
SZOLNOK MEGYE 1945^1965

Szolnok megye ipari fejlődése

A felszabadulás óta eltelt 20 év alatt iparunk, a szocialista mezőgazdaság, «
népgazdaság egyéb ágazataival együtt a jólét emelésének, az egész lakosság és

a népgazdaság igényei növekvő színvonalú kielégítésének forrásává, bázisává vált.
A tőkés gazdasági viszonyok között is elmaradottnak számító, ránk maradt ipari

elmaradottságok felszámolására tett intézkedések és annak következményei is a me-
gye gazdasági, s ennek következményeként társadalmi politikai arculatának megvál-
tozását eredményezték.

Az ipar fejlesztésében elért nagyszerű eredmények - melyek nagyságrendje meg-
haladja a megelőző 100 évben felmutatható megyei fejlődést - mint minden alkotás,
joggal váltanak ki büszkeséget, örömet, lelkesedést a megye dolgozóinak, lakossá-
gának körében. Különösen jól érzékelhető Szolnok megyében, hogy a szocialista ipa-
rosítás, a mezőgazdaság szocialista nagyüzemi útja a javuló élet- és munkakörülmé-
nyeket, az egyén boldogulását és a társadalom gazdagságát, az egzisztenciális biz-
tonságot, az általános műveltség emelkedését, a kultúra szüntelen növekvő színvona-
lát hordozzák magukon. Minőségi változások ezek az emberek sorsában, életkörül-
ményeiben, Szolnok megye gazdagságának és ezen belül iparának fejlődése meggyőző
cáfolata a. tőkés és földbirtokos osztály által sokat hangoztatott, s Szolnok megye és
az Alföld felszabadulás előtti elmaradottságát „igazolni" akaró, kedvelt érvének, a
„természetes szegénységnek".

Az elmúlt 20 év alatt még nem volt lehetséges a kapitalizmus minden követ-
kezményének, így az ipar aránytalan területi elhelyezkedésének a felszámolása. E
téren problémáink nem a mában, hanem a kapitalista múltban gyökereznek. A máho^
elvezető utat történelmileg rövid idő alatt tettük meg. Anyagi erőforrásaink - s
emellett még sok egyéb körülmény - az ipartelepítés, iparfejlesztés lehetőségeit be-
határolják. A megye székhelye - Szolnok - besorolást nyert azon 20 vidéki város közé,
amelyekben kormányzatunk vidéki ipartelepítési programját - a népgazdasági haté-
konyság fokozott érvényesítése és a koncentráltság mellett - megvalósítja.

A II. ötéves terv időszakára tervezett iparfejlesztés és ipartelepítési céljaink a
megvalósulás útján haladnak. Az ipar fejlődése megyénkben az utóbbi években meg-
gyorsult, tervszerűbbé, kiegyensúlyozottabbá vált. Előtérbe kerültek az iparfejlesztés
minőségi mutatói - a termékek fejlesztése, a gyártás korszerűsítése, a szervezettség
javítása. - Ezekre kell figyelmünket koncentrálni. A megyei ipar fejlődésében elcrt
eredmény nagy politikai és erkölcsi sikernek tekintendő, erőforrást jelent soronlévő
feladataink megoldásához.

A Szolnok megyei ipar fejlődésének eredményei különösen akkor szembetűnőek,
ha jelenlegi helyzetünket a felszabadulás előtti evekhez viszonyítva vizs-

gáljuk. Megyénk gazdasága akkor teljesen mezőgazdasági jellegű volt, az ipar ter-
melőerőinek színvonala, a technikai színvonal elmaradott volt. Magán viselte az or-
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szagos ipar területi elhelyezkedésének szélsőséges, budapesti összpontosításának követ-
kezményeit. Gyáriparról főleg az élelmiszeriparban, a mezőgazdasági termékek fel-
dolgozásánál beszélhetünk. Főképpen a malomipar a megye legrégebbi, s már akkot
is viszonylag fejlettnek mondható ága képviselte a gyáripart. Az iparban dolgozók,
az iparból élők döntő többsége az erősen konzerválódott kisiparban volt foglalkoz-
tatva. A gyáriparban is a kisüzem volt az uralkodó. A kisüzem, a kisipar, a kézmű-
ipari technika, a gazdasági konjunktúra és állandó bizonytalanság, az egységes profil
hiánya az üzemekben, a szűk piacot jelentő alacsonyszínvonalú fogyasztás, az ala-
csony bérszínvonal, a dolgozók kizsákmányolásának állandó fokozódása jellemezte a
megyei ipart.

A gyár jellegű ipar Szolnok megyei jelzőszámai iQ}8-ban (i):
Az ország

Mennyiségi gyáripara
Megnevezés egység Mennyiség %-ban

Ipartelepek száma 107 2,6
Szünetelő ipartelep 1 —
Teljesített üzemnap nap 28 588 —
Évi átlagos munkáslétszám fö 2 326 0.7
Munkások által teljesített munkanapok száma nap 755 000 0.9
Teljesített munkaórák száma 1000 óra 6 675 1,0
Kifizetett munkabér 1000 pengő 2 262 —
Egy munkás átlagos évi keresete Ft/fő 835 68
Erőgépek és v i l lamosmotorok tel jesí tőképessége H P 17 467 0,9
Termelés i ér ték M pengő 54,6 1,7

A termelés koncentrációjának alacsony színvonalát az egy ipartelepre jutó mun-
káslétszám rendkívül alacsony - 22 főnél kisebb - átlaga is mutatja. 1938-ban az átla-
gos évi munkáskereset 545 pengővel, kb. 40 százalékkal alacsonyabb, mint a Buda-
pesten fizetett éves munkás átlagbér. A megye gyáriparában dolgozó nők átlagos
száma 1938-ban 583 fő volt, az ország gyáriparában dolgozó nőknek csak 0,4 százaléka.
A megyében dolgozó munkások 1,6 százaléka volt nő-munkás.

A kisipar, kézműipar uralkodó helyzetére utal, hogy 1940-ben a kisiparosok száma
8595 fő volt s ipari tevékenység végzésérc 8367 természetes személy és 182 jogi személy
volt bejegyezve. (2).

