
A negyedik ötéves terv legfontosabb Szolnok megyei célkitűzései

A negyedik ötéves terv kidolgozásának alapját a szocializmus építésében eddig
elért eredmények képezik. Feladatainkat pedig a társadalom fejlődésének szükségletei
és lehetőségei határozzák meg.

A párt gazdaságpolitikájának alapján kidolgozásra került a negyedik ötéves terv
és azt az Országgyűlés, mint az 1970. évi II. sz. törvényt jóváhagyta.

Az országoshoz hasonlóan a tervkészítés előfeltételei a megyében is kedvezőek
voltak. Ezekből szükségesnek tartom négy tényezőcsoport megemlítését.

1. Társadalmi életünk kiegyensúlyozottsága a párt politikájának helyességét iga-
zolja. A megyei pártértckezletre, a X. kongresszusra való felkészülés egyértelműen
igazolja, hogy a megye lakossága támogatja a párt és a kormány politikáját, aktívan
részt vállal - és a jövőben is kész részt vállalni - annak végrehajtásában. Tehát
biztosítottak a gazdasági építőmunka politikai feltételei.

2. A harmadik ötéves tervet jól teljesítettük. A KSH Megyei Igazgatósága
összefoglalója így fogalmaz: „Megyénkben a gazdasági célkitűzéseket a tervezettnél
jóval kedvezőbben teljesítették. Zökkenőmentesen történt az átállás az új irányítási
rendszerre..."

Az összegezés mögött a megye lakosságának szorgalmas és eredményes munkáját
tükröző számok, tények vannak.

A harmadik ötéves tervben n milliárd Ft beruházás szolgálta a fejlődést.
Az ágazati és területi arányos fejlődés figyelembevétele mellett sikeresen haladt
előre a megyei iparfejlesztési program megvalósítása. Ez a harmadik ötéves terv
kiemelt megyei feladatát képezte. A meglevő üzemek fejlesztése, bővítése mellett
27 vállalattal és 3 ipari szövetkezettel kötöttünk megállapodást gyáregység, telephely
létrehozására a megye 11 kiemelt iparfejlesztésre kijelölt városában, nagyközségében.
A gyáregységek jelentős része már a harmadik ötéves tervidőszakban megkezdte
a termelést. Ez a körülmény nagyban elősegítette a megye területének arányosabb
fejlődését.

A megye iparának termelése 1970-ben az 1965. évinek 159,8 %-a volt. Az iparban
foglalkoztatottak száma 17600 fővel, 48,8 %-kal nőtt.

Az építőipar, habár a keresletet nem tudta kielégíteni, termelését a tervidő-
szakban több mint másfélszeresére (155 %) fokozta.

A szocialista nagyüzemi mezőgazdaság az előző ötéves tervidőszakhoz viszonyítva
nagyobb ütemben fejlődött. Ezt bizonyítja, hogy az ötéves tervidőszakok átlagait
számolva a búza termésátlaga 11,3-ról 13,4 q/kh-ra, a cukorrépáé 152,4-ről 203,4 q/kh-ra



nőtt. Átlagosan az agy évre eső felvásárolt kenyérgabona-mennyiség 5100 vagonnal,
a sertéshúsmennyiség több mint 2000 vagonnal haladta meg a második ötéves terv-
időszak éves átlagát. Mindehhez nagyban hozzájárult a mezőgazdaság anyagi-műszaki
bázisának fejlődése, a korszerűbb termelési eljárások alkalmazása. A mezőgazdaság-
ban csökkent a foglalkoztatottak száma.

Kedvező alap a IV. ötéves terv indításához, hogy az országoshoz hasonlóan
a megyében is eredményesen és mind teljesebben bontakozik ki a .gazdaságirányítás
új rendszere. Ez egyrészt a vállalati önállóság fejlesztése, főleg a mezőgazdaságban
az ahhoz szükséges anyagi alapok képződésének biztosítása útján segítette a gazda-
sági növekedést. Igen jelentős, hogy a közgazdasági eszközökkel történő szabályozás
egyre nagyobb követelményt állít a gazdasági tevékenység minőségi mutatóival szem-
ben is. Ennek megfelelően elkezdődött a megye gazdaságában az a folyamat, amely
az intenzívebb gazdálkodás, a gazdasági tevékenység hatékonyságának növekedése
irányába hat.

3. A tervszerű gazdasági fejlődés következményeként megyénk lakossága jobban
él, mint öt évvel korábban. A lakosság pénzbeni jövedelmének növelésében a leg-
jelentősebb tényező a foglalkoztatottság növekedése. A mezőgazdaságon kívüli ter-
melő ágazatokban öt év alatt a foglalkoztatottság 48,8 %-kal nőtt. Emellett jelentős
központi intézkedések történtek, amelyek növelték a lakosság pénzbevételét. A lakos-
ság pénzbevétele 1970-ben az 1965. évinek 156 %-a. A pénzbevétel növekedését mu-
tatja, hogy a kereskedelmi forgalom (folyóáron) 62 %-kal nőtt. Az 1970. évi televízió-
előfizetők száma az 1965. évinek 279 %-a. A megye szocialista szektorában foglal-
koztatottak 53 %-a 1969-ben 44 órás és annál kevesebb heti munkaidőben dolgozott.

