
Szolnok városközpont alapkőletételének jelentőségéről*

Az ország gazdasági struktúrájában végbemenő változás igen nagy hatással van
településeink fejlesztésére. Az az urbanizációs ütem, amely a múlt században elkez-
dődött Magyarországon, most lényegesen meggyorsult és ehhez hozzájárul elsősorban
az, hogy az ország foglalkoztatottságában alapvető fordulat állott be. Az 1950-es évek
elején még az ország lakosságának több mint 60%-a dolgozott a mezőgazdaságban.
Ez ma 33% és várhatóan a század végén 18-20%-ra fog csökkenni. Ez a változás
azt jelenti, hogy egy nagyméretű áramlás történt a városok felé és az elmúlt évek-
ben városaink igen alaposan megduzzadtak, különösen Budapest növekedése volt
számottevő.

A főváros lakosságát tovább növelni a jelenlegi ütemben nem lehet. Magyar-
ország lakosságának 20%-a lakik a fővárosban és ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy
naponta Budapesten, a bejáró dolgozókkal együtt több mint 2 250 000 ember ellá-
tásáról kell gondoskodni. Ezért roppant gyorsan neki kell látni annak, hogy az or-
szágban levő városok jellegét alapvetően megváltoztassuk, valóban ezeket a telepü-
léseket várossá fejlesszük és mindazokat a nehéz problémákat, amelyek ezzel járnak,
megoldjuk.

A várostervezők számára rendkívül nagy felelősséget és gondot jelent azV hogy
Magyarország városai, Budapesttől eltekintve, eléggé korszerűtlenek voltak és már
keletkezésük és fejlődésük idején sem tudták kielégíteni a velük szemben támasz-
tott igényeket. Jelenleg a város építőinek meg kell küzdenie a múlt század terheivel,
örökségével, és azzal a nagy felelősséggel, hogy mind azok az épületek, építmények,
amelyet most építünk, abban a jövő század emberei is fognak lakni, az atomkorszak
emberének az igényét kell kielégíteni.

Az örökség abban rejlik, hogy a múlt század végén épített építmények most
kerülnek abba a stádiumba, hogy nagy tömegben kell lebontani ezeket. Abban rejlik,
hogy a városok közművesítése rendkívülien elmaradott, és ma nem csak az új város-
részek közművesítését kell megoldanunk, hanem a régi városok korszerűsítését is,
mert ezt az állapotot hosszú ideig fenntartani nem tudjuk. Ezekkel a gondokai küz-
ködve ma az ország különböző városaiban hasonló aktusokra kerül sor és egy soha
nem látott méretű nagy városrendezési munka indult meg.

A mi tervezőink nagyon jól tudják, hogy a lakóház építésével nem egyszerűen
csak a lakásgondokat oldják meg, hanem egyúttal formálják városaink arculatát is.
Meg kell mondani, hogy Szolnok város vezetői felismerték már jó néhány éve ennek
a jelentőségét és eltérően a többi városétól, megkezdték ezt a munkát.

Ma újból egy ilyen aktusnak a szemtanúi vagyunk, mikor megkezdjük Szolnok
város központjának az építését, lerakjuk az első alapot, elhelyezzük azokat az ok-
mányokat, amelyek a mű mellett majd hirdetni fogják ennek a korszaknak, az em-

* 1969. július 28-án, az alapkőletétel alkalmából elhangzott ünnepi beszéd szövege.
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béreinek elképzelései^ gondolatait akkor, mikor Szolnok város új központját igye-
keznek megformálni. Igaz, hogy nem ez a lényeg, hogy mi lesz ezekben az okmányok-
ban lefektetve1, hanem itt a tervezőnek és kivitelezőnek olyat kell alkotnia, amely
a jövő században is hirdetni fogja a ma építőinek nagyszerű munkáját, olyat, amiért
nem kell a jövő nemzedék előtt szégyenkezni.

