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IPAR

ROHAMLÉPTEKKEL FEJLŐDIK IPARUNK
A szocialista iparfejlesztés elveinek helyes alkalmazása megyénk iparának nagy»
arányú fejlődésére vezetett. Ez a fejlődés főleg az ellenforradalom leverése~óta szembetűnő.
Épült néhány új üzemünk — így a Tiszamenti Vegyiművek kétezer tonnás szuperfoszfát gyára, a szolnoki fehérjeüzem. Rövidesen megkezdi rendszeres termelését a
Tiszamenti Vegyiművek új kénsavüzeme is. Régi válalataink berendezéseit, műhelyeit
korszerűsítették, néhol — így pl. a Törökszentmiklósi Baromfifeldolgozó Vállalatnál
— új üzemrészeket építettek, jelentős mértékben növelve ezáltal a kapacitást. Más
üzemekben — többek között a Szolnoki Papírgyárban, a Szolnoki Cukorgyárban nagyarányú rekonstrukciót hajtottak végre.
Egyre szélesebb körben érvényesül az a helyes elv is, hogy elsősorban ne új beruházásokkal, hanem a meglévő termelőberendezések ésszerűbb kihasználásával növeljük a termelést.
Mindennek következményeként megyénk ipara számottevő eredményekkel büszkélkedhet. Nézzük mit mutatnak a tények?
A megye szocialista iparának vállalati teljes termelése 1957-ben 1648,9 millió
forintot tett ki, 1958-ban 1767,7 milliót, 1960-ban pedig már 3487,2 millióra rúgott.
A hároméves tervidőszak vállalati teljes termelése ugrásszerűen emelkedett, s
jelentősen növekedett termelésünk a fontosabb cikkekből. A kiemelt cikkek termelése e minisztériumi iparban a következőképpen alakult:
Kénsav
Kőolaj
Hűtőszekrény
Bőrcipő
Vágott baromfi
Cukor

tonna
tonna
db
ezerpár
. tonna
tonna

•

1958
65 370
34 916
489
3 252
1649
32161

1960
77 340
97 716
8 269
4 214
2 407
39 287

1961
80 363
148 637
12 018
4 501
3 096
43 613

Hasonló arányokban növekedett még mintegy 30 cikk termelése a minisztériumi
és a tanácsi iparban. Olyan anyagokkal gyarapodtunk, melyek néhány éve úgyszólván
ismeretlenek voltak megyénkben.
Földgáztermelésünk pl. olyan arányokat öltött, hogy a felhasználása nemcsak
lehetségessé, hanem sürgős követelménnyé vált. 1957-ben 16 781 ezer köbmétert tett
ki az alföldi olajbányászok által feltárt földgázkincs. 1960-ban ez a mennyiség több
mint 73 000 köbméterre tehető. 1962 végére megkezdték a földgáz rendszeres hasznosítását is nemcsak az üzemekben, hanem a háztartásokban is. Egyelőre 232 lakásban már földgázt használnak a háztartásban.
Az iparilag fejlett államokban a termelés emelkedésének túlnyomó része a termelékenység növeléséből adódik. Mi is ezt tűztük célul, hiszen elsősorban a termelékeny-
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ség alakulásán múlik, hogy milyen arányban, milyen költséggel tudjuk előállítani
a különböző ipari termékeket.
Megyénk néhány vállalatánál sok kívánnivaló van még a termelékenység növelésében. Az alábbi táblázat az egy munkásra jutó vállalati teljes termelést mutatja
az 1958-as év százalékában:
1958
1959
1960
1961

100 százalék
100,6
106,1
115,9

Egészében véve azonban elmondhatjuk — mint a fenti táblázat is bizonyítja —,
a megye iparának egésze sikerekkel büszkélkedhet a termelékenység növelésében.
1961-ben az elért termelésnövekedés háromnegyedrészében a termelékenység emelkedéséből adódott, s csak egynegyede új munkaerők beállításából és termelékenységet
növelő beruházásokból.
Az előző évekhez viszonyítva valóságos frontáttörést jelent ez, bizonyítva azt,
hogy ha felmérjük és felhasználjuk vállalataink belső tartalékait, nagymértékben
fokozhatjuk a termelékenységet. Ez a sikert jelentő, követendő út a jövőben is.
A termelékenység fokozásának számos útja, módja van, melyekkel egyre jobban
élnek vállalataink. A jászberényi Asztalosipari Vállalat vezetői pl. joggal büszkék
arra, hogy fényező gépüket nem állami beruházásból, hanem önköltségcsökkentési
hitelből vásárolták.
Példájukat érdemes volna több helyen is követni. Az idén ugyanis az a helyzet,
hogy az önköltségcsökkentési hitelt nem annyira építésre, mint inkább gépek, berendezések vásárlására, előállítására adnak. Tehát olyan célokra, melyek közvetlenül
elősegítik a termeléknység azonnali, nagymérvű emelkedését, az önköltség csökken-
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tését. A vállalatok egyrésze viszont úgy van ezzel, hogy gépeket, berendezéseket beruházási hitelből is vásárolhat, s azt nem kell visszatéríteni. Az önköltségcsökkentési
hitelek igénybevételével viszont gyorsítani lehetne vállalataink fejlesztését. Az előbb
említett tavalyi frontáttörést az is befolyásolta, hogy nagyot léptünk előre a termelőberendezések jobb kihasználása felé. Ezt jórészt a műszakok számának növelésével
értük el.
Megyénk állami iparában tavaly a második műszakban több mint tízezerrel, a
harmadik műszakban pedig több mint tizenhétezerrel volt magasabb a teljesített órák
száma, mint 1960-ban.
Ez is azt igazolja: új gépek vásárlása helyett elsősorban a meglévőket kell jobban
kihasználni, vagy a cél érdekében módosítani. Üzemünk újítói sokat tesznek ezért is.
A Tisza Cipőgyár újítóinak 1961. évi utókalkulált gazdasági eredménye pl. 9358 ezer.
forint volt.
Az alábbi táblázat az újítók munkájáról ad számot:
Benyújtott újítások
Elfogadott újítások
Bevezetett újítások
Elutasított újítások
Gazdasági eredmény ezer/Ft
Az újítóknak kifizetve ezer/Ft

1959
2 412
1040
916
1320
13 730
1233

1960
2 553
1051
944
1412
26 681
1345

1961
2 973
1299
1095
1536
28 692
1773

Mindez arra vall, hogy a technika korában is milyen felbecsülhetetlen szerepe
van az ember alkotó, vállalkozó kedvének. A VIII. pártkongresszus tiszteletére széles
körben kibontakozott szocialista munkaverseny is híven példázza ezt. Olyan nagy-
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nium edényeink például még az Egyesült Államok piacaira is eljutottak. Volt olyan
gyártmányunk is, ami a világon egyedülálló, s igen keresett termék: a Heller—Forgóféle hűtőelem. Ezek segítségével akár a sivatagban is építhetnek hőerőműveket,
ugyanis általuk töredékére Gsökkenthető a hűtéshez felhasznált ipari víz mennyisége.
Igény és kereslet mutatkozik iránta emiatt Kínától Angliáig egy sor országban.
A mezőgazdaságot is többféle géppel segítettük. A Szolnoki Mezőgazdasági Gépjavító Vállalatnál például 1962 májusában készítettek egy olyan szemenkénti répavetőgépet, melyet a Lipcsei Vásáron is sikerrel bemutattak.
A Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Gépgyár is sok újdonsággal örvendeztette
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Az épülő új szolnoki közúti Tisza-híd

meg a mezőgazdaság dolgozóit. Orkán j árvazúzójuk méltán váltott ki elismerést. —
Palántaültető gépük is közkedvelt.
Ebben az üzemben azt tűzték célul, hogy minden évben egy-egy jelentős gyártmánnyal rukkolnak ki, mely újdonságnak számít az iparágban. Legutóbb pl. egy nagyteljesítményű, 18 levelű egyirányú boronával mutatkoztak be a bolgár szakemberek
előtt. Üzemeink fejlődési fokára jellemző, hogy a Jászberényi Aprítógépgyárban már
komplett gyárberendezéseket is gyártanak. De nemcsak az új cikkek előállításában,
hanem a régebbi gyártmányok korszerűsítésében is jeleskedtek üzemeink, örlőgépeknél, téglagyári és egyéb berendezéseknél arra törekedtek konstruktőreink, hogy a tel8

Mezőgazdasági gépszereléssel ismerkednek a jászapáti fiatalok

jesítmény meghagyása mellett csökkentsék a gépek súlyát, értékes anyagot takarítva
meg ezáltal, egyben tetszetősebbet adjanak az eddigi ormótlan forma helyett. Egyszóval igyekeztek érvényt szerezni annak a követelménynek, hogy kelendőbb s olcsóbb
termékek kerüljenek ki az üzemből.
Legtöbb üzemünkben az alkalmazott technológia is korszerűbb lett. A Szolnoki
MÁV Járműjavító Vállalatnál pl. bevezették a szalagszerű javítást. Nemcsak a termelékenység fokozását segítették elő ezáltal, hanem sikerült a munkakörülményeket
is javítani. Nem kell most már annyi munkásnak az esőben, sárban, hóban, fagyban
a szabadban dolgozni.
A jászberényi Fémnyomó- és Lemezárugyárban is nagyon sokat tettek a technológia korszerűsítéséért, többek között az elektroakusztikus festés bevezetésével.
A törökszentmiklósi Mezőgazdasági Gépgyárban bevezették a héj- és kokillaöntést. Ebben rövidesen olyan eredményt értek el, hogy a szakma számottevő szakemberei a mezőgépgyárban tartották legutóbbi tapasztalatcseréjüket.
Az építőiparban is ezekben az években kezdenek tért hódítani a korszerű módszerek. A szajoli ezer vagonos raktárnál, a Tiszamenti Vegyiművek szuperfoszfát üzeménél és új kénsavgyáránál előregyártott elemeket, újszerű tetőmegoldásokat használnak. A lakásépítkezéseknél is tért hódít az új. A szolnoki új bérházaknál például
tető alá került az első középblokkokból készült épület, s újak építésén is munkálkodnak. Az újszászi tárház építésénél sikerrel alkalmazták a csúszózsaluzást, mellyel igen
sok faanyagot takarítottak meg.
Országos szempontból is figyelemreméltó a szolnoki ártéri és mederhíd építésénél
alkalmazott technológia. Az ártéri hídnál a helyszínen gyártott, utófeszített eljárással
készült 16 méteres főtartókat alkalmaznak. Ilyen fesztávú hidaknál hazánkban még
nem alkalmazták ezt a módszert, ezért hosszas kísérleteket folytattak, melyek a hidászok hivatásszeretetének eredményeként sikerrel zárultak. A megyében alkalmazott

Cipőfelsőrétzkészítő nő a Tisza Cipőgyárban
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gyalogjáró tartókat erősítik fel az új szolnoki Tisza-hidra