A megye gazdaságában a félfeudális nagybirtok uralkodott, természetesen a poli-
tikában is. A kialakult monopóliumok és finánctőke a megye gazdaságán belül az
iparban is növelte befolyását, gazdasági hatalmát. A megyei bankok és hitelintézetek
a magyar finánctőke legnagyobb bankjainak érdekeltségébe tartoztak, így pl. a Hitel-
bank a Tiszavidéki Hitelintézetben, a Mezőtúri Általános Banknál, a Pesti Magyar
Kereskedelmi Bank a Szolnoki Hitelbanknál, a Kunszentmártoni Takarékpénztárnál,
az Angol-Magyar Bank a Szolnoki Magyar Bankban bírt tekintélyes tőkcérdckclt-
séggel. A legnagyobb finánctőkés csoportok a megye akkori iparvállalatait közvet-
lenül is kezükben tartották, mert pl. a Szolnoki Cukorgyárban a Pesti Magyar Keres-
kedelmi Bank 5,2 millió pengő tőkével, a Magyar Országos Központi Takarékpénz-
tár az első Törökszentmiklósi Gőzmalomban, a Lábassi Gépgyárban volt érdekelve.
Hatalmukat a közvetlen tőkeérdckeltscgen túl illusztrálja, hogy a bankok által folyó-
sított jelzálogos kölcsön (földbirtokra és egyéb ingatlanra) 1940-ben 21,4 millió pengőt
tett ki a megyében. A felsoroltak arra utalnak, hogy a megye felszabadulás előtti
gyáriparát a finánctőke uralma is jellemezte, s az a monopóliumok, magántőkesek
profitérdekeinek volt alárendelve. (3)

J^ felszabadulás előtti gyáripar helyzetét az egyes üzemek alapításának körül-
ményei, lassú fejlődésük, az alkalmazott technika színvonala is jellemzi. A

megye legrégebbi ipari üzeme az 1856-ban alapított Szolnoki MÁV Műhely. A fog-
lalkoztatott létszám az alapításkori mintegy no főről 1921-re 1200 főre emelkedik, majd
a gazdasági válság következtében 900 fő alá esik vissza. Csak a II. világháborúra
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készülés, a német vasúti hadigépezet szolgálatába állítás következtében emelkedik
az üzem létszáma. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank kezdeményezésére 1912-ben j
alapított Szolnoki Cukorgyár részvényeinek kb. fele a megyei földbirtokosok (báró
Urbán Gáspár, gróf Szapáry Gyula, Dr. Horthy Szabolcs és mások) kezében volt. Az
üzem idénymunkásait embertelenül kizsákmányolták, napi 12 órai munka mellett sem
haladta meg a napi kereset a 2 pengőt. A tőkés igazgató fix-fizetése a munkás havi
keresete 25-szöröse volt, emellett egyéb juttatásokban is részesült. Az üzemben elő-
állított cukor mennyisége kimagaslóan jó termés és kampány esetén sem haladta meg
a 2500 vagont.

A Szolnoki Papírgyár, a mai Tisza Cipőgyár, az 1930-as évek végén alapított
üzemek. A Szolnoki Papírgyár az 1936. évi üzembehelyezést követően többször jutott
csődbe. Először 1938-ban szüntette be működését. Máshol már kiselejtezett, leszerelt
és itt ismét üzembehelyezett gépekkel évi 3000 tonna papír-termelőképességgel ren-
delkezett. A háborús gazdálkodás éveiben érte el a napi papírtermelés a 15 tonnát.
A cseh Batta cég által létesített Martfűi Cipőgyár - telepítési helyének megválasztá-
sánál a kedvező természeti, földrajzi feltételek, a piac központjában való fekvés
mellett az olcsó munkaerő játszott döntő szerepet - viszonylag fejlett üzemi és mun-
kaszervezési körülmények között termelt. A háborús évek végér>-termelése napi 5-6
ezer pár lábbelire emelkedett.

Az építőanyag-gyártást a megyében a tégla- és cserépgyártás képviselte. A 40-es
évek elején 18 téglagyár működött. Ezek közül azonban csak 5 téglagyárban folyt gép-
pel a nyersgyártás, a felhasznált anyagot kézierővel termelték, a nyerstégla-gyártás is
kézi erővel történt. A téglaipar helyzetét alapvetően az határozta meg, hogy a megyé-
ben alig folyt építkezés, a falusi és városi lakosság létfenntartásáért küzdött, lakás-
viszonyainak javítására nem is gondolhatott. Az 1936. és 1938. évek között a lakószobák
száma a megyében mindössze 708-al szaporodott, a tiszta lakóház szaporulat pedig -
3 év alatt - 443 lakóház volt.

Számos kisebb malom mellett több, nagykapacitású, a belső piacon túl a kukő^ ,
piaci minőségi igények kielégítésére is képes malom volt a megyében - Törökszent-
miklós, Karcag, Szolnok, Mezőtúr, Kunszentmárton - amelyek termelése a megyei ipar
legnagyobb hányadát képviselte. A malmokat azonban kapacitásuk krónikus kihasz-
nálatlansága jellemezte, állandó nehézséggel küzdöttek, a villamosításban alig, az
anyagmozgatás-szállítás fejlesztésében semmit nem jutottak előre. A rö'nkfa feldolgo-
zásnak - a tiszai szállításra építve - Szolnokon volt ipari bázisa, ahol 3 ipartelepei
folyt a feldolgozás, fenyőfűrészáru gyártás.

A II. világháború időszakában a fasiszta Németország kezére játszották az Alföl-
dön, így Szolnok megyében is az olajkutatás jogát s ezzel a németek rátették kezüket
a föld méhének kincseire is.

A Szolnok megyében lévő ipar jelentéktelen nagyságára és lassú fejlődésére az
iparból élők számának, arányának alakulásából is következtethetünk. A megye terüle-
tén a kijáró dolgozókkal együtt 1938-ban az iparból élt a kereső és eltartott népesség
16,3 százaléka, 1941-ben 16,8 százaléka. A megye gyáriparában dolgozó munkások száma
az említett időszakban nem emelkedett, azonos volt. Az ipar helyzete, szerkezete a fel-
szabadulásig alig változott. A háborús konjunktúra a haditermelés szolgálatába állí-
totta a megye iparát, fokozódott a kizsákmányolás, növekedett a fasiszta üzemi kato-
nai parancsnokok terrorja, segítségükkel a tőkések profitja.

