
F O R U M

Kunhegyes, 1968. máre. 31.

Tisztelt Szerkesztőség!

Olvastam a Jászkunság februári számát. Felkeltette érdeklődésemet. Bár nem va-
gyok töiténész vagy muzeológus, mégis engedjék meg, hogy egy-két megjegyzést tegyek a
nagykun-városok fejlődésével kapcsolatban.

A cikket Dr. Kőszegfalvi György írta. Az teljes mértékben igaz, hogy a nagykun-
városok mostoha gyerekek, a lakosság elvándorol, s így csökken, nincsen ipari beruházás!

A hiba csak ott van, fcogy Törökszenmiklós és Mezőtúr sohasem volt nagykun-város.
Az előbbi nagyközség volt. míg az utóbbi mezőváros. Illett volna megjegyezni, hogy bizony
Kunhegyes és Kunmadaras mint ősi, volt nagykun városokban is hasonló, vagy még szo-
morúbb a helyzet!

Az sem igaz, hogy Kunhegyes, Kisújszállás vonzásában van, középiskola szempont-
jából! Az igazság az, hogy innen, de a környező községekből is ide járnak a diákok Kun-
hegyesre, és nem Kisújra. de még Karcagra sem, ami még messzebb van. Tiszabura, Tisza-
roff, Tiszagyenda, Abádszalók, Tomajmonostora községeknek, mint természetes köz-
központja, ide gravitál.

Kunhegyesen 5 éve gimnázium. 8 éve Mezőgazd. Technikum, szakiskola, stb. mű-
ködik. Az igaz, hogy eddig, ha kórházba kellett menni — kényszerből Karcagra mentek a
kunhegyesiek —, de ha módjában volt a betegnek, akkor Szolnokra, vagy Debrecenbe ment.

Tehát a borítólap térképe ilyen formán nem kelyes.
Ne haragudjanak, de így van!
A Túrkevéről írt cikk, megnyerte a tetszésemet.

Szíves elnézést kér:

Tisztelettel:
Ács lmr e Kunhegyes, Gyepszél u. 34.

A Szerkesztőség válaszol:

örömmel vettük a Jászkunság cikkeihez történő hozzászólását, mert olvasótáborunk
véleménye mindig is érdekelt bennünket. Kunhegyes iskolai vonzását helyesen ítéli meg.

Levélírónk — a Nagykunság történeti fejlődését ismervén — ugyancsak helyes észre-
vételt tesz Törökszentmiklós és Mezőtúr ,,nagykunsági" városként említéséről. A gazdaság-
földrajzzal foglalkozó szakemberek azonban a történeti fejlődéstől függetlenül — mivel a Tisza
balpartján elterülő gazdaságföldrajzi egységet nevezték el „nagykunsági táblának" —, a
rajtalévö, jelentősebb lakosszámmal rendelkező, iparfejlesztésre alkalmas településeket
„nagykunsági városoknak nevezik. Ilyen értelemben használja Dr. Kőszegfalvi György is.
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Megjegyzések Dr. Kőszegfalvi György „Nagykunsági városok" című
cikkéhez

A cikk igen érdekes és. a benne szereplő városok vonatkozásában több értékes gon-
dolatot vet fel.

1. A nagykunsági városok helyzetét, fejlődését illetően talán jobb lett volna, ha az
egész cikk ténylegesen a Nagykunságra korlátozódott volna. A Nagykunság város-
hálózata ugyanis a cikkíró által meghatározott területnél szűkebb, nem foglalja
magában Törökszentmiklóst. Amikor nagykunsági városokról beszélünk, ez alatt
mindig Karcag, Kisújszállás, Túrkeve és Mezőtúr városokat értjük. Bizonyos
értelemben eltérően jelentkeznek a gondok, a problémák e négy városban, mint
Törökszentmikióson. Igazolja ezt a lakosság számának alakulása, a 10 ooo lakosra
jutó ipari foglalkoztatottak száma is. Amennyiben a kunvárosokat Törökszent-
miklós adatai nélkül vizsgáljuk, a számok jelentősen változnak, tisztábban mutat-
koznak a cikkben ismertetett tendenciák és élesebben jelentkeznek a problémák az
iparfejlődés, a foglakoztatottság növelése szempontjából. 1949-1960 között a négy
város ossz. lakosságát vizsgálva nincs lényeges növekedés (226 fő - 0,3 ü/o), 1960-
1966 között viszont 4928 fővel, 6,5 %-kal csökkent a lakosság száma. A négy vá-
rosra vetn-ve a 10 000 lakosra jutó ipari foglalkoztatottak száma a 837-el szemben
csak 769 fő.