Sziolnok város ioo évvel ezelőtt még csak 15 000 lakosú város volt, ma mintegy
65 ezer lakost számlál. Ez a nagyarányú fejlődés nem fokozatosan következett be,
hanem zömében a felszabadulás után. Az 1949. évi népszámlálás szerint a városban
még csak 34 ezren laktak, tehát 80 év kellett ahhoz, hogy megduplázódjon a város
lakossága. A lakosság számának következő megkétszereződése azonban az elmúlt
20 év alatt következett be, ezen belül a legutolsó 8 év jelentette a legnagyobb fejlő-
dést, mert ebben az időben megközelítően 20 ezer fővel növekedett a város és ez
a növekedés a korunkra jellemző urbanizációs folyamat természetes következménye.
Ez a gyorsütemű fejlődés arányaiban ötszöröse a főváros hasonló időszakú fejlő-
désének.

Régebben a város fejlődésének alapját a tiszai átkelőhely és a vasúti csomópont
jelentette. Igaz, hogy Szolnok ma is az ország fontos közlekedési csomópontja, azon-
ban ma már ezen túlmenően jelentős ipari központja is. Régebbi üzemei jelentősen
fejlődtek és új profillal, a vegyiparral gazdagodott a város. Ennek reprezentáns
üzeme a Tiszameníí Vegyiművek.

Az ipari fejlődésre jellemző, hogy az utóbbi évben, évente mintegy 2-2,5%-kal
nőtt az állami ioarban foglalkoztatottak száma. A város építőiparában is döntő sze-
repet kapott az előregyártás és általában a korszerű építési technológia. Felépült az
Épületelemgyár és a Poíigonüzeml, az előregyártott üzemek és a Szolnok megyei
Építőipari Vállalat munkájával jelentős új lakásépítkezés indult meg. Ilyen új építési
területek, mint ismeretes, a Zagyván túli Vosztok úti lakótelep, a Bajcsy-Zs. út kör-
nyéke, a vasútállomás melletti terület, s a város belső térsége is. Az említett utolsó
8 év alatt mintegy 18 ezer ember számára épült lakás Szolnokon.

A városfejlesztés keretében korszerűsítik az egé íz város úthálózatát, és kiépül-
nek a nagy befogadó képességű közművezetékek. A IV. ötéves tervben a városban
nagyobb mértékben épülnek lakások, köztük 10 emeletes panelos lakóházak is.

Hazánkban az elmúlt években általában a városok szélén építették az új lakó-
telepeket és a város belső része ugyanakkor elavult. Szolnok ebben kivétel, hisz
a legkorábbi lakásépítések a város központjában indultak meg és csak párhuzamosan
épültek külső területen lakótelepek.

A nagyobb tájegységek központi szerepkörét betöltő városok központjára egyre
nagyobb feladat hárul. Ezek a központok fogadják maguk a város politikai, gazda-
sági és kulturális csúcs-intézményeit, de emellett a környékük, a vonzásterületük
ellátását szolgáló igazgatási, kererkedelmi intézményeket is. Ezek az intézmények
nemcsak területileg képeznek egységet a városközpontban, hanem funkciójuk betöl-
tése során egymással is szoros kapcsolatban állnak, hogy irányító szerepüket maradék-
talanul betölthessék. Ezek a központok tehát nemcsak a várost szolgálják), hanem
azokat a kapcsolatokat is megteremtik szolgáltatásaik és igazgatási funkciójuk által,
melyen keresztül végeredményben egy ország egybefűződik, szerveződik.

A városközpontok általában nem rendelkeznek még mindazokkal az intézmé-
nyekkel, amikre saját maguknak és vonzáskörzetüknek szüksége van, olyan korban
alakultak meg, amikor még ilyen igény nem jelentkezett. Súlyosbítja a helyzetet, hogy
a régi városaink központjainak épületállománya korszerűtlen, nagyrészt elavult, a
megnövekedett1 kommunális ellátási többletigényt nem képesek befogadni, s a szűk
utcahálózat elégtelen a forgalmi igények kielégítésére. Ezért és Szolnok esetében is
így van, a városközpontok csak úgy rekonstruálhatók, ha az ott található épületek
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zömét le kell bontani, helyettük újat kell építeni és újjá kell alakítani a forgalmi
úthálózatokat is.

