
Szolnok megye fejlődésének főbb vonásai

A megye gazdasági és társadalmi élete a felszabadulás óta igen jelentős fejlődé-
sen ment keresztül, amelyet a szocialista termelési viszonyok kialakulásán túl, a megye
kedvező fekvése és gazdaságföldrajzi potenciálja is elősegített. A nagyarányú válto-
zások hatására a megye gazdasági elmaradottsága csökkent és a lakosság életnkörül-
ményei nagymértékben javultak.

Szolnok megye figyelemreméltó fejlődését a felszabadulást követő 25 év alatt
megvalósított beruházások alapozták meg. A szocialista szektorban 1953-tól 1970-ig
21,9 milliárd forintot fordítottak beruházásokra. A megye fejlesztését az újjáépítés
után elsősorban a mezőgazdaságra alapozták, de ez szükségszerű is volt, mert a lakos-
ság 3/4 része ebből élt. Ezért 1963-ig a mezőgazdaság termelőerőinek a növelésére
fordították a legnagyobb összegeket.

Az ipar fejlesztése lassan indult meg, mert sokáig a területi fejlesztés követke-
zetlensége miatt a megyének kevés ipari beruházás jutott és messze elmaradt az orszá-
gostól. 1964-től kezdve azonban az iparfejlesztés volt az elsődleges cél; már 1964 és
1968 között a termelőjellegű beruházások 46 %-át az ipar állóeszközeinek növelésére
fordították, de az infrastrukturális ágazatok fejlesztése továbbra is lemaradt a ter-
melőágakétól.

A MEGYE NÉPESEDÉSI HELYZETE

A Szolnok megyében élő népesség száma az elmúlt negyedszázad alatt a társa-
dalmi-gazdasági jelenségek hatására erőteljesen hullámzott.

A népességszám, amely 1941. január i-cn 453 800 fő volt, 1941-1949 között a hábo-
rús pusztítások következtében fogyott, 1949-1960 között 12 000 fővel nőtt, az 1960 óta
eltelt időszakban pedig 12 000 fővel ismét csökkent.

A népesség számának alakulására időszakonként más és más tényező hatott erő-
teljesebben. Az 1949 és 1960 közötti időszakban a megyében a népesség növekedését
legfőképpen a demográfiai tényezők befolyásolták. Az 1950-es években magasra nőtt
a születések száma, amely az adminisztratív intézkedések hatására 1954-1956-ban meg-
haladta az évenkénti 10 ooo-et.

Az 1960 óta eltelt időszakban viszont a társadalmi-gazdasági folyamatok befolyá-
solták lényegesen a népességszám alakulását. A mezőgazdaság szocialista átszervezé-
séből következő gépesítés és az iparfejlesztés ütemkülönbségének hatására az elván-
dorlás nagyarányúvá vált. Az elvándorlásnak elsődlegesen gazdasági okai voltak.
A megye gazdasági elmaradottságából és túlzottan agrár jellegéből következően már
az 1950-es évektől kezdve megindult a zömmel a termelésből kiszoruló munkaképes
személyek elvándorlása, amelyet a természetes szaporodás nem tudott ellensúlyozni,
mert a születések száma is erősen visszaesett. A megye népességszámának csökkenése
csupán 1968-ban állt meg.
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A népességszámot befolyásoló tényezők alakulása időszakonként (fő)

I d ő s z a k
A természetes

szaporodás
A vándorlási
különbözet

A népesség
tényleges
változása

1941—1948
1949—1959
1960—1969

20844
44935
16843

— 24241
— 33188
— 29166

— 3397
11747

— 12323

A természetes szaporodás alakulására erőteljesen hatott az, hogy hazánkban
a felszabadulás után hosszú ideig nem alakultad hosszútávra érvényes népességpolitika.
Emiatt viszonylag rövid időszak alatt a népmozgalmi arányszámok erős hullámzást
mutattak.

A MEGYE TELEPÜLÉSHÁLÓZATA

Szolnok megyében 1970. január i-én hét járási jogú város - Jászberény, Karcag,
Kisújszállás, Mezőtúr, Szolnok, Törökszentmiklós és Túrkeve volt. A megye területe
a jászapáti és a kunhegyesi járás megszüntetése miatt jelenleg öt járásra tagozódik,
a községek száma pedig 69.

Az Alföldre - és így Szolnok megyére is - jellemző, hogy a nagy kiterjedésű
területek ritkábban lakottak; az egyes települések távolabb vannak egymástól, mint
pl. a Dunántúlon, vagy Észak-Magyarországon. Ennek következtében a községek
átlagos lélekszáma több, mint kétszerese az országos átlagnak.

A társadalmi-gazdasági szerkezeti változások a települések differenciálódásához
vezettek. Ez az urbanizációs folyamat meggyorsulását és a kisebb települések gyen-
gülését idézte elő. Az 1949-es népszámlálás óta a megye városi lakosainak száma,
valamint a városok népsűrűsége jelentősen növekedett (30, illetve 23 %-kal).

A községekben Inkók száma azonban az elmúlt húsz év alatt mintegy 43 000 fővel
lett kevesebb. Jelentősen megváltozott a népesség települések szerinti összetétele is,
mert különösen a kisebb községekben lakók száma csökkent.