Mtégépgyártás magas műszaki feltételeket követel meg
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Vascsövekből összeállítható raktár
új technológiai módszerek tehát országos jelentőségűek, és máshol is hasznukat látják.
A szolnoki hidászok módszerét pl. átvették az Erzsébet-híd építői is..
Államunkban a munkásokról való gondoskodás többek között abban is megnyilvánul, hogy a gépesítéssel a nehéztesti munkát állandóan csökkentik. Elsősorban az
egészségre ártalmas helyeken alkalmazták a csökkentett munkaidőt, de az a cél
máshol is — még pedig úgy —, hogy a munkások kevesebb munkával heti 42 óra
alatt is megkeressenek annyit, mint azelőtt 48 óra alatt. így van ez a folyamatos
üzemre való áttérés óta a Szolnoki Papírgyárban is. A Tiszamenti Vegyiművekben,
a martfűi Tisza Cipőgyárban és még jónéhány helyen találunk hasonló példákat,
főleg ott, ahol a dolgozók egészségre ártalmas körülmények között kénytelenek dolgozni.
Az országosnál nagyobb mértékben növekszik megyénk ipara a második ötéves
terv során. Bár Szolnok megye jellege az elkövetkezendő öt év alatt nem változik —
továbbra is mezőgazdasági jellegű megye marad —, iparunk rohamléptekkel fejlődik,
s öt év alatt mintegy 58—60 százalékos emelkedést ért el. Ez az arány azért nagyobb
az országos átlagnál, mert a megyében új üzemek épülnek s a meglévőket is jelentős
mértékben növelik.
Az ötéves tervben Szolnok a magyar vegyipar egyik bázisa lesz. A Tiszamenti
Vegyiművek kénsavtermelése például az 1962-ben üzembelépő második és az épülő
harmadik -kénsávgyár termelésével öt év alatt 329 százalékkal emelkedik. Ugyanennél
a vállalatnál az új szuperfoszfát üzem bővítéséhez is hozzálátnak.
Az eddigieknél jóval nagyobb mértékben, s az országos arányokat szintén túl12
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szárnyalva fokozzák az alföldi szénhidrogénkincs feltárását és kitermelését is. A Nagyalföldi Kőolajtermelő Vállalat a tervidőszak alatt feltárásra kerülő területekről
390 000 tonna kőolajat fog kitermelni. A vállalat földgáztermelése 1965-re 1100 millió
köbméterre emelkedik. A kutatófúrás is hatalmas arányokat ölt. Az 1960. év 121 ezer
folyóméterről 1965-re 260 ezer folyóméterre növekszik. Ennek érdekében fokozzák a
korszerű turbinafúrás alkalmazását.
A gépipar is kitesz magáért. A Jászberényi Aprítógépgyárban pl. korszerű cementipari és élelmiszeripari berendezéseket gyártanak.
A könnyűiparban is nagy lesz a fejlődés, főleg a bútorgyártásnál. A Tisza Bútorgyár termelése pl. a tervezett rekonstrukció után közel háromszorosára nő., A papírés cellulózgyártás is jelentős mértékben növekszik. 1960-ban pl. 4786 tonna szulfitcellulózt gyártunk, 1965-ben pedig 8500 tonnát fogunk előállítani.
Áz állami helyi és szövetkezeti ipar az ötéves tervidőszak alatt jelentős mértékben
(a szövetkezeti ipar legalább 70 százalékkal) fokozza a lakosságnak végzett javítást
13
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és szolgáltatást. A közlekedés gyorsítását és biztonságosabbá tételét jónéhány beruházás segíti most és a következő években. Hogy mást ne mondjunk: új meder- és
ártéri híd épül Szolnokon, s 1962 végén át is adják majd a forgalomnak.
Korszerűsítik a szolnoki pályaudvart; az autóközlekedési vállalat gondján is
enyhítenek: új telephelyet építenek számára Szolnokon. Évről évre növelik az autóbuszparkot, s ez lehetővé teszi, hogy necsak sűrítsék a járatokat, hanem új vonalakat
is nyissanak.
A munka termelékenységét megyénkben is több mint 40 százalékkal emeljük
az ötéves tervidőszak alatt. Ezzel elérjük, hogy a termelés emelkedésének legalább
70 százaléka a munka termelékenységének fokozásával keletkezzék. A termelékenység emelkedése nem zárja ki az új munkaerők beállítását. A termelői létszám a megyében mintegy 18—20 százalékkal emelkedik az ötéves tervidőszak alatt. A foglalkoztatottak száma az ötéves terv idején mintegy ötezer fővel lesz magasabb.
14
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Szolnok megye már a felszabadulás előtt is az ország egyik, legjelentősebb mezőgazdasági termelést folytató megyéje volt. A felszabadulás előtt, de még a felszabadulást követően is a megye mezőgazdaságára a külterjesebb volt a jellemző. Ez & külterjesség mind a növénytermesztésben, mind az állattenyésztésben fellelhető volt.
A külterjesség legfőbb jellemzői a hatalmas gabonatermelés, az átlagtermések alacsonysága, a szélsőséges időjárásból adódó nagy termésingadozásQÜ, a tatearrnányhiány, a gépesítés hiánya, az emberi munkaerőfelesleg voltak.
Szolnok megye dolgozó parasztjai ezt a saját bőrükön tapasztalták. Ezért több
10 ezer volt azoknak a száma, akik kubikos munkával, vagy alkalmi munkákkal igyekeztek maguknak megélhetést biztosítani az ország más vidékein. Számuk egyre gyarapodott, mert a kis- és középparasztok nem birták megállni a versenyt a földbirtokosokkal. Ennek tudható be elsősorban, hogy közvetlen á felszabadulás után a dolgozó
parasztok legjobbjai bátran és határozottan választották a szövetkezés útját. Vállalták
az úttörők szerepét és ők bizonyították be több mint egy évtizede a nagyüzemi gazdálkodás fölényét a kisparcellás gazdálkodással szemben. Legtöbbjüknek annak idején
erős hitükön kívül alig volt valamije, s ma milliókra szaporodott a közös vagyon,
kialakultak a nagyüzemek. Ezt az utat bátran választók pedig összehasonlíthatatlanul
jobban és könnyebben élnek.
Az elmúlt másfél évtized alatt megváltozott a mezőgazdaság képe. Egyre jelentősebb lépésekkel haladunk a belterjesebb gazdálkodás felé, amelynek egyik legjelentősebb bizonyítékai az állati termékek előállítása, elsősorban a sertés-, baromfi- és
szarvasmarhatenyésztés terén elért eredmények. Ennek megfelelően változik a növénytermesztés iránya és tolódik el az egyes növények termesztésének aránya is. A belterjesebb gazdálkodást lehetővé teszik azok a beruházások, termelési és tenyésztési eljárások, melyek felhasználására és alkalmazására termelőszövetkezeteink és állami gazdaságaink lehetőséget adnak. Megyénk parasztsága az elmúlt másfél évtized leforgása
alatt több olyan módszerrel megismerkedett, melynek azelőtt hírét sem hallotta.
Ma már megszokott dolog, hogy aratás idején kombájnok, aratógépek végzik az egyik
legnehezebb paraszti munkát. Néhány éve még ismeretlen fogalom volt a vegyszeres
gyomirtás, ma egyre inkább megszokott dolog, hogy repülőgépekről permetezik a nagyüzemi táblákat.
Megváltoztak az emberek is. Évenként többezer azoknak a száma, akik különböző
iskolákban, tanfolyamokon tanulnak, szerzik meg a technikusi, vagy mérnöki oklevelet. A munka mellett jut idő tanulásra is.
Ezek a megváltozott körülmények tették lehetővé, hogy mind a növénytermesztésben, mint az állattenyésztésben kiváló eredményeket érjenek el és a második
ötéves terv végére még nagyobb célkitűzéseket rögzítsenek.

A DOLGOZÓ PARASZTSÁG
HELYZETE A MÚLTBAN

Gazdasági cseléd

Summás csaZá
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NÖVÉNYTERMESZTÉS
A növénytermesztés terén elért eredményeket és «élkitűzéseket legjobban bizonyítják a következő adatok:
Termésátlagok alakulása a tanácsi szektorban:
Növény
Őszi búza
Őszi árpa
Tavaszi árpa
Kukorica
Cukorrépa
Lucerna
Vöröshere
Rizs

1958
7,3
9,3

7,1

12,0
98,0
14,0
13,0
13,0

1959

1960

14,3
11.1
16,5
128,1
17,0
13,2
10,5

11,3
11,9
14,3
131,4
15,4
11,5

9,8

9,7

9,8

1961
11,4
14,1
8,6

14,2
115,9
18,4
14.0
12.2

1962
8,9

13,1
15,0
—
—

r
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Termelőszövetkezeteink zöméne\ saját teherautója van
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ÖNTÖZÉSES GAWÁLKODÁS FEJLŐDÉSE

TRAKTOR Wk
3.24S

65.011

SZÖVETKEZETI GAZDASÁGOK

GÉPESÍTÉSE

1 TRAKT0RECKE6RE
ESÖ SZÁNTÓTERÜLET
155

1962

1965

termésátlagok alakulása az áÜamí szektorbari:
Növény
Őszi búza
Őszi árpa
Kukorica
Cukorrépa
Lucerna
Vöröshere
Rizs
Őszi b ú z á b ó l :
intenzív búzavetés
termésátlag

1960
14,7
16,6
18,7
146,6
14,8
12,3
8,6

1959
15,2
18,7
20,4
175,0
13,8
12,3
8,9

26 kh
26,94 q/kh

1961
17,5
17,6
18,1
122,8
21,9
25,8
7,4

1962
12,5
14,5

—
_
—

1166 kh
10 676 kh
24,72 q/kh
20,32 q/kh

A népgazdasági terveknek és a megye adottságainak megfelelően a jövedelmezőség érdekében jelentősen nő a főbb kultúrák termésátlaga. így az 1956—60-as évek
átlagához viszonyítva a második ötéves terv időszakában a búza termésátlagát 44,
a kukorica termésátlagát 22%-kal, a cukorrépa termésátlagát 28%-kal, a napraforgó
termésátlagát 22%-kal, a lucernaszéna termésátlagát pedig 56%-kal kell emelni.
Hogy ezeket az eredményeket a mezőgazdaság dolgozói el tudják érni, szükség van
arra, hogy a legújabb agrotechnikai módszereket megvalósítsák és jelentősen növeljék a szerves- és tápanyagutánpótlást. A második ötéves terv végére el kell érni,
hogy redukált szántóholdanként mintegy '30 q szervestrágya, illetve 1600—1700 kg

JUH

A TERMELŐSZÖVETKEZETEK
KÖZÖS ÁLLATÁLLOMÁNYÁNAK
ALAKULÁSA
AZ

SZARVASMARHA

TEHÉN
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műtrágya kerüJjön szakszerű felhasználásra. A műtrágyafelhasználás az elmúlt években is jelentősen növekedett, bizonyítják ezt a következő adatok (tanácsi szektor):
1958.
q
192 700

1959.
q
378 316

1960.
q
527 443

1981.
q
526 074

1962.

a

564 700

1965.
q
783 000

Vegyszeres gyomirtás az állami gazdaságokban:
1959-ben a szántóterület
36,8%-án,
1960-ban a
„
51,4%-án!
1961-ben a
„
58,1%-án.
21

A tápanyagutánpótlás mellett nagy fontossággal bir a növényvédelem. Különösen
nagy teret hódít a kémiai növényápolás. Egyre szélesebb körben alkalmazzák a
szelektív és szuperszelektív vegyszereket. Ezt bizonyítja a vegyszeres gyomirtás évenkénti fejlődése is.
1958
1959
1960
1961
1962
1965
bh
kh
bh
kh
kh
kh
38 000
39 506
57 311
61416
63 019
100 000
Műtrágyái elhasználás az állami gazdasásokban:
1 kh szántóra q-ban:
1959
1960
1961
246
2,23
2,36
Mindezek mellett a talajjavítás is nagy fontossággal bir a megyében. Talajainknak mintegy 1/3-a szorul talajjavításra. Ebből a felszabadulás óta jelentős területet
javítottunk meg.
A termelőszövetkezetekben:
1958
1959
1960
1961
1962
1965
kb
kh
kh
kh
kh
kh
4 947
9 680
10 845
12 765
14 000
28 000
A termésátlagok növelésének egyik igen jelentős feltétele a vízgazdálkodás.
Megyénk éghajlati és trlajadottságaiból következően a belterjes növénytermesztés

* 18.000 >>

TALAWAVlrti
12.765

14.000

10.84$
kh

1958
22

1959

1960

1961

1962

1065

Vargo Istvánná, a fegyverneki Vörös Csillag Termelőszövetkezet
baromfigondozója

Ügyes, vidám lányuk dolgo.nak a baromfiipari mezőgazdasági vállalat
)elepén
egyik legfontosabb feltétele az öntözés. Ma már a megye legszárazabb vidékét —
a Kunságot— öntözöcsatornák és erdősávok tarkítják. Egyre nagyobb területen vezetik be az öntözéses gazdálkodást és a második ötéves terv végére pedig az öntözött
terület nagyságát 83 000 kh-ra emelik.
öntözéses gazdálkodás fejlődése tanácsi
1958.
1959.
1960.
öntözött terület
20 312
20 096
39 590
Rizs
16 911
16193
15 010
Kapás
492
577
10141
Takarmány
1765
1750
7 057
Kertészet
479
723
2 803
Rét-legelő
542
665
4 666
Egyéb
123
188
2 716
24 -

szektorban:
1961.
1962.
41523
63 019
13 582
11177
12 891
20 495
5 077
12 749
3 361
4 763
6124
10 491
1488
3 344

1965.
83 000
13 400
22 000
16100
9 000
20 000
3 500

Jelentősen fejlődött ai állami gaidaságok öntözött terttlete is:
1950.
1960.
1961.
1962.
19 116 kh
20 480 kh
27 076 kh
34 106 kh
ÁLLATTENYÉSZTÉS
Megyénkben az állattenyésztés a felszabadulás előtti években még inkább külterjesebb volt, mint a növénytermesztés. A többi megyékhez viszonyítva elmaradott
volt. Addig, amíg Sopron megyében 568 db számosállat esett 1000 leiekre, Baranya megyében pedig 552 db, Szolnok megyében csak 277 db számosállat jutott. Az állatállomány jó része a kisbirtokosok tulajdonában volt. Itt nem is lehetett állattenyésztésről
beszélni, csak állattartásról. A hozamok rendkívül alacsonyak voltak, a tejtermelés te-

A nagyüzemi kukoricatábla egy részlete
25
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Szabadság Tsz 102 férőhelyes tehénistállója

nagyteljesítményű erőgépeket kap a mezőgazdaság
26

henenként alig érte el a 100 l-t. A II. világháború még tovább rontotta eet a helyzetet,
mert az állatállomány jelentős része elpusztult. A számbeli veszteség mellett legnagyobb kárt az okozta, hogy a legértékesebb tenyészállatok elpusztultak vagy elkerültek a megyéből. Nehéz utat kellett megtenni az állattenyésztőknek az utóbbi évtized
alatt a szövetkezeti gazdaságoknak, míg elérhették a mai eredményeket. Első feladat
volt a létszámnövelés és fokozatosan javult a tenyésztői munka is.
Szépf ejlődést mutat a termelőszövetkezetek közös állatállományának alakulása.
A 100 kh-ra eső sűrűség az alábbiak szerint alakul:
Megnevezés
Szarvasmarba
Tehén
Ló
Sertés
Juh

1953
6,2
2,3
3,1
26,0
24,5

1959

XII. 31.
9,0
3,1
3,1
20,2
20,1

1960
XII. 31.
10,5
3,4
2,9
29,3
20.1

1961
XII. 31.
11,8
3,6
2,9
32,1
21,0

1962

ni.

is.