Ha a kívántnál lassabban is, de lényegesen fejlődött a lakosság kommunális,
egészségügyi és kulturális ellátottsága.

A megye gazdaságának fejlettségét elemezre állapította meg ígjo. októberében
a megyei pártértekezlet, hogy elértük a közepesen fejlett megyék szintjét.

4. A tervkészítést kedvezjően befolyásolta a tervmunkálatok módja. A terv-
készítés előtt országosan elemzés alá vették a fejlődés 1950-1967 közötti szakaszát,
és a tervezés során támaszkodtak a távlati tervkoncepciókra, a jelenlegi gazdaság-
irányítási rendszer funkcionálásának tapasztalataira.

A megyei tervmunka szerényebb keretek közt folyt, de a megyei párt- és állami
vezetés intézkedéseket tett annak megalapozottsága érdekében.

A megyei tanácsnál tervbizottságok alakultak, amelyek szakemberek széles-
körű bevonásával

- elemezték a megye gazdaságának fejlődését,
- a gazdálkodó egységek fejlesztési elképzeléseit,
- a tanácsi gazdaság lehetőségeit,
- az országos gazdaságpolitikai célkitűzéseket és a szabályozórendszert.

E munka alapján alakultak ki a megyei vezető testületek elé terjesztett javaslatok.
A megyei pártbizottság 1969. márciusi ülésén tárgyalta meg és hagyta jóvá a megye
negyedik ötéves tervének irányelveit. A pártbizottság által jóváhagyott irányelvek
alapján folyt tovább a tervmunka.

A megye tanácsi gazdaságának konkrét költségvetési és fejlesztési tervét, a hoz-
zájuk kapcsolódó szabályozási rendszert a megyei tanács 1970. decemberi ülésén hagyta
jóvá.

A tervmunka során az országos irányelveknek megfelelően nagy figyelmet fordí-
tottunk a gazdasági életben meglévő feszültségekre, azok felszámolásának lehetséges
útjaira, módjaira.



II.

A negyedik ötéves terv legfontosabb - gazdaságpolitikai célkitűzései
a megyében

A megye IV. ötéves tervének fejlesztési célkitűzéseit alapvetően a központi, orszá-
gosan egységes gazdaságpolitikai célok határozzák meg! A központi fő gazdaság-
politikai célokat a tervtörvény 5 pontban fogalmazza meg. Ezek legfontosabb céljai:

- a társadalmi termelés hatékonyságának erőteljes növelése,
- a népgazdaság olyan dinamikus fejlesztée, amely lehetővé teszi a lakosság

életszínvonalának, ellátottsági szintjének rendszeres és viszonylag gyors növe-
lését,

- a gazdálkodó szervek és a lakosság vásárlóerejének a termelés emelkedésével
összhangban történő növelése,

- a nemzetközi gazdasági kapcsolatok további szélesítése,
- a szocialista hazánk védelmi képességének erősítése, népünk békés építőmunká-

jának biztonsága érdekében.
A fentiek figyelembevételével a megyei gazdaságpolitikai célkitűzéseinek fő he-

lyére indokolt 3 követelményt állítani:

1. Érvényesíteni kell a gazdaság valamennyi ágazata komplex, összehangolt,
együttes, arányos fejlesztésének elvét. Ez oly módon valósuljon meg, hogy szűnjenek
meg a megyében meglévő főbb aránytalanságok, azaz az építőipar, az építőanyagipar
és a javító-szolgált-ató tevékenységnek az igényektől való elmaradottsága, továbbá
dinamikusabban és a megyén belül arányosabban fejlődjék a kommunális ellátottság.
Ennek, valamint a megye termelőerői területi elhelyezésének további javításával segít-
sük elő a társadalmi termelés hatékonyságának növelését.

2. A foglalkoztatottság és a megye településeinek ellátottsági színvonala - azonos
településkategóriákban - közeledjék az átlagoshoz, és így is mérséklődjék a megye
egyes területein élő népesség életszintjében ma még meglévő különbség.

3. A tanácsi fejlesztési terv alapvető célkitűzése a lakosság legfőbb szükségletei*-
nek a kielégítése - a lakás-, a kommunálist, az egészségügyi, a szociális és kulturális
ellátás színvonalának javításával.

A megyei fejlesztési célkitűzések közül szükséges kiemelni két gazdaságpolitikai
jellegű körülményt.

Először: A második ötéves terv időszakában az agrár centrikus ság, a harmadik
ötéves terv időszakában az iparközpontúság jellemezte megyei gazdaságpolitikánkai.
Ez helyes és szükséges volt. A negyedik ötéves tervben az ágazatok együttes, erőteljes
intenzív fejlesztését kell biztosítanunk, bizonyos előnyben részesítve az építő- és építő-
anyagipart.

