoz, hogy összehasonlíthassam azonos időben, más helyen megépült, vagy
tervezés "alatt" levő létesítmények koncepcióit. Megismertem más országok ottlévő építészeit, akik
közül többen is azóta megkerestek vendégként.
"Visszakanyarodok" Szolnokra. Már 1960-ban, mint az iroda vezetője kapcsolatot teremtettem a szolnoki Müvészteleppel, A vállalat építésztervezőit is bevontam a közös találkozásokba. Levelet írtam
mindkét szövetségnek, melyben kértem, hogy a szolnoki festő-és szobrászművészek Szolnokon is kapjanak több feladatot legalább azokban a munkákban, amelyeket mi Szolnok megyébe tervezünk. Ezeket
közösen tudnánk megoldani. Sajnos olyan választ kaptam, hogy a Szolnokon dolgozó művészeket ne sajátítsuk ki. Ez a Képzőművészeti Alap véleménye volt. Az ezzel kapcsolatban kifejtett "nemtetszésemet" egy hosszabb ismertetésben közölte a Szolnok megyei Néplap 1962. nov. 18-án.
Ezt
megelőaően Chiovini Ferenc festőművész sgrafittó alternatívákat készített a Szigligeti Színház
előcsarnokába. /Féltve őrzött emlékem az általa ajándékozott két vizfestmény-vázlat, amelyeket
ehhez a feladathoz készített./
Baranyó Sándor festőművészt kértem fel együttműködésre a Múzeum étterem végfalán készülő képzőművészeti alkotás elkészítésére. Lelkesen vállalta és elkészítette az ezzel kapcsolatos képeit.
Sajnos mindkét esetben a lektorátus nem fogadta el a bemutatott képeket.
A színháznál semmi sem valósult meg. A Múzeum tterem végfalán készült sgrafittó Ludmány Ottó munkája.
Nagy István szobrászművész országos III. diját nyert diszkútját szerettük volna elhelyezni a
Kossuth téri 77 lakás Városi Tanács felé eső "előkertjébe", ugyanide "rajzoltuk" az épület tanácsra néző homlokzatára Simon Ferenc díjazott lemezdomboritás figuráját,
A beruházónak tetszettek ezek a képzőművészeti alkotások, elfogadta. Sajnoa a lektorátus nem támogatta kellően közös törekvéseinket. A homlokzaton meglévő lemezdomborítást /Benosik András/ éa a
diszkutat Budapesten élő szobrászok kijelölésével oldotta meg.
Nagy Istvánnal közös tervpályázaton vettem részt a Tiszaliget lejáratához készülő emlékmű kialakításához. Megoldásunk "megvételre" került,
A Bokros házaspár kiállításait közösen tekintettük meg. Terveket nyújtottam be az új szolnoki városközpont és a Vasútállomás országos tervpályázatára.
•
•
1966 után fontosabb tervezési munkáim:
- Szolnok Állategészségügyi Állomás /miniszterhelyettesi dicséretet kaptam/. Ugyanezt
adaptálták a Dunántúlra.
- Szolnokra, Jászberénybe, Törökszentmiklósra MHSZ székházak,
Tervezési
kaptam.
-

Szolnokon az MHSZ-nek gépjármüvezetőképző iskola a Verseghy utón .
Tiszaligetben búvárklub, Szandaszőlősön sportrepülő hangár.
munkáimért az Országos Parancsnokságtól /Kiss Lajos vezérőrnagy/ elismerő oklevelet
Szolnok megyei Gyógyszertári Központ I. ütem,

- Kossuth tér: SZTK székház /Nyugdíjintézet/ Nagy István kollégámmal,
- Szolnok, Marx park: 100 fh. nőtlen tisztiszálló és az épülethez csatlakozó Szigligeti
úti ás Táncsics M. uti honvédségi lakások.
- A tisztiklub néven ismert Táncsics uti Helyőrségi Művelődési Otthon, a belső udvaron
megépült Területi Hadkiegészitő Parancsnokság épületegyütesével.
- Palla I. krt. honvédségi lakások, /Ezen tervezési munkáim elismeréseként a "Haza Szolgálatáért" érdemérem ezüst fokozatát kaptam a honvédelmi minisztertől,/
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- Szolnok megyei Állami Építőipari Vállalat 10 em. munkásszállója a hajóállomás mellett, Lendvai Ferenc munkatársammal.
- Szolnok, Ady E. uti 20 lakás, TÜZÉP mintabemutató terem és Jászberény, Zagyvaparti
4 emeletes lakóház tervei Kisnémet Margit építészkollegával.
-

Szolnok, Keskeny J. uti OTP lakások.
Jászberény ABC áruház,
'
Jánoshida 100 fh. óvoda.
Csépa 100 fh. óvoda.
Mezőtúri Tűzoltóparancsnokság rekonstrukciója és bővítése.

- Törökszentmiklós III. em. 4-0 lakásos garzonház.
- Törökszentmiklós tömbbelsők beépítési tervei.
1983-ig különböző középvezetői feladatkörök ellátásával hízott meg a vállalatvezetés /loomplex
műterem vezetése, később építésztervezői osztály irányítása, ujabb átszervezés után komplex iroda
vezetése/.
1983-ban egyesült Tervező Vállalatunkkal a Megyei Beruházási Vállalat. Átszervezés történt és
szerencsésen "fiatalítottak" a középvezetői posztokon. Ezidő óta csak az építésztervezői tevékenység a feladatom.
Múlt év végén készítettem el a Szolnok megyei Gyógyszertári Központ műhely-raktárépületének emeletráépítési tervét.
Jelenleg a szolnoki volt "Bábaképző" Intézet felújítási tervein dolgozom.
36 éve dolgozom tervező kollektívában. 1959. végén változtattam munkahelyet Budapestről Szolnokra. Kötődök a városhoz és a vállalathoz is. Szeretem a tervezői munkakört. Hűségesen kitartok a
SZOLNOKTERV-nél, hiszen a kudarcokkal, sikerekkel együtt életem nagy részét itt éltem le.
1985-ben "Kiváló Dolgozó" kitüntetést kaptam. 1987-ben országos "Vezető tervező"-! oklevél birtokosa lettem. Ezek a további munkáim jó megoldására köteleznek.
Úgy vélem, hogy a tervezés "csapatmunka". Az elismerések munkatársaim jó munkáját is dicsérik.

Kovács József
építészmérnök

A Múzeum mellé tervezett 40 lakás távlati képe a rajzasztalon, 1960.
,
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VÁLASZ A SZOLNOKI KÖZÉLETNEK
A szerkesztő bizottság kezdeményezése alapján a Városi Tanács VB. igazgatási osztálya ez évben
előkészíti és a testület elé terjeszti javaslatát az uj városközpont centrális terének elnevezéséről.
Köszönjük Szurmay Ernő és Tabák Lajos olvasók javaslatait, melyek a szerkesztésre, terjesztésre,
a "Közélet" esetleges átalakítására vonatkoznak. A következő számokban nagyobb hangsúlyt helyezünk a "közéletiségre", a lakosság egészét érintő írások szaporítására.
A terjesztés javításával megpróbáljuk biztosítani, hogy a lakosság, az érdeklődő állampolgárok
intézményeinkben hozzájuthassanak és széles körben olvashassák folyóiratunkat.
Az anyagi ráfordításokat igénylő javaslatokat megvizsgáljuk és megvalósításukról a későbbi számokban tájékoztatást adunk.
Igaza van Csorna Kálmán elvtársnak, maradandóbb emléket is megérdemelne Zsemlye Ferenc. Köztéri
szobrok, emléktáblák készitésére konkrét tervet készített egy szakértőkből álló munkabizottság.
Felmérés készült a már megvalósult alkotásokról és számba vették mire lenne még szükség a jövőben. A jelenlegi anyagi helyzet ismeretében nem tudjuk megmondani mikor tudunk méltó emléket
állítani legalább néhány jeles személyiségnek - köztük Zsemlye Ferencnek - akik a város múltjában meghatározó szerepet játszottak.
Rangsorolás is készült, mely szerint méltó szobor kellene a város központi terére /Kossuth tér/,
és a Széchenyi városrészre.
Reméljük a következő tervidőszak jobb lehetőséget teremt elképzeléseink megvalósításához.

