
A TERÜLETFEJLESZTÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA

SZOLNOK MEGYÉBEN

Az utóbbi időben fokozódik, új színekkel gazdagodik az a vita, melynek centru-
mában a gazdasági agglomerátumok kialakításának kérdése áll. Leginkább talán
Kopátsy Sándor 2000. éves „modelljén" ütköznek a vélemények, melyet a Népszabad-
ság 1969. szeptember 3-i számában közölt publikációjában körvonalazott. Talán azért
is, mert az általa fejtegetett elvek jórészt ellentétben állnak az eddig kialakult és
elfogadott fejlesztési koncepciókkal, melyek idevágó dokumentokban többnyire „Az
ipar arányos területi fejlesztése" címszó alatt találhatók.

A polémia természetesen nem új keletű. Ám újabb fordulatait szüntelenül inspi-
rálja a napi gyakorlat, többek között az J,crintettek", azaz a tájegységek, megyék
törekvése területük fejlesztésére.

Ilyen értelemben - inkább adalékként, semmint a vitába való beleszólás igényével
- ismertetnénk néhány tényt Szolnok megye területfejlesztési szándékairól, ennek ered-
ményeiről és problémáiról.

A helyi párt, társadalmi és állami szervek szándékait természetesen nehéz lenne
egyetlen mondatban vagy gondolatsorban summázni, ipargazdasági definícióba sűríteni.
Kétségtelen azonban, hogy valamennyi elképzelés az „ipar arányos területi fejlesz-
tésének" elve alapján áll csakúgy, mint a megvalósítás napi gyakorlata, melyet a
3 1967/XIÍ. 15. OT-PM közös rendelet szabályoz (főleg a Gazdasági Bizottság határo-
zata alapján kitelepítendő fővárosi üzemek vonatkozásában).

E rendelet célja az - éppen az arányok javítása miatt -, hogy a fővárost és kör-
nyékét mentesítse az új ipartelepektől - illetve a meglévők bővítésétől -, ugyanakkor
elősegítse az iparilag elmaradott területek fejlődését és az ott foglalkoztatottak számá-
nak növelését. Erre anyagilag úgy ösztönöz, hogy az Országos Tervhivatal által lebon-
tott fejlesztési alap nem része a megye fejlesztési alapjának, de felette a megyei tanács
végrehajtó bizottsága rendelkezik és felhasználására részletes tervet készít. A rendelet
által nyújtott támogatás két irányú: egyrészt visszatérítési kötelezettség nélkül az ipar-
fejlesztési alapból juttatást ad a fővárosból kitelepülő vagy a kijelölt körzetekben
telephelyet létesítő vállalatoknak, másrészt kedvezményes hiteleket biztosít a vállalati
saját alapok kiegészítésére. A Szolnok megyei Tanács 1969/70-re 38 millió forint „Ipar-
fejlesztési támogatási alappal" rendelkezik, melyből Karcag és Mezőtúr kiemelt váro-
sok iparosítását segítik elő.

A gazdasági fejlettség színvonala és összehasonlítása

Az arányos fejlesztés indokoltságánál az első helyen kell figyelembe venni Szolnok
megye helyzetét a szomszédos és az ország többi megyéi között. Bár a gazdasági álla-
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pótok összehasonlítását nehéz egy megfelelő mutatórendszerre leszűkíteni, az egy főre
eső nemzeti jövedelem aránya mégis eléggé általánosan alkalmazott módszer erre a
célra.

A nemzeti jövedelem kb. 8o%-a az iparban és a mezőgazdaságban realizálódik.
Ezért a gazdasági fejlettség összehasonlításához elegendő e két ágazat mutatójának
kiszámítása és a kettőből összevontan számított összetett mutatók összehasonlítása.
Eszerint Szolnok megye gazdasági fejlettsége országos viszonyításban iparban a 14.,
meíőgazdaságban a 4. helyre sorolható. Összesített mutatók alapján a 14. helyen áll.

Az alföldi megyék közötti helyét az alábbi táblázat is szemlélteti. (Szolnok me-
gyei mutatóit 100%-nak vettük és az eltéréseket ehhez viszonyítottuk.)