TV/t cgyénkben a felszabadulás elmaradott, alacsony színvonalú ipart, a vissza-
vonuló fasiszták által leszerelt gyárakat, kiürített nyersanyag és üzemanyag

raktárakat, szétzilált gazdaságot talált. Az örökség megyénkben is a németek által
kifosztott ipari üzem, számbelileg, technikailag elmaradott ipar volt. A felszabadító
szovjet hadsereg támogatásával, a Magyar Kommunista Párt útmutatásait követve az
ipari munkások lelkesedéssel, áldozatok vállalására készen feszitett mupkáyal dolgoz-
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tak azon, hogy nyersanyagot szerezzenek, az elhurcolt felszereléseket felkutassák, a
hiányzókat pótolják, a gyárak megkezdjék a termelést, ipari terméket kapjon a lakosság,
megélhessen a munkásember. A lelkesedés, az alkotás lángoló kedvé, a jövőbe vetett
hit és bizakodás indította a Szolnoki Papírgyár dolgozóit arra, hogy a város felsza-
badulását követően rövid idő alatt villamosáram-fejlesztő telepüket üzembehelyezték,
áramot szolgáltattak a városi hálózatba.

Már ebben az időszakban megkezdődött a munkások harca az üzem- és gyár-
tulajdonosokkal, akik halogatással, spekulatív eszközökkel igyekeztek fékezni az ipar-
telepeken a munka megindulását. 1946-ban a megyében lévő ni ipartelep közül még
28-ban szünetelt a termelés, a teljesített üzemnapok száma csak 67 százaléka volt az
1938. évinek.

A megyei gyáripar főbb adatai 11)^-1940-46. években (4):
Erőgépek

„ Ipartelepek Szünetelő E v i a l l a g ° s teljesítő Termelési
E v száma ipartelep munkasiet- képessége érték

szám L E

1938 107 1 2326 17 467 54,6 mil l . pengő
1940 105 2 2327
1946 111 28 3827 16 911 59,1 mil l . for int

Az üzemek államosítása gyors és gyökeres változásokat hozott. A 3 éves terv, a
tervgazdálkodás bevezetése, a szocializmus útjára térés első eredményeként 1949-ben
a megyei ipar már többet termelt, több munkáskezet foglalkoztatott, mint bármikor
azelőtt. Befejeződött az üzemek helyreállítása, kezdetét vette megyénkben is a szo-
cialista iparosítás. Már a felszabadulást követő első időben kibontotta zászlaját a
kisiparosok és alkalmazottaik körében a kisipari szövetkezeti mozgalom - Kisújszállás,
Mezőtúr városokban - s napjainkig a magánkisiparosok nagy többsége választotta
a kollektív, közös tervszerű termelést, a szövetkezés nyújtotta előnyöket. A szövet-
kezeti kisipar napjainkig a megye szocialista iparának számottevő részévé fejlődött.

Az ipar fejlesztésének fő forrása megyénkben is a központi alapokból biztosított
beruházás volt. Ezen felül a tanácsi szervek is számottevő anyagi eszközöket fordí-
tottak az állami helyiipar fejlesztésére. A megye területén eszközölt összes beruhá-
zásból az 1. ötéves terv időszakában 20 százalék, a II. 3 éves terv időszakában mint-
egy 30 százalék, a II. ötéves terv eddigi szakaszában kb. 40 százalék jutott az ipar
fejlesztésére.

Szolnok megyében a teljesített és abból az ipar fejlesztésére fordított
beruházások főbb jelzőszámai (•>):

Az összes
teljesi- Ebből Az összes teljesített beruházásból

E v tett beru - a z iparban építőiparban építésre gépesítésre egyéb
házas iOOO Ft-ban %

1951—55
1956—57
1958—60
1961
1962
1963
1964

1280
391,4

2017,2
1292
1484
1592
1866

251
109,3
619,6
331,6
410,7
461
914,3

22,1
1,7

17,9
3,2
8,9
6.9
7,2

65,1
46,7
47.2
64,5
57.5
40,0

15,8
18,9
37,5
21,2
33,4
50,5

19,1
34,4
15,3
14,3

9,1
9,5

Az állami beruházásokból több új üzem épült, a tanácsok nagyszámú helyiipari
vállalatot alapítottak. Az I. ötéves terv időszaka alatt létesült a jászberényi Aprító-
gépgyár, a Jászberényi Hűtőgépgyár, Szolnokon pedig a Tiszamenti Vegyiművek, a
Tisza Bútorgyár, a Szolnoki Tejüzem, a Szalmacellulóz gyár, a Mezőgazdasági Gép-
javító Vállalat, A tanácsok 39 helyiipari vállalatot hoztak létre, 63 ipari szövetkezet



alakult. A II. 3 éves terv időszakában lett telepítve az Állati Fehérje feldolgozó Üzem,
a jászberényi és szolnoki Kenyérgyár, megkezdődött a Tiszamenti Vegyiművek bőví-
tése. Szolnokra települt az Alföld térségében kőolaj és földgázkutatást. kitermelést
végző vállalatok központja. A II. ötéves terv időszakában új üzemrészek, gyáregysé-
gek telepítése mellett - a Tiszamenti Vegyiművek új kénsavgyárai és szuperfoszfát
üzeme, a Finommechanikai Vállalat Törökszentmiklósi Gyáregysége - a meglévő régi
és új iparvállalatok, gyártelepek rekonstrukciós jellegű bővítése is előtérbe került s
ar, iparfejlesztés előnyös módjának bizonyult. Fejlesztettük, korszerűsítettük a Tisza
Cipőgyárat, a Törökszentmiklósi Baromfifeldolgozó Vállalatot, gépi technika, de
üzemi termelőterület vonatkozásában is a Szolnoki Járműjavító ÜV-ot, s jelentős anyagi-
műszaki eszközök felhasználásával bővül a Tiszamenti Vegyiművek, az Országos
Papíripari Vállalat Szolnoki Gyáregysége, a Cukorgyár, a Mezőgazdasági Gépjavító
Vállalat, a Tisza Bútoripari Vállalat szolnoki Gyáregysége. A jelenleg folyamatban
lévő nagyobb ipari beruházások a Tiszamenti Vegyiművek szuperfoszfát üzemének
bővítése, a Papírgyár cellulóz üzemének bővítése és új gépegység telepítése a papír-
gyártásnál, a Tisza Bútorgyár fejlesztése. Karcagon új kenyérgyár építése kezdődött
meg. Megyénkben alig van olyan állami vállalat, gyáregység, ahol ne volna folya-
matban, vagy előkészítés alatt rekonstrukciós jellegű, vagy üzembővítés vonatkozá-
sában fejlesztési feladat.