Lengyel Boldizsár
elnökhelyettes

IGY LÁTJA AZ OLVASÓ
Tisztelt Szerkesztőség!
Csatlakozni szeretnék a Szolnoki Közélet 1987. decemberi számában megjelent levélhez, melyet
Tabák Lajos elvtárs írt.
A Szolnoki Közélet becsülőinek, tisztelőinek tábora növekszik. Cikkei mindnyájunk számára értéket, maradandó emléket jelentenek, a lap álláspontja mérvadónak számít. Szívesen olvassák nemcsak
városunk lakói, hanem az innen elszármazottak is.
Sajnos a "Szolnoki Közélet" a jelenlegi formában nem hozzáférhető. Javaslom, hogy a mindenkori
példányszám felét újságárusoknál meg lehessen vásárolni, hasonlóan a Jászkunsághoz. A példányszám másik fele pedig ne alkalmi terjesztők ötletei alapján kerüljön szétosztásra, hanem elsősorban a városban működő könyvtárak olvasótermeiben tegyenek ki egy-egy példányt. Gondoljanak az
egészségügyi intézmények könyvtáraira is /Hetényi I. és II. Kórház, MÁV Kórház könyvtára stb./,
mert az egészségügyben dolgozók alig ismerik.
Ugyancsak Tabák elvtárshoz csatlakozom abban is, hogy a jelenlegi 800 példány nem elegendő, több
kellene. A lap állandó küldésével, ennek megszervezésével javaslom megbízni valamelyik szerkesztőbizottsági tagot.
A lap városunkat képviseli, jelenét és múltját: egyenes és mindenkor a lényegre szorítkozó véleményét igényeljük, országos tekintélyre is szert tudna tenni hatásosabb terjesztési módszer kidolgozásával.
_ og

Remélem a szolnoki közélet állóvizében valamit megmozgat a folyóiratban közölt publikációk kitű;
nő sora.
•'
•••
•'••'.•'
•
Üdvözlettel
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Dr. Mészáros Márta
gyermek kardiológus
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VÁLASZOL A SZERKESZTŐSÉG

.

. .

A Szolnoki Közélet 1987. december havi számában Szurmay Ernő és Tabák Lajos, a jelen számban
dr. Mészáros Márta olvasóink tiszteltek meg bennünket figyelmük megnyilvánulásaként észrevételeikkel.
Először is köszönjük a megértő és elismerő szavaikat. Mindhármuk tájékoztatásául mondjuk el, hogy
a Szolnoki Közélet számait immár nyolcadik éve társadalmi munkások sora hozza létre: a szerkesztő
bizottság így végzi a tematika megvitatását, kéri fel vagy bírja rá a cikkírókat a megírásra.
Külön öröm számunkra ha valaki öntevékenyen javasol témát, s esetleg meg is írja. A társadalmi
munka jellegéből következik az is, hogy a Közéletben közreadott cikkekért senki még honoráriumot
nem kapott. A technikai munkát is munkaidőn felül látják el a közreműködők. Csupán a papír kerül
pénzbe; ezt egyelőre a Városi Tanács fizette /napjainkban mind nehezebb anyagi feltételek mellett
tudja vállalni/.

A Szolnoki Közélet a Városi Tanács tájékoztatójaként indult 1981-ben, évenként háromszori megjelenéssel. 1983-ban a Minisztertanács Tájékoztató Hivatala engedélyezte a negyedévenkénti rendszeres megjelenést.
A folyóirat címében hordja mondanivalójának lényegét: közéleti, várospolitikai indittatásií cikkeket, írásokat közöl a tanácsi munka segítésére, bemutatva régi tanácstagok munkássága mellett az
új tanácstagok törekvéseit. Pontos feladatának tartja a Szolnokra jellemző dinamikus városfejlesztés terveinek bemutatását, visszaidézve a felszabadulás óta végbement fontosabb eredményeket,
így a várospolitikai tevékenységet fejlődésében és folyamatában ábrázolja.
Nem feledkezik meg arról sem, hogy a város a környékével együtt végezheti jól munkáját. Ezért került sor a városkörnyéki és vonzáskörzeti települések bemutatására, megszólaltatva a szomszédos
községek vezetőit.
'
Képekkel is színesítve írásaikat, hasonlóan a többi cikkekhez.
.
Szolnok város kulturális és művészeti élete is fontos helyet kap a Szolnoki Közéletben, rajzokkal, fotókkal.illusztrálva. Az egészségügy és a szociális ellátás feladatai és kérdéseire minden
számunkban sor kerül,
1984-től kezdve fotorota technikával készül a Közélet, ezzel lehetővé téve, hogy ugyanolyan terjedelemben dupla mennyiségíí írást lehessen megjelentetni. A 40-es évforduló alkalmából folyóirat
jellege erősítését szolgálta az, hogy az egyes számok borítót is kaptak. 1987-től kezdve a
Szolnoki Közélet már 800 példányban készül, elsősorban a tanácstagok, a kapcsolódó szervek, intézmények tájékoztatására. Eljut a HNI1 és a párt körzeti bizottságaihoz, lakóbizottság vezetőihez,
sajtó, rádió részére.
%
Magunk is tapasztaltuk, hogy az érdeklődés az emiitett kört meghaladó méretűvé vált, ezért eszerint igyekeztünk a kiadvány tartalmát formálgatni: szinte lapszámról-lapszámra.
A terjesztés is költségmentesen történik. A példányszám 1/3-át, mivel a tanácsülésre jelenik meg,
az ott jelenlévők megkapják, a többi kézbesítés útján jut el céljához - a postai költségek megnövekedése miatt-. S csak kevés példány kerül postára Budapestre és más városba. A terjesztés megoldására visszatérünk, ötleteket, hozzászólásokat várunk.
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Igaza van Szurmay Ernőnek, hogy fokozni kellene a kiadványban a "közérdekíí" ismertetések arányait,
de ehhez a cikkirók számát is jelentősen bővíteni kell, /más kérdés, hogy mennyien lesznek, akik
ezt a mostaniakhoz hasonlóan állandóan díjtalanul vállalják.../
A kiadvány szerkesztési megoldásaira vonatkozó észrevételei, javaslatai is figyelemreméltóak.
Igazi nehézséget a technikai jellegit változtatások jelentenek, mert a "technika" is "házilagos"
ez idő szerint, az előzőekben ismertetett kivitelezési megoldásnál fogva. Nyomdai úton természetesen minőségben is más színvonalat lehetne produkálni; csakhogy mennyiért? Lenne-e erre is pénz,
amikor így is alig? Valószínűleg válaszúthoz értünk: maradjon-e így a kiadvány, jelenjék-e meg,
vagy döntsenek az illetékesek, hogy - sok más városhoz hasonlóan - képesek-e nyomdai úton előállított lapot finanszírozni. S jut-e ehhez rotációs papír, ami a TV és a sajtó közlések szerint bizonytalan.
De felmerül itt egy kérdés: a gyakrabban jelentkező újság és a 2-3 havi időközben megjelenő tájékoztató vagy folyóirat lehetősége. Az első - gyors megjelenése miatt - vitákra, polémiákra is
könnyen ad lehetőséget, friss időszerű hxreket, információkat, olvasók kérdéseire gyors választ
adhat.
A negyedévenként megjelenő lap - mivel nem tud gyorsan reagálni a felvetődő kérdésekre - szükségképpen csak folyóirat jellegű lehet, amely a város életének fontosabb kérdéseihez tud részletesebben is hozzászólni, nagyobb tervekről, gondokról vagy eredményekről elemző, kritizáló vagy
értékelő írásokat közölni.
,
S hogy szükség van az ilyen tartalmú Közélet-re, kitűnik a Magyar Hirlap recenziójából, amely
az 1987-es 1. számról írja: "...a közölt anyagok nem csekély része felkeltheti annak a figyelmét is, aki történetesen nem helybeli, sőt a város is csak térképről ismeri. Vagyis: nem puszta
közleményekkel, hanem közérdeklődésre számot tartó, "vérbeli" írásokkal, gazdag illusztrációkkal
találkoztunk astencilezett lapokon...
Elnevezéséhez híven tehát valóban e nagy alföldi megyeszékhely közéletének legfontosabb kérdéseit tükrözi a lap..."
A kérdés ugyanaz: gyakrabban, rendszeresen megjelenő líjság vagy negyedévenként tájékoztató jellegű folyóirat. A fentiekből viszont kitűnik, hogy egyik sem tudja helyettesíteni a másikat,
így a kérdésre csak az lehet a válasz, hogy mindkettőt igényli a szolnoki közélet, és szükség
is van mindkettőre.
Az újságnak természetesen jóval nagyobb számban, és dxjtérítés mellett kellene megjelennie.
Értelemszerű, hogy a gyakorisága is növekedhetne: legalább havi megjelenés lenne indokolt,
ahogyan másutt is' történik.
A jelenlegi megoldás mellett megoldandó terjesztési javaslatot is feltétlenül meg kell szívlelni az ezzel foglalkozóknak. Az utcai árusításra vonatkozó elgondolás viszont már feltételezi,
hogy a mostani példányoknak is legyen "áruk". Ez is megfontolható, mert így - legalább az önköltséget magában foglaló - árakban a tanácsi költségek legalább részben megtérülhetnének.
A javaslatok tehát a kiadvány "gazdájának" és a szerkesztőbizottságnak egyaránt "feladták a
leckét", aminek őszintén örülünk, mert érzékeljük, hogy eddigi munkánk, és törekvésünk nem sülylyedt el az érdektelenség langyos vizében.