10,2
3,5
2,5
30,8
26,2

Paradicsomszüret
27

Nagy hasznot hoz a szövetkezeteknek a melegházban

öntözés

kukoricatáblán

termesztett

primőr

tssOen gépesítették az istállótrágya-kiszorast
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Munkában

a növényvédőállomás

motoros

permetezőgépe

Az állatállomány számszerű növekedését elsősorban a tanácsi szektorban elért
szaporulatból biztosítják. A szarvasmarhaállományon belül a tehénállomány 1965-re
45 százalékra növekszik. Sertéstenyésztés terén a fő feladat, hogy a jelenlegi 1,4-es
kocaforgót legalább 1,6-ra emeljék.
Állatállomány alakulása abszolút számokban és 100 kh szántóterületre
tanácsi szektorban:
Megnevezési

Tény 1961. III. 15.
100 kh/db
ossz. db

Javaslat 1965. évre
ossz. db
100 kh/db

Szarvasmarha
ebből tehén

95 747
40 800
20 300
418 897
37 200
155138
1 167 900

100 000
48 200
18 000
480 000
44 000
180 000
3 000 000

Ló

Sertés
ebből koca

Juh

Tőrz*baromfi

16,1
6,8
3,4
70,4
6,3
26,4
297,3

18,1
8,2
3,0
81,3
7,5
30,6
9404

SÍ

K3ÖS..H
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Jó hasznot hoz a konyhakertészet
Az állatállomány ilyen nagyarányú fejlesztése komoly tenyésztői munkát kíván
a szövetkezeti gazdáktól. Ezért egyre gyakrabban hoznak olyan határozatokat a termelőszövetkezetek közgyűlésein, hogy az állattenyésztésbe szakképzett és lelkiismeretes gondozókat kell helyezni. Különböző szakiskolákon és szakmunkásképző tanMyarnokon eddig már közel 250 szövetkezeti gazda tett szakmunkásvizsgát, számuk
egyre szaporodik a jövőben is. A cél, hogy az állatállomány és a termelés növelését
tudományosan megalapozott tenyésztői munka alapján végezzék.
A második ötéves terv időszakában elsősorban az állomány minőségének javításával, termelésének fokozásával, illetve a termelőképesség jobb kihasználásával célul
tűzték ki az állattenyésztők az állati termékek termelésének jelentős növekedését.
Ezt bizonyítja az ötéves tervben szereplő célkitűzés is.
Az ilyen nagyarányú fejlesztést megköveteli a dolgozó nép egyre növekvő Igénye.
Évről évre növekszik az egy főre eső hús-, tej-, tojás- és zsírfogyasztás.

lej
Tojás (100 db)
Hízómarha
Hízósertés
Vágóbaromfi

Vágóállat és állati termelés alakulása:
1961. évi tény
196&. évi javasla t
i
összesen
100 kh-ra
100
kh-ra
összesen
19 407 hl
1140 000 hl
62,0 hl
361 731 hl
db
21,8
128 000 d b
5,6 db
32 733 db
22,5
1325 V
21,3 q
133,9 v
a
85,8
5 040 V
q
1882,0 v
32,3 q
1601 V
27,2
6,2 q
363,4 v
q

Mit ad a mezőgazdaság a második ötéves terv végére?
A termésátlagok növelése, az állatállomány és hozamok növelése lehetővé teszik,
hogy a mezőgazdaság egyre több árut adjon a népgazdaság számára.
Kenyérgabonából
Rizsből
Cukorrépából
Hízottsertésből
Vágóbaromfiból
Vágómarhából
Tejből
Tojásból

12 990 vg-t
1956 „
300 000 q-t
50 000 „
132 500 „
420 000 hl-t
41000 000 db-ot

KERTÉSZET
Igaz, hogy megyénk talaj- és éghajlati adottságai elsősorban a szántóföldi növénytermesztésnek kedveznek, azonban egyes vidékeken, így a Jászságban és a Tiszazugban nagy lehetőségek vannak a zöldség-, gyümölcs- és a szőlőtermesztésre. Ezenkívül
sztnte valamennyi termelőszövetkezetnél foglalkoznak kisebb-nagyobb területen öntözéses kertészettel. Felhasználják a természetadta lehetőségeket, így jelenleg a megyében S helyen termálvíz-fűtéses primőrkertészetet létesítettek az elmúlt években.
Az itt termelt korai primőráruk lassan Európa-szerte ismertté válnak.
A kertészetekben rejlő lehetőségek kihasználása egyik fő íeladat a második ötéves
terv ideje alatt. Zöldségtermesztést 13 600 kh-on folytatnak, szőlőből 1800 kh gyümölcsösből 2200 kh új telepítés lesz 1965. év végére.
GÉPESÍTÉS, ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS
- Nem volna teljes a kép, ha nem mutatnánk be azt is, hogy milyen mértékben
növekedett a megye mezőgazdaságának gépesítése, hány férőhellyel szaporodtak a
közös gazdaságok. Ezek alapfeltételei anak, hogy az eddigi eredményeket el tudták
érni. Mind a két területen nagy segítséget kapott megyénk a Szovjetuniótól és a. népi
demokratikus államoktól. Amikor megyénkben a kollektivizálás időszaka elérkezett,
százával érkeztek a jobbnál jobb gépek, kombájnok, lánctalpas traktorok.
A gépi beruházás fejlődósét legjobban az bizonyítja, hogy a felszabadulás utáni
években a megye területén néhány használt traktoron kívül egyéb gép nem állt rendelkezésre. Ma egy traktoregységre 175 kh szántó jut. Ez azt jelenti, hogy 2921 traktor
áll a szövetkezeti gazdaságok rendelkezésére. Az ötéves terv végére 3354 traktor lesz,
vagyis minden 148 kh szántóra jut egy traktoregység.
Állami gazdaságokban:
Összes traktor
kh/szántó/tr egység

1959
561 db
118 kh

1960
645 db
104 kh

1961
709 db
107 kh

^4
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Á kombájnok száma jelenleg 308 db, IÓŐS-ben már 820 kombájn segíti a szövetkezeti gazdák nehéz betakarító műnké ját.
A növekvő állatállomány elhelyezése nem fcir gondot okoz #vről *Tre » %*ÖYetkeaeti gazdaságoknak,. Míg az első termelőszövetkezetek roegalakuláiakor egyetlen
egy közös férőhely sem állt rendelkezésre, ma már sok ezer férőhellyel rendélkea&ftfe
a termelőszövetkezetek, Az ötéves terv végére padig még többel. Ezt bizonyítja a
következő táblázat is:
" • -

Megnevezés
Tehénistálló
Növendékmarhaistálló
Sertésfiaztatő
Süldőszállás
Sertéshizlalda
Juhhodály
Baromfiéi
Csibenevelő
Magtár, vagon
Góré, vagon
Dohánypajta
öntözés felül, kh
Öntözés esőszerű kh

1961. XII. 31-ig
megl. férőhely
24 340
29 577
13 545
77 396
70 576
124 155
227 750
572 250
9 022
5125
875
63 490
1200

1965. évi
férőhely
szükségl
30 000
50 000
25 000
150 000
300 000
180 000
800 000
3 000 000
14 900
24 000
1500
86 090
12 400

1962—65. évben Megépítendő
megépít, fh.
fh-ek bek.
költs. 1000 Ft
90 560
5 660
20 423
81692
80185
11455
39 987
72 704
229 424
213 364
55 845
33 507
572 250
62 948
2 427 750
145 669
58 780
5 878
18 875
75 500
18 750
625
22 600
135 600
11200
56 000
1092 538
összesen:

Ilyen nagyarányú építkezéseket a közös gazdaságok csak akkor tudnak megvalósítani, ha összefognak és egymást segítve végzik az építkezést. Ezt a célt szolgálja
a termelőszövetkezeti építő brigádok közös vállalkozása, melyből 9 működik a megye
területén. Ezeknek a közös vállalkozásoknak a feladatuk, hogy a termelőszövetkezetek
építési szükségleteit kielégítsék, ezen túlmenően pedig a termelőszövetkezeti tagok
•házépítési igényeit kielégítsék.
Ma Szolnok megyében 182 termelőszövetkezetben 72 117 tag dolgozik, több mint
600 000 kh-on. A növénytermelés és állattenyésztés terén elért eredményeket az előzőekben közölt kimutatások világosan bizonyítják. Az egyre jobb gazdálkodás teszi
lehetővé, hogy a vagyoni helyzet szinte minden közös gazdaságban évről évre növekedjen. A termelőszövetkezetek beruházott vagyona 1960-ban 1368 millió forint volt,
1961. év végére 1586 millió forintra növekedett. A tiszta vagyon 831 millió forintról
1187 millió forintra növekedett.
A jobb munkaszervezés, politikai és gazdasági irányítás lehetővé teszi, hogy
növekedjen a tagok jövedelme is. A közös munkában résztvevő minden szövetkezeti
tagra 1960-ban 10 894, 1961-ben 11 418 forint jutott.
Az elért eredmények a gazdálkodás minden területén azt bizonyítják, hogy reálisak azok a célkitűzések, melyeket a második ötéves tervben előirányoztunk.
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Az a nagy fejlődés, ami Szolnok megye gazdasági és politikai életében az utóbbi
évek során megmutatkozott, jelentősen éreztette hatását a kereskedelemben, a megye
kiskereskedelmi áruforgalmának alakulásában. A megye lakosságán belül növekedett
a munkások és az alkalmazottak, a bérből és fizetésből élők száma. Nőtt a foglalkoztatottság mértéke és ez kedvezően hatott a lakosság anyagi helyzetére. A foglalkoztatottság növekedésén túlmenően különféle bérügyi és egyéb családi jövedelmeket
növelő intézkedések a lakosság anyagi helyzetének tervezett szintjét is meghaladó
javulását eredményezték.
A megyei áruforgalom alakulása:
1958
100 %

1959
113,8%

1960
123,9%

terv :
1961
124,7%

1962
128,9%

Nagy keletje van a vásárban a bőrkabátnak

1963
134,3 %

A kereskedelmi, forgalom alakulása szektoronként
A megye kiskereskedelmi forgalmának alakulását jelentősen befolyásolta az elmúlt néhány évben az a tény, hogy Szolnok megyében a dolgozó parasztok az 1959—
L960-as években a nagyüzemi mezőgazdaság útjára léptek. 1958-as évet alapul véve.
1962-re a kiskereskedelmi és vendéglátó forgalom 28,9 %-kal növekedett. Ez a növekedés nem volt egyenletes, míg 1959-ben a mezőgazdaság szocialista átszervezése után
az áruforgalom növekedésének üteme meggyorsult, 1960-ban, de különösen 1961-ben
pedig már lelassult, és ma elmondhatjuk — figyelembe véve az 1963. évi áruíorgalmi tervet is —, hogy az áruforgalom növekedése egyenletessé vált.
Az 1959-es, sőt még az 1960-as áruforgalom gyors növekedése olyan összefüggésben van a mezőgazdaság szocialista átszervezésével, hogy a termelőszövetkezetbe
belépő dolgozó parasztok a bevitt mezőgazdasági szerszámokért, állatokért kapót*
pénz nagy részét a kereskedelemben áruk vásárlására fordította. Ugyancsak hatáss;
volt a forgalom gyors növekedésére az is, hogy az átszervezés után többen — főkén
fiatalok — hagyták el a mezőgazdaságot és vállaltak munkát a városokbán, ez azt
jelentette, hogy ezek közül, akik korábban élelmiszerből önellátók voltak, többen
a kiskereskedelemtől szerzik be az élelmiszerszükségleteiket. Mindezek mellett természetesen az áruforgalom növekedésének egyrészét — még az átszervezés idején Í&N
•—• a lakosság életkörülményeiben bekövetkezett kedvező változások adták.
A megye kereskedelmi forgalmának alakulását vizsgálva szembetűnik az élelmiszerek forgalma, évről évre egyenletesen növekedett; a vegyesiparcikkek, valamint
a vendéglátói forgalma a kezdeti gyors emelkedés után lelassult, a ruházati cikkek
forgalma viszont még csökkent is.
Az élelmiszercikkek forgalmának egyenletes növekedésének magyarázatát a bérből és fizetésből élők számának emelkedésén túl abban is kell keresni, hogy az élelmiszerforgalmon belül növekedett a magasabb kategóriájú — természetesen magasabb
értékű — élelmiszerek aránya, pl. két év alatt megkétszereződött a halkonzervek forgalma. Ugyancsak növekedett a lakosság fogyasztása zöldség- és gyümölcsfélékből.
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Á vegyesiparcikkek és vendéglátó forgalmát a megye áruforgalmának elemzésekor elmondott okok befolyásolták, valamint közrejátszott a vegyesiparcikk-forgalom
alakulásánál az is, hogy a termelőszövetkezeti tagok ma már sokkal kevesebb mezőgazdasági kisgépet és szerszámot (kasza, kapa, villa, stb.) vásárolnak a kereskedelemtől,
mint korábban, míg egyénileg gazdálkodtak. Ez nem is baj, hiszen erre számítottunk is.
Igen örvendetes viszont, hogy ugyanezen szakmához tartozó cikkek — úgynevezett
tartós fogyasztási cikkek — forgalma évről évre növekszik. Ezen cikkek közül néhánynak a forgalmát, éppen azokét, amelyek legjobban mutatják a lakosság életkörülményeiben bekövetkezett változást a következő táblázat szemlélteti:
Árucikk neve
porszívó
mosógép
rádió
televízió
kerékpár
bútor
ora, ékszer

