
SZOLNOK MEGYE VÁROSAINAK VONZÁSKÖRZETE

A városok szerepe és jelentősége a településhálózatban

Az ország településhálózatának fejlesztése előtérben álló fontos feladat.
A múltból örökölt, elavult hálózat ugyanis gátolja társadalmi-gazdasági fejlődc-
sünket. Településhálózatunkra - a többek között - jellemző, hogy hazánkban

- sok a kislétszámú települések száma,
- szétszórt tanyavilággal rendelkezünk,
- városaink többsége a kis- és középvárosok kategóriájába tartozik,

ebből eredően sok a funkció-hiányos város.

A korszerű településhálózat kiépítése számos problémát rejt magában, és
megoldása csak tudományosan megalapozott, tervszerű úton történhet. A ter-
melőerők területi elhelyezésének és a települések fejlesztésének az eddiginél terv-
szerűbb és hatékonyabb összehangolása szükséges. A kormány 1007/1971. (III. 16.)
számú határozatában meghatározta az ország településhálózatfejlcsztési irány-
elveit, melynek fő célja, hogy a településhálózat minél hatékonyabban szolgálja
a termelőerők racionális területi elhelyezését és a lakosság növekvő színvonalú,
kultúrált ellátását. A Szolnok megyei Tanács is megtárgyalta és elfogadta me-
gyénk településfejlesztési tervét, mely szerint 47 település kisebb-nagyobb szerep-
kört kapott. Városaink közül Szolnoknak felsőfokú, a többi városnak középfokú,
illetve részleges középfokú szerepkört kell a jövőben betölteniök.

Az utóbbi 100 év alatt közel két és félszeresére emelkedett a magyar váro-
sok népessége. Az erőteljes urbanizációs folyamat hatására megnőtt a városban
élők aránya, amely 1949-ben 37, és 1970-ben 45% volt. Még mindig jelentős
tehát a községben lakók aránya (55%). Kedvezőtlen továbbá, hogy az 1970. évi
népszámláláskor az ország lakóinak 8,3%-a lakott külterületen. A községi lako-
soknak elég nagy hányada kis lélekszámú településen él. Az 1970. évi népszám-
lálás szerint a községi népesség 35%-a 2000 főnél nem népesebb községben
lakott.

A városoknak általában - és az urbanizálódással egyre inkább - nemcsak
helyi, hanem környéki és sok esetben országos igényeket is ki kell elégítenie.
E követelményeknek városaink eltérő mértékben tudnak eleget tenni. Különböző
ugyanis a városok jelentősége, nagysága és funkcionális szerepköre.

A városok nagyságát legjobban a városi funkciók mennyiségével és azok
minőségi kombinációjával jellemezhetjük. Ez alatt azt értem, hogy bizonyos szá-
mú funkciónak kell koncentrálódnia az adott városban ahhoz, hogy betölthesse
a településhálózatban ráháruló feladatát.
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A kisebb városokban rendszerint csak egy-egy funkció található, míg a na-
gyobb városok sokrétű funkcióval rendelkeznek.

A környéki funkció érvényesülése során létrejön a város és környéke kö-
zötti kapcsolat, amit a városok vonzó hatásának nevezünk. Ez a kapcsolat igen
sokféle és sokirányú lehet, mellyel a vonzáskörzeti kutatások foglalkoznak.

A városok vonzáskörzete és gyakorlati számításának kérdései

A városok tehát a funkciók érvényesülése során kapcsolatba kerülnek kör-
nyékükkel, illetve más településekkel, és kialakulnak a vonzáskörzetek. Egy-egy
város által vonzott (valamilyen szolgáltatással ellátott) települések alkotják a vá-
ros vonzáskörzetét, és ezen települések népessége jelenti a vonzott népességet.
A várost és a vonzáskörzetet szokás együttesen településegyüttesnek, vagy ellátó-
körzetnek" nevezni.

A vonzáskörzeti vizsgálódások a településhálózat kutatásainak szerves és
fontos elemét képezik, hiszen - mint már említettem - a városhálózat meghatá-
rozó szerepet tölt be a településhálózaton belül. Emellett a szolgáltató ágazatok
jelentősége egyre növekszik a városainkban, s így erősödik majd a város-falu
közti kapcsolat. Ebből következően a vonzáskörzeti kutatások eredményei nél-
külözhetetlenek a tervezésben, gazdaságirányításban és az intézményhálózat racio-
nális kialakításában. Nem kisebb a jelentősége a vonzáskörzetek feltárásának
a gazdasági körzetek létrehozásában, illetve elhatárolásában sem.