Szolnok megye
Bács „
Békés „
Csongrád „
Szabolcs „
Hajdú „

Ipar
100

71.5
80,8

110,7
39,9
80,2

Mezőgazdaság
100
105,6
101,8
96,3
94,8
93,9

összesen
100

82,2
87,4

106.2
57,1
84,5

Megyénk gazdasági fejlettsége tehát - bár az országos rangsorban az utolsók
között van -, a hasonló gazdaságföldrajzi adottságú megyék közötti ipari vonatkozás-
ban a második, mezőgazdasági vonatkozásban a harmadik helyet foglalja el. Ezen
túl az előttünk levő megyékhez viszonyított elmaradás nem nagy mértékű.

A területfejlesztés azonban nem szűkíthető le csupán az ipar és a mezőgazdaság
állapotára. Általános társadalmi célja így fogalmazható meg: El kell érni a társadalmi
termelés legnagyobb hatékonyságát és ennek következményeként mérsékelni az egyes
területek lakosságának életviszonyaiban fennálló különbségeket. 2

A területi kiegyenlítődés pedig a következő folyamatokat jelenti:
- A jövedelemviszonyok területi közelítését. (Ez úgy értendő, hogy a jövedelem-

viszonyok összhangban alakulnak a gazdaság hatékonyságával, a terület adottságait
legjobban hasznosító termelési ágak meghonosodásával.

- A szociális és kulturális ellátottság területi közelítését. (Ez saját erőn kívül állami
támogatást is igényel!)

- A kereskedelem és szolgáltatás jövedelemviszonyoknak megfelelő szintű biztosí-
tását. 3

Ehhez kapcsolódva szükséges megvizsgálni azt is, hogy megyénk lakosságának
milyen életkörülményeket biztosít a jelenlegi fejlettségi szint. Az összehasonlítást
legjobban az egy főre jutó fogyasztás korrigált értékével lehet elvégezni. Ez az össze-
tett mutató magában foglalja, hogy egy fő egy adott időszak alatt közvetlenül, illetve
közvetve hány forint értékben részesedik a rendelkezésre álló alapokból. (Jövedelem,
lakás, kommunális, egészségügyi, kulturális alapok.)

Az egy főre jutó fogyasztás alapján Szolnok megye lakosságának életkörülményei
országosan a 15. helyre rangsorolhatók. Az alföldi megyékhez viszonyítva - Szolnok
megyét 100%-nak véve - a következő arányok adódnak:

Szolnok megye 100 % Csongrád megye 124,6%
Bács „ 91,8 „ Szabolcs „ 68,6 „
Békés „ 99,4 „ Hajdú „ 89,2,,

Csakúgy mint a gazdasági fejlettségben, az életkörülmények tekintetében is az
alföldi megyék között Szolnok a második helyet foglalja el, de az előttünk levő me-
gyéhez a lemaradás már ennél nagyobb arányú.

38



A gazdasági fejlettség színvonalát meghatározó mutatók, tényezők közül leg-
jelentősebb az ipar fejlettségét meghatározó. Megyénkben ez; a részarány 68,7%.
Mivel a többi mutatókkal szoros összefüggésben áll, azokra egyben meghatározó jel-
legű is. Ebből az következik, hogy a gazdasági fejlődésben a leggyorsabban és leg-
hatékonyabban az ipar fejlesztése érezteti hatását. Egy terület gazdasági előrelépését
tehát az iparosítás üteme határozza meg.

Területi gazdaságföldrajzi adottságaink

Ennél a kérdésnél mindenekelőtt szemügyre kell venni az iparosítás feltételeit,
megyénk gazdaságföldrajzi adottságait.

Szolnok megye az ország területének 6%-át foglalja el, ezen belüli elhelyezkedése
jó és gazdaságföldrajzi adottságai sok tekintetben kedvezőnek ítélhetők.

Vízellátása bőséges, mely egyrészt a folyók nagy számából adódik, másrészt
a rétegvizekből. Ezek kis mélységből bőséges hozammal állnak rendelkezésre. Ez fő-
képpen azért előnyös, mert az ipari víz biztosítása országosan és világszerte egyre
nagyobb gondot okoz. i

Az Alföld természeti kincsekben általában szegény. Ezzel szemben gazdagok a
földgáz (metán) és szénsav lelőhelyek többek között Szolnok megyében is. Iparfej-
lesztés szempontjából ez sok tekintetben előnyt jelent a többi megyével szemben.