/ Szerk. /
Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat
S z o l n o k
A Szolnoki Közélet 1987. decemberi számában Serge Delavean párizsi festőművész Szolnokon
az.Önök vállalatánál rendezett tárlata színhelyéül nem a fenti teljes megnevezést használtuk. Ezúton is elnézésüket kérjük.
\
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BEMUTATKOZIK A BŐR- ÉS TEXTILIPARI SZÖVETKEZET

Szövetkezetünk a Bőr- és Textilipari Szövetkezet 1976. január l-jén egyesülés útján jött létre.
A szolnoki üzemeken kívül Tószegen, Törökszentmiklóson, Új szászon, Nagykörűben és Besenyszögön
van telephelyünk.
'
'
.
Erőforrás arányos nettó jövedelem alapján a szakágazat 25 gazdálkodási egysége közül a 4. helyet
foglaljuk el, termelésünk a szakágazat termelési értékének mintegy 1,1 %-át, ezen belül a szövetkezeti iparban 7,6 %-át adja. A rendelkezésünkre álló termelési erőforrások értéke a szakágazaton belül 1,4 %-ot, a szövetkezeti iparon belül 8,4 %-ot képvisel. Megyénkben a szocialista
ipari termelésen belül részesedésünk 0,3 %, a szövetkezeti könnyűiparból pedig 10,6 %.
Részesedésünk a megye hagyományos formában működő szövetkezeti iparában a következőkkel érzékeltethető. Termelési értékünk az ipari szövetkezetek termelésének 4»4 %-át képviseli. A tőkés export értékesítésnek 6,9 %-át szövetkezetünk adja.
.
'
Lényegében tehát a fenti számadatokból láthatóan szövetkezetünk középüzemi kategóriába sorolható.
Állományi létszámunk közel 400 fő, 1987. évi termelési értékünk 117 millió Ft, árbevételünk 180
millió Ft.
Szövetkezeti saját termelésünk árbevételének relációnkénti megoszlása az alábbiakban szemléltethető:
Tőkés export'
Szocialista
"
Belföldi értékesítés

!

27 %
35 %'
35 %

-

• ' .
• ,
- • . ' . .

Mint a szövetkezet neve is reprezentálja: szövetkezetünk profiljába bőrdíszmű és konfekció ipari
termelés tartozik. Bőrdíszmű termékeink döntő hányadát sporttáska, a konfekció termelést pedig
sportruházati cikkek gyártása teszi ki.
Profilunkból adódóan - melyeket a korszerűség és divatigények nagymértékben befolyásolnak - folyamatos termékváltásra, megújulásra van szükség.
Az elmúlt évek magas volumenű tőkés export termelése korszerű technika használatát és technológia alkalmazását tette szükségessé, magasfokú minőségi követelmények kielégítése mellett.
A gyártás kialakult színvonala kihat a belföldi értékesítésre gyártott termékeinkre is. Hazai
piacra - elmondhatjuk -, hogy a boltokban található legigényesebb vásárlók keresletét is kielégítő termékeket gyártjuk. így a mi üzemeinkben készülnek az Adidas Budapest KFT boltjaiban található Adidas márkajelzésű sporttáskák, valamint a HŰMMEL védjeggyel ellátott táska-család. Belföldi piacra ezenkívül iskolatáska, tolltartó valamint gyermek hátizsákot gyártunk.
Hosszú tává számottevő kapcsolat alakult ki több mint 10 éve a francia Adidassal. Számukra évente
termelésünk döntő hányadát lekötő mennyiségben, változó szériákban állítunk elő igényes, a legkorszerűbb paraméterekkel rendelkező sporttáskákat. Ez a kooperációs kapcsolat lényegében egész
termelésünk szerkezetét meghatározza. Az, hogy az Adidas igényeinek folyamatosan eleget tudjunk
tenni, szövetkezetünktől precizséget, magas minőségű színvonalat, és nem utolsó sorban hallatlan
rugalmasságot kíván.
Tőkés exportunknak mintegy 70 %-át Adidas számára készxtett sporttáskák teszik ki. Egyéb tőkés
piacra is termelünk. Osztrák, svájci, angol és NSZK cégekkel állunk kapcsolatban, mely kapcsolatok újkeletűek, de a növekedés reális feltételei megvannak.
Szocialista külkereskedelmünk a Szovjetunióba9 Csehszlovákiába és az NDK-ba irányul. Mind konfekció termékeink, mind sporttáskáink sikeresek a szocialista piacokon is.
-
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A szocialista piacok igényeit - nagyságrend tekintetében - csak úgy tudjuk kielégíteni, hogy
társulási formában jelenünk meg. Szövetkezetünk 13 szövetkezet részvételével egy társulást gesa.torál, melynek alapja a kisszövetkezetek együttes megjelenéséből adódó lehetőségek kihasználása,
így .nagyobb szériák elvállalására vagyunk képesek, jobb áron tudunk üzletet kötni, s a határidők
pontos betartásánál is tudunk számítani egymás segítségére.
A cipőjavítás és méretes cipőkészítés a megye egy részében történő ellátása is szövetkezetünk
feladatai közé tartozik. A sok-sok kis javító részleg összefogása, anyaggal való ellátásának
megszervezése komoly erőfeszítéseket jelentett szövetkezetünknek.
így, hogy kiemelt figyelmet fordíthassunk rá, 1986. óta leányvállalati formában működtetjük.
A leányvállalat beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Mindenekelőtt azt, hogy a lakosság elégedett a munka minőségével, a határidők lerövidültek, a kiszolgálás színvonala nőtt. Ezenkívül
mind a leányvállalat dolgozói, mind szövetkezetünk megtalálja számítását.
Szolnokon az Ady Endre úton működő Premier tanbolt gesztorálása is szövetkezetünk feladata. A
kezdeti nehézségeken túllépve a bolt termékei jól reprezentálják megyénk szövetkezeteinek áruskáláját, divatos, igényes árukkal állunk a lakosság rendelkezésére.
Szövetkezetünk gazdálkodása kiegyensúlyozott, termelésünk, nyereségünk évről-évre dinamikusan
növekszik. Jól ki tudjuk használni piaci kapcsolatainkat,a poziciónk a szakágazaton belül egyre
erősebb. Az alábbi táblázatban szeretnénk érzékeltetni a növekedés ütemét.