Másodszor: A megye szocialista iparosításának folyamatában olyan szakaszba
értünk, amikor az extenzív fejlődés elemei mellett egyre nagyobb, majd döntő helyet,
foglalnak el az intenzív fejlesztés elemei, az intenzív fejlesztés kibontakoztatása került
napirendre.

A IV. ötéves terv teljesítésével biztosíthatjuk, hogy a megye szilárdítsa meg
helyét a közepesen fejlett megyék csoportjában és javítsa pozícióit. Ez mutatkozzék
meg a termelés volumenében, hatékonyságában, a lakosság életszínvonalában, élet- és
munkakörülményeiben egyaránt.



III.

A főbb gazdasági ágazatok fejlesztésének programja

A IV. ötéves tervidőszakban mintegy 14-15 milliárd forint beruházási lehetőséggel
számolunk, az előző tervidőszak mintegy 11 milliárdos nagyságrendjével szemben.

A megyei tanács középtávú költségvetésének összege 4,8 milliárd forint, melyen
belül a fejlesztési alap 1,8 milliárd.

A megyében a fejlesztési eszközök döntő többsége a gazdálkodó szerveknél és
intézményeknél képződik. Ebből ered az. a sajátosság, hogy felhasználásuk - a szabá-
lyozás kereteinek és érdekeltségi rendjének megfelelően - helyi döntési jogkörbe tar-
tozik. Természetesen kivételek ez alól a központilag elhatározásra kerülő és központi
finanszírozású nagyobb beruházások (pl. MÁV rekonstrukció, Tisza II. megyei beruhá-
zásai stb.). A beruházási cél tekintetében kivételek a célcsoportos beruházások is,
azonban ezek helyének meghatározásában, területi elosztásában már az illetékes helyi,
megyei szervek döntenek.

A fenti körülmény nagy feladatot jelent a megyei vezetés részére, hogy a szabá-
lyozó eszközök segítségével saját hatáskörbe tartozó döntések meghozatalával (pl.
iparfejlesztési alap, szolgáltatás támogatása) a kívánt irányokba befolyásolja a beruhá-
zási tevékenységet, mint a gazdaság fejlesztésének egyik igen fontos elemét.

Célkitűzés, hogy a bcruházáspolitikában is érvényesüljön az intenzív fejlesztés,
növekedjen a gépesítésre, a fejlett műszaki eljárások alkalmazására való törekvés.

A mezőgazdaságban különösen fontos az erőgéppark felújítása, a komplett gép-
sorok és állattenyésztési technológiák alkalmazása.

A beruházások jobb előkészítésével, az építőipari kapacitás növelésével javítani
kívánjuk a tevékenység hatékonyságát, főleg a kivitelezési idő csökkentésével, az építő-
szerelő tevékenység arányának növelésével. Főleg a későbbiekben lesz nagy jelentősége,
hogy megkezdjük a korszerű, könnyűszerkezetes építési mód bevezetését.

Az építési-szerelési kapacitás jelentős növelését úgy tartjuk lehetségesnek, hogy
minden építőipari szervezet fejlesztését biztosítani kell - Szolnoki Állami Építőipari
Vállalat, tanácsi vállalatok, KTSZ-ek, TÖVÁL-ok. A helyi építési igények kielégí-
tésében számolunk a tanácsi költségvetési vállalatok és a nem építőipari szervezetek
építőrészlegeinek munkájával.

A megye ipara előtt álló feladatok lényegében azonosak az országos célkitűzések-
kel, ugyanakkor a feladatok egy része a megyei ipar helyzetéből ered.

Abból eredően, hogy az iparfejlesztési tervnek megfelelően folytatódik a meglévő
üzemek termelésbővülése és e mellett jelentős új ipartelepek lépnek be, az országos
32—34 %-os termelésnövekedés mellett a megyében a termelésnövekedést 60-64 "/o-osnak
lehetett tervezni.

A népgazdasági célkitűzések, az intenzivitás, a hatékonyság, a termelékenység
növelése az új településü ipari egységeknél úgy valósul meg, hogy azok induló műszaki-
technikai színvonala magas, az alapító vállalattal való termelési kooperációja nagy-
arányú. Az ipartelepítésnél a megyei erőforrások figyelembevétele mellett döntő
többségében a kiemelt fejlesztésre előirányzott iparágak települnek, elősegítve ezzel is
a központi terv realizálását.

A népgazdasági szintű foglalkoztatottság bővülésénél nagyobb mérvű növekedést
tervezünk. A megyében mintegy 15-16 ezer új ipari munkahely kerül kialakításra és
a 10 000 lakosra jutó ipari foglakoztatottak száma mintegy 1600 fő körül fog alakulni
a tervidőszak végén.



