
Szolnok megye villanyhálózatának fejlődése
a felszabadulástól napjainkig

Megyénkben először a megyeszékhelyen - Szolnokon - gyulladt ki a villany
1897-ben, ezt követte sorrendben Jászberény 1905-ben, majd Törókszentmiklós 1906-ban,
Karcag és Mezőtúr 1909-ben és Kisújszállás villamosítása 1912-ben.

Ezen időpontot követően egészen 1924-ig nem volt villamosítás a megyében.
A villamosításnak felszabadulás előtti időszakát csaknem kizárólag a tőkés gaz-

dálkodás haszonra való törekvése jellemezte. Elsősorban a nagy gyárak, ipartelepek
környékét villamosították, ahol viszonylag kevés beruházással nagy eredmény volt
elérhető, továbbá a nagybirtokok területén. Így Szolnok megye, mint ezidőben mező-
gazdasági jellegű megye, a villamosítás terén jelentősen hátramaradt. A felszabadulás
előtt az összes községeknek mindössze 470 o-a - számszerint 34 község - volt villa-
mosítva.

A felszabadulás után erőteljes ütemmel indult meg a villamosítás. Már a 3 éves
terv időszaka alatt 20 község, s az I. ötéves terv időszaka alatt további 13 község
jutott villanyfényhez.

A faluvillamosítás ütemére jellemzőként kell megemlíteni, hogy ezen nyolc esz-
tendő alatt megyénkben csaknem ugyanannyi község jutott villanyfényhez, mint a két
világháború közt két és fél évtized alatt.

Folyó évben befejeződött Jászágó község villamosítása, ezzel a megye összes
önálló települése villanyhoz jutott.

1947-től 1961-ig bezáróan a faluvillamosítás kapcsán megyénkben 133,9 km primer-
és 202,8 km szekunder- (közfogyasztást szolgáló) villanyhálózat épült ki, 6961 fogyasztó
lett bekapcsolva az enerigaellátásba. Ez az arány kedvezőnek mondható, ha figyelembe
vesszük azt a lényeges körülményt, hogy a felszabadulás előtt bekapcsolt községek-
nek csupán 50%-a volt 5000 lélekszámon aluli, a felszabadulás után bekapcsolt köz-
ségeknek pedig 91,6° o-a az 5000 lélekszámon aluli község.

(A felszabadulás óta kiépített hálózatok összesítőjét lásd 1. sz. táblázat.)
De szocialista rendünk azontúl, hogy felszámolta a faluvillamosítás terén fenn-

állott nagymérvű lemaradást, arról is gondoskodott, hogy már a villamosított városok
s községek további igényei a lehetőség határain belül a legmesszebbmenőkig kielégí-
tést nyerjenek. Ennek igazolására elegendő annyit megjegyezni, hogy a felszabadulás
óta megyénk különböző területén 541,4 km villanyhálózatbővítés történt, leszámítva
a faluvillamosítás kapcsán már kiépített szekunderhálózati hosszt.

Különösen erős ütemű volt a közfogyasztást szolgáló villanyhálózatbővítés 1957-től,
amikor a helyi tanácsok jelentős összegeket fordítottak községfejlesztési alapjukból
a közfogyasztást szolgáló hálózatok bővítésére.

(A 2. sz. táblázaton mutatjuk be a közfogyasztási hálózat alakulását.)
A megyében a villamosítás, helyesebben a közfogyasztást szolgáló hálózatok brí-
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vitése nem történt egyenletesen. Egyes területek aránylag magas ktépítettségi fokot
ertek el, ugyanakkor mások visszamaradtak.

Város, község megnevezése

-

Átlagon felüli kiépítettségű
területek

Kisújszállás
Mezőtúr
Kuncsorba
Átlagon aluli kiépitettségű

területek
Törökszentmiklós
Jásziadany
Jánoshida
Jászbolüogháza
Kungyalu

Szükséges
ke. hál. hossz.

1000 fm-ben

63,8
78,0

4,3

92,5
43,0
23,9
12,0

3,8

Ebből:
kiépítve
1000 fm

58,0
73,6

4,3

61,3
23,8
13,9
4,8
1,5

%

90,9
93,0

100,0

66,1
55,3
58,1
40,0
39,4

Megyénkben az áramszolgáltató vállalatok által végzett felmérések szerint 436,6
kilométer Kcu.ro&yasztast szolgáló villanyhálózat nincs még kiépítve a 15 éves távlati
lejioaest is tigyeiemoe véve.

A jovoüeni igenyeK igazságos kielégíthetésc érdekében feltétlenül szükséges a
különböző torrásoK összehangolása s a ^erunázások ellátottság szerinti szétosztása.