' .

Megnevezés
Termelési érték mill. Ft
Árbevétel mill. Ft
Belker.ért. mill. Ft
Külker.ért. mill. Ft
ebből tőkés mill. Ft
Állományi létszám /fő/
Kereset színvonal Ft/fő/év

1985.

1986.

1987.

100
169

121

117
181

41
58
18
400
50762

174
44
75
19
386
53813

43
71
31
400
58128

Keresetszinvonalunk az utóbbi évek dinamikus emelése ellenére alacsony. A szövetkezeti ipar évtizedes lemaradását ezen a téren nagyon nehéz behozni. Éppen azért kiemelt gondot fordítunk dolgozóink szociális problémáinak megoldására. így lakásépítési alapunkból pl, 1987. évben összesen 14 fő részesült lakásépxtési ,vásárlási támogatásban. A nagycsaládosok részére beiskolázási
segélyt, valamennyi dolgozónknak iskolafelszerelési cikkek vásárlására adunk lehetőséget.
Évek óta a Balatonon és az WDK-ba biztosítunk üdülési lehetőséget, mondhatni jelképes befizetés
ellenében. Tagságunk kötődik szövetkezetünkhöz. Minden cél, gond megoldásában támaszkodhatunk a
kollektívára, kiemelten a 13 szocialista brigád tagságára.
Évente 15 szakmunkástanulót képezünk a bőrdíszműves szakmában, ezzel szeretnénk elérni, hogy a
képzett munkaerő rendelkezésre álljon. Kiemelt feladatnak tekintjük, hiszen a tőkés export növekedésének következtében módunkban állt folyamatosan a legmodernebb gépeket vásárolnunk.
További fejlesztések vannak folyamatban,melyek hosszú távon megalapozzák termelési elképzeléseinket.
Termékeink minősége, piaci poziciónk alapján célunk a tőkés export további fokozása, meglévő
piacaink megtartása és új vevők felkutatása. Versenyképes piacok igényeinek is megfelelő termékekkel még ismertebbé tenni szövetkezetünket.
Dr. Lits Józsefné
elnök
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MIT KELL TUDNI A TARTÓS FÖLDHASZNÁLATRÓL 1987. SZEPTEMBER 1-je UTÁN
Az uj rendelkezés 1987. szeptember 1-től megtiltja állami vagy szövetkezeti föld tartós használatba adását, az új földtörvény pedig - bizonyos korlátozásokkal ugyan- engedélyezi állami és
szövetkezeti földek eladását. A tartós földhasználatba adott földekre vonatkozó uj szabályozás
szerint:
Az épitési célra tartós használatra kiadott föld tulajdonjoga a földhasználó tulajdona lesz, ha
az a beépitési kötelezettségének eleget tett, illetőleg ha a megadott határidőig annak eleget
tesz.
Ha a területet beépitette, akkor a föld a törvény rendelkezése szerint kerül a tartós földhasználó tulajdonába.
Ebben az esetben a földhivatal hivatalból intézkedik a tulajdonlapi atatok kijavításáról /a Magyar
Állam tulajdonjogát és a tartós földhasználat megjelölését törli, s ezáltal a tartós földhasználó
a tulajdoni lapon már mint földtulajdonos szerepelj a beépitett terület megjelölés helyett pedig
- a többi magántulajdoni területhez hasonlóan - feltünteti, hogy a területre a lakáson kivül milyen épületeket létesítettek és a terület hány épitési teleknek minősül/.
Ha a beépités még nem történt meg /tehát a tartós földhasználó az épület lakhatási, használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyét még nem kapta meg, az ingatlannyilvántartásba és az ingatlannyilvántartási térképre épülete feltüntetve nincs/, akkor a tulajdonjogát az ingatlannyilvántartásba csak a tartós földhasználó kérelmére, a bejegyzéshez szükséges iratok csatolása esetén jegyzi be a földhivatal, az épület létesitése után.
A bejegyzéshez szükséges: a tartós földhasználó kérelme, az épület használatbavételét vagy az
épület végleges fennmaradását engedélyező határozat és az épület feltüntetési vázrajz. /A vázrajz
csatolását az ingatlannyilvántartásról szóló 1972. évi 31. számú tvr. 16. §-a rendeli el ./
Ha a tartós földhasználó személyében az épület befejezése előtt változás következett be - annak
megfelelő igazolása mellett - a változást a földhivatal az ingatlannyilvántartásba bejegyzi.
A mezőgazdasági termelés vagy más gazdasági tevékenység /pl.: telephely létesités stb./ céljára
tartós használatba adott föld is a tartós földhasználó tulajdonába kerülhet.
A tartós földhasználó kérelmére a tartós földhasználatba adó /a városi, községi tanács, állami
gazdaság, termelőszövetkezet/ köteles intézkedni a tulajdonjog átvezetése iránt.
Ebben az esetben a tartós földhasználatba adó térítésmentesen adja a területet a volt földhasználó tulajdonába és intézkedik a változás ingatlannyilvántartáson történő átvezetésére.
Ha egy terület közösen több földhasználó tartós földhasználatában áll, a kérelmet a földhasználók csak együtt terjeszthetik elő.
Ha a tartós földhasználó nem kéri területe jogi helyzetének rendezését, tartós földhasználati
joga továbbra is fennmarad. Ebben az esetben a tartós földhasználatban maradó területre is alkalmazni kell a magánszemélyek lakótelek - és üdülőtelek, illetőleg termőföld tulajdonára vonatkozó
rendelkezéseket.
A termőföld többlet-tulajdonának elidegenítési kötelezettségét azonban a termelőszövetkezettel
tagsági viszonyban álló tsz-tagra, illetve állandó alkalmazottjára, továbbá az állami gazdaság
alkalmazottjára sem kell alkalmazni abban az esetben, ha a földet a korábbi szabályozás szerint
szerezte,
A tartós földhasználati .iog megszűnik:
- a tartós földhasználó halálával, ha örököse a Magyar Állam,
- a tartós földhasználati jogról való lemondással,
~
- a tartós földhasználati jog visszavonásával,
r