Az ipari beruházások közül felsorolásként megemlíthetjük a negyedik ötéves
terv időszakában a Tiszamenti Vegyiművek újabb kénsavüzemét Szolnokon, a Magnezit-
ipari Művek üzemépítését Tiszavárkonyban, a Pannónia Szőrmekonfekció Vállalat új
üzemét Kunszentmártonban, ugyanott a Tisza Cipőgyár üzemének fejlesztését, a Hajó-
és Darugyár gyáregységének beruházását és az Alumíniumárugyár gyáregységének fej-
lesztését Tiszafüreden, a Hűtőgépgyár gyáregység létrehozását Jászárokszálláson, a
Szerszámgépipari Művek, a Híradástechnikai Vállalat fejlesztését, a PHYLAXIA
telepítését Karcagon, a Könnyűipari Gépgyártó Vállalat gyáregységét Mezőtúron, a
férfi Fehérneműgyár és a Gyógyászati Segédeszközök Gyára gyáregységeinek bővítését
Kisújszálláson, a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár gyáregységét Kunhegyesen.

A nem teljes felsorolás is érzékelteti, hogy az ipar termelőerőinek arányosabb
elhelyezése tovább folytatódik. Emellett a/onban - főleg a meglévő vállalatok fejlő-
dése és részben újak települése révén - megmarad Szolnok, Jászberény és Törölr-
Szentmiklós városnak az átlagosnál nagyobb aránya az ipari fejlettség tekintetében.

A termelés bővülése, az ágazati struktúra változása mellett jelentős változások
lesznek a gyártmánystruktúrában. Felfut a harmadik ötéves tervidőszak végén kialakí-
tott termékek volumene: alumíniumedények, gyógyászati segédeszközök, különböző
híradástechnikai berendezések, részegységek, mezőgazdasági szárítóberendezések stb.
Már látható több új termék kialakítása: sav- és hőálló szintetikus magnezitelemek,
építőipari könnyűszerkezetek, újabb mezőgazdasági gépek, klímatechnikai berende-
zések stb. Természetesen folytatódik a dinamikus fejlődés, új gyártmánytípusok kiala-
kítása az igényekre olyan gyorsan reagáló ágazatokban is, mint a cipőgyártás, a ruházati
termékek stb.

Az ipari gazdaság fejlődésének főbb tényezőiből látszik, hogy a népgazdasági
célkitűzésekkel összhangban megkezdődik a fejlődés olyan szakasza, amelyben az inten-
zív elemek aránya nő, majd döntővé válik. Ezt kell, hogy visszatükrözzék a termelő-
egységek középtávú tervei is.

Célkitűzéseink megvalósítása titán a megye felzárkózik az iparilag jó közepesen
fejlett megyék csoportjába.

Az országoshoz hasonlóan dinamikus fejlődéssel számolunk az élelmiszer-gazdaság-
ban. A mezőgazdaság fő feladata a belföldi igények jobb kielégítésének biztosítása,
továbbá az export volumenének és hatékonyságának növelése.

A kenyérgabona-ellátás megoldása után a jelenlegi tervidőszakban a belföldi
igények kielégítésénél a magasabb értékű - főleg állati termékek - fehérje-ellátás és
a friss zöldség- és gyümölcs-ellátás javítása a fő feladat. Ennek érdekében az állat-
tenyésztés produktuma gyorsabban fog növekedni, mint a növénytermesztésé.

A növénytermesztési főágazatban a megyében számolunk a kenyérgabona-terület
szintentartása mellett a takarmánynövények, a zöldség-gyümölcs és a cukorrépa terü-
letének növekedésével. A takarmánynövények közül folytatódik a takarmánybúza,
a kukorica és a pillangósok területének növekedése. A piaci szükséglet és a Tisza II.
létesítésével kapcsolatos öntözési program, más kultúrák mellett lehetővé teszik az
intenzívebb zöldségtermesztést.

A belföldi cukorellátás érdekében fel kell futtatni a cukorrépaterületet a korábbi
szintre. Már intézkedések kezdődtek a szolnoki Cukorgyár körül répatermelő gazda-
ságok kialakítására.

Az állattenyésztési főágazatban legfontosabb feladat a sertés- és marhahústermelés
fokozása. A sertés a belföldi, a szarvasmarha1, főleg a külföldi piacok igényeinek
a kielégítését szolgálja.

Mindkét állatfajnál - a beruházási jellegű feladatok mellett - lényegesen növel-
hető a jövedelmezőség a tenyésztési és tartási technológia, az állategészségügy javí-



tása útján. A jobb egyedek kiválasztásában és tartásában, a jobb éi szakszerűbb takar-
mányozásban, az elhullások csökkentésében szinte beruházás nélküli jövedelemnövelő
tényezők vannak, melyeket jobban ki kell használni.

A baromfitenyésztésben fontos célkitűzés a jelenlegi, fejlett színvonal fokozása
és a gazdaságosság növelése. Továbbra is folytatódik az arányeltolódás a nagytestű
baromfi (liba, pulyka) javára. E területen jó kooperációs kapcsolatok kezdenek kiala-
kulni az állami gazdaságok, illetve a termelőszövetkezetek közt.

Főleg a nagyterületű, gyengébb talajadottságú legelőkkel biró gazdaságokban
növeks/ik a juhiétszám és a pecsenyebárány-előállítás.

A jnczőgazdaságba/i a termelés anyagi-műszaki bázisának, növelése és színvona-
lának javítása a fejlődés egyik kulcskérdése. Ebből következik az a feladat a terv-
időszakban, hogy mind az üzemi, mind más vezetői szinten fel kell tárni minden
lehetséges forrást és jobban hasznosítani a beruházásra fordítható eszközöket.