mértékegys.
db
db

ab
db
1000
1000

db
Ft-ban
Ft-ban

1959

F o r g a l o m
1960
1961

403
2 009
6 931
531
9 340
38 597
10 963

547
3 395
8 217
1195 •
10 065
48 466
14 925

Bőséges áruválaszték a Szolnoki Iparcikk Kiskereskedelmi
I

911
3 260
5 821
2 090
10 18fi
55 034
12 20G

Vállalat

1962
1 071
4 041
5 550
2 306
9 746
42 738
11453

árudéiban

w
A bolthálózat fejlődése
A fenti cikkekből igen sokat vásároltak a mezőgazdasági területen élők, hiszen
pl. csak televízióból a földművesszövetkezetek 1959-ben 205 db-ot, 1961-ben pedig
718 db-ot hoztak forgalomba. Rádiókészülékekből a forgalomcsökkenés oka nem a
vásárlási kedv hiánya volt, hanem az, hogy a kereskedelem nem tudott megfelelő
mennyiségben jobb és értékesebb rádiókat forgalomba hozni.
Nagyon érdekes a ruházati cikkek forgalmának alakulása. A számok azt mutatják, hogy a ruházati forgalom csökkenőben van. A csökkenés okát abban lehet
keresni, hogy már az említett gazdasági tényezők mellett a ruházati cikkek forgalma
az, amelyik legpontosabban tükrözi az időjárás alakulását. Az időjárással tehát az
okok között számolni kell, hiszen pl. egy idénynek az elmaradása, vagy lerövidülés*
az arra az idényre szóló ruházati cikkek forgalmának elmaradását vonja maga után.
A ruházati forgalom alakulásánál nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy
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tjj rendszerű haltok számának alakúiét*.
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A kereskedelmi forgalom alakulása árufőcsoportonként
a ruházati cikkek között egyre több szintetikus (nylon, perion, stb.) áru van, ezeknek
a kihordási ideje hosszabb, mint a pamut-, vagy gyapjúfonálból készült áruké, így
ezekből kevesebb kell.
összességében az árufőcsoportok forgalmának alakulását a ruházati cikkek forgalmán kívül kedvezőnek mondhatjuk. A forgalom összetételének alakulása még jobb
lehetett .volna, ha a kereskedelem az igényeket minden árucikkből ki tudta volna
elégíteni. Köztudomású, hogy egyes élelmiszerek (hús, vaj), ruházati (gyermekruha,
női szövetruha) és vegyesiparcikkek (nagyképernyős TV, értékesebb rádió, mosógép,
hengerelt-, húzottáru, szegáru, stb.) még nem álltak kellő mennyiségben a vásárlók
rendelkezésére. Ugyancsak árufedezeti hiánnyal (bor) küzdött a vendéglátóipari szakma is. Az is előfordult, hogy nem megfelelő áruterítés miatt az áru nem állt egy
adott területen a vásárlók rendelkezésére.
Megyénkben a kiskereskedelmi áruforgalom döntő mértékben — több éve — a
szocialista kereskedelem kezében van. A szocialista kereskedelmen belül — a megye
mezőgazdasági területi jellegéből adódóan — a földművesszövetkezeti szektor részesedése valamivel nagyobb, mint az állami kereskedelemé. Ez az arány hosszabb idő óta
változatlan, jelentős változást nem hozott ebben az 1961. év végén a bolti kiskereskedelem vonalán végrehajtott területrendezés sem. Ennek során a korábban közös
(állami, fmsz) területeken a forgalom lebonyolítása egy szektor kezébe került. Szolnokon, Jászberényben, Törökszentmiklóson és Martfűn az állami kereskedelem, a
többi helyeken a szövetkezeti kereskedelem látja el a lakosságot áruval. Kisújszállás
város továbbra is közös terület maradt Itt az élelmiszerforgalmat a szövetkezeti, az
iparcikk forgalmat az állami kereskedelem bonyolítja le.
A magánszektor részesedése elenyésző — 1)1% —, néhány helyen, főként trafik,

rövidáru, cukorka, valamint zöldség és gyümölcs szakmákban viszi közelebb az árut
a lakossághoz.
A megye kereskedelme az egyre növekvő áruforgalmat növekvő bolthálózattal
igyekszik ellátni. A kiskereskedelmi és vendéglátó boltegységek száma jelentősen
növekedett, bár nem tartott lépést az áruforgalom növekedésével. A kiskereskedelmi
egységek száma 1957-től napjainkig 186, a vendéglátó egységek száma ugyanezen idő
alatt 53 egységgel növekedett. Ezzel ma már összesen 1911 boltegység áll a vevők
rendelkezésére. A boltok számát illetően számszerű növekedés már nem várható,
hiszen a bolthálózat — új, vagy ezután épülő városrészek, tanyaközpontok kivételével — területi megoszlásban is megfelelő. A bolthálózat jelenlegi problémája inkább
az, hogy tovább kell folytatni azt az ésszerű szakosítást, ami az elmúlt években
megkezdődött és jelentősen fejlődött, pl. a földművesszövetkezetek az iparcikkeknek
mintegy 80%-át szaküzletekben hozzák forgalomba. A városok és járási székhelyek
után tovább kell korszerűsíteni, esetleg szakosítani a nagyobb községek boltjait is.
A falusi boltok még nem eléggé korszerűek, és ahol a szakosítás ugyan már megtörtént, ott sem rendelkeznek minden esetben elég széles áruválasztékkal, mert viszonylag kicsi az eladóterük, nincs raktáruk, stb.

A bolthálózat kulturáltságát illetően különösen sok panasz van még vidéken —
egyes esetekben városokban is — a vendéglátó egységek vonatkozásában is. Igaz,
hogy van bizonyos változás az italboltok, úgynevezett talponállók felszámolásában,
azonban ez még nem megfelelő. A falusi lakosság mindinkább igényli a kulturáltabb
vendéglátást, kisvendéglők, cukrászdák kellenek a kisebb községekbe.
Mint az előző grafikonokból, ábrákból látszik, az elmúlt években a bolthálózat
számszerint, de eladó területben sem fejlődött úgy, mint a kiskereskedelmi forgalom.
Ez a tendencia a jövőben is érvényesülni fog, éppen ezért keresi a kereskedelem a
bolthálózat kapacitásnövelésének egyéb módjait. Igen jól bevált módszer az új önkiszolgálási formák — önkiszolgálás, önki választás — bevezetése. A megye kereskedelme igen hamar alkalmazta ezeket a formákat, és ma már elmondhatjuk, hogy
a kereskedelem mellett a vásárló közönség is megszerette. Elterjedését mutatja, hogy
míg 1958-ban a megyében csak három ilyen rendszerben működő bolt volt, ma
már 241.
Az új kiszolgálási formák bevezetése bolt-terület növelése nélkül a bolt kapacitását 20—50%-kal növeli.
Az újrendszerű boltok többsége igen jói dolgozik, s köztük vannak olyanok, mint
a Szolnok megyei Élelmiszerkiskereskedelmi Vállalat Szolnokon lévő l-es számú önkiszolgáló élelmiszerboltja, melynek forgalma az 1960. I. félévi 8 781 000 Ft-tal szemben 1961. I. félévében 10 875 000 Ft volt. Tehát az új kiszolgálási forma rövid idő
alatt 23,8%-os forgalomnövekedést biztosított. Az új kiszolgálási formában működő
boltok száma tovább növekszik, bár megfelelő előrecsomagolás hiánya elég nagy
nehézségeket és igen nagy munkatöbbletet jelent a kereskedelemnek.
A kereskedelmi forgalom értékbeni növekedése mellett helyes megvizsgálni —- '
éppen "a lakosság életmódjában bekövetkezett változás miatt is — az egy lakosra
jutó forgalom változását. Ez a szám még pontosabban kifejezője a lakosság jövedelme növekedésének, az életszínvonal emelkedésének. Az egy lakosra jutó forgalom
alakulása eltér a kiskereskedelem áruforgalmának növekedésétől — annál nagyobb —,
mert az elmúlt években a megye lakossága Budapestre és nagyobb városokba történt
elvándorlása következtében nem növekszik olyan mértékben, mint az áruforgalom,
sőt az utóbbi években csökkent is.
Szolnok megyében az egy lakosra jutó forgalom 4001 forint volt 1957-ben, 1962-foe,ü
már 5452, és a tervek szerint 1963-ban 5683 forintra fog emelkedni.
40

KÖZSÉQFEJLESZTÉS

„A községl'ejlesztés célja, hogy a tanács
éves tervében, illetőleg költségvetésében
biztosított állami eszközökből és helyi
erőforrásokból mind nagyobb mértékben
kielégíthesse a község (város) lakosságának gazdasági, szociális és kulturális
szükségleteit, a dolgozók mind szélesebb
rétegeit bevonja az állami feladatok végrehajtásába."
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1958. évi 7. tvr.-éből fent idézett,
sorok egyértelműen határozzák meg azt
a feladatot, amit tanácsaink községfejlesztési munkájával el kell hogy érjen. Ezen
túlmenően, fenti megállapítás a lakosság-

A megyeszékhely

nak az állami munkába való közvetlen
bevonását is jelenti.
A községfejlesztés tehát úgy is, mint
tanácsi feladat, s úgy is, mint társadalmi
tevékenység, egyaránt a lakosság és a tanácsok érdeklődésének előterében áll.
Napról napra szélesebb mozgalommá bontakozik ki á lakosság részvétele a települések fejlesztését szolgáló létesítmények
megvalósításában.
Megyénkben nincs olyan község,
vagy város, ahol ne gyarapodnék
évről évre az iskolák, művelődési
otthonok száma, ne születnének újabb
járdák, parkok, egészséges vizet adó

Tisza-parti részlete
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battk, * l&koraág könremflködétével,
aktív részvételével.
A mai községfejlesztési munka alapjait a háború okozta károk helyreállításának időszakában a Magyar Kommunista Párt vezetésével raktuk le. A fasizmus felett aratott győzelem után, megnyílt a magyar nép előtt az alkotás szabadsága. A lerombolt iskolák, a megrongált hidak, az üszkös romokká lett ipari
üzemek azonban alig adtak reményt az
alkotó munka, a normális élet gyors
beindítására. A feladatok óriásiak voltak, s ennek megoldására kizárólag állami erőből lehetőség nem mutatkozott,
Nagymérvű társadalmi összefogásra, lelkesedésre volt szükség ahhoz, hogy a
helyreállítási munkák eredménnyel megindulhassanak.
Pártunk irányításával a lakosság
széles tömegeinek megmozgatásával
megindult és eredményesen folyt az
újjáépítés munkája, mely hatalmas
anyagi ereje mellett komoly, jelentős
politikai erővé is nőtt ebben az
időben.
Az Elnöki Tanács 1955. évi 4. sz. tvr.-e
lehetőséget adott tanácsainknak községpolitikai tervek megállapítására és az
állam által rendelkezésre bocsátott eszközöknek évenként kivetett községfejlesztési hozzájárulással való kiegészítésére.

Ket a munkát javított* és szélesítette ki
a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának idevonatkozó határozata alapján hozott 1958. évi 7. sz. tvr.
A községpolitikai munkának jelenleg
szerves részét képezi a községfejlesztés,
s ez, mint a helyes községpolitika megvalósításának leghatékonyabb eszköze, a
tanács és a társadalmi szervek, valamint
a lakosság közös feladatává vált. A községfejlesztési munka fellendülése erőteljesen meggyorsította községeink, városaink fejlődési ütemét. Hozzájárult azok
szépítéséhez, kultúrálódásához.
1955—1961. években a lakosság szociális, kulturális, egészségügyi igényeit kielégítő és a helyi gazdálkodás eredményességét szolgáló létesítmények megvalósítására 348 millió
forintot fordítottunk községfejlesztési
alapból.
Ez lehetővé tette olyan létesítmények
létrehozását, régi és jogos igények valóraváltását, melyekre a népgazdasági
terv keretében lehetőség nem volt, vagy
csak jóval későbbi években valósulhatott
volna meg.
Nagymértékben segítette településeink
építését, szépítését a lakosság alkotó
részvétele is. Ez a részvétel azt bizonyítja, hogy az emberek hisznek a jövőben, látják szerepüket a jövő formálásá-

Ü) lakó- és üzletház a szolnoki Kossuth téren

lásában. E tudatváltozás agyrésst elengedhQtetlen alapfeltétele a síocializmus
felépítésének, másrészt a társadalomért
való önzetlen munkára, a társadalmi öszszefogás jelentőségére irányítja a dolgozók figyelmét. De jelentkezik hatása abban is, hogy a társadalmi munkában épült
létesítményekre az adott település lakossága jogos büszkeséggel tekint, azt magáénak érzi, és különös gonddal óvja,
védi mások rongálásától.