Szolnok megye településeinek létszám szerinti alakulása

Lélekszám. *
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* Az 1970. évi lélekszám alapján

33



A megye városainak lélekszáma - Jászberény, Szolnok és Törökszentmiklós ki-
vételével - a falvakhoz hasonlóan szintén kevesebb az 1949." évinél. Ennek a folya-
matnak a megállítása érdekében - mivel az ipar az ogyik legfontosabb városfejlesztő
tényező - az ipartelepítést kell szorgalmazni.

Az urbanizáció a községekben lakó népességet vagy állandó, vagy ideiglenes
jelleggel a városokba vonzza. így az iparral rendelkező városok és városiasodó tele-
pülések nemcsak a saját népességük foglalkoztatottságát biztosítják, hanem a vonzás-
körzetükbe tartozó településhálózatét is.

A megye városai közül Szolnok fejlődése volt a legjelentősebb, amely - mint
a Budapesthez egyik legközelebb eső városi csomópont - alkalmas a főváros szerep-
köre egyrészének átvételére; ipari, kereskedelmi és kulturális túlsúlyának decentrali-
zálására.

Szolnok megyében még mindig igen jelentős a külterületeken lakók száma, amely
azonban a felszabadulás óta nagymértékben', 8000 fővel csökkent, de a még ott lakók
életkörülményeinek megjavítása továbbra is komoly problémát jelent. A külterületi
népességnek csak alig nyolc százaléka él a későbbiek során fejlesztendő területen,
ezért - hosszabb távon - a végleges megoldást a városokba és a fejlesztésre kijelölt
területekre való lakóhelyváltoztatás jelentheti.

A TERMELŐÁGAK HELYZETE
Az elmúlt 25 év alatt Szolnok megye gazdaságában a termelőerők fejlődése

igen gyors ütemű volt. A kapitalista tulajdonviszonyok megváltoztatása - az álla-
mosítás - megteremtette a lehetőséget a szacialista nagyipar létrehozásához. A há-
borús károk helyreállítása, majd később az ipari beruházások az építőipar jelentős
fejlődését vonták maguk után. A mezőgazdaság eredményeinek fokozását a kisáru-
tcrmelő parasztságnak a szocialista nagyüzemekbe való tömörítése tette lehetővé.
A termelőszövetkezeti mozgalom általánossá válásával a nagyüzemi gazdálkodáshoz
szükséges termelési eszközök társadalmi, illetve csoporttulajdonba kerültek s ezzel
befejeződött a szocializmus alapjainak lerakása. A gazdaságpolitikai irányelvek a ter-
melőágazatok gyorsütemű fejlesztését és ehhez a hatékonyság fokozását tűzte ki célul.
Az ipar fejlődése

Iparunk fejlesztésének alapvető vonása az volt, hogy nagy összegű beruházások-
kal szocialista nagyüzemek létesültek. Az országos iparfejlesztési célkitűzések alapján
1950 és 1969 között mintegy 15 új vállalat települt a megyébe. Ezzel párhuzamosan
tovább folyt a már meglévő üzemek fejlesztése, rekonstrukciója.

A beruházások megváltoztatták a megye gazdasági arculatát. Az első 5 éves
terv alatt a megyében végzett beruházásoknak kb. 1/5-e szolgált ipari célokat.
Az 1950-es évek elején az egész országra - és így Szolnok megyére is - a nehézipar
fejlesztése volt a jellemző. Ekkor kezdődött meg például Szolnokon az ország egyik
igen jelentős vegyipari központja, a Tiszamenti Vegyiművek építése.

Az első 5 éves terv kezdetén a megye ipari termelésének még több, mint 90 "Vát
minisztériumi irányítás alatt álló vállalatok adták. A helyi ipar nagyarányú fejlesz-
tése következtében ez az arány 1954 végén már alig haladta meg a 70 %-ot.

Az iparosítással a munkanélküliség teljesen megszűnt, sőt egyes helyeken munka-
erőhiány is mutatkozott. Tekintettel arra, hogy a termelés növelése új munkahelyek
létesítésével történt, a mezőgazdaságból több e/er tanulatlan dolgozó áramlott at
ipari üzemekbe. Ennek ellenére az ipari termelés zömét adó minisztériumi iparválla-
latoknál az első 5 éves terv során a termelékenység másfélszeresére emelkedett. A mun-
káslétszám hasonló arányú felfutása, a termelés közel két és félszeres növekedését
eredményezte.

A tervutasításokon alapuló gazdasági rendszernek a hátrányos oldalai is jelent-
keztek. A termelésben aránytalanságok keletkeztek, állandósult az áruhiány és a dol-
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po;-ók sem voltak érdekelve a termelékenység fokozásában. Ennek következtében
1952-ben lelassult a termelés és a termelékenység növekedésének üteme.

A második 3 éves terv, majd a második és harmadik 5 éves terv során a megye
szocialista ipara igen dinamikusan fejlődött. Számítások szerint 1970-ben a termelés
háromr/or-négyszer több volt az 1953. évinél. A termelés évenkénti átlagos növekedési
üteme elérte a 9-10 %-ot, amely az országos átlagnál magasabb.

A termelés felfutása különösen a tanácsi és a szövetkezeti iparban volt jelentős,
ugyanis 1963 és 1969 között a termelés volumene majdnem megkétszereződött. Ez idő
alatt a szocialista ipar termelése csak kisebb mértékben!, mintegy 53no-kal növekedett.