A vasúthálózat sűrűsége megfelelőnek ítélhető. Három fővonal fút át a megyén
(Debrecen, Békéscsaba és Hódmezővásárhely irányába) és a szárnyvonalak lényegében
biztosítják a kapcsolatot a fővonalakhoz, ezen keresztül a fontosabb ipari központok-
hoz és határátkelőhelyekhez. A megyén belüli vasúti forgalom korszerűsítése folya-
matban van. A keskeny nyomtávú és gyenge forgalmú vonalakat megszüntették.
Az áthaladás gyorsítása érdekében a 4,2 km-es állomássűrűség távolságokat 9,9 km-re
növelték. Ennek hatására az áruszállítás egyrésze közúti forgalomra tevődött át.

A közutak fejlesztésére eddig is jelentős összegeket fordítottak, de az itt tapasz-
talható problémákat még nem oldották meg. Az elsőrendű főútvonalak felújítása nem
fejeződött be. Szolnok, Törökszentmiklós és Kisújszállás körzetében a legsúlyosabb
a helyzet. A másod- és alacsonyabbrendű utak helyzete nem kielégítő. Keskenyek, bur-
kolatuk vékony, vízelvezetésük nem megoldott.

Megyénkben az ország lakosságának 4,6%-a él. A meglevő adottságokat, melyek-
kel a megye rendelkezik, a távlati tervek készítésénél figyelembe vették. A megyei
tanács végrehajtó bizottsága a megye 1971/1975. évi távlati tervében a következőkben
jelöli meg iparfejlesztési koncepcióit:

- Az iparfejlesztési és telepítési adottságok a munkaerőigényes, kevésbé anyag-
igényes vagy a mezőgazdasággal párhuzamosan fejleszthető iparágak mellett
a vízigényes, importanyagokat felhasználó üzemek telepítésére teszik alkalmassá
Szolnok megyét. Jelentősek a rendelkezésre álló fűtőanyag és energialehető-
ségek. 5

Ezek szerint:

a mezőgazdasági alapanyaggal kapcsolatban számításba jöhetnek élelmiszerüzemek,
az élelmiszeripar szükségletére történő gépgyártás, bőr-, textilnövény-feldolgozó, zsák-
és csomagolóüzem, valamint a mezőgazdasági gépjavítás.

Ipari víznyerés, illetve vízigényes üzemek telepítése a Tisza vonalát követő köz-
ségekben lehetséges, de ilyen célra alkalmasak a Körös és Berettyó vidékén levő
települések is.
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Import alapanyagokkal dolgozó üzemek telepítésére előnyös a Szovjetunióból,
Bulgáriából és Romániából megyénk területén áthaladó vasút és közút csomópontjai-
ban elhelyezkedő minden község és város.

A földgázra, mint technológiai anyagra telepítendő ipar a meglévő és kialakí-
tandó gáz erővonalak mentén helyezhető el gazdaságosan.

Számottevő elektromos energiát igénylő ipari üzemek telepítésére a 120 kW-os
alállomásokkal rendelkező Jászberény, Szolnok1, Karcag és Mezőtúr városok adott-
ságait célszerű kihasználni.

Az országos ipartelepítés hatására megyénkben jelentős ipari nagyvállalatok ala-
kultak ki. Ezek léte, továbbfejlesztése, újabb bázisok kialakítása a nehézipar számára
vezető szerepet biztosít. A meglévő könnyűipar fejlesztése nem várható.u

Elvek és ösztönzők

Az előzőekből nyilvánvaló, hogy megyénk adottságai ellenére is iparilag fejletlen,
attól függetlenül, hogy az eltelt 25 év alatt a szinte kizárólagosan agrár megye iparo-
sítása komoly mértékben előrehaladt. Az eltelt időszak gyarapodása azonban nem
volt olyan mérvű, hogy ez jelentős arányeltolódást okozott volna, mivel az ország
többi megyéjében is megközelítői, illetve magasabb iparosodási ütemet lehetett észlelni.
Még a hasonló adottságú alföldi megyék fejlődési üteme is meghaladta a megyénkét.
A felhozott adatok arra vallanak, hogy a megye iparosítása, gazdasági lehetőségeinek
feltárása, az ipari foglalkoztatottság kívánt mértékű növelése csak részben oldódott
meg. Ugyanakkor a gazdasági fejlődés időről-időre új szükségleteket hoz létre, me-
lyeket, ha nem sikerül kielégíteni, akkor megyénk gazdasági eszközeit tekintve továbbra
is „szegény"' megye marad. Ez azt is jelenti, hogy a társadalmi szükségletek kielégí-
tésében sem lehet előbbre lépni és relatív elmaradottságunk fokozódik.