A növénytermeszt-cs műszaki bázisánál alapvető feladatnak tartjuk:
- az er.őgéppark felújítását;
- a nagyobb teljesítményű gépek alkalmazását;
- a komplett géprend zerek, gépsorok kialakítását.
E.Í nc-m a más korszerű eljárás és technológia lebecsülését jelenti. Törekedni kell

továbbra is a műtrágyázás, a fajta- és növényvédelem stb. magasabb színvonalú alkal-
mazására.

Az állattenyésztés fejlesztésének a megyében 3 legfontosabb alapvető feltétele
van:

- új, korszerű férőhelyek létesíése;
- a meglévő férőhelyek modernizálása;
- a takarmánybázis stabilizálása, minőségi javítása.
Napjainkig 35 szarvasmarha és 19 sertés komplex-telep építését engedélyezték.

Ezekből csupán néhány valósult meg az előző tervidőszakban. Döntő többségük most
van kivitelezés alatti, illetve kisebb rés>e előkészítés alatt. E telepek gyors megépítése
és az üzemeltetés feltételeinek jó megteremtése nemcsak az adott, hanem az elkövet-
kezendő tervidőszak sikere szempontjából is fontos.

Az új telepek építés- mellett nagyobb gondot szükséges fordítani a meglevő állat-
férőhelyek korszerűsítésére, technológiával való felszerelésére. így jobban, hatékonyab-
ban használhatjuk ki a meglévő eszközöket, épületeket.

Mivel az állattenyésztés fejlesztése új férőhelyek létesítésével nagy befektetést
jelent, a korszerű állattenyésztési telepek létrehozását számos gazdaság egyedül nem
bírja. Célszerűnek, helyesnek tartjuk, ha több szövetkezet vagy állami gazdaság közö-
sen, összefogással hoz létre komplex állattenyésztési telepet társulásos alapon.

A takarmánybázis stabilizálása főleg a kukorica termőterület növelését és a takar-
mányok jobb feldolgozását, tárolását igényli. A szálastakarmányok jelentős részének
beltartalmi értéke alacsony, nem felel meg a követelményeknek. Alkalmazni kell a
különböző feldolgozási és tartási eljárásokat.

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek és állami gazdaságok helyzetének kiegyen-
súlyozottságát és a fejlődés egyenletességét szolgálja a termelés növelése érdekében
teendő intézkedések sora. Ezek közül kiemelkedik a Tisza II. beruházás öntözési prog-
ramja. A vizet hasznosító üzemekben, mintegy 24-ben konkrétan fel kell készülni
a víz fogadására és az öntözéses üzemelés hatékonyságának biztosítására.

Az állami, társulati és üzemi kezelésben levő belvízhálózat fejlesztésére, karban-
tartására fokozott mértékben van szükség. Üzemi vízrendezéssel mintegy 115-120 millió



Ft nagyságrendben számol a terv. A termelés hatékonyságát és gazdaságosságát javítja
a tervidőszak alatt megépülő mintegy 180 km hosszúságú üzemi és bekötő út.

A tervidőszakban továbbra is fontos marad a háztáji és kisegítő gazdaságok ön-
ellátó és árutermelő szerepe. Az eddig tett állami intézkedések - árrendezés, állandó
takarmányvásárlási lehetőség stb. - pozitív jelei tapasztalhatók. Terjed és szélesedik
a szövetkezeten keresztül történő értékesítés. Mindez alapot képez ahhoz, hogy főleg
sertésben és baromfiban előrehaladást érjünk el.

Az élelmiszergazdaság másik nagy ágában!, az élelmiszerfcldolgozásban a fejlődés
üteme fokozódik. A termelőkapacitások növelése főleg rekonstrukciók útján valósul
meg. Az Állatforgalmi és Húsipari Vállalat!, a törökszentmiklósi Baromfifeldolgozó
Vállalat előző tervidőszakról áthúzódó rekonstrukciója befejeződik, felújítják a karcagi
tejüzemet. Főleg az elavult kapacitások helyett mintegy 120-130 tonna/16 óra sütőipari
kapacitás fejlesztéssel számolunk. Folytatódik a cukorgyári rekonstrukció. Megkezdődik
a dohányfermentáló bővítése.

Űj létesítményként lépnek be a Gabona Felvásárló Vállalat jászberényi, török-
szentmiklósi és karcagi gabonasilói, a karcagi rizsraktár. Megkezdődik Szolnokon egy
10 ezer hl befogadó képességű borkezelő és tároló létesítése. Nem eldöntött még, de
tárgyalási téma egy 1000 vagonos hűtőtároló építése Szolnokon.