A termelés fokozását főként a foglalkoztatottak számának emelkedése biztosí-
totta. A szocialista iparban 1963 és 1969 között a termelés növekedésének közel 80 %-a
s-'ármazott létszámnövekedésből. A termelékenység csak kisebb mértékben, mintegy
12 %-kal emelkedett.

Az új gazdaságirányítási rendszer a (•ermelékenység fokozását, az ipar intenzív
fejlesztését tűzte ki célul. Ennek ellenére 1968-ban is a termelés bővítése extenzív
úton ment végbe, mert a munkatermelékenység nem emelkedett, sőt 1969-ben a mi-
nisztériumi iparban csökkent. 1970-től azonban az intenzív fejlesztés egyes jelei is
mutatkoztak.

Az utóbbi évek nagyarányú fejlesztéseinek következtében Szolnok megye ipari
szerkezetén belül lényeges változások mentek végbe. A háború előtti években a könnyű-
és élelmiszeripar játszotta a megye iparában a vezető szerepet. A felszabadulás után
a nehézipar, ezen belül is a gép- és vegyipar fejlesztése került előtérbe.

A megye nehéziparában teljesen új iparágak jelentek meg. A/ alföldi geológiai
kutatások eredményeképpen a kőolaj- és a földgázbányászat igen nagy jelentőségűvé
vált. Kiépült a vegyipar, a gépgyártás és az építőanyagipar. A fontosabb nehézipari
ágak közül csupán a kohászat hiányzik.

A könnyűiparon belül különösen a bőr- és a cipőipar fejlődése volt jelentős.
Az élelmiszeripar rés/aránya visszaesett, de termelőeszközeinek a növekedése tovább
tartott. Üj beruházások, rekonstrukciók által fejlesztették a malmokat, a cukorgyára-
kat, viszont nem fordítottak kellő gondot a tároló kapacitás növelésére, valamint
a zöldség- és gyümölcsfélék feldolgozására.

Szolnok megye iparszerkezete a foglalkoztatottak és az eszközállomány alapján
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gépek és gépi berendezések gyártása
közlekedési eszközök gyártása
vegyipar

Könnyűipar
Ezen belül:
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bőr-, szőrme- és cipőipar
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Élelmiszeripar
SZOCIALISTA IPAR

* A bruttó érték alapján
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Az új ipartelepek létesítése és a meglévők továbbfejlesztése következtében
- a gazdaságirányítási rendszer reformjának bevezetése óta - a megye iparában fog-
lalkoztatott munkások száma 23 %-kal nőtt. Az ipar súlyának további növekedésére
utal, hogy 1967 és 1969 között a felhasznált villamosenergia mennyisége, valamint
az állóeszközök bruttó értéke is tovább emelkedett.

Szolnok megye nagy iparvállalatai - amelyek a termelőeszközöket és a nagy
szériájú fogyasztási cikkeket gyártják - többnyire minisztériumi irányítás alatt állnak.
Ezek az iparvállalatok 1969-ben a szocialista iparban foglalkoztatottak számából
72 %-kal, az állóeszközökből - a bruttó érték alapján - 96 %-kal részesedtek, és
emiatt az ipar tevékenységét alapvetően meghatározták.

Az iparszerkezet bővülése és az új vállalatok belépésének eredményeként az
iparcikkek termelésének köre is kiszélesedett. A felszabadulás előtt a gyáriparban
csak néhány iparcikk termelése (tégla1, cserép, lábbeli, papír) és a mezőgazdasági ter-
mékek feldolgozása (liszt, cukor, stb.) folyt. Lényegében 1945 után kezdték termelni
azokat az iparcikkeket (hűtőszekrény, kénsav, szuperfoszfát stb.), amelyekből Szolnok
megye adja az ország termelésének nagy hányadát.

Szolnok megye iparának a további fejlődésére nagy hatással lesz a kiemelt tele-
pülések iparfejlesztése. A IV. ötéves terv irányelvei szerint továbbra is elsősorban
a nehézipar, rzen belül is a vegyipar és a gépipar kerül fejlesztésre. Mint-egy 13 000
új munkahely létesülésével kell számolni, és ez a foglalkoztatottság növelését is
•iősegíti.

Az építőipar fejlődése

Szolnok megye szocialista építőiparának saját termelése évről évre növekszik.
1970-ben az építési-szerelési munkák összege várhatóan meghaladja az egy milliárd
Ft-ot. A szocialista építőiparon belül az állami építőipar termelése 1960-ban 87 %-ot,
az építőipari szövetkezetek termelése 13 %-ot képviselt, 1969-ben ez az arány 76 %,
illetve 24 % volt.

Á7, építőiparban foglalkoztatottak létszáma 1955 és 1969 között 3,2-szeresére emel-
kedett, de a növekedés ennek ellenére sem volt kielégítő, mert a vállalatok és a
szövetkezetek létszámhiánnyal küzdöttek.

Az építőipar iparosításának fő célja 1960 előtt az volt, hogy a nehéz fizikai erő-
kifejtést igénylő munkákat gépesítsék. A második ötéves tervben és a harmadik
ötéves terv eddigi időszakában már a rakodási és befejező munkák gépesítése is
előrehaladt. Így pl. a géppel végzett földmunka aránya 1969-ben 47 %, a betonkeve-
résé 93 % és a parketta csiszolásé 98 % volt.