I1-Í0 Í8 orvosi rendelő és egészségház épült
ban és így érdeklődésük és társadalmi
aktivitásuk nagymértékben fokozódik. A
városok és községek lakossága szereti lakóhelyét, ragaszkodik
szülőföldjéhez.
Mindez arra ösztönzi őket, hogy közvetlenül kétkezük munkájával is segítsék
városuk, községük fejlesztését. Mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy

A társadalmi munka tehát anyagi
jelentőségén túlmenően, a szocialista
tudat formálásának is eszköze és azt
célozza, hogy a termelési viszonyok
fejlődéséhez viszonyítottan, lemaradt
tudat nyomonkövethesse az előbbi
fejlődését.
Szinte kézzelfoghatóan bizonyítja fenti
megállapítások igazságát az a tény, hogy
az ellenforradalom tudatromboló hatásának következtében 1957-re a társadalmi
munka értéke megyénkben az előző évinek alig valamivel több, mint negyed
részére csökkent. Az ezt követő években
a politikai és gazdasági helyzet konszoli5 év alatt 102 mélyfúrású kutat

létesítettünk

az elmúlt 5 évben több mint 23 millió forint értékű önkéntes, ellenszolgáltatás nélküli munkát végzett megyénk lakossága a közösség érdekében, a társadalmi munkában megvalósuló községfejleszíési létesítményeknéL
ösztönző, mozgósító hatása a községfejlesztési tevékenységnek abban jelentkezik, hogy évről évre többen kapcsolódnak be városon és falun egyaránt a
társadalmi munkába. Az elmúlt 5 évben
több mint 200 000 ember vett részt megyénk községfejlesztésében, mint társadalmi munkás és ebből a legutóbbi évre
több mint 65 000 fő esik. A társadalmi
munka jelentősége azonban nemcsak abban áll, hogy a községfejlesztési alap
anyagi fedezetét bővíti, egyes feladatok
végrehajtásának fedezetet teremt, hanem
még fontosabb, még fokozottabb, Jelentősége van a dolgozók tudatának forrná43

Szolnok, Kossuth tér
dálódása, pártunk helyes iránymutatása
és tanácsaink jelentősen megjavult tevékenysége eredményeként a társadalmi
munka évenként egyre hatványozottabb
mértékben növekszik és az 1957. évi
063 000 Ft-tal szemben ma már 9 631 000
Ft-ot tesz ki egy év alatt.
A községfejlesztési alapból megvalósuló
létesítmények köre, mint azt az 1958. évi
7. tvr. korábban már idézett része meghatározza, , széles területre a lakosság
gazdasági, szociális és kulturális szükségleteinek egyre hatékonyabb kielégítésére
terjed ki. Tervkészítő tanácsaink a lakosság közreműködésével egyre inkább megfelelnek az irányelveknek és községfej*
lesztési terveik összeállításánál elsősorban
a lakosság igényeit közvetlenül kiszolgáló
feladatokat tervezik.
Az elmúlt 5 évben a községfejlesztési alapnak mintegy 40%-át fordították tanácsaink a lakosság kommunális szükségleteinek kielégítésére.
Ebből *i közel 150 millió forintból a jár44

dával való ellátottság, a vízellátás, csatornázás és fürdőépítés tekintetében, valamint a lakosság fogyasztói villanyhálózat kiépítése tekintetében igen komoly
eredményeket értek el. De lehetőséget
adott ez arra is, hogy településeink szépítése, csinosítása érdekében nagymértékű
fásítási és parkosítási munkák induljanak meg. Az elmúlt 5 év során 17 településünkön fogtak hozzá tanácsaink a
vízellátás gyökeres megjavításához. Jászárokszálláson, Jászberényben, Jászalsószentgyörgyön, Jászladányban, Jászjákóhalmán, Martfűn, Mesterszálláson és
Kunmadarason már egészséges ivóvízzel
látják el a lakosságot a megépített vízművek. Hamarosan átadják rendeltetésének a fegyverneki, a szajoli és az öcsödi
vízműveket is. A 3 kunsági városunk,
Mezőtúr, Túrkeve és Kisújszállás szintén
hozzákezdett vízellátási rendszerének korszerűsítéséhez és bővítéséhez, és az ötéves
tervben e feladat megoldását tekinti legfontosabbnak.

A koESzerá vöeílátó berendezésekre
alapozva, 132 564 folyóméter vízvezetékét
építettünk ki és ezzel nagymértékben növeltük a fertőzésmentes, egészséges '.vővízzel való ellátását lakosságunknak.
A gyalogközlekedés megj avítása >1 relékében is komoly előrehaladá s történt, A
megépített 570 km járda megteremtette
annak alapját, hogy községeink és városaink jórésze az ötéves terv során elérje
azt a szintet, hogy minden utcájában szilárd burkolatú járda létesüljön.
Bízvást remélhetjük, hogy néhány éve
belül a „vendégmarasztaló" sár, mely
szinte a kulturális fejlődésnek is gátja

Munkában

volt, eítinik falvainkbóJL A
évenkénti alakulása ís arről vall, hogy
tanácsaink eredményes munkájának következtében egyre kevesebb járda építése
szükséges. Amíg 1958-ban a lakosság igényeinek kielégítésére még közel másfélszázezer négyzetméter járdát kellett létesíteni megyénkben', addig ma már ez az
igény mintegy 1/3-ára csökkent.
Szocialista építésünk, népünk kulturális színvonalának nagymértékű emelése,
a szocialista rend végső győzelme, mint
arra már Lenin elvtárs is rámutatott, elképzelhetetlen a villamosítás hihetetlen
arányú fejlesztése nélkül. Az a tény, hogy

a Jászkiséri

Tanács

új

elnökhelyettese

«2 RIJIUII 5 e v í í s 17 V i a i U ÍPIÍÉ3ÉT KÍZDMlK K Í S , C I Í E K
1 1 6 1 . tV VÉOÉIO 1? KKDTB KEO HttKÖOÉSÉT.

1962-ben befejeztük az utolsó falu villamosítását is — az állami és községfejlesziési alap közös erőfeszítéséből —, világosan mutatja, hogy jó úton haladunk.
De ezen~ túlmenően, a községfejlesztési
alap az elmúlt 5 évben módot adott a
villamosenergiával való ellátás további
fejlesztésére is.
A megépült 163 678 fm lakossági
elosztóhálózat a megye lakosságának
több mint 10%-át juttatta villamosenergiához és adta meg számukra
a kultúrált életkörülmények megteremtésének lehetőségét.
Ezen a téren is közeledünk ahhoz az
időponthoz, amikor az összes gazdaságosan ellátható terület energiaproblémáját
megoldjuk. Hangsúlyozni szeretném, hogy
a villamosítás vonalán helyzetünk még
közel sincs olyan jó, mint azt a járdánál
elmondottuk. Az eddig elért eredmények
azonban biztosítékai annak, hogy következő ötéves tervünkben ezt a problémát
is gyökeresen és véglegesen oldhatjuk
meg.
A villanyhálózat kiépítésével alapot teremtettünk arra is, hogy településeink
közvilágítási helyzetét nagymértékben
megjavítsuk. Az 1961. év e tekintetben

ItOSUl i

Isiugró maeáiakxft hoaott, ami&pr is a
felszerelt 2268 db közvilágítási' lámpával
mintegy 100 km utcahosszban oldottuk,
vagy javítottuk meg a közvilágítást korszerű keretek között.
Komplex módon egészségügyi, kulturális, kommunális és sportfeladatokat is
szolgál megyénkben a párt- és tanácsszervek helyes iránymutatása alapján
megindult fürdőépítkezési mozgalom. Az
elmúlt 5 évben megyénk 12 községében,
városában kezdték meg tisztasági és
strandfürdők építését, elsősorban a már
rendelkezésre álló, vagy e célra létesített
termálkutak felhasználásával. A lakosság nagy megelégedésére már megkezdte
működését a jászapáti, a kunhegyesi, karcagi, törökszentmiklósi, mezőtúri és a
tiszaföldvári fürdő és ez évben bekapcsolódik e hálózatba a tiszagyendai, tiszafüredi, a jászárokszállási, a jászszentandrási és a jánoshidai fürdő is. Mindezeket
a fürdőket tanácsaink nem tekintik befejezettnek. Korszerűsítésük,
bővítésük,
megnyitásuk után is folytatódik, hogy

1 9 5 7 - 6 1 . ÉTEKBEN 1 6 3 . 6 7 B fm. KISFESZULT1EGU
ÜÍK0SSA5I
RLOSITrt HÁLÓZATOT ÉPÍTETTÜNK, AMI EOVVÍS 65ELLÉ HELYEZn
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oncidtü' otthonban gondoskodnak az egyedülálló öregekről

minden tekintetben kultúrált környezetet,
szórakozást és pihenést biztosítsanak a
település dolgozóinak.
Régi igazság, hogy a kellemes környezet fokozza a munkakedvet. Ez az elv
vezeti tanácsainkat abban, hogy az Alföld
fátlan síkságán a településekben színes,
kellemes oázisokat teremtsenek a fásítás
és parkosítás eddig ismeretlen mértékű fokozásával.

Párt- és tanácssfcerveink írányfanutar
Msa alapján a fásítás évenkénti
mennyisége 1961-ben az S év előttinek több mint 30-szorosára növekedett és elérte a megye felnőtt lakosainak számát.
Az 5 év alatt elültetett több mint fél
millió fa olyan hatalmas mennyiséget
képvisel, hogy elégséges lenne az ország
összes főközlekedési útjainak fásítására.

2.268 db.

Az öt év alatt fektetett vízvezeték hosszába rakva
Jászberénytől
, Tismfüredig érne

81?
47í

92

511

db.

íb.

1957.

1958.
*
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db.

1959.

196p.

1961.

KÖZVILÁGÍTÁSI LÁMPAHELYEK ÉPÍTÉSE.

» , 8LKUW 5 ÉVBES TANÁCSAINK 1 2 TISZTASÁGI ÉS STRANDPURDŐ É P Í TÉSÉT KEZDTÉK MEG? ILLETTE PEJBZTÉK ?E A K B J S É O F E J L E S Z T J S I
ALAP PENZUQiT ESZKÖZEINEK FELHASZNÁLÁSÁVAL.

A parkosítás üteme is hihetetlen mértékben megnövekedett. Amíg 1957—58-ban
tanácsaink nem létesítettek parkot, addig
1961. évben mintegy 131000 m 2 eddig
bogánccsal, lapulevéllel benőtt „dzsungelt" változtattak szemet, lelket gyönyörködtető parkká.
Az a segítőkészség, mely a társadalmi
munka állandó és nagyfokú növekedésében megnyilvánult, reálissá teszi annak
megállapítását, hogy a fásítás és parkosítás területén az elkövetkező években
egyre nagyobb eredményeket érhetünk el
és a virágzó szocialista faluért, városért
mozgalom célkitűzései az elkövetkező
években, elvből kézzelfogható gyakorlati
valósággá válnak.
A kommunális ellátás mellett nem feledkeznek el tanácsaink az egészségügyiszociális és kulturális feladatokról sem.
Egyértelműen bizonyítja ezt az a tény,
hogy
az elmúlt 5 évben községfejlesztési
alapból 16 kultúrház építését kezd-

ték meg. Ennek jórésze már befejeződött.
A könyvtárak fejlesztését főként az utolsó 2 évben mintegy fél millió forinttal
támogatták tanácsaink. De jut pénz az
iskolai tanteremprobléma javítására, politechnikai termek létesítésére is. A legifjabb nemzedék, az óvodáskorúak elhelyezésére évenként mintegy 100—150 férőhelyet létesítünk községfejlesztési alapból. Mindezek természetesen csak kiegészítik azokat az állami erőfeszítéseket,
melyek volumenükben az oktatás fejlesztése tekintetében messze felülmúlják
a községfejlesztési alap lehetőségeit.
Az egészségügyi ellátás tekintetében a
községfejlesztési alap pénzügyi korlátai
mellett is igen szép eredmények születtek. Az eddig megvalósult 27 orvosi rendelő, egészségház, anya- és csecsemővédelmi tanácsadó nagymértékben hozzájárult a dolgozók egészségvédelmének
megjavításához, a halálozási arányszám
és ezen belül elsősorban a csecsemőhalálozási arányszám csökkenéséhez.
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A távlatok itt ia biztatóak. További
egészségházak, orvosi rendelők építéae mellett, második ötéves tervünk
régén a tervek szerint felépül az
eddig legjobban elhanyagolt jászsági
terület tüdőbeteggondoző intézete,
valamint a tiszafüredi szakorvosi
rendelő intézet is.
Pártunk helyes politikája, a tömegek

alkotó kezdeményezése és közreműködése, tanácsaink jó munkája, ' egyszóval
népünk összefogása, a szebb, boldogabb,
kulturáltabb jövőjéért, minden területen
kimagasló eredmények elérését teszi lehetővé. Ügy gondoljuk, ezen összefogás
további erősítése népünk felemelkedésének biztos sáloga.

MOVÉLÖDÉSOQY

Gazdasági, társadalmi és politikai fejlődésünkkel párhuzamosan, azzal összefüggésben örvendetesen növekedtek eredményeink a művelődésügy egész területén. Fontos párt és állami dokumentumok szabtak irányt ennek a fejlődésnek. Az MSZMP művelődéspolitikai
irányelvei és a VII. kongresszus határozatai alapján fogadta el a Megyei
Tanács Szolnok megye ötéves művelődésügyi programját. 1961 őszén országgyűlésünk törvénybe iktatta az iskolareformot, melynek végrehajtása során
aránylag rövid idő alatt is jelentős eredményekről adhatunk számot megyénkben. A művelődésügyi területén a hároméves terv feladatait teljesítve, sikeresen
haladunk előre az ötéves terv megvaló-

sításának útján. Ezek az eredmények
összefüggésben vannak azzal is, hogy
mezőgazdaságunkban 1959-ben a szocialista termelési viszonyok jutottak győzelemre. Ez a tény tovább javította a
művelődésügyi munka feltételeit, jelentős mértékben megnövelte a termelőszövetkezeti parasztság művelődési igényeit és lehetőségeit. Ez • a döntő magyarázata annak, hogy azok a célkitűzések, melyeket az ötéves megyei művelődésügyi program kidolgozásakor merészeknek tartottunk, jórészt megvalósultak. Az 1965-re tervezett célok nagyrészét máris elértük, sőt egyes területeken túlhaladtuk.
A művelődésügy területén elért eredmények a párt és kormány helyes po-