- a föld kisajátításával, közérdekű igénybevételével,
- a szerződésben meghatározott idő elteltével vagy feltétel bekövetkezésével.
Ha a tartós földhasználati jog megszűnik, a volt tartós földhasználó köteles a földet /telket,
üdülőtelket stb./ a jog megszűnésétől számított harminc napon belül a volt használatba adónak
visszaadni; aki annak hasznosításáról köteles ezután gondoskodni} és a változást ingatlannyilvántartáson történő átvezetésre bejelenteni.
Szabó Béla
főelőadó
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KÖZHELYEK NÉLKÜL - ŐSZINTÉN A MEGYE LEGNAGYOBB KLUBJÁRÓL
Szeretnénk bemutatni a megye legnagyobb sportegyesületét. Jeles alkalom nincs rá, közhelyek nélkül és őszintén szólhatunk magunkról hát.
Bemutatkozni azért kell, mert a sportot szerető közönség a sajtóból osak jó vagy gyengébb eredményeinket ismeri. Apropó nélkül, mert sem kiugró eredmények, sem évforduló nem ad kinálkozó
alkalmat, hogy pont most - a fúzió 9. évében - adjunk számot magunkról. Közhelyek nélkül és
őszintén azért, mert másként nem érdemes.
,
.
Egyesületünk 1979. június 29-én a MÁV és az MTE fúziója révén jött létre. Kilenc szakosztályunkban 1000 'fiatal sportol, 34 edző irányításával. Egyesületünk taglétszáma 1800 sportoló, vezető
és pártolótag.
Alapszabályunkban alapitási évként 1910. szerepel, mert jogutódja vagyunk az 1910-ben alakult
Szolnoki MÁV-nak és az 1919-ben szerveződött Szolnoki MTE-nek.
Mindkét nagymultú egyesület eredményeire büszkék vagyunk és tiszteljük azokat. Egyesületünk
szine piros-kék.
'
.
••
i
Működési területünk Szolnok város és megye. Célunk az ifjúság számára biztosítani a rendszeres
sportolás, versenyzés lehetőségét, a versenyezni nem kívánók számára pedig a testedzés, a felüdülés feltételeit.
Az utánpótlás nevelése egyesületünk erőssége, sportolói taglétszámunk 95-95 %-& utánpótláskorú.
Legmagasabb szintű irányító testületünk a küldöttközgyűlés, amely két évenként ülésezik. Az ülések közötti időszakban a küldöttközgyűlés által választott 11 fős elnökség látja el az irányítói
feladatokat.
Elnökségünk 2 havonta tanácskozik és általában 2 napirenddel foglalkozik, olykor megtárgyal időszerű kérdéseket is.
Az elnökségi ülések között az SE irányítását ~ elnökségi jogosítványok gyakorlása mellett - az
ügyvezető elnök végzi, aki rendszeresen tájékoztatja az elnökséget az ülések között történt fontosabb eseményekről.
.
Az elnökség munkáját társadalmi szakbizottságok és a szakképzett hivatali apparátus segíti.
A Számvizsgáló Bizottság - vezetője állandó meghívottja az elnökségi üléseknek - az egyik legfontosabb bizottság, amely a küldöttközgyűlésnek tartozik beszámolni a végzett munkájáról.
Rendszeresen ellenőrzik az egyesület gazdálkodását, tanácsaival segíti az SE munkáját.
Az Agitációs és Propaganda Bizottság, a Fegyelmi Bizottság, valamint a Tömegsport Bizottság
közvetlenül az elnökségnek számol be a munkájáról. Elnökségünk megelégedésére végzik tevékenységüket.
A hivatali apparátus 3 csoportra tagozódik. Gazdasági, szervezési és ügyviteli, valamint módszertani csoport segiti az elnökségi, valamint a felügyeleti szervek határozatainak megvalósítását, továbbá a szakosztályok munkáját. Feladatuk rendkívül sokrétű, ennek ellenére szabályozott, ugyanakkor kész és képes a váratlan napi feladatok ellátására. Munkájukat az ügyvezető
elnök irányításával végzik.
Az elnökségi ülésekre mindenkor meghívjuk az MSZMP Városi Eizottságának illetékesét, a Megyei
és Városi Ifjúsági és Sportosztály vezetőjét, az egyesületi KISZ szervezet titkárát.
líyolc sportágban kínálunk és biztosítunk versenyzési lehetőséget Szolnok város és megye fiataljainak számára, továbbá működtetünk természetjáró szakosztályt, mint szabadidős sportágat.
A szakosztályokat a hivatali apparátus közreműködésével társadalmi vezetőség irányítja. Társadalmi aktivistáink száma 80 körül mozog. Munkájukat minden évben ünnepélyes keretek között is- 32 -
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merjük el. Megfizetni nem, osak megköszönni és tisztelni tudjuk önzetlen tevékenységüket.
a m l a k
A szakosztályokban folyó szakmai munka jónak mond hat ó
ellenére, hogy a számokkal kifejezhető eredményességi mutatók /magas minősítésű sportolók, országos bajnokság helyezettjei, válo-

A zöld gyepen
Társadalmi aktívák köszöntése
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gatottak száma/ hullámzó vonalat formálnak a grafikonon, ám ez a hullámvonal felfelé halad..Ennek
a -ténynek értékelését a helyi és a társadalmi, gazdasági helyzetbe ágyazottan, azokkal összefüggésben lehet minősíteni. A romló gazdasági viszonyok között a szinten maradás is javulásnak, fejlődésnek minősíthető.
Szakosztályaink közül legeredményesebb az atlétikai szakosztály. A legtöbb országos bajnokot ők
nevelték az elmúlt évek során. Eredményesség tekintetében követi őket a teke szakosztályunk,
amelyik KB. I-ben szerepel. Szép sikereket értek el az elmúlt években az ökölvívók, a súlyemelők.
Az utóbbiaknál világbajnoki helyezettek is nevelkedtek, de sajnos nem tudtuk Szolnokon tartani
őket. Gyenge a városunk megtartó képessége. Vívó szakosztályunk szinte a nulláról kezdi magát
feltornázni a régi szép idők színvonalára, úgyszintén a birkózók. Nem sikerül a régóta óhajtott
vágy, a labdarúgó csapatunk feljuttatása a legmagasabb osztályba, miként a női kosárlabda csapatunknak sem. Pedig mindkét szakosztály utánpótlása jó. Kész játékost igazolni nincs anyagi lehetőségünk, hiszen említettem, hogy a saját nevelésűeket sem tudjuk itthon tartani,
A létesítmény helyzetünk jónak mondható. Minden szakosztályunk önálló edzéslehetőséggel'bír a
MÁV jóvoltából. A létesítményeket ugyanis a MÁV tartja fenn és üzemeltetéséről is ő gondoskodik.
Évi 10-12 millió Ft-ra rúg ez a költség. Az utóbbi időben gazdagodtunk egy futófolyósóval, egy
sportolói kondició fürdővel, felújítottuk az automata tekepályánkat.
Az energia árak növekedése ránk is kihatott.
Gazdaságosabban, szervezettebben kell a jövőben
a létesítményeket használni, bérbeadni, mert az áremelkedést ki kell gazdálkodni,
A sportági működési kiadási előirányzatunk 9,9 millió Ft. Az ország megyei kiemelt egyesületei
közül a legkevesebb költségből élő egyesület vagyunk. A jövőt illetően még kevesebbet prognosztizálnak vezetőink. Pedig 9 szakosztályt működtetni ebből az összegből már szinte csak fájóan
takarékos intézkedésekkel lehet. A személyi jövedelemadó bevezetésével járó bruttósítási összegeket ki kell gazdálkodnunk. Az áremelések szintén érzékenyen érintik egyesületünk költségvetését,
A kiadási előirányzatunk egynegyedét saját bevételeinkből /tagdíj, fuvardíj, stb./ teremtjük elő.
Az állami támogatás - városi és megyei együtt - összege 4 millió Ft.
Nem panaszképpen említem meg, hogy pl, az Eger SE 6 szakosztályára 28 millió Ft-ot költ, amelyből 18 milliót a tanács biztosít. A Kaposvári Rákóczi SE szintén 6 szakosztályt működtet és 22
milliót terveznek kiadásként, de a tanács "csak" 16 milliót tud biztosítani /Népsport 1988.
január l6-i számában olvastam Jutási Róbert cikkében/.
Több bázisra támaszkodó egyesület vagyunk: 40 szolnoki vállalat segíti anyagiakkal működésünket.
A támogatás jellemző formái az ún. jogi tagsági díj, amelyből 850 ezer Ft bevételünk származott
és a hirdetési megbízás, amelyből bevételünk 2,6 millió. Kerekítve így áll össze a 9,9 millió
kiadási, illetve bevételi tervünk.
Úgy érzem illik név szerint is megemlíteni, hogy a 2,6 millióból a Szolnoki Tiszamenti Vegyiművek
egymaga 1 milliót vállal.
Tanuljuk - mert tanulnunk kell, ha szolgálni akarjuk Szolnok sportját - az önállóságot, a vállalkozást.
Talán a bemutatkozáshoz hozzátartozik egy gondolat, ami a gazdálkodásunkat illeti. Nem szolgáltunk negatív szenzációkkal. A rendelkezésre álló összegekkel igyekeztünk szakszerűen és jogszerűen gazdálkodni. Csak addig nyújtózkodtunk ameddig a takaró engedett. Ez eredményeinkben is meglátszik.