Szolnok megyében az építőipar a nagyarányú fejlődés ellenére sem éri el az
országos színvonalat, mert amíg a keresőkből az építőipar országosan hét százalékkal,
addig megyénkben csupán öt százalékkal részesedik, és emellett a gépellátottság is
kedvezőtlen. Az 1000 építőipari munkásra jutó gépi kapacitás az állami építőiparban
alig haladja meg az országos átlag felét. A megyei székhelyű építőipar végeredmény-
ben jelenleg sem képes kielégíteni az igényeket.

Az építőipar tevékenységét általában az elaprózottság, az építések nem eléggé
koncentrált megvalósulása jellemezte. Az átadott létesítmények jelentős hányadának
kivitelezési ideje meghaladja az időnormákban előírtakat, de a tervezett kivitelezési
időt is. Az átadások elhúzódásából néhány nagy beruházásnál igen sok kár származott,
mert a számítások szerint az elmaradt nemzeti jövedelem pl. a Porfestékgyárnál a 30
millió, az Épülctelemgyárnál a 73 millió, a cukorgyári Hőerőműnél a 20 millió
forintot is elérte.
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A mezőgazdaság fejlődése

A felszabadulás óta a megye mezőgazdasága nagy ütemben fejlődött. Ennek
eredményeként mezőgazdaságunk országosan is kedvező képet mutat, mert a megyék
között a negyedik legfejlettebb.

Szolnok megye helyzetét sokáig csaknem kizárólag a mezőgazdaság termelési
eredményei és e termékek eladási lehetőségei határozták meg.

1943-ban a földterületnek 62 %-a mindössze 53 földbirtokos kezében összponto-
sult, a többi 38 %-kal pedig 57 000 törpe- és kisbirtokos rendelkezett. Az agrárprole-
tárok száma mintegy 50 000 volt.

A felszabadulás a mezőgazdaságban az első nagy változást a tulajdonviszonyok-
ban hozta. A földosztás során mintegy 260 000 kh terület került szétosztásra, csaknem
33 000 rászoruló között. Ez döntő jelentőségű lépés volt, amely a háborús pusztulás
mélypontjáról kimozdította; és rövid idő alatt talpra állította a mezőgazdaságot.

Hamarosan azonban kiütközött az az ellentmondás, amelyet a szocialista ipar és
a lényegében magántulajdonon alapuló mezőgazdaság rejtett magában. Ez utóbbi
ugyanis nem tudta a gyorsan fejlődő ipar nyersanyagigényét kielégíteni, sőt az ipari
munkásság és általában a városi lakosság ellátása is problémát okozott.

A gazdálkodás szövetkezeti formájának megteremtése és megszilárdítása azonban
hosszan tartó folyamat volt, amelyet fellendülések és visszaesések jellemeztek.

A termelőszövetkezetek megerősítését államunk nagy összegű támogatással segí-
tette. Megyénk az 1960-1963-ig tartó időszakban az ország mezőgazdasági beruházá-
saiból hét százalékkal részesedett; így a szövetkezetek igen gyorsan megszilárdultak.

A földterület - mint a legfőbb termelőerő - megyénkben is folyamatosan csök-
kent az ipartelepítések, öntözőrendszerek kiépítése stb. miatt. 1969-ben a mezőgazda-
sági terület 62 000 kh-dal volt kevesebb, mint 1938-ban. Termelőerejének növelésével
és a termelés hatékonyságának fokozásával mégis lehetővé vált az előállított mező-
gazdasági termékek mennyiségének emelése.

A föld termőképességének növelését szolgálta a talajjavítás nagymértékű kiter-
jesztése, a talajerő-utánpótlás szervezetté tétele és az öntözés. 1952 és 1968 között
összesen 233 000 kh-on végeztek a termelő üzemek - nagy állami dotáció mellett -
talajjavítást, öntözést pedig 1968-ban már 133 000 kh-on folytattak, szemben az 1952.
évi 32 000 kh-dal. Az ogy kh szántóterületre felhasznált műtrágya 1969-ben 214 kg
volt, míg az 1955. évi csupán 24 kg.

Dinamikusan fejlődött a mezőgazdaság eszközállománya is. Az egy kh termő-
területre jutó beruházások értéke 1956-tól 1969-ig csaknem ötszörösére nőtt. Az állami
gazdaságok és a termelőszövetkezetek között azonban az eszközellátottság tekinteté-
ben még mindig nagy a különbség.

Az egyes munkafolyamatok gépesítésének színvonala még igen eltérő. Ezen
a téren az állami gazdaságok előnye jelentős. Lényegében mindkét szektorban meg-
oldottnak tekinthető a szántás, a műtrágyázás, a vetés, a gabonafélék és a pillan-
gósok gépi betakarítása.

Az elmúlt 25 évben nemcsak a termelőerők fejlődtek rohamosan, hanem ezzel
párhuzamosan a termelés is, amelynek szerkezete alapvetően módosult. Az állat-
tenyésztés jelentősége fokozatosan nőtt, hiszen 1967-ben pl. már a mezőgazdaság
bruttó termelésének 41 %-a származott ezen ágazatból. Annak ellenére, hogy az állat-
tenyésztés fejlesztése nagy hangsúlyt kapott!, mind az állami gazdaságokban, mind
a termelőszövetkezetekben tartósan veszteséges volt ez a főágazat.