A vonzáskörzet megállapítása számtalan nehézséget rejt magában. Így pl.:

- a legtöbb problémát az jelenti, hogy nem állnak rendelkezésünkre a város
-vidék kapcsolatára vonatkozó statisztikai adatok;

- nagy körültekintést igényel annak meghatározása, hogy a város milyen
funkciója jöhet számításba a vonzás szempontjából;

- milyen módon és hogyan határolható körül a város egy funkciója által
létrejött vonzáskörzet;

- az egyes funkciók eltérő mértékben és más-más területen érvényesülnek,
ebből következően funkciónként különbözik a vonzáskörzet, tehát prob-
léma, hogy hogyan állapítható meg és egyáltalán megállapítható-e a város
egész vagy komplex vonzáskörzete.

A továbbiakban csak néhány kérdést ragadok ki az igen sokrétű vonzás-
körzeti problémákból.

A vonzáskörzet megállapítására jelenleg nincs egységes és kiforrott módszer.
Meghatározása deduktív-teoretikus módszerekkel és empirikus úton lehetséges,
illetve mindkettő együttes alkalmazásával. Ezen belül természetesen igen sokféle
konkrét megoldás képzelhető el.

A deduktív-teoretikus módszer csupán két tényező, nevezetesen a tér és
a tömeg figyelembevételén alapszik. Eszerint a távolságtól nagymértékben függ
a modellek alkalmazhatósága - sikeres alkalmazásuk a nagy területű vagy ala-
csony népsűrűségű területeken remélhető. Hazánkban viszont a központi hálózat
viszonylag sűrű, ezért a vonzáskörzetek deduktív feltárásának lehetősége csekély,
így pontosabb képet nyerünk a tapasztalati úton megállapított vonzáskörzetekről.
Szolnok megye hét városára vonatkozóan éppen ezért tapasztalati úton határoz-
tam meg a vonzáskörzetet.
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A vonzáskörzet gyakorlati meghatározásának két alapformája lehetséges,
mégpedig vagy a központok szolgáltatásait igénybevevő lakosság közvetlen meg-
kérdezésével, vagy a központi intézményekben folytatott adatfelvétel segítségével
s/erezhetjük be a szükséges információkat. Én az első módozatot alkalmaztam,
vagyis közvetlenül a központi funkciót igénybevevő lakosság információit dol-
goztam fel.

A továbbiakban megpróbálom ismertetni a felvétel, a feldolgozás menetét
és a vizsgálat módszerét.

A megye minden községéből beszereztem a szükséges információkat. A vá-
rosoknak csak a megyén belüli vonzását vizsgáltam, mégpedig olyan megfonto-
lásból, hogy megpróbáljak választ adni arra, hogy a megye gazdaságában és fő-
ként lakosságának ellátásában milyen szerepet játszanak városaink. Eleget tud-
nak-e tenni az egyre növekvő feladatoknak és követelményeknek. Másrészt mi-
nimális eltérést tapasztaltam a teljes és az általam vizsgált megyén belüli vonzás-
körzet között. Főként csak Szolnok gyakorol a megye határain túlra is vonzást.
A gazdasági ágazatok vonzáskörzetét nem mértem fel, mert a gazdasági fejlettség
és különösen az ipar fejlettsége meghatározó tényezője a városok vonzáskörze-
tének. A városok vonzáskörzeti funkciójának tekintettem viszont a már említett
ingázást, valamint az egészségügyi, a kereskedelmi, az oktatási intézményeknek
a településre gyakorolt hatását.

A város egy intézménye által vonzott népességet az

m
Lvi=^x ;

képlettel számítottam ki, ahol:

L v ; = az ,,i" intézmény által vonzott népességszám

m = az „i" intézmény által vonzott települések száma

xj = „ j " vonzott község népesség száma
A városi népesség és a vonzott népesség együttesen képezi az ellátókörzeti

népességet. Ebből eredően egy-egy intézmény által ellátott népesség száma:

m

ei = ^ x : -f- L a vagyis Lej — LWi + L a, ahol:

j = l

L e i = az „i" intézmény által ellátott népesség száma

L a = a városi népesség száma

Végül megállapítottam a városok összes, vagy komplex vonzáskörzetét. Ebbe
azon községek népességszámának összességét vettem, melyek lakóinak bármilyen
szolgáltatást nyújt a vizsgált város.
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Képlettel kifejezve egy város komplex vonzáskörzetének népességszáma

m
L v = ^g Xj ahol

v = a komplex vonzáskörzeti népességszám

m = a város bármely funkciója által vonzott települések száma
X 1 = az ,.i" vonzott község népességszáma.