Hollóy Tamás
ügyvezető elnök
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SZOLNOK DIÁKSPORTJÁRÓL

Diáksport. Sokunkban régi diákemlékek ébrednek e szót hallva. A "vérre menő" diákderbik a tornateremben, az iskolaudvaron. A házibajnokságok, meg a rivális iskolával vívott koaár- és focicsatáki
atlétikai versenyek.
Amikor nekünk szurkolt az iskola apraja-nagyja, sőt ami a csúcs volt, tanáraink is. Varázsa volt
ezeknek az eseményeknek, a résztvevőkben sokszor életre szóló emléket hagyott, kellemes színfoltot a múló diákévekről.
Vajon gyermekeinkre is hat majd ez a varázs? Igazán része-e a ma iskolájának a diáksport? Kérdések, melyekre nem a megnyugtató igen a válasz. Hacsak arra gondolunk, milyen lehangolóan üresek
ma a nézőterek az úttörő és középiskolás versenyen, hiánycikk a biztatás, a szurkolás...
Ennél is fajsúlyosabb a másik kérdés: elég edzett, teherbíró-e a ma, a jövő nemzedéke? Sok tapasztalat, felmérés és statisztika azt igazolja, hogy "nem" a helytálló válasz, s ennek főleg életmódbeli szokásokból eredő okai vannak.
Gyermekeink napjaik nagy részét az iskolapadban, napköziben, vagy a TV előtt ülve, tehát a négy
fal között töltik. Igen kevés idejük jut az egészséges testmozgásra. Ezzel együtt úgy tűnik,
mozgásigényük is csökkent.
A felnőtt társadalom egyre inkább érzi e feszítő gondokat, a helyzet tarthatatlanságát, a kiút
megtalálása, a tettek azonban sokáig várattak magukra.
Szerencsére másfél éve mondhatjuk, hogy megmozdult valami. Az 1986. júliusában létrehozott Állami
Ijfúsági és Sporthivatal zászlajára tűzte a diáksport-mozgalom kiemelt fejlesztését. Több hónapos
előkészítő munka után 1987. júliusában megalakult a diáksport koordinációs szervezete, a Magyar
Diáksport Szövetség. Az alakuló kongresszus megfogalmazta az új tipusú diáksport-mozgalom fő célkitűzéseit:
- a diákok többen és többet mozogjanak, sportoljanak,
- a tanintézetekben naponta legyen alkalom a szervezett testedzésre,
- a szabadidős testedzés fő szervezeti formáiként alakuljanak diáksport egyesületek
és sportkörök. Vezetésükben érvényesüljön a diákönkormányzat elsődlegessége,
- a diáksport versenyrendszer minden fiatal számára nyújtson versenyzési lehetőséget,
alapvetően az iskolák közötti vetélkedésre épüljön,
A diáksport-mozgalom működtetéséhez szükséges pénzeszközöket döntően az állami költségvetés biztosítja, emellett szükség van társadalmi összefogás szervezésére is. E szervezési munkában komoly feladatot és hatáskört kaptak a Magyar Diáksport Szövetség mellett a megyei hatáskörű társadalmi testületek, a megyei diáksport tanácsok és a helyi szervek, a városi Diáksport Bizottsá- .
gok is. De a fiatalok öntevékeny közösségeként működő diáksport egyesületek saját munkájuk, ötletességük révén is szert tehetnek bevételekre.
Városunkban is, az ország többi településéhez hasonlóan 1987. tavaszától indult meg a szervező
munka, az új feladatoknak megfelelően. A diáksport fő gazdája a VTVB ifjúsági és sportosztály
lett, természetesen szoros együttműködésben a művelődési osztállyal.
1987. márciusában megalakult Szolnok város és vonzáskörzete Diáksport Bizottsága. Tagjai a diáksportkörök társadalmi elnökei és társszervek - KISZ Városi Bizottsága, Városi Úttörőelnökség,
Hazafias Népfront, szakszervezetek és az MHSZ képviselői - lettek.
A bizottság elnöke Bajusz Katalin, a Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola, társelnöke
Gados Gyuláné, a Keltói úti Általnános Iskola testnevelő tanára lett. Pontosnak tartottuk, hogya
szervező munkához a diákok véleményét és javaslatait is megismerjük, ezért életre hívtuk a
diákelnökök tanácsát is.
A középfokú tanintézetekben évek óta működtek diáksportkörök. Talán ez az oka annak, hogy az iskolák kezdetben a diáksportköri forma mellett döntöttek, bizalmatlanok voltak a diáksportegyesületi megoldással szemben.
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Mi a két forma közötti különbség? Alapvetően az, hogy a DSE - DSK-val ellentétben - önálló Jogi
személy, amely saját nevében szerezhet jogokat, vállalhat kötelezettséget. Gazdálkodásában, vezetésében elkülönül a tanintézettől. (Természetesen ez nem jelenthet teljes különállást. A DSB
tevékenysége, oéljai összhangban kell, hogy álljanak az intézmény működésével.
Az alapos tájékoztatást követően az iskolák felismerték az új forma előnyeit és lehetőségeit,
s az idei tanév során sorban alakultak városunkban és a vonzáskörzetben az új egyesületek.
Az első alakuld közgyűlésre 1987. szeptember 24-én került sor az Abonyi úti Általános Iskolában,
123 tanuló és felnőtt pártoló tag szavazott igennel a "SZIKLA" DSB megalakítására. Majd folytatódott a sor az általános iskolák mellett a középiskolákban is, ahol a diáksportköröket szervezték át diáksport egyesületekké.
,
Mosolygás nélkül nehéz volt megállni ezeket a közgyűléseket, ahogy a kisdiákok hallgatták az
alapszabályt, fegyelmi szabályzatot, költségvetést, szavaztak az elnökségre, számvizsgáld bizottságra.
••
•;'•',.'
Többnyire még egyhangúak voltak a szavazatok, vita és ellenvélemény elvétve akadt. Rajtunk, felnőtteken múlik a jövőben, hogyan tanulják meg gyermekeink, hogy éljenek e demokratikus fórumok
adta lehetőségekkel.
•
A tanév során eddig 23 városi és 3 községi DSE alakult meg 6000 tanuló képviseletében. Az elnökségekben középfokon 51 %, alsófokon egyesületenként 2-3 diákképviselőt választottak meg egyesületenként. A sporttevékenység az egyesületen belül 114 sportcsoportban folyik. Legnépszerűbb a
természetjárás /28 sportcsoport/, a kézilabda /14/, labdarúgás /13/, röplabda, kosárlabda, torna
/8-8/, de új formaként jelent meg a gyermektorna, testépitée, aerobik, sporthorgászat, háromtusa, tollaslabda és a tájfutás.
A diáksport egyesületek együttesen 1,7 millió Pt-ból gazdálkodnak, ennek zöme állami támogatás,
de befolytak már a vállalati Jogi tagsági díjak és pályázatok útján elnyert bevételi források is.
A városi Diáksport Bizottság közreműködésável került sor a versenyrendszer átszervezésére i's.
Egységes városi diáksport naptár készült, melyet időben eljuttatunk a tanintézetekhez is, így
beépültek az iskolai munkatervekbe.
Melyek a diáksport naptár új vonásai?
- Alapját a felmenő rendszerit diákolimpiai versenyek képezik, a megszánt úttörő olimpia
és középiskolai bajnokságok helyett. A versenyek kuparendszerben zajlanak, s minden tanuló részt vehet rajtuk iskolája képviseletében attól függetlenül, hogy igazolt sportoló-e
vagy sem.