Állami ipari és építőipari vállalatok, szövetkezetek száma 1964. január i-én (6):

Megyei székhelyű vállalatok,
Iparág kisipari szövetkezetek

száma telepeinek száma

Minisztériumi iparTanácsi ipar
Szövetkezeti ipar
Minisztériumi építőipar
Tanácsi építőipar
Építőipari szövetkezet
Tanácsi szolgáltató vállalat
Háziipari szövetkezet

11
18
54

1
2

11
13

9

61
176
269

A felsoroltakon kívül más megyei székhelyű állami iparvállalatoknak 40 ipartelepe,
gyáregysége van Szolnok megyében.

A lakosság részére végzett javító és szolgáltató ipari tevékenységben fontos
helyet tölt be - különösen járásokban, községekben - a magánkisipar. A magánkis-
iparosok száma hullámzó, 19^-ben 3586, 1960-ban 31̂ 4, 196̂  január i-én 2608 magán-
kisiparos volt a megyében. A kisiparosok valamivel több mint 50 százaléka, mintegy
1380 fő járásokban dolgozik, főleg olyan területen és ágazatokban, ahol a szocialista
helyiipar javító és szolgáltató hálózata nincs kiépülve.

A megye gazdaságában az ipar súlyának növekedését mutatja, hogy 1960-ban
a megyében élő összes keresők 26,8 százaléka dolgozott az iparban, építő-

iparban az 1949. évi 13,6 százalékkal szemben. (7.) A II. ötéves terv első négy évében
az iparban foglalkoztatottak száma további, mintegy 3000 fővel emelkedett. A megyei
székhelyű állami iparvállalatoknál a munkásállományban dolgozó nők száma meg-
haladja a 4000-et.

A megyei székhelyű szocialista iparban és építőiparban foglalkoztatott munkások
átlagos állományi létszáma (8):

1950 1955 1960 1962 1964

Minisztériumi ipar
Állami helyiipar
Szövetkezeti ipar
Állami építőipar
Szövetkezeti építőipar

4 849
346
476

2 080
460

7 776
1 940
2 505
1 250

505

14 102
2 151
3 275
2 980

718

15 737
2188
3 394
2 739

703

17 960
2 350
6 500
2 938
1233
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A megyei szocialista ipart a termelés növekedésének erőteljes üteme jellemzi.
Az ellenforradalom okozta törést, visszaesést viszonylag gyorsan pótoltuk. Üzemeink
népgazdasági jelentősége is növekedik, mert több fontos termékből az országos ter-
melés jelentős hányadát állítják elő. Az I. ötéves terv időszakában a minisztériumok
irányítása alá tartozó iparvállalatok teljes termelése, mintegy 2,4-szeresére, az állami
belyiipari vállalatok termelése 2-szeresére, a szövetkezeti ipar termelése több mint
10-s/xresére emelkedett. Az 1958-60-as években, vagyis a II. 3 éves terv időszakában
&.: ipari termelés 38,6 százalékkal nőtt. A II. ötéves terv első négy évében a termelés
növekedése 46 százalékos volt. A terv időszakában azzal számolunk, hogy a minisz-
tériumi iparvállalatok termelésének növekedése megközelíti a 60 százalékot, a tanács
irányítása alá tartozó ipar és a szövetkezeti ipar termelésének színvonala meghaladja
az eredetileg tervezett 35-36 százalékot. A lakosság részére végzett javító-szolgáltató
tevékenység volumene közel 2-szcresére emelkedik s különösen nagy mértékű a fel-
futás a lakosság részére eszközölt gépkocsijavításban, rádió, televízió-javításban a
kislakásépítési tevékenység területén. A megyében lévő ipari, üzemek egyes termé-
kekből az országos termelés növekvő hányadát állítják elő: kénsavból, szuper fosz-
fát műtrágyából, földgázból az országos termelés 40-60 százalékát. A 20 százalékot
eléri, vagy meghaladja a megyei ipar részesedése a szulfít-cellulóz, bőrlábbeli, fenyö-
jürcszáru-termékekből. Cukorból, vágott baromfiból, égetett téglából, kőolajból, vasúti
kocsi- és mozdonyjavításból részesedésünk meghaladja a 10 százalékot. A háztartási
hűtőgépek gyártását hazánkban a jászberényi Hűtőgépgyár végzi, az ország kereske-
delmi hűtőgép-termelésének nagyobb hányada ugyanezen vállalat ipartelepeire esik.

Fontosabb cikkek termelése a megyei iparban

Termék
Földgáz
Kőolaj
Kénsav
Hűtőszekrény
Égetett tégla
Szulfltcellulóz
Vágottbaromfi
Péksütemény

Mértékegység
1009 m3

to
to
d b

mill d b
to
to

M db

1958
100
100
101
100
117
114
137
100

1960
430
395
120

1700
166
184
170
135

11964

3100
1280

335

Index: 1955 == IOO

1964—61 %-ában
2200

215.2
270.1

140-szeres 582.9
174
272
360
148

107
138,5
165,3
110

Az ipar szerkezetében bekövetkezett változások is jelentősek. Űj iparág megyénk-
ben a gépgyártás, a szervetlen vegyipar, a kőolajbányászat, bővül az előállított ter-
mékek köre. Az utóbbi években több új ipari termék gyártását vezették be az ipari
üzemekben, így pl. vegyipari gépek, gumitalp-lemez, híradástechnikai berendezések,
műanyag-feldolgozás, keveréktakarmány stb.