A Szolnoki FMSZ-kórus Budai Péter

vezényletével
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Festő a faluban

litikájának talaján született, annak helyességét bizonyítják. Nehéz lenne minden eredményről itt most számot adni,
ezért csak a legfontosabbakat emeljük
ki a munka különböző területein.
OKTATÁS
A hároméves terv célkitűzéseinek megfelelően javultak és az ötéves terv előírásai szerint egyre javulnak az oktatás tárgyi feltételei. Óvodáinkban a hároméves
terv során 850, 1958 óta összesen 1020
gyermek elhelyezését biztosító új foglalkoztató termeket létesítettünk. Az ötéves
tervben 600-zal növekszik az óvodai férőhelyek száma. A hároméves terv időszakában 110 új általános iskolai tantermet
építettünk és az ötéves terv alatt újabb
85 tantermet adunk át. A gyakorlati foglalkozások bevezetése műhelytermek létesítését igényelte. Eddig 25 új műhelyterem létesült, 1965-ig pedig újabb 45-tel
szaporodik számuk. Az igények növeke-

désével egyre többen jelentkeznek középiskolai felvételre az általános iskolát végzettek közül, éppen ezért az ötéves terv
során 40 középiskolai tantermet építünk.
Ezek közül 1962-ben került átadásra a
szolnoki 16 tanulócsoportos új gimnázium, 1963-ban pedig Jászberényben nyitunk 12 tantermes gimnáziumot. Az újonnan épített általános iskolai tantermek
száma sajnos nem teljes mértékben jelenti a tantermek számának ilyen mértékű növekedését, hiszen közben fel kell
számolnunk eddig tanítás céljára használt, de egészségügyi és pedagógiai szem-,
pontból nem megfelelő szükségtantermeket.
Az új építkezések mellett megfelelő
figyelmet fordítottunk már meglévő intézményeink felújítására, alkalmasabbá
tételére. A hároméves terv során 26 millió forintot, 1958 óta összesen több mint
36 millió forintot fordítottunk erre a
célra. Ugyanakkor gondoltunk iskoláink

Az iskolapadban
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93^.060

1.629.615

annaK a célkitűzésnek megvalósítása útján, hogy minden arra alkalmas gyermek végezze el az általános iskolát. A
mulasztások számának alakulása szemléletesen mutatja, hogy a mezőgazdaság
szocialista átszervezésével javultak az
iskoláztatás jelentőségei, hiszen a termelőszövetkezeti szülő már nem kényszerül arra, hogy a mezőgazdasági idénymunkákra elvonja gyermekét az iskolától. 1958-ban még minden tanulóra 13,9
nap mulasztás jutott, 1961-ben pedig már
csak 6,6 nap. Ez többek között azt jelenti,
hogy már 1961-ben túlhaladtuk az ötéves
művelődési programunkban kitűzött célt,
mert aszerint 1965-re kellett volna az
egy tanulóra eső mulasztási napok számát 8 nap alá szorítani. Természetes dolog, hogy a mulasztások csökkenésével
párhuzamosan javulnak a tanulmányi
eredmények, csökken a bukások száma
és ez nagymértékben hozzájárul a VIII.
osztályt elvégzettek számarányának növekedéséhez.

berendezéseinek korszerűsítésére, szemA dolgozó szülők támogatására, gyerléltető eszközökkel való minél jobb el- mekeik tanulmányi munkájának elősegílátására. Az erre a célra fordított összeg tésére hívta életre államunk a napközi
a hároméves tervben 125 millió forint otthonokat. 1958-ban 2630 tanuló részére
volt, 1958 óta összesen 189 millió forintot
tesz ki.
~1
A tárgyi feltételek javulásával párhuzamosan növekedett megyénkben a pedagógusok száma is, amit az alábbi táblázat tükröz:
4 N I L R M f K S/A M i
1958 1981
Óvónők:
329
412
234
Alt. iskolai nevelők:
2560
2633
Középisk. tanárok:
351
375

BCCZtPISKOLAK

A tárgyi és személyi feltételek javulása természetesen lehetővé tette tartalmi célkitűzéseink fokozottabb valóraváltását is. Ma már 8413 óvodás korú gyermek foglalkoztatását tudják óvodáinkban biztosítani, az általános iskolai tanulók száma az 1958. évi 60 731-ről
1962-ben 70 098-ra növekedett. Ezen belül különösen jelentős az a tény, hogy
míg 1958-ban a tankötelezettségi korhatárt
betöltött gyermekeknek 58,8%-a végezte
el az általános iskolai VIII. osztályát,
addig ma ez az arány 84%-ra emelkedett. Sikeresen haladunk tehát előre
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tudtunk napközi otthoni elhelyezést biztosítani, ma már 5759 ezek száma, az
ötéves terv végén pedig már 6560 tanulónak lesz lehetősége a napközi otthon
igénybevételére.
A 14—16 éves tovább nem tanuló gyermekek számára hoztuk létre a továbbképző iskolákat, melyek száma a megyében ma már 37, és 1418 tanuló oktatását
biztosítják.

tükröíi a munkás-paraszt száriftazású tanulók arányának állandó növekedése.
Középiskolai tanulóinknak 1958-ban 55,5
százaléka, ma pedig 65,3%-a munkásparaszt szülők gyermeke.
Szocialista iskolaügyünk fejlődésének
kiemelkedő jelentőségű állomása az 1961.
évi III. számú törvény, mely a szocialista iskola továbbfejlesztésének útját jelöli meg. A törvény megszületésének körülményei híven tükrözik a párt és az
állam összeforrottságát dolgozó népünkkel, hiszen csak megyénkben mintegy
25 000 emberrel tanácskoztunk a törvényjavaslat készítésének időszakában, és az
országgyűlés joggal állapíthatta meg, hogy
ezt a törvényjavaslatot maga a nép terjesztette az országgyűlés elé. A törvény
megjelenése után Szolnok megyében el-

!TV
635
3606

Az egyre növekvő tanulási igény bizonyítéka a középiskolai tanulók számának állandó emelkedése is. A hároméves
terv kezdetén 5441 tanulója volt középiskoláinknak, ma már 7580. Az ötéves
terv végére 10 140 lesz középiskolás diákjaink száma, tehát 1965-re csaknem megkétszerezzük középiskoláinkban az 1958-as
tanulólétszámot. Iskolapolitikánkat híven
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ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
MÜHEiYTERMEK SZAMA
1JO

76

képzés eredményeként a gimnáaiumi
éretségivel egyidőben a tanulók szakmai
minősítő vizsgát tehetnek, mely lehetőséget nyújt az érettségi után rövid idő
alatt a szakmunkásvizsga letételére.
A törvény új iskolatípust hozott létre:
318 fti6 KÖTET
a szakközépiskolát. A szakközépiskolák
heti két napon keresztül nyújtanak gyakorlati képzést és az érettségivel egyidőben adnak szakmunkás bizonyítványt.
2 0 8 2 0 0 KÖTET
Megyénkben jelenleg 5 szakközépiskola
működik, Jászberényben géplakatos, Szolnokon közgazdasági és kereskedelmi, Kisújszálláson mezőgazdasági, Mezőtúron
közgazdasági szakon.
Az ötéves tervben tovább növeljük
szakközépiskoláink számát. A gyakorlati
oktatás, a munkára nevelés területén elért
OLVASOK SZAMAeredményeinket meggyőzően mutatta be
a Szolnokon 1962. májusában megrende5Ö.05O
zett politechnikai kiállítás. A munkaoktatás iránti nagyfokú társadalmi érdeklődést bizonyította, hogy ezt a kiállítást
határoztuk, hogy újra dolgozóinkhoz for- több mint 20 000-en tekintették meg.
dulunk. A társadalom iskolaügyünk iránti
Az iskolareform másik jellemző vonása
rohamosan fokozódó érdeklődését meg- a korszerű oktatási anyag, korszerű ismegyőzően bizonyítja, hogy 1962 márciusá- retek nyújtása. Ennek a követelménynek
ban már mintegy 30—35 000 dolgozónak a tanulók jelenlegi túlterhelése felszámomondhattuk el, mi van a reformtörvény- lásával párhuzamosan teszünk eleget.
ben, miben kérjük a megvalósításhoz a Ezért bizonyos mértékig csökkentjük a
társadalom segítségét. Lelkes és áldozat- tananyagot, új tanterveket vezetünk be,
kész segíteniakarás mutatkozott meg eze- ennek megfelelően új tankönyvek is kéken a tanácskozásokon, mely egyik biz- szülnek. Ezen az alapon iskoláink magastosítéka a törvény megvalósításának.
fokú, korszerű és alapos általános műA törvény nyom án egyre sokoldalúbbá veltséget nyújtanak, egyre javítva az okés gyümölcsözőbbé válik az iskola és az tatás módszereit is.
élet, az iskola és a termelés, az iskola és
A munkára nevelés, a korszerű ismea társadalom kapcsolata. A most kiala- retek nyújtása része iskolánk fő célkikuló új iskolának legjellemzőbb vonása a tűzésének: a szocialista ember nevelésémunkára nevelés. Iskoláinkban a szocia- nek. Iskoláink megalapozzák a tanulók
lizmus, a kommunizmus építésére készít- tudományos világnézetét, szilárd politikai
jük fel az ifjúságot és munkára nevelé- állásfoglalását és magasrendű erkölcsi tusüket a gyakorlati munkán keresztül va- lajdonságait.
lósítjuk meg. Általános iskoláinkban új
Az iskolareformról szóló törvény edtantárgyként vezettük be a gyakorlati digi nagyszerű eredményeink talaján szüfoglalkozásokat és ebben az évben már lethetett meg és megvalósítása egész tárminden osztott általános iskolánkban meg- sadalmunk é.rdeke. Minden jel arra mukezdődött e tárgy tanítása. Középiskolá- tat, hogy a valóraváltás társadalmunk
inkban az 5 + l-es oktatási forma bizto- egészének ügye is lesz.
sítja a munkaoktatás kereteit és ezen keIskoláink ma már nemcsak a tanulóresztül szakmai előképzést nyújtunk gim- ifjúság, hanem a dolgozó felnőttek képnáziumi tanulóink részére. A szakmai elő- zését is biztosítják. Egyre többen érzik
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szükségét a tanulásnak. Ma már több nyából 1000 lakosra 450 kötet könyv jumint 11 OOO-en élnek ezzel a lehetőséggel.
tott, 1961 végén pedig már 710. 1965-re
biztosítani fogjuk, hogy megyénk terüleNÉPMÜVELÉS
tén 1000 lakosra 1200 kötet könyv jusson
Az eltelt időszak az iskolán kívüli nép- tanácsi könyvtárainkban. — A könyválloművelési munkában is a számszerű és mány fejlődése mellett szaporodik a jól
minőségi fejlődés időszaka volt. A meg- felszerelt új könyvtárak száma is. A legnövekedett érdeklődésre, a művelődési utóbbi időben Szolnokon, Mezőtúron, Túrigény fejlődésére jellemző, hogy művelő- kevén és Kisújszálláson avattak korszerű
dési otthonaink látogatóinak a száma új könyvtárat. Az olvasók számának
1958-hoz viszonyítva megkétszereződött. emelkedése is egyik mutatója a növekvő
16 új községi művelődési otthon létesült művelődési igénynek. Az 1958-as 35 000
ebben az időszakban, melyeket községe- olvasóval szemben könyvtárainknak ma
ink szinte teljes egészében saját erejük- már több mint 50 000 olvasója van, 1965-re
ből hoztak létre. Ma már verseny folyik pedig el kívánjuk érni a 75 000-es olvasóművelődési otthonaink egyre szebbé, egy- számot. Ha ehhez hozzászámítjuk azt is,
re kulturáltabbá tétele érdekében. Az öt- hogy a legutóbbi években a lakosság egyééves terv során Kunhegyesen 4,5 milliós ni könyvvásárlásra 4,2 millió forintot forberuházással új járási művelődési házat dított Szolnok megyében, akkor nyugodhozunk létre, mely a Nagykunság műve- tan elmondhatjuk, hogy a rendszeres ollődését elősegítő, nagyon jelentős objek- vasás mind tömegesebben jellemzi dolgotum lesz. Növekvő érdeklődés mutatkozik zóinkat.
meg az ismeretterjesztő előadások iránt is.
Népművelési munkánk központi célki1961-ben megyénk területén 2181 ilyen
tűzése a munkásosztály és a termelőelőadás hangzott el, melyeket több mint
szövetkezeti parasztság általános és szak263 000 ember hallgatott meg. Az ismemai műveltségének növelése. Az eddigi
retterjesztő munkában új formák születörvendetes eredmények sem szoríthatják
tek, s ezek közül különösen az akadémiák
tartanak nagy érdeklődésre számot. Az el- háttérbe azonban azt a tényt, hogy a memúlt évben 119 termelőszövetkezeti, mun- zőgazdaság szocialista átszervezése után
kás-, szülők- és egyéb akadémia nyújtott különösen nagy feladatok jelentkeznek
állandó hallgatóságnak rendszeres isme- a falusi népművelési munka megjavításában. Az igények falun is rohamosan nőreteket.
nek, és ezek fokozását, valamint minél
Növekszik az öntevékeny művészeti teljesebb kielégítését célozza a megyei
mozgalomba bekapcsolódók száma is. tanács vb-nek 1962. május 2-án ebben a
Az 1961/62. évi kulturális seregszemlén tárgyban hozott határozata. A határozat
több mint 16 000 fő mutatta be különböző kimondja, hogy az eddiginél fokozottabb
csoportokban felkészültségét, és ezek a erőfeszítéseket kell tenni a termelőszövetbemutatók az öntevékeny művészeti moz- kezeti parasztság bevonására a felnőttgalom biztató fejlődésének képét nyúj- oktatásban. Feladatként jelöli meg a néptották.
művelési munka tervezési és tartalmi
A népművelési munka területén kibon- színvonalának emelését. A végrehajtó bitakozó új formák is népszerűek. A külön- zottság helyesnek és szükségesnek tartja
böző klubok munkájában, a szellemi fej- termelőszövetkezeteinkben
tiszteletdíjas
törőkön, az országjáró kirándulásokon — legnagyobb termelőszövetkezeteinkben
egyre nagyobb számban vesznek részt. — esetleg függetlenített — népművelési ügyA művelődési otthonainkban elhelyezett vezető beállítását. Azért javasolta ennek
televízió készülékek közel 200 000 néző- megvalósítását, hogy ezzel a megoldással
nek biztosították 1961-ben a szórakozás legyen felelős gazdája a termelőszövetkeés művelődés lehetőségeit.
zeten belül a népművelési munkának. A
Jelentősen fejlődtek könyvtáraink. 1958- határozat arról is szól, hogy az erre a
ban a tanácsi könyvtárak könyvállomá- munkára beállítottak rendszeres tovább61