••
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- A versenyrendszerben nagyobb súlyt kaptak a tömegeport események, ahol a kevésbé ügyes
tanulók is sikerélményhez juthatnak, A tanév elejétől mindkét iskolatípusban havonta 1
városi sportnapra kerül sor. Minden sportnap gazdája egy-egy DSE, mely egész délutánt sportprogrammal várja a város gyerekeit. Remek hangulatú sportnapokra került már sor eddig az
Abonyi úti, K. Bozsó, Mátyás, Kodály, Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskolában.
- Uj kezdeményezésként indul útjára a városi diáksakk bajnokság a MEZŐGÉP SE, városi korosztályos kosárlabda bajnokság az Alföldi Olajbányász és a diáklabdarúgók bajnoksága a városi
Labdarúgó Szakszövetség patronáláséval.
- Egyre több DSE rendez önálló "Diák Kupát*!, melyre a többi iskola csapatát is meghívja, s
a rendezésben maguk a diákok vállalnak főszerepet,
- Hagyományos programként zajlik az "Úttörfiház Kupa", s az idén is megrendezésre kerülő olimpiai ötpróba sorozat,

.

-
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tfgy érezzük, hogy ezek az új aportformák - mint szervezeti keretek - városunkban megteremtették
a feltételeit a diákaport mozgalom megújításának. Hogy ettől egészségesebb, edzettebb lesz-e a
felnövekvő generáció, pezsgőbb-e a diáksport élet? Hiszünk benne, hogy igen. De sok jó gondolat,
terv bukott meg már a mindennapokon.
Hekünk felnőtteknek sokszor nem volt elég kitartásunk, szorgalmunk, türelmünk az eltervezett utón
gyermekeinket végigvezetni.
Tegyünk azért, hogy ezúttal ne így legyen, és együtt, közös összefogással dolgozzunk a szép tervek
megvalósításáért.
Hiszen magunkról is elmondhatjuk: "Jövőnk a tét".

Kővári Lászlóné

V

Diáksport Egyesület gytflése a Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola
tornatermében.
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HAT ÉV A TANÁCSNÁL A MŰVELŐDÉS SZOLGÁLATÁBAN

Dr. Pataki Mihály elvtárs 1982. augusztus 1-től 1987. december 31-ig volt a Városi Tanács VB
művelődési osztályának vezetője. Közreműködésével a város kulturális életében jelentős feladatok megoldására került sor. Erre az időszakra esik a VI. ötéves tervi művelődéspolitikai program megvalósításának befejezése, valamint az 1986-1990. évekre szóló művelődéspolitikai program
megvalósításának első szakasza.
A közoktatás - elsősorban az alapfokú oktatás - feltételrendszere jelentősen javult. Többek között erre az időszakra esik a Széchenyi városrész kát általános iskolája és az Ecseki úti Gimnázium megépitése, az új Zeneiskola, Uttörőház befejezése, a gazdasági szervezetek létrehozása.
Tovább javult a személyi ellátottság helyzete, ezt nagyban segitette a Táncsics M. úti és a
Barta I. úti Pedagógusszálló létrehozása.
A feltételek javulásával párhuzamosan javult az oktatás színvonala, intézményeink közül több megyei és országos szinten is elismerésre méltó tevékenységet folytat.
Munkásságának egy része arra az időre esett, amikor a közművelődés helyzete észrevehetően romlott, s ez nemcsak a rendelkezésre álló anyagi eszközök csökkenésében kapott szerepet, hanem az
egész terület presztízséből, és az életmódváltozásokból adódó kulturális tevékenységtől való
visszavonulásból is. Mindezek megszüntetésére, kiegyensúlyozására nagy figyelmet fordított. Tevékenysége határozottan arra irányult, hogy azokat a művelődéspolitikai értékeket megőrizzük,
amelyek nevelési céljainkkal egybeesnek. Mindig tudatában volt a kultúra fontosságának, a társadalomban játszott jelentős szerepének.
A Szabadtéri Szinpad és a Belvárosi Nagytemplom orgonájának felújitása jelentős társadalmi összefogással és anyagi támogatással új helyszíneket •biztosított városunkban. Ebben az időszakban oldódott meg a Széchenyi városrész közművelődési életének összefogása a létrehozott közművelődési
bizottsággal. A Szolnoki Nyár rendezvénysorozatát a kulturális események gazdagításának igénye
hivta életre.
Eredményesen munkálkodott azon is, hogy jó kapcsolat és együttműködés alakuljon ki a közművelődési és oktatási intézmények között. A tehetséggondozó nyári táborok közösségei évről-évre eredményes alkotó munkájukkal bizonyították a város segitő légkörét.
Az amatőr művészeti együttesek működését, külföldre történő utaztatásukat rendszeresen támogatta.
Kapcsolatai a párt és állami szervezetekkel és intézményekkel sokoldalúak voltak. A tartalmas és
összehangolt munka a Megyei és Városi KISZ Bizottsággal szép, közös rendezvényekben jelentkezett.
Figyelemmel kisérte és erősitette a munkahelyek kulturális munkáját, a munkásművelődés fontos
szerepét. Géltámogatásokkal szélesítette a rétegpolitikai feladatok megvalósulását és az ismeretterjesztést.
.
--,-•.
A Szolnoki Közélet szerkesztőbizottságának tagjaként számos fontos téma feldolgozását maga vállalta, és munkatársait is rendszeresen rábirta cikkek Írására, elérve ezzel azt is, hogy olvasóink
minden számban találhattak oktatási, közművelődési vagy művészeti Írásokat. '
Köszönjük a lelkiismeretesen végzett munkát, s új munkahelyén szép eredményeket kívánunk!
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A Városi Tanács 1988. évi munkaterve alapján több közérdeklődésre számottartó témát tárgyal.
Első ülésén fogadja el Szolnok város 1988. évi pénzügyi tervét. Második ülésén az 1987. évi gazdálkodási tevékenység értékelésén túl beszámoltatja a VT Közterületienntártó Intézményt tevékenységéről, kiemelten a kommunális feladatok ellátásáról. Harmadik ülésén - többek között - áttekinti a város lakosságát érintően jogokat, kötelezettségeket megállapító tanácsrendeletei érvényesülését. Negyedik ülésén beszámoltatja Szolnok városban végzett ellátó tevékenységéről a Szolnok
megyei Kiskereskedelmi Vállalatot.
A tanács ülései nyilvánosak, azok időpontjáról a Szolnok megyei Néplap tájékoztatást ad.
A tanácsülések anyagai a megyei, a városi könyvtárban, valamint a szandaszőlősi és Vörös Hadsereg
úti fiókkönyvtárakban megtekinthetők.
A tárgyalt témákkal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a körzet tanácstagjához célszerS
továbbítani.
A végrehajtó bizottság 1988. évi munkaterve alapján - többek között - tárgyalja:
- a mezőgazdasági kistermelés helyzetét, a továbbfejlesztés feladatait,
- önerős közműépítések helyzetét, kiemelten a gázhálózat fejlesztésére és az útalapok
építésére.
Értékeli több szerve, intézménye lakosság ellátásában kifejtett tevékenységét, igy;
-

a
a
a
a

Rákóczi úti Általános Iskola,
VTVB műszaki osztály,
VT Csarnok és Piac Intézmény,
VTVB termelés-ellátásfelügyeleti osztály

v

.
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tevékenységét.
A vb. ülések nem nyilvánosak. A közérdeklődésre számottartó témákban hozott döntéseiről a Közélet
hasábjain tájékoztatjuk T. Olvasóinkat.