2. Ami az egyes városok vonzáskörzetét illeti, a cikk megállapításaival egyetértek,
ahhoz csak azt szeretném hozzáfűzni, hogy Karcag vonzáskörzetét az elmúlt évben
átadott 4r,o fh-es modern kórház tovább növeli. Ugyancsak ebbe az irányba hat
az autóbuszjáratok, illetve autóbuszok menetrendjeinek átalakítása, amely a tisza-
füredi járás községeiből Karcag város megközelítését fogja megkönnyíteni.

3. A cikk helyesen állapítja meg „A Nagykunság tájának fejlődését a fejlett nagy-
üzemi kultúrájában mind intenzívebbé váló mezőgazdasággal együtt csak az ipar
biztosíthatja." Az ipar fejlődésének irányát azonban főként elvi vonatkozásban
tárgyalja, lehetőségeit pedig elsősorban a szövetkezeti és helyiipar fejlődésében
látja. Szerencsére a Nagykunság (csak a 4 városra gondolok) iparfejlesztését ille-
tően ennél már előbb vagyunk. Az ipari foglalkoztatottság növelése érdekében
kormányzatunk jelentős eszközöket- fordít a vidéki iparfejlesztés elősegítésére.
Anyagi támogatással, hitelkedvezménnyel segíti az iparilag elmaradottabb vidékek
fejlesztését. Ennek keretében Mezőtúr és Karcag az iparfejlesztési alapból állami
támogatásban és hitelkedvezményben, míg Kisújszállás hitelkedvezményben része-
sül. Túrkevén erre a támogatásra nincs szükség, a XVII. sz. Autójavító Vállalat
távlati fejlesztése, az ott lévő kisipari szövetkezetek további fejlesztése enélkül
is biztosítva van.
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Az említett kedvezmények igénybevételével máris több, Budapestről kitelepülni
szándékozó üzemmel kötött a Megyei Tanács megállapodást e városokba történő tele-
pülésre. A 'letelepülni szándékozó üzemek beruházási célkitűzéseinek megvalósítása,
valamint c városokban lévő és jelentősebb fejlesztés előtt- álló KTSZ-ek, tanácsi válla-
latok - melyek szintén anyagi támogatásban és hitelkedvezményben részesülnek - fej-
lődése mind társadalmi, mind gazdasági szempontból jelentősen megváltoztatja e vá-
rosok arculatát az elkövetkező 3 évben. 1970-ig a fejlesztések eredményeként Mezőtúron
és Karcagon több mint 2000-rel fog növekedni az ipari munkahelyek száma, melyeknek
többsége a női munkaerő foglalkoztatását teszi lehetővé.

A kunvárosok az állami segítség, támogatás mellett szintén nagy erőfeszítéseket
tesznek, hog\ ipari fejlődésüket elősegítsék. Kommunális adókedvezmény nyújtásával,
lakások biztosításával, iparterületek előközművesítésével segítik a letelepülő és fejlődő
üzemeket, KTSZ-cket.

Igaz, mindezek még kezdeti lépések, de mégis a cikkben leírtaknál közelebbről
vázolják tel a négy kunváros ipari fejlődésének kontúrjait.

Soós István
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A nagykunsági városok

Ezen a címen jelent meg Dr. Kőszegfalvi György cikke folyóiratunk ez évi első
számában.

Szerkesztőségünk kezdeményezésérc április hónapban a négy érintett város veze-
tői kerékasztal beszélgetésre gyűltek össze, hogy elemezzék azt a fejlődést, amit már
megtettek az iparosítás útján, és feltárják a fejlődést gátló tényezőket.

Jelen volt: Böjti János és Dobosi Ferenc a Karcag Városi Tanács V. B. elnöke
és titkára, Lévai Zsigmond és Molnár Ernő a Mezőtúr Városi Tanács V. B. elnöke
és elnökhelyettese, Kisújszállás város képviseletében Oláh Lajos vb-elnök és Túrke-
véiől Dr. Nagy Károly vb-titkár. Vendégként jelen volt Kozák János, a Szolnoki
Városi Tanács V. B. elnökhelyettese is.

A szerkesztőbizottság képviseletében Barna Gábor, a TIT megyei szervezetének
alelnöke, a szerkesztőbizottság tagja vezette a megbeszélést.

A legfontosabb megállapításokat, észrevételeket az alábbiakban tárjuk olvasó-
ink elé.

Barna Gábor:
Ügy gondoljuk, megyénk fejlődésének, de általánosabban fogalmazva az

alföldi mezővárosok fejlődésének igen fontos kérdéséhez nyúl-
tunk, amikor Dr. Kőszegfalvi Györgyöt felkértük a cikke meg-
írására. Ö a kívülálló szemével ítélte meg a helyzetet. Míg ti,
akik az érintett városok vezetőiként naponta birkóztok ezekkel a
gondokkal, nyilván közelebbről és nagyobb szenvedéllyel tudjátok
megítélni a felvetett lehetőségek, a várható, vagy már megtett
fejlődés útját.