A növénytermesztés belterjesebbé vált a vizsgált időszakban. Az agrotechnika,
a gépesítés fejlődése, az intenzív növényfajták bevezetése és ezek termőképességének
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egyre jnbb kihasználása, az öntözés, a műtrágyázás, a növénybetegségek és állati kár-
tevők elleni hathatós védekezés megszcivezése a termésátlagok ugrásszerű növekedé-
sét eredményezte.

A fontosabb növények termésátlagának alakulása (q/kh)

Növény

1931—1940

7.S
7.r>
s.p

112,1
5 0

23,2

1951—1960 1961—1965

évek

8.8
10,4

12.2
ÍO'J.G

6,1
17,5

átlaga

11.3
12,3
15.7

152.4
6,1

14,5

13.4*
12.7*
18.3

203.4*
6,4

24,2

1966—1970

az
19-31—1940
%-ában

172
169
185
181
128
104

Búza
Árpa
Kukorica
Cukorrépa
Napratúrgó
I.ucemfi

• Az 1970-es adat előzetes

M«'g a megye növénytermesztése országosan a legjobbak között van, addig az ál-
lattenyésztés eredményei az országos átlag körül mozognak, az. állatsűrűség tekinte-
tében pedig 1969-ben csak a 14. helyet foglalta el. A számosállatállomány az 1935.
évinél kilenc százalékkal volt több és szerkezete is módosult. A lóállomány 1/5-ére
csökkent, a szarvasmarha 43, a sertésállomány 3̂  " i.-kal nőtt, a juhállomány pedig
csaknem hároms. orosa a háború előttinek.

Az állatállomány növekedését az elmúlt időszakban rendszerint takarmányozási
problémák akadályozták. Gyakran az állatállomány gyors növelésével nem tartott
lépést a takarmánytermelés. Kedvezőtlen volt, hogy a nagyüzemek a pillangósok ter-
mesztését nem szorgalmazták kellőképpen, pedig az állattenyésztés hozamai elsősor-
ban a fehérjedús takarmányozással növelhetők. Összefoglalva megállapítható, hogy
az állatállomány gyarapítása csak az abraktakarmánytermelés további gyors ütemű
növelésével lehetséges.

A takarmánytermő terület s az állatállomány alakulása Szolnok megyében

Ev

1935
1953
1360
19C6
1969
1970

A rét és legelő
terület

1000 kh
1935=

100 7c

Az összes
taliarmánytermő

terület

1000 kh
1935=
100 %

Az állatállomány
számosállatban

1000 db
1935
100

154
140
143
112
116
117

1C0
91
93
73
75
76

329
303
380
352
333
283

100
92

115
107
101

86

1G1
179
171
177
175
180

100
111
107
110
109
112

1935 óta lényegében alig csökkent az egy számosállat eltartásához szükséges takar-
mánytermő terület nagysága (1935-ben 3,0 kh, 1970-ben 2,2 kh). A takarmányokkal való
takarékosabb gazdálkodás tehát még nagy tartalékát képezi az állatállomány növe-
lésének.
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A mezőgazdaság eredményeit alapvetően a szocialista szektor határozza meg,
azonban a bruttó termelésnek 1968-ban 1,3-a a háztáji és egyéni gazdaságokból szár-
ma.-ott. így jelentős a szerepük a lakosság ellátásában.

A mezőgazdaság eredményességét az mutatja legjobban, hogy a népgazdaságot
milyen tömegű és milyen minőségű áruval látja el. A szükségleten felüli rész ugyanis
a belföldi piacra és exportra kerül.

A felszabadulás után évről évre emelkedett a megye mezőgazdaságának áru-
termelése. A háború után bevezetett beszolgáltatási rendszer azonban - az alacsony
felvásárlási árak miatt - nem segítette elő a termelést, így a kisparaszti gazdaságok
elsősorban saját szükségletük kielégítésére termeltek. 1957-től megszűnt a kötelező
beszolgáltatás rendszere, és a felvásárlási árak is fokozatosan emelkedtek. A mező-
gazdaság szocialista átszervezése után pedig lehetővé vált az árutermelés rohamos
fokozása.

A közlekedés fejlődése

A háború alatt komoly károkat szenvedett a megye kö/lekedéshálózata és szál-
lítóparkja. A károk felszámolása hamar megtörtént, azonban a közlekedés fejlesz-
tése megtorpant, pedig már az 1960-as években súlyos áru- és személyszállítási gondok
léptek fel. A közlekedési rendszer jelenleg is csak részben felel meg a technikai, for-
galmi és gazdasági követelményeknek.

A megyében az országos vasúthálózatnak mintegy 6,5 %-a, összesen 642 km
hálózat fut keresztül. A vonalak összetétele kedvezőtlen, mert a mellékvonalak
- amelyek aránya 55 ° 0 - a szállítási feladatokban kis szerepet játszanak, s kihaszná-
latlanok.

A nagyforgalmú vasútvonalak és vasúti csomópontok korszerűsítése a megyében
is elkezdődött, amelynek keretében a dicselcsítés, a Budapest-Záhony vasútvonal vil-
lamosítása és a szolnoki csomópont rekonstrukciója tartozik a fő feladatok közé.
Különösen a szolnoki csomópont korszerűsítése indokolt), mert nagy személy- és áru-
forgalmat bonyolít le.