A rels/.aDaauias óta részint az uj haiozatBovitessel, taiuvmanioáitasaai üíwe-
függeiben, részint a meglévő hálósatok mentén öszesen 52127 fogyasztót kapcsoltak
be a/, áramellátásba. Különösen jelentősen emelkedett a községi togyasztók szám- és
százaléivaianya. Amíg a felszabadulás elótt a községek csak 38,570-át tették ki az ösz-
szcs fogyasztok szamának, jelenleg ez a százalékarány i6,3u/o-kal iobb. Ez egyrészt
összefügg a végrehajtott erós ütemű faluvillamositással, másrészt azzal, hogy a köz-
ségeK laKossága is ugyanolyan mértekben igényli a vilianyenergiaellátással járó elő-
nyöket, mint a városi dolgozok.

Viilanyvilágításba bekapcsolt fogyasztók számának és százalékarányának ala-
kulása:

összesen % Városokban % Községekben %

Lakásfogyasztók száma
a felszabadulás elótt 27 2ü0 100,0 16 768 61,5 10 512 38,5

Lakásíogyasztok száma
1961. évben 79 407 100,0 35 876 45,2 43 531 54,8

Nem érdektelen rámutatni arra sem., hogy alakult felszabadulás előttől napjainkig
az 1000 tm-re jutó fogyasztói csatlakozások száma városi, járási és megyei szinten.
(.Részletes adatait a 3. sz. táblázaton adjuk.)

A taDia^atDol kitűnően mind varo»i: mind községi viszonylatban jelentősen nőtt
az icoo lm hálózatra esó fogyasztói arány, bár a megye lakásállományát véve, a laká-
soknak eúdőszerint is 60,3%-a van csait az energiahálózatba bekapcsolva.

Ez hármas okkal magyarázható:
1. a meg nem villamosított területek lakásállomány kiesésével (érintett lakások

száma 22 500 db);
2. a meglevő hálózat mentén még be nem kapcsolt lakásállománnyal (érintett

lakások száma 30 917 db).
A rohamos fejlődéssel együtt járt a háztartási fajlagos villanyfogyasztás növeke-
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3. sz. táblázat.

LAKÁSFOGYASZTÓK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA

Városok összesen:

Járások összesen:

Szolnok megye összesen:

Kiépített ke. Bekapcsolt Kiépített ke. Bekapcsolt
hál. hossz 1000 lakásfogyasztók 1000 fm-re eső hál. hossz lOOOlakásfogyasztók 1000 fm-re eső
fm-ben felszab. száma fogy. szám fm-ben felszab. száma fogy. szám

előtt felszab, előtt felszab, előtt előtt 1961-ben 1961-ben
2 061-ben

325,3

316.8

642,1

16 768

10 512

27 280

51.5

33,2

42.5

508,2

878,1

1386,3

35 876

43 531

79,407

70,5

49,5

57,2

KÖZVILÁGÍTÁS ALAKULÁSA

4. sz. táblázat.

Varosok összesen-

Járásnik összesen:

Szolnok megye összesen:

Kiépített ke. Felszerelt 1000 fm háló-
hál, hossz 1000 közvil. lámpák zatra jutó
fm-ben felszab. száma db lámpasűrűség

előtt felszab, előtt i

325,3

316,8

642.1

3085

1507

4592

9,4

4,8

7.2

1961. évben
kiépített ke.
hálózati h.

1000 fm-ben

508,2

878.1

1386.3

Felszerelt 1000 fm háló-
közvil. lámpák zatra jutó

száma db lámpasűrűség

10 548

6 825

17 373

20,7

7,7

12,5



1. sz. táblázat.

SZOLNOK MEGYÉBEN FELSZABADULÁS ÓTA VÉGREHAJTOTT í'ALUVILLAMOSÍTÁS SORÁN KIÉPÍTETT HÁLÓZATOK
ÖSSZESÍTŐJE

Villamosított községek száma
(db)

Kiépített primér-
hálózati hossz

fm-ben

I. 3 éve.s terv idején
I. 5 éves terv idején
I. 5 éves terv idősza'ka óta villamo-

sított közs. száma
Villamosított zárt rendszerű telepü-

lések (Hunyadfalva, Csataszög,
K a rcag-Berekf ü rdő)
Szolnok megye összesen:

20
13

68 642
45 886

16 103

3 215
133 846

Szekunder hálózati
hossz

fm-ben

135 470
52 781

7 270

7 262
202 783

Faluvillamosítás
kapcsán bekapcsolt

lakásfogyasztók száma

4929
1690

172

170
6961

1000 fm
hálózatra esd
fogy. száma

36,3
32,0

23,5

23,5
34,3

2. sz. táblázat.

KÖZFOGV ASZTÁST SZOLGÁLÓ VILLANYHÁLÓZAT KIÉPÍTETTSÉGÉNEK ALAKULÁSA

Település
megnevezése

Városok ossz.:
Járások ossz.
Szolnok megye

összesen:

Kiépített
ke. hál.
hossz.