Böjti János: Hát igen, mindennapi és legsúlyosabb gondjaink tapadnak az iparosítás
kérdéséhez. A lakosság ipari munkahelyekkel való ellátása a legégetőbb
feladatunk. Nem kívánunk Szolnokhoz hasonló ipari várossá fejlődni, de
minden városnak meg kell oldania saját munkaerő feleslegének lekötését,
az elvándorlás megszüntetését, ha fejlődését biztosítani akarja. A cikkben
felvetődött az iparosítás több lehetséges útja.
Karcag esetében úgy hisszük, a termelőszövetkezetek ipari melléktevé-
kenysége nem oldja meg a gondokat. Ez nem olyan út, ami megoldásra
vezet. A gépipar telepítése, a könnyűipar meghonosítása - ahol legjobb a
női munkaerő helyzete - a járható út. Gépipari üzem nálunk 1970-ig - 40
millió forint beruházással - fog megépülni, ami a jelenlegi 220 fő helyett
500 fő foglalkoztatottságát fogja biztosítani. Ezek lesznek a fejlődési le-
hetőségcink és ahogy ismerjük a magyar szerszámgépgyártást, komoly
fejlődésre van kilátás. Nagyobb probléma a női munkaerő foglalkozta-
tása. E vonatkozásban eléggé nagy gondot okozott, hogy nem tudtunk
olyan üzemet telepíteni, ahol a női munkaerőt foglalkoztatni tudjuk.
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Barna Gábor:
Milyen kedvezmények vannak Karcagon ipartelepítésre?

Böjti János: Budapesti üzemeknek az ,ott kapható kiteiepítési segítségen kívül mi is tu-
dunk támogatást adni. Ezeknek a felhasználásával tudunk előrehaladni.
Minden jel arra mutat, hogy 1970-ig a női munkaerő foglalkoztatottságot
is mintegy 400 munkhellyel tudjuk növelni. Lényegében ezt az évtizedes
problémát meg tudjuk oldani. Sajnos meg kell mondani, hogy nerc min-
den szerv segít a megoldásban. Ilyen a Műszeripari Ktsz is.

Barna Gábor:
Ügy tudom, volt elképzelés, hogy kitelepül ez a KTSZ a jelenlegi le-

hetetlen körülmények közül és új telepet épít.

Böjti János: Most úgy néz ki, hogy sikerül 1969-ben megkezdeni az új üzemház építését
és 300 főt foglalkoztatni tudunk. Ez a szövetkezet 600-700 főt tudna fog-
lalkoztatni, olyan nagy rendelései vannak, - főleg exportra - amelyet kép-
telen kielégíteni. Legtöbbet ebben a vonatkozásban a városi és a megyei
tanács segített.

Barna Gábor:
Azt mondhatjuk, tehát, hogy tulajdonképpen a helyi ipar fejlesztése

és a máshonnan telepített ipar az, amivel együttesen lehet meg-
oldani az iparosítás problémáját. Összetételében pedig két irányú-
nak kell lennie ennek a telepítésnek: gépipari és könnyűipari
jellegűnek.

Böjti János: Szeretnék kitérni az élelmiszeriparral foglalkozó kérdésre is. Szerintem
nem lenne gazdaságos itt megoldani. Ha a debreceni konzervgyár megépül,
akkor előfeldolgozást tudnánk végezni, de az élelmiszeripar telepítése
nem kenne célszerű. Kevés lenne a földterület, a másik pedig az, hogy
ez a terület nem zöldségtermelő terület, kevés az itteni zöldségtermesztés
ahhoz, hogy komoly élelmiszeripari fejlesztés lehetséges lenne. A kecs-
keméti, nagykőrösi és a hatvani üzemek megoldják a táj ilyen vonatko-
zású feladatait.

Barna Gábor:
Tehát a mezőgazdasági struktúrája, összetétele olyan, ami nem ad

bázist ilyen jellegű fejlesztésre?

Böjti János: Rizs előállítása, termelése és feldolgozása a városnak országosan is elis-
mert. Ebben az évben 6 ezer holdon termeltünk rizst, - az országos 33
ezer holdból. - A rizs termelésének itt a központja, és itt is kerül feldol-
gozásra. Cukor, olajos magvak feldolgozása azonban nem volna célszerű.
Még egy probléma. Szeretnénk ha az illetékesek - a KPM Közúti Igaz-
gatósága - egy néhányszor végig „hajókázna" az utakon. A tanácsi keze-
lésben lévő utak karbantartására és felújítására kevesebb a pénz, mégis
kielégítőck, jó állapotban vannak, míg az állami utak állapota igen rossz.