Termelési érték alapján számítva a minisztériumi irányítás alá tartozó iparvál-
lalat, gyáregységek, telephelyek adják a megyei ipar termelési értékének 84 százalé-
kát, a tanácsi és szövetkezeti ipar kb. azonos arányban részesedik értékben az elő-
állított termékekből. Az összes iparban foglalkoztatottakat figyelembe véve a minisz-
tériumi iparban dolgozók 69 százaléka, a tanácsi iparvállalatoknál 9,3 százaléka, a
szövetkezeti iparban 21,7 százaléka dolgozik. A főbb iparcsoportokat vizsgálva a
nehéziparban a foglalkoztatottak 53,6 százaléka, a könnyűiparban 29,4 százaléka, az
élelmiszeriparban 17 százaléka helyezkedik el. A felszabadulás előtti helyzethez képest
- amikor a megyében lévő ipar csaknem kizárólag Szolnokra összpontosult - az ipar
területi elhelyezkedése változott a megyében. Különösen a jászberényi ipartelepítés
eredményezett jelentős eltolódást, ez mellett Törökszentmiklós, Karcag, Mezőtúr,
Martfű és Kisújszállás városokban eszközölt fejlesztés növelte a vidéken elhelyezke-
dő ipar hányadát.

Az ipari munkáslétszámból 1955-ben Szolnokon 37,1 százalék, vidéken 62,9 száza-
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A Tiszamenti Vegyiművek építkezése

lcka dolgozik. Az utóbbi időben az iparban foglalkoztatottak száma ismét Szolnok
városban növekedik nagyobb ütemben.

JTőleg a II. ötéves terv időszakában került előtérbe az ipari termelés minőségi
oldalának, fejlesztése, a termelőerők általános fejlődése, az ipari termelés

műszaki kultúrájának emelése alapján. Ebben az időszakban pl. a minisztériumi ipar-
vállalatoknál az állóeszközök bruttó értéke közel megkétszereződött. Az állami ipar
villamosenergia-felhasználása a II. ötéves terv első négy évében mintegy 40 százalék-
kal emelkedett, a technológiai célokra felhasznált villamosenergia mennyisége is ezt
megközelítő mértékben. A munkások növekvő számban tesznek szert szakképzettségre,
1959-ben a munkások 41,4 százaléka, 1964-ben közel 50 százaléka volt már szakmunkás
az állami iparban. Egyre nagyobb számban dolgoznak ipari üzemeinkben mérnökök,
technikusok, általában jellemző a műszaki alkalmazottak számának emelkedése. A
legutóbbi 4 évben a műszaki alkalmazottak átlagos állományi létszáma több mint
200-al emelkedett, a megye szocialista iparában dolgozó mérnökök, technikusok
száma meghaladja a 2200 főt. Évente több mint 4000 ipari munkás vesz részt szakmai
továbbképző tanfolyamon.

A törekvés egyre általánosabbá válik arra, hogy emelkedjék a termelés műszaki
kultúrája, fejlesszék az alkalmazott gyártási technológiát, javuljon a termelő beren-
dezések kihasználása, a gyártás és munkaszervezés színvonala. Emelkedik a munka
technikai felszereltségének színvonala, nő a gépi munka aránya. Több üzemben -
közepes és nagyszériáknál - a szalagszerű folyamatos gyártás és szerelés megszerve-
zésére törekednek. Történtek lépések pl. a forgácsolás nélküli vas- és fémmegmun-
kálás bevezetésére, a festés korszerűsítésére (elektrosztatikus festékszórás, melegfesték-
szórás) a hegesztés, lángvágás automatizálására. Egyre több üzem kollektívája kíséri
figyelemmel az előállított termék világszínvonalát, arra törekedve, hogy terméküket
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a legkedvezőbb anyag- és munkaráfordítással legfejlettebb technológiával állítsák
elő, s olyan termékeket gyártsanak, amelyek tartósak, műszaki jellemzőik kiemelke-
dőek, magas funkcionális hatásfokuk és teljesítményük, kedvező ráfordításokkal, gaz-
daságosan üzemeltethetők.

A termelési aktivitás magas foka jellemzi az üzemek munkásait, mérnökeit, tech-
nikusait, közgazdászait, az ügyvitel, számvitel dolgozóit. Ez a szocialista munkaver-
seny méreteiben és az újítómozgalom eredményeiben, sikereiben is kifejezésre jut. A
magasfokú politikai termelési aktivitást jellemzi, hogy a brigádban dolgozó termelési
szervezetek, kollektívák mintegy 50 százaléka küzd a szocialista brigád címért, s
1964-ben több mint 100 üzemrész, szalag, nagyobb termelési egység is célul tűzte a
szocialista cím elnyerését. Napjainkban egyre több dolgozó kapcsolódik be a felsza-
badulásunk 20. évfordulója tiszteletére rendezett szocialista munkaversenybe.

Megyénk iparában is iparpolitikánk sarkalatos kérdése, az ipar termelőerői fej-
lesztésének legfőbb meghatározó elve a munka termelékenységének emelkedése lett.
A termelékenység emelkedő tendenciát mutat a megyei iparban, ennek következté-
ben a gazdaságosság, jövedelmezőség mutatói is javulnak. Az I. ötéves terv idősza-
kában a munka termelékenysége - az 1 ipari munkásra eső termelési értéket véve
alapul - az 1950. évinek több mint másfélszeresére emelkedett. 1956-ban az ellenfor-
radalom romboló hatásaként közel 10 százalékos volt a visszaesés, a II. három éves
terv idején a termelékenység emelkedése valamivel több mint 10 százalék volt. A
II ötéves terv kezdeti időszakában a termelékenység emelkedésének üteme meggyor-
sul" s az 1961-62. években az előírt termelékenységi mutatók teljesítése és túlteljesítése
váll: jellemzővé. E két évben elért termelésnövekedés 74 százalékban termelékenység
emelkedéséből származik. Néhány termék korszerűségi foka eléri, vagy megközelíti a
világszínvonalat és bővül azon termékek köre, amelyeknél a ráfordítások volumene
elfogadható mértékben csökken. A Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár Törökszent-
miklósi Gyáregységében gyártott palántaültető-gép valamennyi lényeges paraméter
tekintetében (kiszolgáló személyzet száma, sorok száma, a gyártmány súlya, óratelje-
sítmény) eléri a jelenleg ismert külföldi gyártmányok színvonalát. Ugyanez mond-
ható a Hűtőgépgyár termékei többségének színvonaláról is. A 120 literes Lehel hűtő-
szekrény paraméretei jobbak a hasonló külföldi gyártmányoknál, bár élőmunka-
ráfordítása még magasabb, mint a világszínvonal. A Tiszamenti Vegyiművekben a
kénsavgyártásnál a fajlagos kénfelhasználás mutatója jelentősen csökken, a szuper-
foszfát termelésénél a foszfát feltárási hatásfok megközelítette a világszínvonalat. Az
Aprítógépgyárban gyártott ún. 10-es törő, súly és teljesítmény tekintetében világszín-
vonalon áll, az üzemeltetéshez igénybevett villamosenergia igény vonatkozásában attól
ugyan még elmarad. A gumikeverő hengerműnél a hengermű a helyszükséglet kivéte-
lével valamennyi paraméterében eléri a világszínvonalat. A munka termelékenysé-
gének kedvező alakulására is utal több kedvező irányban alakuló műszaki-gazdasági
mutató, amelyekből megállapítható pl. a bőrtalpú cipők részarányának csökkenése, a
ccllulózgyártásnál az I. osztályú termelés részarányának emelkedése, a hidraulikus
préssel ragasztott bútorfelület részarányának alakulása.