A korszerű városközpontban helyet kell adni az igazgatási és kereskedelmi in-
tézmények épületein kívül lakóházaknak is, hiszen a városi élet leggazdagabban itt
bontakozik ki, s így érhető el, hogy a központok az esti órákban ne legyenek ki-
haltak.

A városaink belső területeinek jelentős értéke és a beépítést képező régi, avult
lakóházak állaga egyáltalán nincsenek összhangban. Ezért a rekonstrukció igények
közgazdasági követelményként is jelentkeznek.

A korszerű szemléletű városrekonstrukciós folyamat Salgótarjánban és Szolnokon
indult meg. A két városban az ésszerűség is sürgeti a robbanásszerű változást. Mind-
két városnak korlátozott terjeszkedési lehetőségei vannak. A salgótarjáni hegyek és
a völgybe épült gyárak - amelyek együttesen jelentettek munkahelyet, amikor a
város élt - gátjai a terjeszkedésnek. Szolnokon is részben hasonló a hely-
zet. A délről határoló nagy iparterületen kívül a várost igen jelentős közlekedési,
szállítási vonalak határolják. A tulajdonképpeni Szolnok ezeken a határokon belül
helyezkedik el. Ezek, a területileg igen sok megkötést adó és a várost vízszintes
irányú terjeszkedésében gátló adottságok a további fejlődés meghatározói. Ezt az
adott városi területet, amelyet a várost éltető munkahelyek vesznek körül, korszerű
városépítési módszerekkel, magas beépítéssel igen nagy mértékben ki lehet és ki kell
használni anélkül, hogy növelni kellene a jelenlegi beépített területeket. A most in-
duló rekonstrukció a korszerű esztétikus épületeivel a városközpont új intézmény
rendszerével már a közeljövőben igazolni fogja, hogy jó módszert követtünk és
Szolnok példaként fog szolgálni más városaink korszerűsítéséhez.

A városközpont átépítéséhez alapul szolgáló részletes rendezési terv igen szín-
vonalas alkotás. S/erencsésen ötvözi magába azokat a funkciókat, amelyek a régi
központ kiegészítéséül szolgálnak. Helyes alapgondolata a tervnek, hogy a városköz-
pontot a vasútállomás felé bővítik, megmarad ugyanazon főútvonal mellett, amelyre
a régi városközpont van felfűzve, s ezzel az új tartalom építészeti kifeje;é3ével
képez egységet.

Nagy dolog egy város életében modern városközpont megépítése. Nem kis gon-
dot, nem kevés áldozatot jelenti, ugyanakkor viszont az elkövetkezendő évszázadra
meghatározza a város karakterét. Méltó keretet nyújt a szocialista város funkcióinak,
a szebb, boldogabb élet megteremtéséhez.

A most induló rekonstrukció nagy feladatot ró a párt és tanácsi szervekre, igen
komoly társadalmi összefogást kíván, melyhez a város egész lakosságának támoga-
tására van szükség.

Most az alapkő ünnepélyes letétele alkalmából az Építési és Városfejlesztési
Minisztérium és a magam nevében megígérem, hogy támogatni fogjuk a város párt
és tanácsi vezetőit nehéz munkájukban és minden tőlünk telhető segítséget megadunk,
hogy ez a jelentős vállalkozás sikeres legyen, s ezáltal Szolnok új, modern város-
központot kapjon, országunk pedig tovább gazdagodjon egy szebb, korszerűbb vá-
rossal, az újjáépülő Szolnokkal. Ehhez kívánok én Szolnok város minden lakójának
jó munkát. Legyenek büszkék majd erre a városközpontra és fogadják úgy a szí-
vükbe, mint ahogy most szeretik szűkebb pátriájukat: Szolnokot.

Bondor József
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