Lévai Zsigmond: Városi tanácsunknak komoly gondot jelentett és bizonyos fokig még
ma is jelent a munkaerő foglalkoztatásának a biztosítása. Elsősorban a
női munkaerők foglalkoztatása a fő gond. Le kellett volna fényképezni az
ügyfélforgalmat. 70-80 %-a a munkaügyi osztályon és elhelyezkedési ügy-
ben volt.
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A városi párt és tanács együttes ülésén, de külön üléseken is nagyon sok-
szor fontolóvá tette, hogy helyileg mit lehetne tenni, elsősorban a helyi
üzemek és termelőszövetkezetek fejlesztéséért. Egyes könnyűipari üzeme-
ink - cipőipari,- ruházati ktsz-ek esetében ezek az erőfeszítések kezdeti
eredménnyel jártak, de budapesti fémfeldolgozó üzem kihelyezésével is
számolunk. Emellett komoly mértékben - a jelenlegi helyzetre visszatérve
- a megyei tanács és a párt is tett hathatós intézkedéseket. A helyi intéz-
kedések mellett mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ipartelepítés helyé-
nek kijelölése megtörténjen. Azt a javaslatunkat, hogy az új ipartelepítés-
hez alkalmazkodjanak az üzemek - elfogadta a „Dózsa" Cipőipari Ktsz
is. Jelenleg sem a cipőipari, sem a ruhaipari ktsz-nél a dolgozók szociális
ellátottsága nincs biztosítva. Ezt részben a terület közművesítésével kell
megoldani.

Barna Gábor:
A város kijelölt iparterületén ezt hogyan tudjátok tftztosítani?

Lévai Zsigmond: Jelenleg a terület kiépített villanyhálózattal és kiépített úttal" rendel-
kezik, alig néhány száz méteres bekötések kellenének.

Barna Gábor:
Ügy tudom, hogy van a városnak olyan kezdeményezése is, hogy az

üzemek összefogásával oldjon meg közművesítést.

Lévai Zsigmond: A városiasodásnak, az egész ipartelepítésnek az akadályozója, a
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének a hiánya. Pozitívumként tudom el-
mondani, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság a város ezen gondját
rendszeresen figyeli. A szennyvízcsatorna hálózat programját ők finanszí-
rozzák. A kivitelezést koordinációs beruházásként igyekszünk megoldani.
Az első lépcső megépítése 17 millió forintba kerül. A Megyei Tanács adott
3 millió forintot, de még így is hiány lesz. A város is adott 3 milliót, a
Ami az ipartelepítést illeti abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
minket is kijelöltek az ipartelepítésre. A Megyei Tanács Végrehajtó Bi-
zottsága 19,5 millió forintot hagyott jóvá Mezőtúr város iparosítására.
Nagyon örvendetes, hogy Somogyi vezérigazgató elvtárs segít bennünket
abban, hogy mintegy 600 fővel dolgozó gyapjúszövő gyáregységet hoz-
zunk létre.

Barna Gábor:
Mikorra várható ennek az indítása?

Lévai Zsigmond: A tervezést és a kivitelezést a Beruházási Iroda vállalta, úgy, hogy a
gyáregységet 1969. júliusára üzembe' kell helyezni. A tervezési munkák
már elkezdődtek. 8 millió forintot kapnak tőlünk és 140 szövőgépet hoz-
nak le. Ilyen komolynak tekintjük a „Dózsa" Cipőipari Ktsz bővítését is.
Az új cipőüzem, mintegy 140 ezer pár férficipőt fog gyártani, melynek
80-90 %-a exportra készül. De fejlesztés esetén még félmillió pár cipő
elkészítését is tudjuk biztosítani. Az üzemek fejlesztésével mintegy 1200
nő foglalkoztatását tudjuk biztosítani. Ügy gondoljuk, hogy így Mezőtúron
megoldottá válik a nők foglalkoztatottságának a kérdése.
Más vonatkozásban persze vannak gondjaink is jócskán. Az iparosításnak

"• az ipartelepítés csak az első lépcsője. Az elmúlt néhány év alatt 18 állami
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lakást, illetve ebben az évben 36 lakást tudunk átadni. Kérnünk kell a?
illetékeseket, hogy célcsoportos beruházással segítsék az állami lakásépít-
kezést városunkban. Övodát, iskolát, napköziotthont szintén próbálunk
építeni, de megyei segítség nélkül ez sem lesz megoldható.

Barna Gábor:
Problémája azonos, nagyságából, helyzetéből következően azonban

más jellegű Túrkeve, illetve Kisújszállás gondja.
Elsőként Túrkeve gondjairól halljunk:

Dr. Nagy Károly: Túrkeve legnagyobb problémája a lakosság állandó csökkenése. Az
1960-as népszámlálás óta 1966-ig 10,5 %-kal csökkent a város lakóinak szá-
ma. A csökkenés most már évről évre alacsonyabb, de maga a tény, hogy a
lakosság elvándorol, a város vezetőit komolyan foglalkoztatja. Ügy érez-
zük, hogy az elvándorlás 1967-ben minimálisra csökkent. Az elmúlt évben
- több évi harc után - az autójavító vállalat létrejött - és több mint 600
dolgozót foglalkoztat, részben olyanokat, akik visszatértek városunkba.