A közúti forgalom, az egyes kisforgalmú és gazdaságtalanul üzemelő vasútvona-
lak megbüntetése miatt, egyre jelentősebb. Az 1960-as évektől kezdve határozott
arányeltolódás ment végbe a vasúti és közúti forgalom között a közúti áru- és sze-
mélyszállítói javára. Ugyanakkor a megyében a közutak építésében kevés előrehala-
dás történt. A közutak hossza az utóbbi években nem változott, csupán a pormente-
sítésben történt előrelépés. Ugyanakkor a közutak megterhelése egyre nagyobb, mert
pl. csak 1960-1969 között a személygépkocsik száma hétszeresére, a motorkerékpároké
3,7 szeresére nőtt, és jelentősen emelkedett a teherautók száma is.

A közúti forgalom további kiszélesítése azonban csak úgy lehetséges, ha javulnak
az útviszonyok, mert a jelenlegi minősége mellett a személy- és áruszállítások gond-
jainak fokozódásával lehet számolni

A LAKOSSÁG ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK FŐBB JELLEMZŐI

Szolnok megye gazdasági fejlődésével párhuzamosan jelentős változás ment végbe
a lakosság életkörülményeiben is, de a lakosság infrastrukturális ellátottsága elmaradt
a gazdasági növekedés mellett.
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A foglalkoztatottság alakulása

A foglalkoztatottság szerkc/ctc a felszabadulás óta alapvetően megváltozott és
a tervek szerint tovább módosul. Növcks/ik az iparban, építőiparban és különösen
a tercier ágakban foglalkoztatottak részaránya.

Az aktív keresők számának százalékos megoszlása népgazdasági ágak szerint (%)

Népgazdasági ág

Ipar
Építőipar
Mezőgazdasás
Közlekedés
Kereskedelem
Kern termelő ágak

ÖSSZESEN:

1949

Szolnok

10
3

71
3
4
9

100

1960

megyében

17
7

SÍ
5
6

14
100

27
5

43
5
6

14
100

1008

orszá-
gosan

33
7

31
6

7
16

100

A foglalkoztatottak s/ámának növelésére lehetőséget ad részben a nem dolgozó
nők munkábaállítása, részben a mezőgazdaság, ahol még mindig jelentős tartalékok
vannak.

A keresők szerkezetének a módosulását továbbra is elősegíti az a tény, hogy
a mezőgazdaságból munkaerő szabadul fel és még - ha kis mértékben is - forrása
lehet az iparfejlesztésnek. Emellett az ipar belső tartalékai is jelentősek, ugyanis
a kapun belül munkacrőfeleslcget - a hatékonyság növelése érdekében - fel kell
számolni. Továbbá új munkaerőforrást képez a? ifjúság, mert jelenleg is nagylét-
számú korosztály munkába állítását kell megoldani.

1949-től 1966-ig n %-kal növekedett a női keresők száma is. Az utóbbi évben
a női munkaerőforrás 51 °,o-a volt aktív kereső, amely azonban jóval elmaradt az or-
szágos női foglalkoztatottsági szinttől (65 "0).

A foglalkoztatottsági szint a megyében 1949-hez képest lényegesen javult, jóllehet
kedvezőtlenebb az országosnál. A munkaképes korú népesség erőteljesebben csök-
kent, mint az aktív keresők száma és az oktatás széleskörű kiterjesztésével a munka-
képes korú tanulók aránya megháromszorozódott. Ezek együttesen azt eredményez-
ték, hogy fokozatosan romlott a kereső-eltartott arány, s még nagyobb lett a különb-
ség az országoshoz viszonyítva.

A lakosság jövedelmi helyzetének alakulása

A társadalmi-gazdasági szerkezet fejlődése megváltoztatta a foglalkoztatási struk-
túrát, ezzel összefüggésben pedig a lakosság jövedelmi helyzetét. A felszabadulás után
a lakosság fő csoportjainak jövedelme között nagymértékben csökkentek a különb-
ségek.

Mindkét fő népességcsoport jövedelmi helyzete lényegesen javult, de eltérő mér-
tékben és ütemben. E változások azt eredményezték, hogy a megyében a mezőgazda-
sági munkások egy főre jutó átlagos havi jövedelme meghaladja az országos átlagot,
ugyanakkor a szellemi foglalkozásúaké megközelíti, a munkásoké és nyugdíjasoké
pedig jóval alatta marad annak.
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Az egy főre jutó átlagos havi jövedelem, foglalkozáscsoportok szerint, 19C7

Megnevezés Szolnok
megyében Országosan

Szolnok megye
•z országos

•/,-ában

Szellemi foglalkozásúak
Munkások
Mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak
Nyugdíjasok és

rendszeres kereset nélküliek

1412
1006
1178

772

1443
1090
1150

921

98
92

102

84

1967-ben Szolnok megye az egy főre jutó összes jövedelme alapján a megyék
között a 15. helyet foglalta .el. Ennek főbb okai a következők: a megyében kevesebb
a képzett, magasan kvalifikált szellemi és fizikai munkaerő, hiányoznak a magas jöve-
delmet biztosító iparágak, a kereső-eltaríott arány kedvezőtleni, magas a termelő-
szövetkezeti nyugdíjasok és járadékosok aránya, akiknek nyugdíja jóval alacsonyabb
az átlagosnál.