Éppen ezért a fejlesztés intézményes biztosítása mellett nagyjelentőségű a helyi
párt és társadalmi szervek aktivitása, kezdeményező szerepe. Az MSZMP Szolnok
megyei Végrehajtó Bizottsága 1968. március 13-i ülésén - ajánlásként - a következők-
bea, határozta meg a harmadik ötéves terv gazdaságpolitikai és területfejlesztési cél-
kitűzéseit:

- Biztosítani kell az ipar és mezőgazdaság együttes, arányos fejlődését.
- Ösztönözni kell a megyei iparvállalatokat, gyáregységeket, hogy az eddiginél

nagyobb mértékben keressenek kooperációs partnert a megyén belül.
- Az iparfejlesztési elképzelések a környező megyékkel összhangban alakítan-

dók ki.
- Tanácsi koordinációval, tervezéssel bővíteni kell a mezőgazdasági, kercsked?-

lem-ipari', illetve ipari jellegű tevékenységet és szolgáltatást.
Az általános irányelveken kívül fontos annak meghatározása is, hogy a fejlesztés

szempontjából milyen sorrend alakuljon ki a megye területi egységei, helységei között.
Ennek elbírálásánál alapvető az eddig kialakult (induló) színvonal, illetve ennek alap-
ján bizonyos ipmérvek szerinti besorolás.

Két egymással összefüggő dokumentum jöhet számításba. Az egyik az Építési és
Városfejlesztési Minisztérium területi egység besorolása, a másik a megyei párt-
bizottság 1968. március 31-i ülésén elfogadott javaslat.

Az ÉVM Városépítési Tervező és Tudományos Intézete 1963-ban elkészítette a
„Magyarországi településhálózat fejlesztési tanulmányterve" című munkáját. Ennek
alapján az Országos Tervhivatal Tervgazdasági Intézete - sorrendben - 75 területi
egységet alakított ki 1968-ban. Számítási anyagában a sűrűségi mutatószámot vette
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alapul, melyet az iparban termelt ezer lakosra juhi korrigált nemzeti jövedelem ad.
Ebből számítottak abszolút, majd láncindex módjára %-ban viszonylagos értéktávol-
ságokat.

Eszerint Szolnok megye területi egységei a következő besorolást kapták:7

Ssz.

10.
14.
19.
25.
57.

Területegység

Kunszentmárton
Karcag
Mezőtúr
Jászberény
Szolnok járás

Kategória

I I .
I I .
II .
II .

III.

Sűrűségi
mutató
mill. Ft

0,866
1,215
1,686
1,958
6,064

Absz. érték
táv.
0,092
0,094
0,070
0,107
0,047

Viszony
lagos °/

112
108
104
106
101

Tehát megyénk karcagi, kunszentmártoni, mezőtúri és jászberényi „alkörzete"
a Il-es, iparilag elmaradott kategóriába tartozik, míg Szolnok „alegysége", a III-as,
iparilag közepes fejlettbe. Ugyanakkor a szolnoki körzet fejlettsége kb. hatszorosa
az „elmaradott" területekének.

Az MSZMP Szolnok megyei Végrehajtó Bizottsága 1968. március 13-i határoza-
tában a következő fejlesztési célokat jelöli meg: 8

- 1970-ig Szolnokon 2400, Jászberényben 1000, Törökszentmiklóson 300, Karcagon
350, Kisújszálláson 350, Mezőtúron 680, Túrkevén 350 és Kunszentmártonban
1000 új munkahelyről kell gondoskodni.

- Iparfejlesztés szempontjából kiemelt város Karcag és Mezőtúr, községek közül
Tiszafüred és Kunszentmárton.