Barna Gábor:
Lehetne egy adatot hallani arra vonatkozóan, hogy a városból koráb-

ban elvándoroltak közül mennyien tértek vissza?

Dr. Nagy Károly: Nem tudok pontos adatokat mondani. Az 1960-as népszámlálás ide-
jén 705-en jártak el Túrkevéről dolgozni. Ez a szám jelenleg 200 körül
van. A mezőgazdaság vonatkozásában is örvendetesen javult a helyzet.
Ma már a belépő tagok foglalkoztatottságát nehéz megoldani, tehát a ter-
melőszövetkezetekben nincsenek munkaerő gondjaink, mint korábban.

Barna Gábor:
Milyen a kormegoszlása a belépést kérőknek?

Dr. Nagy Károly: A belépést kérők általában a 25-30 év körüli korcsoportokba tar-
toznak. Az idősebb korosztálybeliek közül belépők újabban már alig van-
nak. A termelőszövetkezeteken belül mi melléküzemek létrehozásával
foglalkozunk. így egyetértünk a cikk azon felvetésével, amely a foglalkoz-
tatottság megoldására a mezőgazdasági termelés termék- és feldolgozó
ágainak kiszélesítését javasolja. A foglalkoztatottságot ez teljesen nem old-
ja meg. A mi termelőszövetkezeteink foglalkoznak parketta gyártásával,
gumijavítással, fafeldolgozással. Az itt foglalkoztatottak száma azonban
még csekély. Elég jól működő termelőszövetkezeti önálló közös vállalko-
zásunk is van, amely elsődlegesen az építőipart választotta fő profiljául,
másrészt L fűzfa-feldolgozást. A fűzfa-feldolgozást kiszélesítjük, erre
megfelelő mezőgazdasági művelés alatt álló területet is tudunk biztosí-
tani a közös vállalkozás részére. Ez az üzemrész jelenleg nagyobb létszá-
mú munkaerőt is tudna foglalkoztatni, de a piac még nem alakult ki meg-
felelően. Egy kicsit drágán is dolgoznak. A közlekedés-gépjavító ipar je-
lentősen fejlődött. Több mint 600-an dolgoznak az üzemben. Ez az üzem
az elmúlt években szépen fejlődött.

Barna Gábor:
Milyen egyéb lehetőségeitek vannak a fejlesztésre?

Dr. Nagy Károly: Túrkeve város nem részesült abban az ipartelepítési kedvezményben,
amelyben Karcag és Mezőtúr, hitelkedvezményben sem, amelyben Kisúj-
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szállás. Mi kérnénk az illetékeseket, ha már a harmadik ötéves terv idő-
szakában nincs lehetőség, akkor a negyedik ötéves terv időszakában Túr-
kevét is sorolják a kedvezményben részesülő városok körébe.
Említésre méltóak Ktsz-eink is. Ezeken belül a háziipari szövetkezet.
350-en dolgoznak itt és 240 bedolgozójuk van. Viszont a szövetkezetnek
két hónapon keresztül nem volt munkája, mivel termékeiket nem tudták
elhelyezni, így a kereseti lehetőség is csökkent. Ez a probléma megoldó-
dott. Sőt női munkaerőt a továbbiakban is tudnak alkalmazni, de sajnos
nincs jelentkező.
A ruházati ktsz-ünknél olyan gondunk van, hogy a központja Mezőtúron
van. Alig van munkájuk a dolgozóknak és így a keresetük alig éri el a
600-700 Ft-ot. Itt elsődlegesen a mezőtúri elvtársakat- is kérjük, hogy Túr-
keve munkával való ellátását a maguk eszközeivel segítsék.

Lézai Zsigmond: Az év elején probléma volt nemcsak a túrkevei részlegnél, de a vá-
rosunkban lévő központban is. A ktsz-nek nem volt export lekötése. Lé-
nyegében ez az új gazdaságirányítási rendszerre való áttérés problémáival
is összefüggött.

Barna Gábor:
Tehát nem a túrkevei részleg elsorvasztására való törekvés volt?