A parasztság egy főre jutó jövedelme - mint említettük - meghaladja az orszá-
gosat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a parasztság jövedelmi helyzete jobb a mun-
kásokénál, ugyanis azok nagyobb arányú ingyenes juttatásban részesülnek.

Az 1960 és 1969 között a munkás-alkalmazottak reálbérindexe 18 %-kal nőtt.
A nagyobb jövedelem nagyobb fogyasztást eredményezett, mely megmutatkozik a ke-
reskedelmi forgalom emelkedésében. 1954-hez viszonyítva a bolti kiskereskedelmi,
valamint a vendéglátói forgalom több, mint háromszorosára emelkedett.

A jövedelmek növekedése előidézte a fogyasztás szerkezetének megváltozását,
a lakosság ugyanis egyre többet költ ruházkodásra, tartós fogyasztási cikkekre, műve-
lődésre, ugyanakkor csökken az élelmezési kiadások aránya. A változások ellenére
a megyében még nem kielégítő a fogyasztás szerkezetének javulása, mert túl sokat
költenek élelmiszerekre, de még nem megfelelő a lakosság ellátottsága tartós fogyasz-
tási javakkal. Szükséges tehát a foglalkoztatottsági szint emelése, valamint az átlag-
keresetek további növelése, amely a gazdasági szerkezet javításával!, a szakképzettség
növelésével és a gazdasági munka hatékonyságának javításával érhető el.

A Ifikossás, infrastrukturális ellátottsága

A felszabadulás előtt közismerten alacsony színvonalon mozgott a lakosság
szociális, kulturális, egészségügyi ellátása. A laksűrűség igen magas és az épületek
állapota, felszereltsége is meglehetősen rossz volt. Az egészségügyi ellátásra, az okta-
tásra és népművelésre sem fordítottak különösebb figyelmet. Társadalombiztosításról
pedig ebben az időben alig beszélhettünk. Megoldatlan volt az orvosi ellátás, külö-
nösen a kisebb falvak küzdöttek orvoshiánnyal. A megye két kórháza korszerűtlen,
hiányos felszereléssel és mindössie 458 ággyal működött. A népesség műveltségi
színvonalát nagyban meghatározta a társadalmi berendezkedés. Igen magas volt
a: analfabéták száma. 1941-ben a megye tíz éven felüli lakosságából minden tizen-
kettedik írástudatlan volt.

A röviden vázolt II. világháború előtti állapot híven mutatja azt, hogy Szolnok
megyében milyen sürgős tennivalók merültek fel mindjárt a felszabadulás után.
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A lakosság Infrastrukturális ellátottságának fontosabb adatai

Megnevezés

A lelszabaduiás
előtti év

megneve-
zése

adata

1960 1969

1969
a felsza-
badulás

előtti év
%-ában

1939
1944

1944
1938

1938

1938
1944
1938

1938
1938

előzetes adatai

113
239

30
453
350

15

13
937

1000
95
90

132
411
523

1783
1128

414**

1 0 5 * * *
2614
1441
346
180

142*
639

1013
2540
202G

1 0 8 4 * * * *

110
2806

1380
612
263

126
267

34-szeres
6-szoros
6-szoros

72-szeres

8-szoros
299
138

6-szoros
292

A lakásállomány,
1000 db

Az orvosok száma
A napi szakorvosi órák száma
A kórházi ágyak száma
Az érettségizők száma
A könyvtári kötetek száma,

1000 db
A rádió előfizetők,

1000 fö
Az általános iskolai tanerők száma

osztálytermek száma
A középiskolai tanerők száma

osztálytermek száma

* Az 1970. évi népszámálás
** 1961. év végén

*** 1963. év végén
**** Szakszervezetivel együtt

Az infrastruktúra fejlesztése nem könnyű feladat, igen költséges, kiépítése vi-
szont nemcsak a lakosság számára fontos, hanem a gazdasági élet hathatós fejleszté-
sének is elengedhetetlen feltétele és előmozdítója. A megyében az 1950-es évek elejére
már sikerült: felszámolni a háború okozta károk jelentős részét és ezután rohamos
fejlődés indulhatott meg. A fejelsztéssel csökkent az elmaradottság az országoshoz
viszonyítva és kedvező továbbá az is, hogy a falusi és a városi lakosság életkörül-
ményeiben a korábban meglévő indokolatlanul nagy különbségek mérséklődtek.

Szolnok megyében a legtöbb problémát a lakáshiány okozta és okozza ma is.
Ennek megszüntetése nem lehetséges rövid időn belül, mert komoly anyagi fedezetet
és építőipari kapacitást igényel.

A lakásépítkezés nagy ütemben 1960 után indult meg. Az 1953 óta épült laká-
soknak mintegy 73 %-a ebben az időszakban került átadásra. A lakáshiány fokozatos
felszámolására a megyében 1975-ig - a 15 éves lakásfejlesztési terv keretében - 35 000
lakás felépítését tűzték ki célul, melyből 1969-ig 71 % (25 000 db) megvalósult.

A nagymérvű lakásépítés meghozta eredményét a laksűrűség javulásában. A fel-
szabadulás előtti 419-cel szemben 1970-ben 318 fő jutott 100 lakásra, amely az orszá-
goshoz (327) viszonyítva kedvező arányt jelent. A lakások felszereltsége is sokat
javult. Legnagyobb fejlődés a villamosításnál tapasztalható, mert már a lakások több
mint 3/4-e villamosenergia-fogyasztó, de számottevő a vízvezetékkel ellátott lakások
arányának emelkedése is.