képzését biztosítani kell. A határozat fel- kielégíteni Szolnok városon kívül is á
hívással fordul községi tanácsainkhoz, tö- színházi igényt, és ennek érdekében a jemegszervezeteinkhez, hogy a kulturális lenlegi 175-ről 1965-ben már 220-ra emelcélokra rendelkezésükre álló anyagi esz- kedik az évenként megtartott tájelőadáközök ésszerű összpontosításával és fel- sok száma.
használásával törekedjenek minél előbb
Fejlődött mozihálózatunk is. Ma már
biztosítani községük korszerű népműve- megyénk minden községében van állandó
lesi intézményekkel (művelődési otthon, filmszínház. Tószegen 1961-ben nyitották
mozi, könyvtár) való ellátását. A VB ki- meg a megye egyik legszebb filmszínhámondotta, hogy legkésőbb 1963-ban min- zát, Túrkevén pedig az ötéves tervben
den tanácsi művelődési otthont el kell állami beruházással létesítünk új mozit.
látni televízió készülékkel. — E határozat A mozilátogatók száma 1958-ban több
végrehajtása biztosítéka lesz a falusi nép- mint 5 és fél millió volt, 1961-ben pedig
művelési munka színvonala emelésének meghaladta a 6 milliót. Kiemelkedő siés hatóköre jelentős szélesítésének. Sok kerrel játszották filmszínházaink pl. az
szó esett az eddigiek során a művelődési Álba Regia c. magyar—szovjet kooproigény fejlődéséről, valamint arról, hogy dukciós filmet, melyet több mint 60 ezer
ezek az igények a gazdasági fejlődés, a néző tekintett meg.
növekvő jólét és szabadidő talaján jöttek
Megyénk kulturális képének jelentős
létre. Szólnunk kell ezen belül a művelő- színfoltja a szolnoki művésztelep, mely
dés olyan lehetőségeiről, melyek a' kor- 1961-ben 60 éves fennállására emlékezett,
szerű technika vívmányainak felhaszná- A művésztelep 12 képzőművésznek nyújt
lásával a lakásokba viszik el a művelő- lakást, műtermet, alkotási lehetőséget, és
dés sokféle formáját. Ezek között első- a szolnoki művészek számottevő sikereksorban a rádiót említjük, hiszen az 1958-as ről adhatnak számot megyei és országos
79 627 rádióelőfizetővel szemben ma már kiállításaikon, legjobb alkotásaik pedig
több mint 100 000 lakásban szól a rádió, külföldi kiállítótermekbe is eljutottak.
Televízió készülék 1958-ban még csak 635 Az itt felsorakoztatott adatok és eredvolt Szolnok megyében, ma viszont már menyek alapot adnak arra, hogy az
3656 előfizető van. Ha ehhez számításba MSZMP VIII. kongresszusa után örömvesszük azt, hogy több mint 73 000-en fi- mel és bizakodással tegyük mérlegre a
zetnek elő különböző napilapra, akkor művelődésügy terén elért sikereinket. Az
még teljesebb lesz a kép, még meggyő- eddig megtett út, a fejlődés meredek íve
zőbben állíthatjuk, hogy megyénk lakos- erőt és lelkesedést ad a művelődésügy
sága gyors ütemben halad előre az egyre munkásainak ahhoz az elhatározáshoz,
magasabb szintű műveltség megszerzésé- hogy a VIII. kongresszus által megszabott
nek útjáto.
feladatokat teljes mértékben teljesítsék,
Elősegíti ezt a szolnoki Szigligeti Szín- lehetőség szerint túlteljesítsék. A párt és
ház tevékenysége is. A színházi néző- a kormány további helyes politikájának
közönség igényeinek fokozottabb kielégí- talaján kibontakozó gazdasági és politikai
tése érdekében ebben az esztendőben 4,2 sikerek még fokozottabban fogják növelni
millió forintot fordítunk a színház felújí- dolgozó népünk, megyénk lakosságának
tására, korszerűsítésére, a nézőtér kényei- igényeit, még jobb lehetőségeket teremmének biztosítására. 1961-ben több mint tenek ezek mind magasabb fokú kielégí150 000 látogatója volt a színház előadá- tésére, dolgozóink általános és szakmai
sainak. Egyre fokozottabban igyekszünk műveltségének további emelésére.
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Az MSZMP VII. Kongresszusának a II. 5 éves tervre vonatkozó irányelvei
alapján a megyei tanács vb egészségügyi osztálya az egészségügyi ellátás fejlesztésével vett részt az általános életszínvonal emelésében. Megyénkben a mezőgazdasági íejlesztés során a lakosság 98%-a vált biztosítottá. Az azóta eltelt idő alatt
egészségügyi dolgozóink összlétszáma a 2750-ről 3162-re, orvosaink száma 379-ről
437-re emelkedett. Körzeti orvosi állásaink száma 6-tal nőtt, kórházi ágyaink száma
pedig 89-el szaporodott. Gyógyító-megelőző ellátásunkra nagy feladatot hárít a mezőgazdasági biztosítottak tagellátása. A mezőgazdaság átszervezésével a mezőgazdasági
biztosítottak száma.
1960-ban 56136-ra,
1961-ben 64 136-ra, összes biztosított betegeink száma pedig
1960-ban 152 834-re,
1961-ben 165 633-ra emelkedett. Ezzel a fejlődéssel Szolnok megyében a csaknem
teljes népbiztosítási állapot következett be.
Egészségügyi dolgozóink és intézményeink száma természetesen egyik napról
a másikra nem emelkedhetett olyan mértékben, mint amilyen mértékben a feladatok
szaporodtak, de állandóan törekedtünk az egészségügyi ellátás körülményeinek javítására, így a már korábban megkezdett közületi körzeti orvosi rendelők létesítését
továbbfolytattuk. Jelenlegi körzeti orvosaink közül 75 orvos már közületi körzeti
rendelőben végzi munkáját. Jelenleg is folynak ilyen közületi körzeti rendelő építkezések.
Valamennyi körzeti orvosunk részére biztosítottunk orvos-irnokot vagy körzeti
ápolónőt. 140 körzeti orvosunk közül ma már 105-nek van körzeti ápolónője.
Rendelőintézeti szakorvosi ellátásunk forgalma a 3 éves terv során szintén nagy
mértékben emelkedett.
Szolnokon
Jászberényben
Karcagon
Mezőtúron

összesen:

1959.
S56 741
133 265
150 837
79 400
914 243

19S0.
613 962
166 591
149 639
84 275
1 014 467

1961. 1962. 1—3. n. é.
578 961
515 345
172 150
140 085
154 654
119 265
89 464
71399
846 094
995 229

Rendelőintézeti szakorvosi óraszámunk az országos átlagnak megfelelő. 1000 biztosítottra megyénkben 3,3, vidéki átlagban pedig 3,2 óraszám esik.
Rendelőintézeteink közül a mezőtúri rendelőintézet a fokozott igénybevételnek
már nem felel meg. Tervbe vettük a II. 5 éves terv alatt egy új rendelőintézet létesítését. Karcagon viszont a VII. Pártkongresszus óta sikerült a rendelőintézetet kórházon kívül elhelyeznünk, így itt is, mint Jászberényben és Szolnokon, a rendelőintézet elhelyezése jelenleg megfelelőnek mondható.
Tbc-gondozásunk 9492 nyilvántartott beteget tart számon. Jelentősen csökkent
a fokozott védelmi munka eredményeként a fiatal tbc-s betegek száma. Az 1959.
évi 200 körüli 14 éven aluli tbc-s száma 1961-re már 54-re csökkent. A tbc-s törvény
továbbsegíti a betegség felszámolását.
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Az MSZMP VII. Kongresszusának a II. 5 éves tervre vonatkozó irányelvei
alapján a megyei tanács vb egészségügyi osztálya az egészségügyi ellátás fejlesztésével vett részt az általános életszínvonal emelésében. Megyénkben a mezőgazdasági fejlesztés során a lakosság 98%-a vált biztosítottá. Az azóta eltelt idő alatt
egészségügyi dolgozóink összlétszáma a 2750-ről 3162-re, orvosaink száma 379-ről
437-re emelkedett. Körzeti orvosi állásaink száma 6-tal nőtt, kórházi ágyaink száma
pedig 89-el szaporodott. Gyógyító-megelőző ellátásunkra nagy feladatot hárít a mezőgazdasági biztosítottak tagellátása. A mezőgazdaság átszervezésével a mezőgazdasági
biztosítottak száma.
1960-ban 56136-ra,
1961-ben 64 136-ra, összes biztosított betegeink száma pedig
1960-ban 152 834-re,
1961-ben 165 633-ra emelkedett. Ezzel a fejlődéssel Szolnok megyében a csaknem
teljes népbiztosítási állapot következett be.
Egészségügyi dolgozóink és intézményeink száma természetesen egyik napról
a másikra nem emelkedhetett olyan mértékben, mint amilyen mértékben a feladatok
szaporodtak, de állandóan törekedtünk az egészségügyi ellátás körülményeinek javítására, így a már korábban megkezdett közületi körzeti orvosi rendelők létesítését
továbbfolytattuk. Jelenlegi körzeti orvosaink közül 75 orvos már közületi körzeti
rendelőben végzi munkáját. Jelenleg is folynak ilyen közületi körzeti rendelő építkezések.
Valamennyi körzeti orvosunk részére biztosítottunk orvos-irnokot vagy körzeti
ápolónőt. 140 körzeti orvosunk közül ma már 105-nek van körzeti ápolónője.
Rendelőintézeti szakorvosi ellátásunk forgalma a 3 éves terv során szintén nagy
mértékben emelkedett.
1959.
1980.
1961. 1962. 1—3. n. é.
613 962
578 961
515 345
Szolnokon
S56 741
123 265
166 591
172 150
140 085
Jászberényben
150 837
149 639
154 654
119 265
Karcagon
89 464
71399
84 275
Mezőtúron
79 400
995 229
846 094
1 014 467
összesen:
914 243
Rendelőintézeti szakorvosi óraszámunk az országos átlagnak megfelelő. 1000 biztoiltottra megyénkben 3,3, vidéki átlagban pedig 3,2 óraszám esik.
Rendelőintézeteink közül a mezőtúri rendelőintézet a fokozott igénybevételnek
már nem felel meg. Tervbe vettük a II. 5 éves terv alatt egy új rendelőintézet létesítését. Karcagon viszont a VII. Pártkongresszus óta sikerült a rendelőintézetet kórházon kívül elhelyeznünk, így itt is, mint Jászberényben és Szolnokon, a rendelőintézet elhelyezése jelenleg megfelelőnek mondható.
Tbc-gondozásunk 9492 nyilvántartott beteget tart számon. Jelentősen csökkent
a fokozott védelmi munka eredményeként a fiatal tbc-s betegek száma. Az 1959.
évi 200 körüli 14 éven aluli tbc-s száma 1961-re már 54-re csökkent. A tbc-s törvény
továbbsegíti a betegség felszámolását.
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Bőr- és nemibeteggondozásunk munkaterülete a foglalkozási bőrbetegségek és
ártalmak megelőzésére és gyógyítására tevődött át.
Üzemorvosi ellátás 9 ipari üzemben, 5 KSZKBI üzemben és 6 állami gazdaságban működik. Célunk a főfoglalkozású üzemorvosi állások szaporítása úgy, hogy egy
orvos több üzemnek legyen közös üzemorvosa.
A mentőállomások száma 1960-ban 8-ra emelkedett. 19 futó- és 8 tartalékkocsival
rendelkezik.
A gyógyszerellátást 71 gyógyszertár és 27 kézigyógyszertár biztosítja. A gyógyszertárak forgalma állandóan nő, 1960-ban 67 millió volt, 1961-ben pedig meghaladta
a 70 milliót.
Anya és gyermekvédelmi munkában 1956 óta jelentős előrehaladást értünk el.
A csecsemőhalandóság állandóan csökkenő irányzatot mutat. Ugyancsak csökkenő
irányzatot mutat az otthoni szülések száma, mely 1956 óta 1961. évig 2269-ről 90-re
csökkent; viszont ennek megfelelően emelkedett az intézeti szülések száma.
Az anya- és gyermekvédelmi munka alapja az egészségvédelmi szolgálat. —
Az egészségvédelmi szolgálatnál a védőnők száma 1956. évtől az alábbiak szerint
alakult:
Ev
Védőnők száma Egy védőnőre eső lélekszám
1956.
95
4736

1957.
1958.
1959.
1960.

1961.

