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Néhány gondolat a Mezővárosi Napok után

("jyula város tanácsa, a Hazafias Nép-
front gyulai városi bizottsága és

az Építőipari Tudományos Egyesület vá-
rosrendezési szakosztálya 1961. január
17—18-án Mezővárosi Napok elnevezés-
sel ankétot rendezett. Az ankét célja az
volt, hogy a mezőgazdaság szocialista át-
szervezésével kapcsolatos városrendezési
problémákat vitassa meg. Az ankéton
Erdei Ferenc, a Magyar Tudományos
Akadémia főtitkára „Az alföldi mező-
városok városfejlesztési problémái" és
Juhász Miklós, az Építésügyi Miniszté-
rium Város- és Községrendezési Főosz-
tályának helyettes vezetője „Az alföldi
mezővárosok városrendezési kérdései"
címmel tartott előadást.

Az ankét, melynek előadásai a vitában
elhangzott számos hozzászólással együtt
kiadásra kerülnek, igen termékeny volt,
és az aktuális problémákkal kapcsolat-
ban számos kérdést vetett fel.

yéleményem szerint a termelőszövet-
kezetek helyzetének megerősítése

nem képzelhető el anélkül, hogy a ter-
melőszövetkezeti dolgozók lakóhelyével
ne foglalkoznánk, és ne próbálnánk meg-
oldani a lakás és lakóhely kérdéseit.
A mezőgazdaság szocializálódásával kap-
csolatosan biztosítani kell a megválto-
zott munkakörülmények mellett a meg-
változott életkörülményeket is. Tudom,
hogy államunk nem kíván elfelejtkezni a
mezőgazdasági dolgozókról, de tisztában
kell lennünk a probléma nagyságával is.
Fel kell mérni erőinket, és meg kell pró-
bálni azokat összhangba hozni az igé-
nyekkel.

Mezőgazdasági dolgozóink, akik a fel-
emelkedés útjára léptek, napról napra
növekvő igényekkel jelentkeznek. Ez alap-
jában véve igen helyes, de azokat — véle-

ményem szerint — csak akkor lehet ki-
elégíteni, ha jól megalapozott tervezés-
sel, a beruházások összpontosításával
próbálunk lépést tartani az igények nö-
vekedésével. Gazdasági erőink elaprózása
a probléma megoldását csak késleltetné,
és alapjában gátolná a kibontakozást, így
elsősorban azt kell figyelembe vennünk,
hogy melyik az a legkisebb település,
amelyet fejlesztenünk és kommunális be-
ruházásokkal ellátnunk szabad.

Hazánkban kötelező a nyolc osztályos
általános iskola elvégzése. Éz olyan alap-
vető igény, de egyúttal kötelezettség is,
amely nem tűr halasztást a megoldás
szempontjából. Ezzel a minimális tele-
pülés-nagyságot azonnal meg tudjuk ha-
tározni, mégpedig úgy, hogy annak lakos-
sága egy 8 tantermes általános iskola
tanulólétszámát tudja biztosítani. Ez össz-
létszámban 2400—2500 főt jelént. Ebben
a minimális településben közművesítés
szempontjából racionálisan csak villany-
ra és törpevízműre (utcai közkifolyókkal)
lehet számítani. Ennél kisebb település
legfeljebb csak villanyellátásban részesül-
het, abban is csak vitatható gazdaságos-
sággal. Kisebb településből a felsőosztá-
lyos tanulók egy közeli nagyobb telepü-
lésbe kell átjárjanak. Vitathatatlan, hogy
az említett minimális település-nagyság
kulturális szempontból nem előnyös, de
ugyanezt mondhatjuk el városrendezési
szempontból is. Az optimális település-
nagyság ennek a négyszerese, azaz a
10 000 lakost számláló település, s ebben
már komolyabb kulturális ellátásra is
lehet gondolni.

f^z előbb elmondottakból négy követ-
keztetést kell levonnunk.

1. A 2400—2500 lélekszámnál kisebb
települések helyzetét felül kell vizsgálni.



Amennyiben nincs meg a lehetősége,
hogy azokat a fenti lélekszámra felnövel-
hessük, ott egyelőre további beruházáso-
kat nem kívánatos eszközölni.

2. A 2400—2500 lelket számláló közsé-
geket csak alapfokú beruházással — nyolc
tantermes általános iskola, óvodák, böl-
csődék, könyvtár, villany, törpevízmű
utcai közkifolyókkal — szabad ellátni.

3. Űj települést létrehozni nem kívá-
natos. A meglévő települések fejlesztése
az elkövetkezendő 3. ötéves terv idején
amúgy is elég nagy feladatot fog jelenteni.
Itt kívánom megemlíteni, hogy annak ide-
jén Szolnok megyében a Tanyai Tanács
által kijelölt tanyaközpontok közül 12 vált
önálló községgé. Ezek közül csak egynek
az 1949 és 1960 közötti lélekszám-növe-
kedése haladja meg az országos átlagot,
a többi ennél kisebb szaporodást ért el,
ami - már fogyást, elvándorlást jelent.
Különösen 7 község fogyása igen nagy-
méretű; átlagban eléri a 9%-ot is. Meg
kell említeni még azt is, hogy ezekben
a községekben a lakosság 52,3%-a még
külterületen él.

4. A 10 000 főt meghaladó mezőgazda-
sági települések fejlesztésére kell erőin-
ket összpontosítanunk. (Az ipari városok
más témát képeznek.)