Az ipari termelést jellemző minőségi vonatkozású feladatok vonatkozásában az
előrehaladást nem tartjuk kielégítőnek. A termelés növekedésének forrását vizsgálva,
a legutóbbi 15 esztendőben az a létszámnövekedésből származott, bár a munka ter-
melékenysége, mintegy 2-szeresére emelkedett, a termelésnövekedésből származó hányad
az 50 százalék körül mozog. Pl. a megye szocialista iparának termelése az I. ötéves
terv idején 231,7 százalékkal emelkedett, a munkáslétszám 117,4 százalékos, az 1 mun-
kásra eső termelési érték alig valamivel több mint 50 százalékos emelkedése mellett,
libben az időszakban a termelékenység emelkedéséből a termésnövekedésnek mint-
tgy 56 százaléka származott. A II. 3 éves terv éveiben a teljes termelés 38,6 százalék-
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kai emelkedett, a munka termelékenysége csak 10,4 százalékkal, termelékenység emel-
kedéséből származott a termelés növekedés 28 százaléka. A II. ötéves terv eddigi
4 évében a 46 százalékos termelés emelkedésének mintegy 52 százalékban volt forrása
a munka termelékenysége. E tapasztalatok joggal nyugtalanító tendenciaként foghatók
fel. Nem az objektív követelmények kielégítésének irányába mutat a fejlődés. Azért
is kritikus szemmel kell vizsgálni a jelenségeket, mert az ipari üzemek a feltételek
javulása mellett sem teljesítik a termelékenységi szintre vonatkozó kötelező terv-
mutatóikat.

[V/f ég nem realizálódtak a termelékenység emelése szempontjából kedvezővé váló
olyan feltételek, mint a termelés egységére jutó állóeszköz-állomány gyorsuló

ütemű növekedése, a villamosenergia ipari felhasználásának növekedése. Az említett
körülmények arra utalnak, hogy a termelés egységére eső állóeszköz holtmunka-ráfor-
dítás a megyei iparban növekedik, az élőmunka-ráfordítás azonban ennél kisebb
arányban csökken. A technológiai színvonal emelését célzó fejlesztési tervek évről
évre kidolgozást nyernek az üzemekben. A műszaki gazdasági szakemberek száma is
gyarapodik, amitől a termelékenység emelését közvetlenül befolyásoló tervező, szer-
vc/.ö, irányító, elemző munka hatékonyságának emelkedését joggal el lehet várni. A
megye iparvállalatainak nagyrészét érintette a vállalati átszervezés, összevonás, amely
a termelőerők koncentrálásának, a profiltisztításnak, a vállalatokon belüli szakosí-
tásnak, a produktív és improduktív létszámarány javításának lehetőségét teremtette meg.

A munka termelékenysége nem kielégítő alakulásának okai üzemenként általá-
ban eltérőek, sajátos, speciális helyzetekkel, jelenségekkel függenek össze. Össze-
foglalóan ezek közé sorolható egyes üzemekben a technikai ellátottság viszonylag ala-
csony foka, a meglévő technika kihasználatlansága és ennek következtében a kézi
munka magas aránya, az alkalmazott technológiák fejlesztésének elhanyagolása, álta-

A szolnoki olajlaboratóriumban
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Iában a műszaki fejlesztési tevékenység alacsony hatásfoka, a folyamatos normázásl
tevékenység hiánya az anyag-, energia- és a munkaráfordítások tekintetében, a mun-
kaügyi tevékenység műszaki megalapozatlansága, felszínessége. Az üzemek egyrészé-
ben tapasztalható a pazarlás a munkaerővel, a szervezettség alacsony színvonala.

í^rdemes, ha röviden is utalni néhány iparág helyzetére, a megyei iparban elfog-
lalt helyére. A legfiatalabb és legyorsabban fejlődő ágazata iparunknak a

nehézipar. A Tiszamenti Vegyiművek fejlesztésével nyer megoldást a hazai kénsav,
foszfor, műtrágya, festékanyag és mosószer termelés fejlesztésének, bővítésének jelen-
tős része. Az üzem fejlesztése a szocialista országokkal való együttműködés alapján
történik. Az üzembehelyezett új kénsavgyárakat a szabadba telepítik, a gazdaságos-
ság célkitűzései ezáltal is érvényre jutnak. A Tiszamenti Vegyiművek fejlesztésének
eredményeképpen a vállalat állóeszközeinek állománya négy és félszeresére, az üzem
termelése öt és félszeresére, tonnamennyiségben 12-szeresére emelkedik. A Tiszamenti
Vegyiművek fejlesztésénél a korszerű iparfejlesztési elveket tnaradék nélkül érvénye-
sítjük, így a már meglévő ipartelep előnyét, a már meglévő alapanyag-bázist, a fo-
gyasztó terület centrumába történő telepítési elveket. Számolunk azzal, hogy a kül-
földi nyersanyag fogadása tekintetében a határállomáshoz közel eső, már meglévő
ipartelepről van szó, s a nagymennyiségű vízszükségletet gazdaságosan tudjuk bizto-
sítani. Á bővítésnél belépő új üzemeket a korszerű, világszínvonalnak megfelelő ráfor-
dítások'és technológiák jellemzik. A kénsavüzemek kénalapon működnek, folyamat-
szabályozó automatikával ellátott üzemek. A Porfestéküzem pl. teljese?! zárt rend-
szerű anyagvezetéssel, automatikus szabályozással • épül. A mosópor-gyár ún. porlasz-
tásos szárítású, csomagoló automatával működő, világszínvonalon álló technológiával
valósul'meg.