- A többi községek közül Jászkisér, Kunhegyes, Örményes és Tiszavárkony ren-
delkezik iparfejlesztési programmal.

- A ktsz-ek 2000 fővel növeljék létszámukat!
- Az iparfejlesztés szerves részének kell tekinteni a termelékenység emelését,

a műszaki fejlesztést, a termékek korszerűségét és a jövedelmezőséget.
A helyi társadalmi célok, melyeket a megyei pártbizottság a fentiekben körvona-

lazott, szerves részét képezik a területfejlesztés általános társadalmi céljainak.
A területfejlesztés ipargazdasági alapelve és az ehhez kapcsolódó vita alapján

- szerintünk - a következő álláspont a leginkább elfogadható: „Az országosan nivel-
lált névleges bérek azt a látszatot keltik, hogy egyes iparilag elmaradott területek
iparosítása nem gazdasági, hanem s z o c i á l p o l i t i k a i kérdés. Ezzel szemben
kétségtelen, hogy az egységnyi munka kisebb társadalmi költségei miatt valójában
az elmaradott területeken gazdaságosabb az iparosítás. Az olyan településekre és terü-
letekre, ahol a munkaerő újratermelésének társadalmi költsége magasabb, csak bonyo-
lultabb munkát igénylő ágazatokat célszerű koncentrálni. Az ilyen helyen alacsonyabb
az a határérték is, amelynél az eleven munkát gazdaságos gépi munkával helyettesí-
teni" °

\r, ipartelepítés gyakorlati problémái

Az iparfejlesztés, illetve a fővárosi üzemek letelepítésének napi gyakorlata az
előzőekkel Összefüggésben csaknem minden esetben a munkaerőhelyzethez igazodik,
s egyéb ipargazdasági elvek csak másodsorban érvényesülnek. A vállalatok és a megyei,
illetve a helyi tanácsokkal kötött szerződésben első helyen szerepel bizonyos létszámú,
főleg helyi női munkaerőbeállítás. Ezzel szemben elkülönített, de a tanács rendelke-
zésére álló iparfejlesztési alapból való juttatás1, egyéb alapokból való részesítés, ingye-
nes telek vagy üzemépület, adó- és hitelkedvezmény a telephelyet létesítő vállalatok
kikötése. Ipargazdasági dokumentumnak csak a szerződés mellékletét képező beru-

41



házási program tekinthető. Ez azonban csak tájékoztató jellegű, s ezeknek sem a telje-
sítését nem kérhetik számon a helyi szervek, sem kialakítását nem befolyásolhatják.

A tízezer lakosra jutó foglalkoztatott Szolnok megye jellemző helységeiben'

1. Szolnok
2. Jászberény
3. Törökszentmiklós
4. Túrkeve
5. Karcag
6 Mezőtúr

2230 fő
1930 ,
1290 „
900 „
780 „
740 „

7. Kisújszállás
8. Kunszentmárton
9. Jászárokszállás

10. Tiszafüred
11. Kunhegyes

640 fő
630 „
630 „
470 „
460 „

Szolnok megyei átlagadatok alapján 1969-ben az aktív keresők 22,9%-a az iparban,
43,9%-a pedig a mezőgazdaságban dolgozott.

Összegezésképpen megállapítható, hogy az ipartelepítési, illetve fejlesztési dön-
tésekben első helyen mind a helyi szervek, mind a vállalatok részéről a munkaerő-
helyzet jön számításba.

- A tanácsi szervek javítani akarják a foglalkoztatottsági arányt, ezen belül az ipar
részesedését, ennek alapján a szakképzetlen - elsősorban a női - munkaerő
elhelyezését. Ezen az úton változtatni akarnak a családok jövedelemviszonyain.

- A vállalatok döntései a következő összetevőkre bonthatók: 1. A Gazdasági
Bizottság határozatából és a Hitelpolitikai Irányelvekből eredő kényszer-
helyzet. (Fővárosi vállalatok nem kaphatnak hitelt létszámnöveléssel járó üzem-
bővítésre.) 2. A budapesti krónikus munkaerőhiány. 3. Kedvezményes beruhá-
zási feltételek, fejlesztésialap-juttatás, ingyenes telkek, üzemépületek. 4. A vi-
déki telep alacsonyabb kvalifikációval és munkacrőkínálattal összefüggő kisebb
fajlagos bérterhe.