December 4-5-6-án városunkban ismét megrendezésre került az V. Országos Friss Antal gordonkaverseny. A háromnapos rendezvényen az ország zeneiskoláiból 62 tanuló képviseltette magát. A négy
korcsoport gordonkásai felkészülten mutatkoztak be a zsűri és a közönség előtt, szép sikerek születtek. A háromnapos rendezvény gondos és körültekintő előkéazítésével kellemes vendéglátást biztosított tanároknak, növendékeknek és vendégeknek egyaránt.

December 11-én a Kodály Zoltán ének-zene tagozatos Általános Iskolában a "Kodály hét" rendezvényeinek sorában ismételten megrendezésre került a Kodály népdaléneklő verseny. Ezen a találkozón
10 közép és általános iskola vett részt. A bemutatók igényes, szép műsor összeállításokkal igazolták a magyar népdalkultúra felkutatását, ápolását, a hagyományőrzés fontosságát.

Szolnok város 6. számú tanácstagi választókerülete tanácstagja - Szabó Ferenc - lemondott tanácstagságáról. A Városi Tanács decemberi ülésén elfogadta a tanácstag lemondását. A póttanácstag
mandátumát egyidejűleg hitelesítette. Ezzel a Palla István körúton, a Vörös Csillag út 61-63-65.
szám alatt élő választópolgárok tanácstagjává Bagosi Sándor volt póttanácstag vált.
x x x

-
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December 11-én a Megyei Művelődési Központban a Cigány Kulturális,Nap rendezvényein cigány képző• művészek és cigány gyermek-rajz kiállítás megnyitójára került sor. A cigány folklór esten a
Budapesti'Kalyi Jag /Fekete Tűz/ együttes és a szolnoki Barna Gyöngyök lépett a közönség elé. A
rendezvények iránt nagy volt az érdeklődés. Sokan nézték meg a kiállításokat, nagy tetszést aratott a szines táncműsor.

December hónapban a Tisza Antal Úttörőház 35. évfordulója alkalmából jubileumi hónapot rendezett.
A gazdag program-sorozaton emlékezetes találkozók, játékos foglalkozások, sport, érdekes előadások, kirándulások, kulturális bemutatók szórakoztatták a gyermekeket, felnőtteket.

Január 8-án a Szigligeti Színházban Borisz Paszternak: Dr. Zsivagó o. darab bemutatójára került
sor. Ez a bemutató világpremier, hiszen a mű megírása után csaknem három évtizeddel színházunk
elsőként vitte színre. Ebből a "kallódó"regényből - Szikora János rendezésében - lenyűgöző színházi előadás készült. Az összefogott, fegyelmezett színészi játék és a rendezés különös technikai
megoldásai, képei ritkán megkapható és elérhető ünnepi élményhez juttatta a közönséget.

Január 16-án a HMO-ban a 633. Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola szervezésében megrendezték Petőfi Sándor születésnapja alkalmából a vers- és prózamondó versenyt. Az évek óta megtartott nemes irodalmi versenyek legjelentősebb célja a tanulóifjúságot irodalomszeretetre nevelni és nagy költőnk szellemi hagyatékát, magyarságát ápolni. A szakmunkástanulók Petőfi szavalóversenyén a megye minden részéből huszonkét tanuló vett részt.

Szolnok város tanácstagjai a tanácstörvényben előírt kötelezettségüknek tesznek eleget, akkor,
amikor 1988. január 15. és június 30. közötti időszakban beszámolnak választóiknak a tanács és
testületi munkájáról, valamint a saját tanácstagi tevékenységükről. A beszámolókban helyet kap
a tanácstagi alap, valamint a településfejlesztési hozzájárulás befolyt összegei felhasználásáról történő beszámoló.
A tanácstagi beszámolók előkészitését a körzeti párt- és népfrontszervek kiemelt politikai feladatnak tekintik.
A tanácstagi beszámolókra történő mozgósítás lehetőségét a Közélet hasábjain is ki kívánjuk
használni. Kérjük T. Olvasóinkat, hogy a helyi politizálás egyik legjelentősebb fórumán aktív
részvételével, javaslataival, észrevételeivel segxtse a körzet tanácstagja tevékenységének fejlesztését.
A Szolnok megyei Néplap a tanácstagi beszámolók helyét, idejét folyamatosan közli.

Lapzárta után kaptuk a szomorú hirt, hogy Nemes Gerzson, Pro Urbe-díjas, nyugalmazott főmérnök,
a Tiszaligeti Intézőbizottság volt elnöke elhunyt. Osztozunk a család és a hozzátartozók gyászában.
Nemes Gerzsonnak Szolnok város fejlesztésében kifejtett áldozatos munkásságára a Szolnoki Közéletben még visszatérünk.
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A 4-es főút Szolnok várost elkerülő szakasza
In memóriám Polónyi Szűcs Lajos
•
Dr. Baki Magda köszöntése
'
.
Űj bankház épül Szolnokon
Szolnok város feladatai a megyében is bevezetett kétszintű államigazgatást követően
Bemutatjuk a Szolnoki Művésztelep művészeit: Hagy István szobrász^művész
Tanteremgondok a középfokú oktatásban
Építészek - tervek - megvalósulások: Kovács József építészmérnök
Válasz a Szolnoki Közéletnek
így látja az Olvasó
Válaszol a szerkesztő
Bemutatkozik a Bőr- és Textilipari Szövetkezet
Közhelyek nélkül - őszintén a megye legnagyobb klubjáról
Szolnok diáksportjáról
Hat év a Tanácsnál a művelődés szolgálatában
.
Hírek

(

1
3
7
g
9
11
15
19
26
26
27
29
32
35
38
39

A címlapon: Nagy István: Szilaj pásztorok /kútterv/ Foto: T. Katona L.
A b o n t ó belsőn: Térkép a 4-es főút új szakaszáról
A hátsó borítón: Városrendezési kiállítás plakátja /Kovács József - Boháty Lajos/

Felelős szerkesztő: Kaposvári Gyula
Felelős kiadó: Kánterné dr. Helle Gizella

Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. Tagjai: Lengyel Boldizsár, a Városi Tanács elnökhelyettese,
Bekény:'. Istvánná, a HIíí1 Városi Bizottság titkára, Csorna Kálmán, Pro Urbe-díjas, Kaposvári Gyula
tanácstag, Dr. Molnár Imre, a VTVB egészségügyi osztály vezetője, Berényi András városi főépitész, K a n t o m é dr. Helle Gizella, a VTVB titkárság szervezési és jogi osztály vezetője,
Dr. Polónyi István, a VTVB művelődési osztály vezetője, Márton Ernő,a W E termeles-ellátásfelügyeleti osztály vezetője, Kéri József, a VTVB pénzügyi, terv-munkaügyi osztály vezetője, Dr.Próbáld
Ferenc, a VTVB igazgatási osztály vezetője, Vincze Kálmán, a VTVB igazgatási osztály csoportvezetője.
Késztilt a Városi Tanács VB Sokszorosító Üzemében xerox eljárással 800 példányban, eng.száma:
III/SZI/444/SZ0/1987.
,
ISSN 0236-9443

VIII. évf. 1. szám

1988. január

SZOLNOKOK

'

*

"