Az alföldi kőolaj- és földgázkutatás, kitermelés központja Szolnokon van, az
ország 93 000 négyzetkilométer területéből 65 000 négyzetkilométeren végeznek e vál-
lalatok kutatást és feltárást, valamint kitermelő tevékenységet. Az 1964. évben eszkö-
zölt kutató és feltáró fúrás hossza kb. ötszöröse volt az 1957. évinek. A kutató tevé-
kenység eredményeként néhány év alatt 40-szeresére növekedett az Alföldön feltárt
szénhidrogén-készlet. Megkezdték a turbinafúrás alkalmazását, valamint a mélyebb
4-5000 méter mélységben fekvő rétegek kutatását. A kőolaj- és földgáz-kitermelési
tevékenység is gyors ütemben nő. A földgáztermelés volumene 1965-ben megközelíti
a;; 1 milliárd köbmétert. Egyik legjelentősebb eredmény, hogy megyorsult a földgáz-
felhasználást szolgáló berendezések, a földgáz üzemek, távvezetékek építése, a me-
gyénket átszelő alföldi földgáz-vezeték megépítése. A Szolnok-Budapest között meg-
épített földgáz-vezetéken a Szolnok melletti gázkutak már földgázt szállítanak Buda-
pest részére, amellett Szolnok várost is ellátják.

A megyében 16 vas- és gépipari üzem, gyáregység, illetve kisipari termelőszövet-
kezet van. Ezekben gyengeáramú berendezéseket, mezőgazdasági gépeket, cikkeket
és félnehéz vasszerkezeteket, tartós fogyasztási, illetve háztartási gépeket, cikkeket
gyártanak. A megye egyedi gépgyára a Jászberényi Aprítógépgyár vegyipari, építő-
anyagipari, élelmiszeripari, konzervipari gépeket, gyárberendezéseket állít elő. Az üzem
jelentős bővítésének előkészíétse van folyamatban - a szovjet-magyar vegyipari gép-
gyártásra vonatkozó fejlesztési program keretében - ennek eredményeként a vegyipari
gépgyártás 2-szeresére emelkedett.

A könnyűipar legjelentősebb üzemei:,a Tisza Cipőgyár, az Országos Papíripari
Vállalat Szolnoki Gyáregysége, a Tisza Bútoripari Vállalat Szolnoki Üzeme, a Megyei
Tanács Jászberényi Bútoripari Vállalata, a Kisújszállási Faipari Vállalat. A Megyei
Tanács irányítása alá 2 ruházati vállalat is tartozik. Mintegy 20 kisipari szövetkezet
gyárt textil és bőrruházati termékeket. A Tisza Cipőgyárban a munka termelékeny-
ségének emelése, a minőség javítása, bel- és külkereskedelem igényeinek maradékta-
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ian kielégítése a tő célkitűzés. Ezek megvalósítását szolgálják a kísérleti műhely lét-
rehozása, a ragasztásos technológia bevezetése, a lábbelik talplefejtési szilárdságának
emelése. Az elmúlt 3 évben mintegy 18 régi technológiát korszerűsítettek s mintegy
17 új technológiát vezettek be.

A Papírgyárban a cellulózgyártás alapanyaga a rizs- és búzaszalma. Ez az ország
első szalma alapanyagú cellulóz-üzeme. Kísérletek is folynak az üzemben szudáni
fűből, cirokból, fűrészporból cellulóz előállítására. A cellulózgyár eredeti kapacitá-
sát - nagyobb részt a technológia fejlesztésével - kétszeresére emelték.

A megye fa- és bútoripara háló és konyhabútort, kisebb mennyiségben kárpito-
zotc bútort és gyermekjátékot gyárt. A bútoripari termékek festett, fényezett, dör-
zsölt és műanyagbevonatú kivitelben készülnek. Ez évben már nagy sorozatban állí-
tanak elő lakköntő géppel és műanyaglakk-bevonattal fényezett bútort. A korszerű
módon kikészített bútorfelület részaránya már meghaladja az 50 százalékot, a hidrau-
likus géppel ragasztott bútorfelület részaránya mintegy 40 százalékos. A ruházati
ipari termelés célja a választék bővítése, a helyi tájjellegű igények kielégítése, a
lakosság részére végzett méretes készárú termelése.

A megye élelmiszeripara a mezőgazdaság szocialista átszervezésével került az
anyagellátás tekintetében biztonságos helyzetbe. Az élelmiszeripart, a cukorgyártás,
r. baromfifeldolgozás, malomipar, tejipar, húsfeldolgozás és sütőipar képviseli. A
termékek egyrésze a megye lakosságának igényét elégíti ki, de jelentős mennyiségű
termék kerül az országos ellátás és a külkereskedelem céljaira. Az élelmiszeripari
kapacitás bővítése és a gyártás fejlesztése érdekében jelentős beruházásokat eszköz-
lünk. A malomiparban befejeződött a teljes villamosítás, a legnagyobb malmokban
a pneumatikus szállítást bevezették, a rizsfeldolgozás, rizshántolás is korszerűsítésre
került. A Szolnoki Cukorgyárban a feldolgozó kapacitás bővítése, diffúziós eljárás
bevezetése, a cukorkihozatal javítása szerepel a rekonstrukció céljaiban. A baromfi-
feldolgozásnál rátértünk a feldolgozás szalagosítására, megkezdtük a hűtő kapacitás
bővítését. A sütőiparban a kiskapacitású sütőüzemek leállítása mellett nagykapacitású
kenyérgyárak telepítése kezdődött meg. Emellett a választék bővítése is fontos célki-
tűzés. Kisebb kapacitású leállított malmokban takarmánykeverék-gyártó üzemek léte-
sítése van soron, 1965-ben közel 100 000 to. keveréktakarmányt állítunk ezekben elő.