Ezek szerint más szemszögből vizsgálja a területfejlesztést a helyi államhatalmi
szerv és a gazdálkodó szerv a munkaerőhelyzetet illetően. A nézetazonosság kialakí-
tásánál a következő főbb ellentmondással lehet számolni. 1. A vállalatok - különösen
az újonnan települők - a gépiparhoz kapcsolódó üzemek elsősorban a szakképzett
munkásokat keresik. Szakképzetlenség esetén elsősorban a nehéz fizikai munkára alkal-
mas emberek jöhetnek számításba, ezeket részesítik előnyben a felvételnél. 2. A helyi
szervek a telepítésekkel és a felajánlott kedvezményekkel azt óhajtják elérni, hogy
munkához jussanak az eddig háztartásban foglalkoztatott nők, a tovább nem tanuló
fiatalok. Számítanak az 1970-ben tetőző, úgynevezett demográfiai hullámra, illetve
az ebből származó, előrelátható elhelyezkedési gondokra. 3. A munkaerő kereslet és
kínálat feltételei nehezen egyeztethetők, sokan nem fogadják el a felajánlott munka-
alkalmat.

1965 férfi
nő
összesen:

1966 férfi
nő
összesen:

1967 férfi
nő
összesen:

Bejelentett
munkahelyek n

12 909
8 930

21 839
13 696
10 440
24136
14 304
12 095
26 399

Közvetítésre
jelentkezett

10 068
12 583
22 651

9 874
11069

20 943
8 839

10 953
19 792

Munkába
helyezett

8 611
6 318

14 929
8 817
7 132

15 949
8 398
7 591

15 989
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A táblázatból kiderül, hogy a munkahelyi igénnyel fellépők iAj-e-i/j-e nem tartja
megfelelőnek a munkalehetőségeket, és a bejelentett munkahelyek száma, azaz a munka-
erőkereslet kb. 10 ooo-rcl több a reális kínálatnál. 1968-ban és 1969-ben ez az arány
méginkább eltolódik: elsősorban a megyeszékhelyen és az iparosodó városokban
a fővárosihoz hasonló krónikus munkaerőhiány jelei tapasztalhatók.

Szolnokon az újonnan üzembehelyezett Beton- és Vasbetonipari Művek helyi üze-
me, kampány időszakban a Cukorgyár a legnagyobb munkaerőigénylők s technológiai
létszámkeretüket sem tudják kitölteni. A martfűi Tisza Cipőgyár állandó munkaerő-
hiánya szakképzetlen női munkásokból 600-800 fő, az Aprítógépgyár szakmunkásokat,
nehéz fizikai munkára vállalkozókat keres.

Bár nem az előző évek ütemében, de számolni kell bizonyos fokú elvándorlás-
sal is.

Szolnok megye lakosságának alakulása 12

1965 1966 1967 1968

Népesség 445 500 442 900 442 200 442 700
Term. szaporodás 1 030 1 800 1 900 2 100
Elvándorlás —3 550 —2 500 —1400 —1050

A mérséklődő tendencia ellenére is a kunszentmártoni járás lakossága 410, a tisza-
füredi járásé 650, a törökszentmiklósi járásé 600, a jászberényié 900 fővel csökkent
1965-től 1968-ig.

Jelentősebb munkaerőtartalék kialakulásával 1970-től kezdődően lehet számolni.
1967-ben az általános iskolákból kikerülők száma 600 fővel', 1969-ben 1400 fővel több,
mint az előző évben. 1970-ben várható növekedés 900 fő. Ugyanakkor a megyei irány-
elvek aránya a jelenlegi 925-ről 1000 főre emelkedjen. 1967-70 között összesen 52 000
fiatal lép ki az általános és középfokú iskolákból. Háromnegyed részük szakképzetlen
lesz. A munkaképes korú nők kb. 50%-a eltartott és szintén szakképzetlen.