Lévai Zsigmond: Nem, nem! Szó sincs ilyesmiről

Dr. Nagy Károly: Turkevén a felszabadulás előtt 896 tanya volt. A pontos lélekszámot
nem tudjuk. Az 1960-as népszámlálás után a tanyán lakók száma csök-
kent, de a betelepülésnek igen sok problémája van. A lakásépítkezések-
hez segítséget adott a városi tanács is. A lakásépítőket azonban, csak kis-
összegű kölcsönhöz juttatják, és az építőipari kapacitás sem kielégítő.
Vegyesipari Ktsz-ünk is 15-18 lakás építésére vállalkozik évente. A ter-
melőszövetkezetek közös vállalkozása is csak 5-6 lakást tud megépíteni.
Ez maximum 20-25 lakást tesz ki. A KISZÖV-nek kellene lehetővé tenni,
hogy a Vegyesipari Ktsz több kislakás építését tudja vállalni. A Vegyes-
ipari Ktsz-nél az építőipari részleg műszaki szakemberrel való megerősí-
tése is szükséges lenne.

Barna Gábor:
A kislakásépitéssel kapcsolatban mi a véleményetek a kölcsönkamat

kérdéséről? Jelent-e ez problémát?

Dr. Nagy Károly: Jelent problémát, tekintettel arra, hogy igen kevés az az összeg, ame-
lyet az OTP viszonylag alacsony kamattal ad, de a fő gond a kölcsön
összqge.
Túrkeve város közműellátásával gondjaink vannak. Az elkövetkezendő
években a vízellátási gondjainknak mind jobb megoldása a fő célkitűzé-
sünk. Csatornázásunk elenyésző. Erre csak a negyedik ötéves tervben tu-
dunk gondolni. Ehhez a felettes szervek segítségét kérjük. A város utcái-
nak hossza ít belterületen 50 km és csak 8,6 km burkolt úttal rendelke-
zünk. Állami utaink állapota is igen rossz, fentartásunkra, felújításukra az
utóbbi évtizedekben nem került sor. Jelenleg is a Túrkeve-Gyoma köz-
lekedési út burkolata nagyon rossz és kilátás sincs ennek megjavítására.
Ehhez a KPM szerveitől kérnénk segítséget.
A Jászkunságban megjelent cikkel kapcsolatban helyesen tették az elvtár-
sak, hogy a témát napirendre tűzték, de az a kérésem, hogy máskor ko-
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rabban vitassuk meg az ilyen problémákat. Másfél évvel ezelőtt volt az
MSZMP IX. Kongresszusa, ahol a nagykunsági városok fejlesztéséről is
szó esett. Másfél év után jelent meg ez a cikk. Helyesebb lett volna, ha
a párt-kongresszus előtt, vagy a pártkongresszus közvetlen követő idő-
szakban jelent volna meg. Ma is helyén való, de véleményem szerint így
célravezetőbb lett volna.

Barna Gábor:
Ha ezt nem is tudjuk már korrigálni, azonban engedjék meg az elv-

társak, hogy meghívásnak tekintsük, s egy-két év múlva ismét
visszatérjünk erre a témára az eredmények realizálása érde-
kében.

Oláh Lajos: Kérdésként hangzott el, hogy az MSZMP IX. Kongresszusának milyen ha-
tása van jelenleg a mezővárosok fejlődésére. Gondolom, hogy nem túlzók,
ha azt mondom, hogy a kongresszus döntése alapkő volt és olyan távla-
tot szabott meg, melynek alapján már némi eredményről is beszélhetünk.
Ami a legdöntőbb az, hogy nemcsak a mezővárosok helyi vezetői foglal-
koznak már ezzel a témával, hanem egyre jobban a központi szervek is.
így az a korábbi gond, ami a városok vezetőire hárult, ma már egyre job-
ban megoszlik. Azt lehet mondani, hogy gondjainkból vezetőink átvesznek
és - nemcsak érdeklődnek az egyes területek iránt. - A mi városunk
közismerten mezőgazdasági jellegű terület. Ma már olyan minőségi válto-
zás, fejlődés érezhető, amire hosszú éveken keresztül nem volt példa.
Az utóbbi években elért fejlődés azonban még csak az alapozást jelenti,
hiszen nagyon sok minden kell még ahhoz, hogy ez a fejlődés gyorsabb
ütemű legyen. Kisújszálláson is az volt a jellemző az elmúlt években,
hogy évente mintegy 800-900 fő költözött el a városból. Emellett 300-400
ember más területekre járt el dolgozni. A városban eléggé elkeseredett
hangulat volt és úgy jellemezték a várost, hogy nagyszerű fekvése elle-
nére sem fejlődőképes. Az MSZMP IX. Kongresszusának határozata nyo-
mán a párt megyei végrehajtó bizottsága napirendre tűzte és megvizs-
gálta a város helyzetét. Ennek eredményeként már az elmúlt 1 év alatt is
minőségi változás történt. Az eddig elköltözöttek közül is egyre többen
keresnek meg bennünket levélben, közölve, hogy szeretnének visszake-
rülni Kisújszállásra. Ehhez mindenesetre meg tudjuk adni a megfelelő tá-
mogatást, segítséget.