A meglévő lakásállomány - a szobák számát tekintve - nem megfelelő, mert
magas (52 %) az egyszobás lakások aránya. Nem mondható előnyösnek, hogy az utóbbi
években épített lakásoknak is 24 %-a egyszobás. Ezért feltétlenül célszerű lenne a két
és több szobás lakások nagyobb arányú építése.

A lakosság egészségügyi ellátása napjainkban szervezett keretek között folyik,
a települések nagy része rendelkezik körzeti orvossal. Lényeges fejlődés tapasztal-
ható a szakorvosi ellátásban, valamint a kórházaknál és gondozóintézeteknél is.
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Szolnok megyében 1969-ben 639 orvos volt, 128 %-kal több, mint 1952-ben. Ennek
eredményeként 6-ról 14-re emelkedett a 10 000 lakosra jutó orvosok száma - de még
így is kisebb az átlagosnál -, országosan ugyanis 21 orvos jut 10 000 lakosra. Az egyéb
egészségügyi személyzet számánál is dinamikus fejlődés volt tapasztalható.

Az üzemi orvosi szolgálat is egyre nagyobb szerepet játszik a járóbeteg-ellátásban.
A szakorvosi ellátásban szintén rohamos fejlődés indult meg a felszabadulás után.

A kórházakban ápolt betegek száma ugrásszerűen - 1952 és 1969 között több
mint kétszeresére - növekedett. A kórházi ágyak száma azonban a megyében nem
éri el a szükségeset. Várhatóan jelentős javulást hoz majd a tervezett új 1100 ágyas
megyei kórház létesítése.

A művelődéspolitikában is gyökeres átalakulás ment végbe a felszabadulás óta.
Az üktatás minden szintjén lényeges reformok születtek.

Erőteljes fejlődés tapasztalható az óvodáknál, ugyanis 1952 óta több mint két-
szeresére nőtt az óvodai férőhelyek száma és ezzel együtt - habár kisebb mértékben -
emelkedett az óvodás gyermekek száma is. Jelentős fejlesztés eredményeként javulás
mutatkozott ugyan az óvodák zsúfoltsága tekintetében, de még 1969-ben is 104 gyer-
mek jutott 100 férőhelyre.

Az alsó- és középszintű iskolai oktatás színvonala lényegesen javult a felszaba-
dulás után, amit a korszerű - bár sokat változó - tananyag és a jól képzett tanerők
mellett' az iskolák modernebb felszereltsége is elősegített.

Legnagyobb változás a középiskolai oktatás terén figyelhető meg, a megye kö-
zépiskoláiban tanulók száma megkétszereződött az 1952 és 1969 közötti években.

A dolgozók esti és levelező tagozata pedig lehetőséget nyújt a felnőtt lakosság
iskolai végzettségének emelésére.

Szolnok megye rosszul ellátott felsőfokú intézményekkel, a három főiskolán
éneként 600-700-an tanulnak.

A szakmunkásképzés területén szép eredményeket tud felmutatni a megye.
Az utóbbi kilenc évben pl. megközelítően 15 ooo-en szereztek szakmát.

Az általános iskola kötelezővé tétele és a középiskolai, valamint a felsőfokú
oktatás fejlesztése következtében javult a megye népességének iskolai végzettsége.
1949-ben a hét évesnél idősebb népességnek a kilenc százaléka nem járt iskolába,
amely 1963-ig négy százalékra csökkent. Az érettségi bizonyítvány ti, de főként a felső-
okjatási intézményben oklevelet szerzettek száma még mindig alacsony más megyék-
hez viszonyítva és ezért az iskolai végzettség szempontjából Szolnok megye még
a/, utolsók között van.

Nagyon fontos az iskolán kívüli népművelés, amelyeknek mai rendszere lénye-
gében az 1950-es években alakult ki. Összehasonlíthatatlanul jobb a települések könyv-
tárral, művelődési otthonnal és mozival való ellátottsága, mint a felszabadulás előtt.
A megyében szinte minden községben van könyvtár, művelődési otthon és mozi.
A községek lakosainak művelődési lehetőségei is egyre sokrétűbbek. A könyv, a mozi,
a rádió, a televízió, az újság stb. adta lehetőségeket a lakosság nagy hányada igényli,
illetve igénybe is veszi.

A népművelési munka további javításához a megfelelő tárgyi és személyi felté-
telek biztosítása mellett feltétlenül szükséges a különböző területek közötti koordi-
náció is.
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Összefoglalva megállapítható, hogy a felszabadulás óta eltelt 25 év alatt Szolnok
megye gazdasági és társadalmi arculata alapvető változásokon ment keresztül. A ki-
fejezetten agrár jellegű megye jelenleg már számottevő ipari bázissal rendelkezik.
A gazdasági fejlődéssel egyidőben gyökeresen megváltozott a lakosság életkörülmé-
nye és kulturális színvonala is.

A mélyreható változások ellenére azonban mind a gazdasági élet, mind az infra-
strukturális ellátottság területén még nagyon sok hiányosság tapasztalható, amelyek-
nek a megoldása a következő évek feladata.

Dr. Lits Jozsefné
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