Az élelmiszerfeldolgozás, előfeldolgozás és értékesítés területén egyre inkább sze-
repet játszanak a mezőgazdasági nagyüzemek. Az egészhez viszonyítva arányaiban ez-
irányú tevékenységük nem nagy, de növekvő, fejlődő. Egyik út a saját, illetve üzemközi
kapacitások fejlesztése. A tervidőszakban számolunk a Jásztej (Jászapáti), a Kunsági
Húsfeldolgozó (Kunhegyes) termelésének fejlődésével. Számolunk újabb saját kapaci-
tások kialakulásával is. Jelentősen szélesedik, sokrétűbbé válik a MÉK tevékenysége,
amely most szerveződik át a mezőgazdasági és általános fogyasztási szövetkezetek
közös vállalatává.

A másik út a felvásárló és feldolgozó vállalatok, valamint a nagyüzemi gazda-
ságok kooperációjának a terebélyesedése. A tervidőszakban gyorsabban kell előrelépni
a termelési szerződéseken túli kooperációs kapcsolatokban. E tekintetben foglalkozunk
a cukorgyár, a baromfifeldolgozó, a konzervgyárak, a gabonafelvásárló és más válla-
latok, meg a mezőgazdasági nagyüzemek termelési kapcsolatainak kialakításával.

A közlekedési és hírközlési ágazatok fejlesztését követeli mind a termelő szféra
kapacitásának jobb kihasználása, mind a lakosság életkörülményeinek javítása.

A szállítás és forgalmazás növekvő helyet foglal el a társadalmi termelés haté-
konyságának fokozásában, az ellátás javításában.

A szolnoki vasútállomás fejlesztésének több mint egymilliárd Ft-os költséggel
előirányzott II. és 111. üteme tovább folytatódik. A személy- és teherpályaudvarok
fejlesztésének befejezésére azonban csak az ötödik ötéves tervidőszakban kerül sor.

A MÁV Rákos-Szolnok és Szajol-Lökösháza közötti fővonalainak megyét érintő
szakaszain tervezett villamosítási munkálatok csaknem teljes egészében megvalósításra
kerülnek. Megtörténik a Budapest Ny-i-Szolnok közötti vonal biztosító berendezései
nek kiépítése is.

A MÁV 15 éves racionalizálási programja keretében a megye területén előrelát-
hatóan 6 körzeti, 10 forgalomfelvevő és 4 iparvágányos kiszolgálást biztosító állomás
kialakítására kerül sor. Ezzel megoldódik, hogy az állomások egymástól való átlagos
távolsága - mintegy 15 km-rel - a kétszeresére növekszik, ami biztosítani fogja a kor-
szerű utazási sebességet, növelve a pályák átbocsátó képességét, és lehetővé teszi
a technikai színvonal növelését.

A közúti közlekedést az ágazat átlagát meghaladó mértékben kell fejleszteni.
Feladat a közutak teherbíró képességének, korszerűségének növelése a szállítások gyors



és kultúrált kielégítése érdekében. Megfelelő közúti összeköttetést kell létesíteni a meg-
szűnő vasútállomások ellátási körzetébe tartozó települések, a felszámolásra kerülő
vasútvonalak által érintett települések és a kialakítandó, illetve megmaradó állomások
között.

Az országos közúthálózat területi szakaszainak korszerűsítúsJt közel kétharmad-
részben a főháliV/aton kell végrehajtani. Ennek során a Budapest-Szolnok-Debrecen
közötti 4. sz. főközlekedési útvonal korszerűsíi-é-i munkálatait be kell fejezni. A Szolnok
megye területén hátralévő szakaszt az elsőrendű főúr-kategória műszaki jellemzőinek
megfelelően kell átépíteni, illetve korszerűsíteni. Meg kell valósítani a 34. sz. út
Tiszafüred-Kunhegyes, a 32. sz. út Szolnokra bevezető szakaszának, a 31. és 44. sz. utak
Jászberény, illetve Kunszentmárton térségében levő szakaszainak korszerűsítését, vala-
mint Kunszentmártoniban egy új Körös-híd építését.

Az alsóbbrendű utak közül el kell végezni" 1975-ig a Szolnok-Kiskunfélegyháza
közötti út Szolnok várost déli iparterületével összekötő szakaszának korszerűsítését.
Fontos feladat továbbá az Abádszalúk-Tiszafüred közötti útvonalnak, a Tiszafüred-
Kunmadaras között-i útvonalnak, a Karcag-Kunmadarasi út Karcag városi szaka-
szának, valamint a Szolnok-Tiszasüly-i út nagykörűi elágazásától kezdődő szakaszának
átépítése.

Fokozott figyelmet kell fordítani az állami utak településeken belüli átkelési sza-
kaszainak az átbocsátó képesség és forgalombiztonság növelése érdekében teendő teher-
mente ítésére.

Figyelemmel kell lenni az új lakó- és ipartelepek közlekedési igényeinek kielégí-
tését szolgáló helyi utak folyamatos kiépítésére. Az útépítéseket az érintett ágazatok
fejlesztésével összhangban kell biztosítani.

A tanácsi kezelésben levő belterületi utaknál elsősorban a városokban szükséges
a fő úthálózati rendszer kialakítása és korszerűsítése.

A városi kiépített jármű-parkolóhelyek területét az 1971-re várható mintegy 2800
nr-ről 1976-ig közel háromszorosára szükséges növelni. A gépkocsigarázsok építéséhez
szükséges területet figyelembe kell venni.