\ területfejlesztés ipargazdasági hatása

Az előzőekből az következik, hogy az elképzeléseknek megfelelően a fő cél
a foglalkoztatottsági arány javítása tekintetében megvalósult. A vizsgált 24 új ipar-
telep 1971-re 5000—5500 embernek biztosít munkahelyet. 1969-ben a foglalkoztatottság
8-9%-kal növekedett a megyében főleg az iparfejlesztési program hatására. Ugyanakkor
a lakosság pénzbevételének növekedéséből - előzetes becslések szerint - tekintélyes
rész esik az újonnan munkábaálltaknak folyósított munkabérekre.

1968 végéig a négy kun városban - Túrkevén, Kisújszálláson, Mezőtúron, Karca-
gon - és a két járási székhelyen - Tiszafüreden és Kunszentmártonban - 550 millió
forintos iparfejlesztési program valósult meg. Ebből a központi megyei fejlesztési alap
és a tanácsi támogatás, hozzájárulás együttes összege 70 millió forint körül van, míg
a 280 millió forint a telepítő vállalatok saját és kölcsönvett forrásaiból származik.
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Ez mintegy 3000 új ipari munkahelyet teremt az érintett területeken, olyan munka-
helyeket, melyek 60%-ban női munkaerő foglalkoztatására alkalmasak.

ig66-ig6S között a következő termelőj ellegű ipartelepítés, illetve üzembővítés
valósult meg:

1. XVII. sz. Autójavító szolnoki szerviz üzeme. 2. Vasipari Vállalat szászbereki

akkumulátor üzeme. 3. Szilikátipari Vállalat törökszentmiklósi üzeme. 4. Április 4

Gépgyár fegyverneki gyáregysége. 5. MÁV Gépjavító Vállalat jászkiséri telepe. 6. Tisza

Cipőgyár kunszentmártoni ipartelepe. 7. Pannónia Szőrmeárugyár kunszentmártoni üze-

me. 8. Papíripari Vállalat 4-es számú papírgéphez kapcsolódó üzeme. 9. Tiszamenti

Vegyiművek porfesték gyára és mosószer üzeme. 10. Épületelemgyár. 11. Karcagi ke-

nyérgyár. 11. Csökkent munkaképességűeket foglalkoztató szolgáltató vállalat, Jász-

berény. 12. Finommechanikai vállalat, Törökszentmiklós. 13. Beton- és Vasbetonipari

Művek kunszentmártoni telep. 14. Magnezitipari Művek tiszavárkonyi kísérleti félüze-

me. 15. Híradástechnikai Vállalat karcagi üzeme. 16. Vasipari Vállalat kisújszállási ipar-

telepe. 17. Tégla- és Cserépipari Vállalat kisújszállási gyára. 18. ÉVM polygon üzeme,

Szolnokon. 19. Papíripari Vállalat feldolgozó üzeme, Szolnokon. 20. Dózsa Cipőipari

Ktsz új ipartelep, Mezőtúron. 21. SZIM ipartelepe Karcagon.

ig6g-ben megvalósult, illetve megkezdett telepítések: 1200 ezer tonnás kénsavgyár,
Szolnokon, 2. Vasúti Diesel-javító üzem Szolnokon, 3. Május 1 Ruhagyár-település
Szolnokon, 4. Gyógyászati Segédeszközök Gyára Kisújszálláson, 5. Szerelőipari Ktsz
új telephelye Karcagon, 6. Könnyűipari Alkatrészgyártó és Ellátó Vállalat üzeme, Me-
zőtúron, 7. Alumíniumárugyár üzeme, Tiszafüreden, 8. Feldolgozó ii/em Abádszalókon,
9. Budapesti Bútoripari Vállalat telephelye Jászberényben, 10. Hűtőgépgyár alumí-
niumradiátor üzeme Jászboldogházán, 11. Hűtőgépgyár alumíniumedény üzeme Jász-
ároks/álláson, 12. Hajó- és Darugyár üzeme Tiszafüreden!, 13. Fehérneműgyár teiepe
Kisújszálláson, 14. Compack csomagolóüzem Tiszaroffon.