Barna Gábor:
Beszéljünk a helyiipar fejlődéséről. Milyen lehetőségeket láttok az

ipar betelepítése, vagy esetleges mezőgazdasági kisegítő ipar
fejlesztése tekintetében?

Oláh Lajos: Néhány dologban először is meg kell teremteni azt a feltételt, amire az
ipar települhet. A társadalmi és gazdasági szervek összefogásával azt hi-
szem sikerült megteremtenünk az ipar fejlesztésének gyorsabb lehetősé-
geit. 1967-ben 22 szerv közel 5 millió forintot ajánlott fel a szennyvízcsa-
torna megépítésére. Folyamatban van a hajdúszoboszlói gáz bekötése is.
Értesüléseim szerint az áramellátás színvonala is emelkedni fog váro-
sunkban. 1968-ban az ipartelepítéshez szükséges feltételek egyre inkább
biztosítottak lesznek. Elsődleges problémánk, hogy a város lakosságát
megnyerjük és utána lehetőséget biztosítsunk ahhoz, hogy a környék ki-
sebb települései is csatlakozhassanak hozzánk. Fő célunk, hogy a már
meglévő ipart fejlesszük, a bedolgozók létszámát növeljük. Városunkban
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4 Ktsz és egy kisebb faipari üzem tevékenykedik. Nem is rossz eredmény-
nyel. Voltak pesszimista hangok is, amelyek ma már megszűntek. Üze-
meink fejlődnek. A faiparnál is két év alatt közel ioo-zal nőtt a dolgo-
zók létszáma. A többi ktsz-nél is hasonló a helyzet. A korábban Karcag-
hoz csatolt építőipari ktsz is gazdaságosan zárt, meg tud állni a saját
lábán.
Előkészítjük az új ipartelepek munkás-ellátottságát. Ennek érdekében
végzett felmérésünk alapján megállapítottuk, hogy több mint 800 olyan
háztartást vezető nő van, akik szeretnének munkát vállalni, de jelenleg
erre még nincs mód.
A központi szervek segítsége folytán egy év alatt 55 millió forint értékű
gyár telepítés történik városunkban, melynek eredményeként mintegy
300-400 fő foglalkoztatását oldjuk meg. Ez hosszabb időre megoldja
Kisújszállás iparosítási igényét. Szükség esetén természetesen ezek tovább-
fejlesztése is megoldható. A probléma az, hogy a városiasodás nemcsak
ipartelepítés kérdése, hanem a velejáró szociális, kulturális és egyéb léte-
sítmények, amelyek legalább annyira fontosak, mint pl. a közművesítés.
Városunkban az elmúlt 25 év alatt egyetlen új óvodát, bölcsödét vagy is-
kolát sem építettek. Ügy érezzük, hogy a helyi szervek támogatásával
előbb-utóbb megépíthetünk egy 20 fős bölcsődét, és a következő évben
megépítünk egy 6 tantermes iparitanuló iskolát. Tehát vannak jelei an-
nak, hogy lehet fejlődni, de továbbra is összefogásra és a helyi adottságok
nagyobbmérvű kihasználására van szükség.
Problémánk a lakásépítés is. Az elmúlt 25 év alatt csak 12 állami ház
épült meg, ami azt jelenti, hogy minden 1000 emberre egy új lakás jutott
a 25 év alatt. Nagy segítséget jelent, hogy a központi szervek 1970-ig
36 lakás építését engedélyezték és a települő gyárak újabb 12 lakást épí-
tenek. Szeretnénk segítséget kapni a szövetkezeti lakások számának nö-
veléséhez, ugyanis igen nagy a jelentkezők száma. Gondoljuk, hogy a
jövőben a társasház építés is jobban fog menni, azonban le vagyunk ma-
radva a magánlakás építkezésben. Általában kevés a 40 ezer forint hitel,
mert általában azok szeretnének építkezni, akiknek csak 30-50 ezer fo-
rintjuk van, és csak kevesen rendelkeznek 100-120 ezer forinttal, - és
ezek nem szívesen vesznek fel kölcsönt. - Valamilyen megoldást kellene
találnunk, ami az államnak is és az építtetőknek is jobb lenne.
Habár a közművesítésben haladtunk is előre, mégis nagy gondunk, hogy
úthálózatunkból csak 9 % az, amely kikövezett, - 91 utcánkból 8 utca.
Utak javítására évenként csak 8-900 000 forintot tudunk fordítani, s így
ebben az ütemben mintegy 40-50 év alatt építhetnénk meg a hiányzó részt.
Városunk közismerten központi helyen van. A városon átmenő 4. számú
főútvonal viszont olyan rossz állapotban vani, hogy szinte lehetetlen
rajta a közlekedés.
Városunk abba a szerencsés helyzetbe került, hogy a kiskörei vízlépcső
építése határunkat is érinti lés ez nagy perspektívát ad a következő évekre.
Egyik termelőszövetkezeütnk ennek következtében öntözéses mintagaz-
dasággá alakul át. Éppen ezért itt is feltétlenül nagyobb dolgozó lét-
számra lesz szükség.
Gondunk az is, hogy nincs megfelelő tanyai kollégiumunk. Mindössze 30
férőhelyünk van. Ennek megoldása is csak felsőbb segítséggel lehetséges.
Saját erőnk nagyon kevés a sokirányú probléma megoldásához. A meg-
jelent cikket, - amelyet most már egyre többet olvasunk, - talán úgy le-
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hetne helyesbíteni, hogy nemcsak a kun városok, hanem általában az al-
földi városok problémája, - országos szintű probléma - mindaz, amit a
cikk felvet. Az MSZMP IX. Kongresszusa is úgy foglalt állást, hogy az
alföldi városok helyzetét kell javítani. Jóleső érzés az, hogy egyre többet
olvasunk az alföldi városok helyzetéről. A jövőben viszont azt kellene
rögzíteni, hogy mit kell tenni, hogyan kell csinálni, hogy az ismert prob-
lémák egyre gyorsabban megoldódjanak.