Optimálisnak neveztem a 10 000 lelket
számláló mezőgazdasági települést, s most
ezzel kapcsolatosan szeretnék néhány
gondolatot elmondani. Egy ilyen nagyság-
rendű településnek kb. 30 000 kh mező •
gazdasági művelési területe kell legyen.
Ez azt jelenti, hogyha a település határát
sematikusan körnek képzeljük el, akkor
a település középpontjától a legtávolabb
eső pont kb. 7,5 km-re esik. A valóságban
ez a távolság 12 és 6 km között változik,
tehát a határ bármely pontja kerékpáron
maximálisan 45 perc alatt elérhető.
A nagyüzemi gazdálkodás azonban lehető-
séget nyújt a határnak oly racionális ki-
használására, hogy a belterjesebb, na-
gyobb munkaigényes területek essenek
a településhez közelebb, míg távolabbra
a kevésbé munkaigényes művelési terü-
letek kerüljenek. Tudom, ezzel nem mond-
tam újat. Ez azonban az alapfeltétele an-
nak — nagy vonalakban körvonalazva —,
hogy az optimális mezőgazdasági telepü-
lés létrejöhessen és funkcionálhasson.

Rátérve magára a településre, megál-
lapíthatjuk, hogy az racionálisan szer-
vezhető. A település négy egységre bont-
ható, amelyben egy-egy 8 tantermes álta-
lános iskola köré csoportosítható. A tele-
pülés központjában már középfokú ok-
tatási intézmény elhelyezésére is kell
gondolni. A település gazdaságosan mozi-
val, kultúrházzal, központja már teljes
közművesítéssel, látható el.

Tévedés ne essék, nem kívánok új,
ilyen 10 000-es lélekszámú telepítésre ja-
vaslatot tenni. Ezek a településeink meg-
vannak. Ezeknek komoly fejlesztésére
kell gondolnunk annyira, hogy az ipari
település felszereltsége, kulturális ellá-
tottsága a mezőgazdasági dolgozókat, fő-
ként a fiatalokat ne szívja el innen. Ezt,
mint alapvető feladatot látom a mező-
gazdaság szocialista átalakulásában. Olya-
noknak kell lenniök ezeknek a települé-
seknek, hogy meg tudják teremteni azo-
kat az életkörülményeket, amelyeket pa-
rasztságunk már igényel, s a kisebb me-
zőgazdasági településeket gazdaságilag és
kulturálisan képesek vonzani.

gzeknek a településeknek egyes kér-
déseiről szeretnék még elmondani

egy pár gondolatot. Kétségtelen, hogy a
tanyákról betelepülő lakosság igénye még
a gazdatelek, amelynek nagysága 300
négyszögöl. Az is tény, hogy a mező-
gazdasági dolgozók nagyrésze még szin-
tén ezt a teleknagyságot tartja magának
kívánatosnak. Mindamellett igyekeznünk
kell a lakáskérdés olyan értelmű meg-
oldására, hogy ezekben a településekben
többszintes (2—4 szintes) lakóépületeket
építsünk a központban, ahol teljes köz-
művesítést tudunk biztosítani. Ma még
megfelelő lakás hiányában olyan embe-
rek is laknak gazdaportás telkeken, akik
szívesen laknának többszintes, teljesen
közművesített lakásokban, egyéb előnyö-
kért lemondva az állattartás előnyeiről.
Ez utóbb elmondottakat nem szabad fi-
gyelmen kívül hagynunk, a település-
testeket a legkisebb, a legszükségesebb
mértékben szabad növelni. Minden új
utcasor, amelyet létesítünk, újabb és
újabb villanyhálózat-építést, járdaépítést
és távlatban útburkolatépítést jelent, per-
sze mindezek fenntartását is számításba
kell venni. így szükségesnek tartom hang-
súlyozni, hogy az egyéb foglalkozásúak



lakáskérdése igen szoros összefüggésben gzzel a kis emlékeztető cikkel nem
van a mzőgazdasági dolgozók lakáskérdé- tudom az egész problémát felölel-
sével és az egészséges település terület- ni, de ez nem is volt szándékom. A ma-
felhasználásával. Tudatában vagyok an- gam részéről csak hozzá akartam járulni
nak. hogy ez a kérdés — mely szerintem egy fontos és aktuális probléma kérdései-
feltétlenül megoldásra vár — nem köny- nek felvetéséhez. Erről a témáról vitát
nyen megoldható. kell kialakítani; szóljanak hozzá az érde-

Az ilyen nagyságú település már bizo- k e l t e k é s a szakemberek. A vita kétség-
„ . , . , . , . . . .. , telenül megkönnyítené és elősegítené anyos fokú ipart is képvisel, a mezőgazda- . . . ., ,. . . . . . .6 problémák gyors tisztázását, hogy a tisz-

sági termékek tartósítása, raktározása t á z o t t a i a p e ivek flapján elindíthassuk azt
már elengedhetetlen feladatként jelent- a településtervező munkát, amely pa-
kezik, s így jön létre az ipar a település- rasztságunk életkörülményeinek meg-
ben. javítását célozza.*

Laár Árpád

• A szerkesztő bizottság megjegyzése:

A szerkesztő bizottság a fenti cikket vitaindítónak szánja, mert a benne felvetett kérdése-
ket Szolnok megye fejlődése szempontjából is igen fontosnak tartja. Azt kéri az olvasóktól,
mondják el véleményüket, hogy a magunk részéről ilyen módon járuljunk hozzá a kérdések
tisztázásához, a helyes elvek kialakításához.
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