A megyei ipar nemzetközi kapcsolatai is bővültek. Külkereskedelmi aktivitásunk
a megyei ipar export-tevékenységére is kihat. Napjainkban a külkereskedelmi célokat
szolgáló termelés élénkülése a jellemző. A megyei ipar termelési értékének mintegy
14-15 százaléka szolgál külkereskedelmi célokat. Szállítunk a megyéből külföldre
gépeket, lábbelit, vágottbaromfit, feldolgozott tojást, vajat, kénsavat, háziipari ter-
mékeket. A megye iparvállalatai által gyártott termékek eljutnak a világ minden
részére. Kénsavat szállítottunk pl. Bulgáriába, Romániába, Jugoszláviába. Az Aprí-
tógépgyár a Szovjetunióba, Lengyelországba, Csehszlovákiába, Bulgáriába, Jugoszlá-
viába, Görögországba, Finnországba, Iránba szállított élelmiszeripari gépeket. Leg-
jelentősebb a Tisza Cipőgyár export-tevékenysége, ahonnan a baráti, szocialista orszá-
gok mellett a Német Szövetségi Köztársaságba, Angliába, több afrikai országba, dél-
amerikai országokba, Ausztráliába, az Egyesült Államokba - az utóbbi években
mintegy 50 országba - szállítottak termékeket. Baromfiiparunk termékei a Csehszlo-
vák Szocialista Köztársaságba, a Német Demokratikus Köztársaságba, Olaszországba,
az NSZK-ba jutnak cl. A fokozódó export-tevékenység jelentős feladatok elé állítja
a ,, megyei ipart.

A z 'Par fejlődése együtt/ár az egész lakosság, az ipari munkások és alkalmazot-
tak életkörülményeinek állandó javulásával. Egyik átfogó mutatója ennek az

egy keresőre jutó eltartottak számának csökkenése. 1960-ban a 100 aktív keresőre jutó
eltartottak száma 147 fő volt, ez 1965-re mintegy 120 főre csökkent. A munkások élet-
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színvonalának emelkedését egyetlen mutatóval nem lehet kifejezni. A kiskereskedelmi'
áruforgalom növekedése - az elmúlt 4 évben megyénkben 24 százalékkal emelkedett
-, a lakásépítés viszonylag magas színvonala - a II. ötéves terv első 4 évében 9450
lakás épült a megyében -, a foglalkoztatottak számának emelkedése, az egészségügyi,
kulturális, szociális fejlődés eredményei az életkörülmények állandó javulásáról tanús-
kodnak.

Az ipari munkások átlagos havi keresete

1950 1955 1960

Minisztériumi ipar 676 1041 1449
Állami helyi ipar 539 1025 1419
Szövetkezeti ipar 660 1064 1511
Szocialista ipar összesen 667 1042 1457

Ft
1964

1641
1505
1544
1612

Megyénk gazdasága a zo év alatt bekövetkezett iparfejlesztés mellett alapvetően
mezőgazdasági jellegű maradt, nem is tűzhető ki olyan cél, hogy e tekintetben alap-
vető változás következzen be. Jelentős azonban az ipar fejlődése. Igaz, vannak még
kedvezőtlen jelenségek, vonások a megyei iparban. Így pl. a koncentráltság foka ala-
csony, az i telephelyre eső munkások száma kb. fele az országosnak. Az ipartelepekre
még a szétszórt telepítés jellemző, nincs egymáshoz vertikálisan kapcsolódó üzemek-
bői álló ipari központ, így az ipari vertikumok létesítésében rejlő előnyök kihaszná-
lására kevés lehetőség van, bár itt is a változások útját járjuk. Nem élünk eléggé a
profilátvételekből adódó lehetőségekkel, bár a tanácsi és szövetkezeti iparban az
utóbbi időben kezdeményezőén helyezték ezt is előtérbe. Foglalkoztatási gondok az
elhelyezkedni kívánó női dolgozók vonatkozásában vannak.

A párt és a kormány az Alföld fokozott iparosítási programjának megfelelően

Tmammmammm

Építkezési terület a Tiszamenti Vegyimüvekben
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hagy figyelmet fordít az iparfejlesztés kérdéseire. A népgazdasági tervben szereplő,
már eldöntött megyei iparfejlesztési program a megvalósulás útján halad. Az ipar
fejlesztését is kedvezően segítik a területi tervezés eddig megtett első lépései, amely-
nek keretében a megye egész gazdaságának átfogó elemzése, a komplex fejlesztési
felfogás alapján nagyobb távlatokban is tervezzük a megye gazdaságának fejlesztését.

Az iparfejlesztés felfogásában is van kiigazítanivaló. A megyei ipar fejlesztését
sokszor egyoldalúan, a mennyiség oldaláról vizsgáljuk, szinte kizárólag a foglalkoz-
tatottság szempontjaiból. Maradéktalanul kell érvényesíteni a megyei ipar fejleszté-
sében is a népgazdasági hatékonyságot, másrészt az iparfejlesztés el nem hanyagolható
oldalának kell tekinteni a termelékenység, a minőség, a gazdaságosság kérdéseit. A
megyei ipar további fejlesztésében a koncentráltságnak is érvényesülni kell. A meg-
lévő üzemek fejlesztését, a több műszak bevezetését is az iparosítás útjaként kell fel-
fogni. Hiba lenne mindent felsőbb szerveinktől várni, s elhanyagolni a helyi lehető-
ségek kutatását. Mint minden társadalmi, gazdasági feladat megoldásánál, itt is
támaszkodni kell a dolgozók javaslataira, a munkások, mérnökök, közgazdászok
tanácsaira, kezdeményezésére.

U z évben a II. ötéves terv sikeres befejezésén munkálkodunk. A Magyar Szocia-
lista Munkáspárt Központi Bizottsága 1964. december 10-i határozatában meg-

jelölt tennivalók végrehajtására kell összpontosítani figyelmünket. Ez a feltétele
annak, hogy minél teljesebben megvalósuljanak megyénkben is a II. ötéves terv fő
célkitűzései, kiigazítsuk, kijavítsuk a végrehajtás eddigi szakaszában jelentkező gyen-
geségeket, egyenetlenségeket. Az ipar ezévi feladatainak megoldása, eredményeink
alapozzák meg a III. ötéves tervidőszak kedvező megkezdését, amely elé bizakodás-
sal tekinthet az ipari fejlődés tekintetében is megyénk lakossága.
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