A dolgozók lakó- és munkahely közötti szállítása érdekében fontos feladat nagy
befogadóképességű autóbuszok forgalomba állítása.

A közúti járművek számának várható növekedése indokolttá teszi a megfelelő
kapacitáú és korszerűen felszerelt javító-karbantartó bázisok fokozatos kiépítését.
A jelentős távolsági forgalmat lebonyolító helyeken - Szolnokon, Jászberényben, Tö-
rökszentmiklóson, Karcagon és Tiszafüreden - autóbusz-pályaudvarokat létesítenek.

Néhány jelentősebb forgalmú településen indokoltnak látszik a postakapacitást
új építéssel, vagy rekonstrukció útján bővíteni. Gondoskodni kell a Szolnok 2. sz.
postahivatal megépítéséről és a Szolnok 1. sz. posta távbeszélő központjának bővíté-
séről. A hírközlést elsősorban automata crossbar-központok kialakításával célszerű
a távlati igények kielégítésére is megfelelővé tenni. Jászágón a tervidőszakban befeje-
zésre kerül a rövidhullámú rádióadó állomás építése.

A lakosság életkörülményeinek fejlődése

A megye lakosainak száma a IV. ötéves terv időszakában szerény mértékben emel-
kedni fog. A foglalkoztatottság növelése tovább csökkenti az elvándorlást.
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Az iparban dolgozók mintegy 14-15 ezer fős növekedése lehetővé teszi az egyes
területek közti különbségek csökkentését. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya,
a tartós létszámcsökkenés ellenére továbbra is jelentős.

A foglalkoztatási színvonal, valamint az egy főre jutó jövedelmek emelkedésével
az országosan előirányzott 16-18 "/u~os reálbérnövekedés a megyében erőteljesebb lesz.

A lakossági fogyasztás erőteljes növekedésével számol a kereskedelem. A kiskeres-
kedelem évi forgalma a tervidőszak végén várhatóan 7 milliárd Ft körül lesz, az 1970.
évihez mintegy 40-45 "/o-kal emelkedik. A legdinamikusabban az iparcikkek forgalma
növekszik (várhatóan 55 u, o-kal). Jelentős növekedés várható az állati eredetű fehérjék
(hús, tej és tejtermék, tojás) fogyasztásában!, a zöldség- és gyümölcsellátásban.

Az áruforgalom növekedése és a kereskedelmi dolgozók munkakörülményeinek
javítása az eladótér mintegy 16 500 nv'-rel való növelését igényli.

A külföldi idegenforgalom növekedése mellett a 44 órás munkahét bevezetése,
illetve további szélesítése a belföldi, főleg a hétvégi idegenforgalom növekedését ered-
ményezi. Ez indokolja a szállodai férőhelyek fejlesztését a kultúrált pihenés, kikap-
csolódás feltételeinek megteremtését. Meg kell kezdeni a Tisza II. vízlépcső tározója
környékén az üdülési, idegenforgalmi központok kialakítását.

A tervidőszakban a megyében 15-16 ezer lakás építésével számolunk. Ebből 2640
tanácsi bér- és szövetkezeti, 2000-2500 OTP társas, 800-1000 koordinációs. Célszerű
a korszerű igények szem előtt tartásával együtt gondoskodni a gazdaságosságról is.
Törekedni kell a telepszerű építések megvalósítására a megyeszékhelyen, a városokban
és a nagyközségekben egyaránt. Nagyobb gondot kell fordítani a lakásépítéseknél
a kapcsolódó beruházások megvalósítására, zöldövezetek kialakítására.

A kommunális ellátás területén jelentős előrelépés lesz. A víztermelő kapacitás
a városokban 22 000 mJ/nap, a községekben 6000 m', nap teljesítménnyel növekszik.
Legjelentősebbek a Szolnok városi felszíni vízmű, a törökszentmiklósi II. sz. és a jász-
berényi II. sz. vízmű építése. A tervidőszakban 15 község kap tanácsi, illetve vízügyi
alapból támogatást vízmű építésére. A vízműkapacitásoknak megfelelően fejlődik a víz-
vezetékhálózat. Habár az igények teljes kielégítése nem válik lehetővé, jelentős fejlődés
lesz a csatornahálózat bővítésében.

Az egészségügyi hálózat fejlesztésében legjelentősebb lesz a szolnoki 1100 ágyas
kórház építésének megkezdése. Ennek részeként a tervidőszakban megépül a 300 ágyas
ideg-elmerészleg, Karcagon ugyancsak 150 fős ideg-elme pavilon épül.

A szakorvosi ellátás szélesítését szolgálja a rendelőintézetek fejlesztése!, építése
Szolnokon, Jászberényben, Mezőtúron és Torökszentmiklóson. Tovább fejlődik a kör-
zeti orvosi hálózat.

Központi és helyi erőforrásokból fejlődik a bölcsőde, napköziotthon és szociális
otthon ellátottság. Erőfeszítéseket kell tenni, hogy az óvodás korú gyermekek 55 %-ának
óvodai elhelyezését biztosítsuk. A tervidőszakban mintegy 1600 férőhelynöveléssel
számolunk.