1000 fm
felszab. 1957. év

előtt végén

325,3 424,5
316,8 642,3*

642,1 1066,8

Külön-
bözet

S9.2
325.5

424.7

Átlagos évi
ke. hál. bőv.

hossza
1000 fm

7,6
25,0

32.6

Kiépített
ke. hál.

hossz.
1000 fm-ben
:. •!:—M év

végéig

83.7
235.8

319.5

Átlagos évi
ke. hál.

bőv. hossz.
1000 fm

27.9
78.6

106.5

Felsz-tól
napjainkig

kiép. ke. hál.
hossz.

1000 fm

508.2
378.1

1386.3

Különbözet
a felszab.
előttihez

viszonyítva

182,9
561,3

744,2

Átlagos évi
ke. hál.

bőv. hossz.
1000 fm-ben

10,8
33,0

43.8
*-gal megjelöltből faluvillamosítás k-'ipcsán kiépített kisfeszültségű hálózati hossz 202.8.



dése. Amíg közvetlen a felszabadulás előtt egy háztartás átlagos évi energiafelhasz-
nálása a megyében alig érte el az évi 38 kW-órát, néhány évvel a felszabadulás után
az energiafelhasználás már :i felszabadulás előttinek duplájára emelkedett, s azóta
is állandóan emelkedő.

Háztartási energiafogyasztás alakulása Szolnok megyében:
kW-óra %

.felszabadulás előtt
1952-ben
1954-ben
1959-ben
1961-ben

38
81
99

120
167

100,0
213,0
260,5
316,0
439,0

Az egy háztartásra jutó villamosenergiafelhasználás állandó és fokozatos emel-
kedése összefüggésben van a háztartások korszerűbb háztartási gépekkel való egyre
nagyobb ütemű ellátásával.

A fogyasztói csatlakozások számának fokozatos emelkedése egyrészt, másrészt
a háztartási éves kW energiafogyasztás ugrásszerű emelkedése a hálózat túlterhelt-
ségét eredményezték. Az áramszolgáltató vállalatok 1957. évi felmérése szerint a me-
gyéden 324,3 km hosszban kell vezetékkeresztmetszetnövelést végrehajíani a távlati
tejie^tes szerint várható igénynövekedést is Hgyeiemoe véve. üoooi lyui. év vegcig
az illetékes áramszolgáltató vállalatok 198,2 km hosszban végeztek hálózatátépítést,
illetve rekonstrukciós munkát.

Természetesen önmagában a vezetékrekonstrukciók nem oldották volna meg a
fokozatosan jelentkezett energiaigényeket. Elengedhetetlen volt új távvezetékek kiépí-
tése. Az érintett áramszolgáltató vállalatok a távlati fejlesztési tervvel összhangban
összesen 185,2 km távvezetéset építettek ki, mely révén a vezetékeknek energiaátviteli
teljcitőképessége 57 megawattal növekedett. Ha figyelembe vesszük, hogy a megye
19.JI. évi csúcsterhelése 20 megawatt volt, a kiépített nagyfeszültségű haiozat aual
biztosítható teljesítménynek ez csak 35",o-os leterheltségét eredményezi. Érdemes meg-
jegyezni, hogy a lakosság által fogyasztott energia az összenergiaszükségletnek 51,5%-át
teszi ki a megyében.

Fentiekből következően megyei viszonylatban az energiaátviteli teljesítőképesség
biztosított, tehát adott a lehetőség mind a kisfeszültségű hálózatok további bővítésére,
mind a fogyasztói csatlakozások szaporítására.

A villamosítás kérdése párhuzamos a települések közvilágításával, mely a köz-
világítási lámpahelyek évről évre történő növekedése ellenére sem tekinthető meg-
oldottnak megyénkben.

(A közvilágítás alakulásának részletezés a 4. sz. táblázaton.)
Bár táblázatból kitűnően az emelkedés számottevő, városi szinten még a normát

is meghaladó, a sűrűség községi szinten azonban még 1961. évben is alatia van az
előirt normának.

Elengedhetetlen azért községekben a közvilágítási hálózat sűrítése. Erre a község-
politikai tervek összeállításánál fokozott gonddal kell lenni.

1959-61. évek folyamán főként városokban rátértek a modern közvilágítási lámpa-
armaturák alkalmazására. Elsősorban a főútvonalak, s a városi főterek megvilágítá-
sára helyezték a súlyt. Az 1961. évi adatok szerint a megye 5 városában 420 fénycső-
armatúra szolgáltatja a szinte nappali fényt.

Megállapíthatjuk, hogy a megye villanyellátottsága a felszabadulás ideje óta
rohamosan fejlődött. Az igények azonban még korántsem nyertek kielégítést, ezért
a legközelebbi feladat a területi aránytalanságok felszámolása, s a modern város-
.képpel -összhangban álló környezet megteremtése. „ „ , , _ ,

ö J b D r Molnár Géza
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