110

4100

135

3312

180
120
124

3750
8577
3855

-

A védőnői létszám emelkedése biztosítja az állandóan javuló terhes- és csecsemőkisgyermekgondozást és lényeges szerepe van a csecsemőhalálozás csökkenésében.
Az egészségvédelmi szolgálat munkája 1957 óta a következőképpen alakult:
Ev

Terhes megjelentek Csecsemő tanácsadáson
száma
megjelentek száma
1957.
36 690
60 609
1961.
32 434
62 478
1962 első félév
22 386
29 721
A táblázatból látható, hogy úgy a terhesek, mint a csecsemők gyakrabban jelennek meg a tanácsadásokon, mint az előbbi években.
A kórházak szülészeti osztályai.
Megyénkben az 1956. évben is és jelenleg is négy kórházi szülészeti osztály
működik:
Szolnok Megyei Kórház
120 ágy,
Jászberényi Városi Kórház
30 ágy,
Karcag Városi Kórház
31 ágy,
Mezőtúr Városi Kórház
40 ágy.
Ez utóbbi 1962. évig 37 ággyal működött és 1962. évben nyert fejlesztést 40 ágyra.
Kihasználtságuk:
Év
Férőhely kihasználtság
%
19S6.
93,8
1960.
98,0
1961.
99,8
1968 első félév
100,9
64

Sí

Kendszeresen ellenőrzik a gyermekek fogait

~~~"

~

'

Jászberényben csak 1958-ban nyílt meg a kórházi gyermekosztály 40 férőhellyel.
A kórházi gyermekosztályok férőhelyei a következők:
Az 1959. évben Szolnokon, Karcagon és Mseőtúron volt kórházi gyermekosztály.
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Az üzemorvosi óraszám emellcedése

Kórházak gyermekosztályaiüzolnok Megyei Kórház
80 ágy,
Jéizberényi Városi Kórház
40 ágy,
Karcag Városi Kórház
40 ágy.
Mezőtúr Városi Kórház
40 áav.
4. mezőtúri kórház gyermekosztálya 1962 óta működik 40 férőhellyel, azelőtt
37 férőhely* volt.
KI hasmí ltságuk:
Év
Férőhely kUtitSEiiáltgág
1961,
19*8 elsfi félév
éft

90,9
104,6
116,9

4 íorííor«re?nbeTi

Szülőotthonok

működése:
m

volt 14.1 férőhellyel.

'

*~ *"

férőhellyel; 1961. évb<m vuzeni

Férőhely kihatzniUtság
1WÖ.
18S8.
IMI.
19G2 első íélév

68,1
58,5
55,5
37,3

Anyatej akció.
Ó

f e j i e s z t é s é n e k

na
** ^ Á l , , Í
S y fontosságot tulajdonítunk a csecsemőhalátozaa kedvező alakulásában. A juttatott anyatej mennyisége az elmúlt években a köve.Kezűképpen alakult:

Ev
1957.
1959.
1961.
1962 első félév

Anyatej mennyisége
33 916 lit.
30 514 „
30 051 „
13185 ..

A fentiek szerint a csecsemőknek juttatott anyatej mennyisége az elmúlt években
alig változott és or S 2 á 0 os viszonylatban Szolnok megye az első helyen áll a juttatott
anyatej mennyiségében.
Mf.

V *„

Szolnok város színeit képviseli a Munkás Testnevelési

Egylet csapata

Az MHS-ben egészséges, bátor fiatalokat nevelnek
Mozgószakorvosi szolgatat:
Mozgószakorvosi szolgálat jelenleg is van a megyében. Működési adataik 1957.
évtől a következők:
Év

Megvizsgált terhesek Megvizsgált csecsemők
száma
és kisgyermekek - száma

1957.
1960.
1961.

6376
7828
7786

1962 első félév

7582
8726
7754

4785

4453

Az adatokból látható, hogy bár a terhesek és a születések száma csökken, a vizsgálatok száma lényegesen nem csökken, és ez kétségkívül a gyakoribb bemutatások
következménye.
Csecsemőotthon.
Csecsemőotthon kettő van a megyében. 1956. évben még 60 férőhelye volt melvet
azóta 130 férőhelyre fejlesztettünk. Ez távolról sem bizonyul elegendőnek.... '
Bölcsődék.
m e g y é b e n

SLlTlcM
f 144
S üzemi
" ^
idénybblcsődet és

6 9 3

á l l a n d ó

bölcsődei férőhely működött -

b Ö l C S Ő d S 94 f é r Ő h e U y e L

A^.1962.
bölcsődei férőhely működik.

évbeniOOS

idény-

élanl,

69

Az állandó bölcsődék kihasználtsága 96%, az idénybölcsődéké 82%, az üzemi bölcsődéké 78%.
•".'••
•
• . . :: .:'•..•
":
fentiekben vázolt az anya- és csecsemővédelmi munka fejlődését 1957. év otij -—
következőkben
az elkövetkezendő
évek feladatait
igyekszünk
összefoglalni. Fő, feladatunk a csecsemőhalandóság további csökkentése, a terhes- és nővédelem fokozása,
a csecsemő, a.gyermek és ifjúság egészségvédelmi ellátásának javítása. : .
'•
'..'
A csecsemők és kisgyermekek jobb orvosi ellátását gyermekszakorvosok munkába
állításával kívánjuk megvalósítani. A körzeti védőnők számát előreláthatólag 16 fővel
emeljük. Gondoskodunk a védőnők továbbképzéséről és új védőnők kiképzéséről.
Nagy súlyt helyezünk az anyatej-akció szükségletnek megfelelő szervezésére, a csecsemők anyatejszükségletének kielégítésére 2, illetve 3 hónapos korig. Mezőtúron új
anyatejgyűjtő
állomást
szervezünk.
Fokozzuk a terhes nők védelmét. El kívánjuk érni. hogy a terhes nők nagy része
terhessége alatt legalább 8 esetben részesüljön orvosi vizsgálatban. A kunszentmártoni
és kunhegyesi járásokban 20 férőhelyes járási szülőotthonokat létesítünk. A következő
évekbenJ9J állandó bölcsődei férőhelyfejlesztést
kívánunk elérni. Jászapátiban 70 férőhelyes új csecsemőotthont létesítünk az 1962—1963. években.
.
Iskolaorvosi Szolnokon és Karcagon kívánunk biztosítani; Jászberénybén pedig
egy második iskolaorvosi állás szervezése szükséges.
.
A Megyei Közegészségügyi és Járványügyi
Állomás munkájának eredményei állandóan fokozódnak.
A KÖJÁL munkája a főbb munkaterületeken:
Megvizsgált az 1962. év első felében 977 ivóvizet. Javult a tej begyűjtése,- szállítása és feldolgozása is. A KÖJÁL 19G1 első felében 190Í5 élelmiszeranyagót vizsgált
meg. Ezeken 1543 féle vizsgálatot végzett, a kifogásolt élelmiszerek száma 104. volt.
Fejlődött a KÖJÁL közegészságügyi tevékenysége is. .Mind.gyakrabban fordulnak
az üzemek vezetői és orvosai a KÖJÁL-hoz ipari-egészségügyi kérdésékben. —
A KÖJÁL vizsgálati módszerei is tökéletesedtek.
Sugárzásmérőt,
zajszintmérői,
fényerősségmérőt, levegőpormérőt szereztek be; ismételten- végeztek kéndioxid,
szénmonoxíd, széndioxid, arzén, ólom. stb. meghatározatokat, és 'e?:ck nyomán egészségvédő
rendelkezéseket tettek.
Járványvédelmi téren különösen a hastífusz, diftéria, gyermekbénulás, a' szamárköhögés és a malária területén van jelentős fejlődés.
Nagy súlyt fektettünk a felvilágosító munkára, mely különösképpen a betegségek
megelőzésére, az alkoholizmusra, az idegrendszeri megbetegedésekre, rákra, tbc-re,
a mezőgazdasági dolgozók környezet- és személyhigiéníájára vonatkoztak. A KÖJÁLnak közel 100 egészségügyi tárgyú filmje van. 1961 első felében megyénk orvosai 246
előadást tartottak 19 660 hallgató előtt, s ezzel szemben 19G2 első jelében 142 előadás
liangzott el 12 919 hallgató előtt a TIT keretében.
Beruházási kereteinket 1937-től 1961-ig az alábbi részletezés szerint használtuk fel:

19 5 7. év (régi áron) műszerek
Rendelőintézet liftház
Tiszafüredi szülőotthon
Nagyrév! orvosi rendelő
Kunszentmártoni orvosi rendelő
Megyei Kórház
Rendelőintézet Járda
összesen:
70

építés

gép

—

—

15
395
34
460
860
131
8095

—
—
—
—
—
—
—••-• :

egyéb
összesen
1000 Ft-ban
732
732
15
141
736
—
34
2
462
140
1000
—
131
015
3110

1 9 5 8 . év (régi áron)
Műszerek
Karcagi orvosi rendelő
Gyermekosztály, Szolnok
Belgyógyászat, Szolnok
Ebédlő, megyei kórház
Tiszafüredi orvosi rendelő
Tiszafüredi szülőotthon, hiány
Fegyvernek! csecsemőotthon, hiány
Összesen:
1 95 9. év (új áron)
Belgyógyászat, megyei kórház
Karcagi kórház, kút
Műszerek, gépek
Eü. szóig, lakás, telekvásárlás
Karcagi orvosi rendelő
Tiszafüredi orvosi rendelő
Ujszászi tbc. szanatórium, kút terv
Mezőtúri orvosi rendelő és lakás
Tüdőkórház állatház-terv
Űjszászi szociális otthon
Megyei Kórház ebédlőhiány
•jlbádszalóki orvosi rendelő
.' ..
Összesen:
19 6 0. év (új áron)
Fegyverneki csecsemőotthon terv
Karcagi Kórház, kút
Karcagi Kórház, tervezés
Megyei Kórház, Belgyógyászat
Űjszászi szociális otthon
Űjszászi tbc. kút
Mezőtúri orvosi rendelő
Abádszaióki orvosi rendelő
Ápolóképző, tervezés
Tiszafüredi orvosi rendelő, hiány
KÖJÁL, tervezés
Műszerek, gépek
Megyei Kórház, klímaberendezés
összesen:
1 9fi1. év (új áron)
Karcagi Kórház, tervezés
Megyei Kórház, hiánypótlás
Ápolóképző
KÖJÁL, Szolnok
Űjszászi tbc. vízellátás
Csecsemőotthon, Szapárfalu
Űjszászi MLOK
Műszerek
Gépek
ossztsen :

3Í4
10

50
485
110
11
32

295
—
—
—
—
—
—
—

2422

295

475

3193

—

10
990

1488

1305

1614

27
—

27
134
3il
3
260
13

_-

142
1592

1478
—
—
—
134
311
—

. —
309
—
—
—
—
—
—

5
154

189
—
—

3
20
13
248
—
—

4020

498

2616

építés

gép

—
—
—

—
—
__

2406
1687

268
26
—
—

240
—

1668

493
104
257
—
19
—
—
—

—
—

m

152
1394

2
89
—
—
—
—

139
485
110
11
32

990

2105
5
154

7134

összesen
egyéb
1000 Ft-ban
23

23

1863

1863

257
3
29
—

—
,
162

257

2677 .
174.2
.493
r

404
257
162
19
171

1174
—

171
648
—

1822

5366

1468

3654

10388

—

—
—
—
—

337
—

337
50

87
200
7
10
172
778

3087
2200

50

3000
2000
83

880
—.
—
6013

—
—
—
—

189
189

—.

1591

498

90
890

172
778

189
7793
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Áz egészségügyi intézmények épületeinek és felszereléseinek javítására és
•
karbantartására az alábbi összegeket használtak fel:
•"•..
1957. évben
1755,4/m Ft-ot
1958. „
2430,0/m „
1959. „
4652,0/m „
1960. „
5516,7/m „
1961. „
7549,9/m „
Szociális otthonaink fejlődése.
Az eltelt időszak alatt a szociális otthoni férőhelyeket" 108 ággyal bővítettük,
így jelenleg a megye területén 828 férőhellyel rendelkezünk. A szolnoki Betegek
Szociális Otthonának egy részére emeletet, majd a főépület mellé két szobát építtettünk. Ezzel lényegesen bővült az: intézet és korszerű ebédlőt rendeztünk be a régi
nagy hálószobába. A ráfordított költség 50 000 Ft. (I. sz. fénykép.)
Jászladányon vízvezetéket kapott a szociális otthon. Ezzel megszűnt a vízért való
sorbanállás.
Tiszaugon új épületben nyert elhelyezést a konyha, élelmiszerraktár, iroda és
vezetői lakás. A felszabadult épületet a gondozottak részére korszerűen átalakítottuk
A ráfordított ősszeg 5ü 000 Ft.
Kisújszálláson úgy a férfi, mint a női lakrész fürdőt kapott, új részek hozzáépítésével. A ráfordított összeg 250 000 Ft. (3. sz. fénykép.)
A túrkevei szociáüs otthon gazdasági épületeit hoztuk rendbe, ahol ÍV/, állatállomány megfelelő elhelyezésén túlmenően raktárhelyiségeket alakítottunk ki, s a
főépület raktárépületeit a gondozottak elhelyezésére biztosítottuk. Azonkívül mint
leendő szellemi-fogyatékos otthont körülkerítettük. A ráfordított összeg 250 000 Ft.
Valamennyi szociális otthonunk az eltelt időszak alatt televíziót és hűtőszekrényt
kapott. A szociális otthonok 25" ,,-a korszerű gépesítése magtörtént, s az az irányzatunk, hogy fokozzuk a gépesítést.
További célkitűzéseink, hogy 1963-ra Üjszászon 100 férőhelyes bővítést végezzünk,
1965. évre pedig létesíteni szándékozunk Pusztataskonyon egy 70 férőhelyes szociális
otthont tbc-s betegek részére.
Tervezünk Kisújszálláson és Jászladányon konyha és ebédlő, valamint utóbbi
helyen fürdő és mosdó építését.
A szociális otthonokon kívül Szolnokon öregek napköziotthonát szándékozunk
szervezni. A szociális otthoni személyzet lakással való ellátása érdekében új vezetői
lakást építettünk Tiszaugon, Karcagon és Bánhalmán.

\

Kiadásért felel Árvái István, az MSZMP Szolnok Megyei Bizottsága
Agit-prop. osztályvezetője.
Készült 10 000 pl. az MSZ 8601-89. sz. szerint 5 (A/5) ív terjedelemben.
4902-62. Szolnok Megyei Nyomdaipari Vállalat Szolnok, Május 1 u. 19.
Felelős vezető: Mészáros Sándor igazgató.
72