Barna Gábor:
Ezt a javaslatot is köszönettel vesszük és meg fogjuk keresni azokat

a szerveket, akik segítséget tudnak adni a gondok megoldásá-
hoz. A nagykun városokról szóló sorozatokat a Jászkunságban
folytatni fogjuk.

De hadd kérdezzem meg, hogy milyen egyéb gondokkal jár
az iparosítás?

Oláh Lajos: Csak példának hadd említsem, hiszen tudjátok, hogy sokáig törökszent-
miklósi voltam. Törökszentmiklóson létrejött a Finommechanikai Vál-
lalat. Ott kezdeném, hogy a 8 osztállyal rendelkezők szakosító tanfolya-
mokat végeznek, gimnáziumba, technikumba járnak. Ez gondokkal jár,
mert nincs nagy lehetőség helyben a továbbtanulásra. Ha valaki tovább
akar tanulni más, nagyobb városba kell elmennie.

Lévai Zsigmond: Természetes az, hogy a munkások körében is növekszik a kultúrált
lakás igénye, de ez komoly kereskedelmi fejlesztést is igényel.

Bojtt János: Az ipartelepítésnek velejárója, hogy a női foglalkoztatottságot is biztosít-ani
kell. Ez szükségszerűen követeli a bölcsődei és az óvodai férőhelyek fej-
lesztését. És minden telepítéshez szociális jellegű intézményeket is bizto-
sítani kell.

Barna Gábor:
Hadd kérdezzem meg, hogyan segítenek a felsőbb szervek a prob-

lémák megoldásában?
Böjti János: Jelen pillanatban első lépésként csak a letelcpíté": a téma. A többit a váro-

soknak kell megoldani. Városunkban az összes bölcsődei férőhely 40. Ha
megteremtjük 400 nőnek a foglalkoztatási lehetőségéti, akkor ez a szám
hatványozva fog jelentkezni. Mi már gondoltunk erre, és megkezdtük egv
60 férőhelyes bölcsőde építését. Tehát ha a szemlélet nem változik, elő-
állhat az a helyzet, ami a lakótelepek építésénél jelentkezik, hogy épí-
tünk lakást, de a járulékos beruházások elmaradnak.

Oláh Lajos: Persze vannak ennél pozitívabb példák is. Az elért eredményeket elősegí-
tette az is, hogy pénzügyi szerveink gyorsan intézkednek. Pl. Kisújszállás
esetében a 11 millió forintos hitelt 24 óra alatt döntötték el. Ezzel is iga-
zolták, hogy a mezővárosokat támogatni kívánják.

Barna Gábor:
A szakmunkások mellett magasabb képzettségű dolgozók is szük-

ségesek. Tehát felvetődik a magasabb szintű képzés kérdése
is. Ügy érzem, hogy a nagykun városoknak e tekintetben
is lépniök kell előre ahhoz, hogy ki tudják szolgálni saját magukat
megfelelő középkáderekkel. Másik része, — amit említet-
tetek és biztos, hogy így is van —, hogy a város teljes képe
változik az iparosítással együtt. Általában olyan gondok vetőd-
nek fel, amik nem jelentkeztek az iparosítást megelőzően. Pl.
az iparból korábban mennek nyugdíjba az emberek és így több
szabadidő jelentkezik. Ennek az eltöltésére — és kultúrált el-
töltésére — is gondolni kell.
Azt hiszem, beszélgetésünk nem volt eredménytelen. Köszö-
nöm az elvtársak részvételét.

Barna Gábor
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