Az általános iskolákban továbbra is kettős váltással folyik a tanítás, melynek
enyhítésére kell törekedni. A tanteremfejlesztést össze kell hangolni az új lakótelepek
körzeteivel. Mintegy 2000-rel nő a napköziotthoni férőhelyek száma, az általános is-
kolai kollégiumi férőhelynövekedés 150 lesz.

Jelentősen bővül a szakmunkásképző intézetek férőhelye, és növekszik azok ellá-
tottsági szintje. Szakmunkásképző iskolafejlesztés valósul meg Szolnokon, Mezőtúron,
Kunszentmártonban, Törökszentmiklóson, Tiszafüreden. Diákotthont kell építeni Szol-
nokon, Kunszentmártonban, Jászberényben, Karcagon.



A középiskolai oktatás területén a műhelytermek fejlesztése és a kollégiumi háló-
zat kiépítése tartónk a legfontosabb feladatok közé. A negyedik ötéves terv során
nyolc műhelytermet kell építeni Szolnokon, Mezőtúron!, Túrkevén, Jászapátiban, Üjszá-
szon. A középiskolai kollégiumi hálózat 870 férőhellyel, a tanulószoba 470 férőhellyel
bővül, azonban az igények kielégítése érdekében Szolnokon, Jászberényben, Mezőtúron
és Túrkevén kell kollégiumokat építeni. Mindez elsősorban a fizikai dolgozók gyer-
mekeit segíti.

A mezőgazdasági termelés szerkezetében bekövetkező változásokkal járó előnyök
kihasználására (Tisza II. Vízlépcső) a középkáderek nagy számát kell megfelelő időre
biztosítani, ezért Szolnokon vízügyi szakközépiskola létesítését kell megoldani.

A megye gazdasági és kulturális életére, annak irányítási színvonalára nagy hatás-
sal van a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők száma és aránya. A jelenlegi
helyzetünk változtatása érdekében jelentősen növelni kell a felsőfokú oktatáisi intéz-
ményekbe irányítottak és azokban továbbtanulók számát, arányát. 320 fős gyermek-
város épül Szolnokon.

Biztosítani kell Szolnokon a megyei művelődési ház megépítését.
A műszaki technikai haladás, a tudomány és technika eredményeinek gyors alkal-

mazása érdekében biztosítani kell a negyedik ötéves terv időszakában Szolnok város-
ban a Technika Háza megvalósítását. S/olnokon új kiállítócsarnok létesül a műemlék-
jellegű zsinagóga restaurálásával.

Gondoskodni kell arról, hogy az általános kultúrszint emelkedésével a falusi
művelődési házak is lépést tartsanak. A meglévő művelődési házak korszerűsítésére
kell törekedni. Az új művelődési házak építését célszerű mozifejlesztéssel összekap-
csolni.

A harmonikus személyiségfejlesztést elősegítő testi nevelés, a szabadidő növeke-
dése, valamint a honvédelmi szempontok előtérbe helyezésével fejleszteni kell a meg-
lévő sportlétesítményeket és új létesítmények kiépítését kell a szükséges helyeken és
mértékben kezdeményezni.

A tömegsportot biztosító létesítmények terén jelentkező elmaradást a negyedik
ötéves terv időszakában Szolnok városban legalább részben pótolni kell. A szabad-
téri sportolási lehetőségek biztosítására be kell fejezni a tiszaligeti sportkombinát épí-
tését. A téli sportolási lehetőség kielégítése érdekében meg kell oldani egy fedett sport-
csarnok megépítését.

A Tisza lehetőségeinek sport és üdülési célokra történő kihasználásával - különö-
sen Szolnokon - nagyobb körültekintéssel kell foglalkozni.

Üj sportpálya építését, a meglévők jelentős felújítását és bővítését kell szorgal-
mazni Kunszentmártonban, Karcagon és Tiszafüreden.

A X. kongresszus megállapítja, hogy a magyar társadalom dinamikusan fejlődik,
biztosan halad a szocializmus teljes felépítésének útján. Eredményeink tanúsítják a tár-
sadalmi rendszerünk nyújtotta nagy lehetőségeket. Továbbfejlődtek a szocialista ter-
melési viszonyok, erősítve rendszerünk gazdasági alapját és a munkáshatalmat. A mun-
kás-paraszt szövetség a falu szocialista útra való lépésével, magasabb elvi és politikai
színvonalra emelkedett, a parasztság társadalmi felemelkedését, életkörülményeinek
gyökeres megjavulár.át hozta magával. A párt gazdaságpolitikája alapjaiban helyes,
az élet próbáját kiállta. Az állami, gazdasági vezetőink nagy többsége s a milliók
becsületesen, lelkesen dolgoznak. Az ország, a szocializmus szemmel láthatóan ered-
ményesen épül, a dolgozók életkörülményei időszakról időszakra javulnak. Reális, jó,
szocialista céljainknak megfelelő népgazdasági terveink vannak."

Sári Mihály
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