A fel'omlásból arra lehet következtetni, hogy az eddig ismeretlen iparágak egész

sora honosodott meg a megyében (alumínium feldolgozás, gyógyászati es?közök, papír-

feldolgozás, szerves vegyipar stb). Ugyanakkor a telepítésnél, illetve bővítésnél alig

jött számításba megyénk országosan is élvonalban járó mezőgazdasága. Sem a mező-

gazdasági alapanyagot feldolgozó ipar, sem a mezőgazdaság szükségletére termelő ipar

nem fejlődött.

A megyében működő élelmiszeripari telepek száma 1968-ban hattal csökkent.
Ezen belül a minisztérium felügyelete alá tartozó telepek száma nem változott, a taná-
csi felügyelet alá tartozókra esik a csökkenés teljes terjedelme.

A mezőgazdasághoz viszonyított élelmiszer- és feldolgozóipari elmaradottságot
az alábbi pár adat is érzékelteti.
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S z o l n o k m e g y é b e n
az országos mennyiség %-ában

Felvásárlás Feldolgozás
Búza 10,2 7,3
Rizs 51,1 59,—
Cukorrépa 11,7 11(—
Vágómarha és h. sertés 7,6 1,5
Tej 6,6 4,2

A fentiekből megállapítható, hogy rizs kivételével a megye főbb mezőgazdasági
termékeinek nagyrésze más területen kerül feldolgozásra. Ha csak a megyében felvá-
sárolt és feldolgozott mennyiségek részarányát nézzük, még rosszabb a kép.

Felvásárlás Feldolgozás
Vágómarha 100 % 18,5 %
Hízott sertés 100 „ 11,2 „
Baromfi 100 „ 64,9 „
Tojás 100 „ 78,4 „

Zöldség és gyümölcs vonatkozásában a helyzet még rosszabb, mivel a megyében
konzervgyár nincs. Ugyanakkor az itt felvásárolt zöldpaprika 14,5, paradicsom 8,4,
zöldborsó 4,5%-a az országban felvásárolt mennyiségnek.

A megye ipari termelésének országost meghaladó gyors ütemű növekedésében első-
rendű szerepet játszottak az új nagy beruházások, de jelentősen elősegítették ezt a
letelepült ipari üzemek is. 1967-ig mintegy 9,5%-kal növekedett vállalataink termelése.
r968-ban 10,3 százalékos az emelkedés. 1969-ben a termelési ütem mérséklődött, 6-6,5%-
ban várható. A termelékenység azonban - főleg a foglalkoztatottak nagy számának
növekedé e miatt (a szabad szombatokat nem számítva is) - fokozatosan romlott.
1969-ben a termelésnövekedés teljes egészében a létszámbővítéshez kapcsolódik, ami azt
is jelenti, hogy a területfejlesztés mellékhatásaként - feltehetően átmenetileg - vissza-
lépéssel kell számolni az extenzivitás irányába.

Bár a letelepült ipar a dinamikusan fejlődő iparágakhoz tartozik, a vidékre he-
lyezett üzemek többsége félmechanikai jellegű, műszaki színvonaluk általában nem éri
el a megye előző ötéves tervekben létesült nagyvállalatainak és jelenleg folyó kiemelt
ipari beruházásainak színvonalát.

Ipargazdasági szempontból érdemes megnézni a működő ipartelepek számát és
annak változását is. 1969-ben a megye ipartelepeinek száma 3-mal növekedett. Meg-
figyelhető a tárcaipar előretörése, mivel ez a változás a következőkből tevődik össze.
Egyrészt a tanácsi telepek száma tízzel csökkent, másrészt a minisztériumi irányítású
ipar - zömmel a nehézipar - 14 teleppel gyarapodott. A változás többi része a kisipari
szövetkezetek telephely számának változására esik. Az előzőeken belül megfigyelhető
tendencia a nehézipar előretörése a könnyű- és élelmiszeripar rovására.

Ez a folyamat nem teljes mértékben fedi a megyei célkitűzéseket s némileg eltérő
az Alföld indokolt iparfejlesztésétől is.
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Végső soron egymás ellen ható tényezők változásai, helyi befolyásolás és az új
gazdaságiráyítási rend adta szabad vállalkozási lehetőség keretei között megy végbe
a gazdasági agglomerátumok kialakulása. Az előzőekben felhozott néhány adalék
megyénk életéből - úgy gondoljuk - jól szemléteti ezt.

Gulyás Barnabás és Palatínus István
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