Az így megállapított komplex vonzáskörzeti népességszám nem valamilyen
átlag, hanem a ténylegesen felmért város-vidék kapcsolaton alapszik. Sokan
kétségbe vonják azt, hogy beszélhetünk-e egyáltalán komplex vonzáskörzetről.
Mások pedig az általános vonzáskörzet meghatározásának módszerére helyeznek
nagy hangsúlyt.

Véleményem szerint kétségkívül nagyfokú általánosítással történhet a komp-
lex vonzáskörzet megállapítása, viszont feltétlenül szükséges - éppen azért, mert
igen heterogén a városi funkciók érvényesülési területe, intenzitása és a tervezés-
hez nélkülözhetetlen az ellátandó népesség ismerete. Továbbá az általános vonzás-
körzet megállapítása nem helyettesítheti az ágazatok vonzásának vizsgálatát, sőt
ösztönöz a belső struktúra feltárására és az ágazatok közötti eltérések vizsgála-
tára. Ez utóbbi elengedhetetlenül indokolt a vonzáskörzeti vizsgálódásokban.
Jelen esetben éppen ezért számba vettem minden olyan városi funkciót, amely
környéki igényeket elégít ki, és a további elemzésekben igyekeztem kimutatni
a vonzáskörzetek belső szerkezetét. Igen fontos annak megállapítása, hogy egy
ágazat vonzáskörzete milyen arányt képvisel a város általános vonzáskörzetéből.

Ennek mérésére az alábbi mutatót használtam:

m

= X ' L •
R = J ! • 100, vagyis j>_ = XL_ • 100, ahol:

j n i L
v

X;

R • = a város „ i " funkciója által vonzott népesség részesedési mutatója
a komplex vonzáskörzeti népességből.

További elemzésemnek tárgyát annak megállapítása képezte, hogy milyen
erősségű a vonzás. Ezt a vonzásintenzitás kiszámításával értékeltem, amely azt
mutatja, hogy a város lakosságának hányszorosát képes ellátni egy bizonyos, illetve
valamilyen szolgáltatással. A vonzásintenzitást a következő mutatóval mértem:

1 = . ^ i .lOO.vagyh I - Í Z • 100 ahol
v } —» & J v L a

L a
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v = a vonzásintenzitás mutatója százalékban

A mutató a város és vidéke viszonyát jelzi. Minél nagyobb a mutató értéke,
annál hatékonyabb a városi funkciók érvényesülése. A részvonzáskörzeti népes-
ségre vonatkozóan is ki lehet számítani a vonzás intenzitását, amely a korábban
használt jelölések szerint az alábbi képlettel fejezhető ki:

m
x L •

i = j = | • 100, vagyis i = = — • 100. ahol:

v = a város „ j " funkciójának vonzásintenzitás-mutatója százalékban

A vonzásintenzitást legjobban a kapcsolatteremtések gyakoriságával jellc
mezhetnénk, hiszen általában a vonzáskörzet határai felé csökken a központ
vonzása. Ennek- felmérését viszont nem tudtam elvégezni, hiszen rengeteg mun-
kát jelentett volna ilyen széleskörű megfigyelés. Ezért ún. korrigált vonzásintcn-
zitási mutatót képeztem, amit a következők szerint számíttotam ki:

1 vk = _ ! _ ! 100, ahol:

La

vk = a korrigált intenzitási mutató

r = a 3 cs több városi funkció által vonzott települések népességének aránya
az összes vonzott népességből.

Gyakori jelenség, hogy községeink több központtól vesznek igénybe szolgál-
tatásokat, illetve több városhoz vonzódnak. A megye községeit ezért olyan szem-
pontból is megvizsgáltam, hogy hány várossal állnak kapcsolatban. A struktúra
feltárásában kiemelkedő jelentősége van az ilyenféle vizsgálatoknak is. Végezetül
megemlítem, hogy a struktúraelemzés fontos és nélkülözhetetlen eleme a kap-
csolatok „feltérképezése".

A vonzáskörzetek megállapítása után megvizsgáltam, hogy milyen tényezők
és milyen mértékben határozzák meg a városok vonzáskörzeteinek nagyságát,
amit sztochasztikus kapcsolat mérésével próbáltam kimutatni. A városok gazda-
sági fejlettségére és a lakosság infrastrukturális ellátottságának színvonalára elég
nagy számú mutató alapján fejlettségi mutatót számítottam. A korrelációs együtt-
hatók azt igazolták, hogy a vonzáskörzet nagyságát döntő mértékben a gazdasági
fejlettség és a városi népességszám határozza meg.

Különösen az ipar és építőipar fejlettsége játszik fontos szerepet a vonzás
alakulásában. Ezt mutatja a városi népesség, vonzott népesség és iparfejlcttség
között számított ( + 0,97) háromváltozós korrelációs együttható is.
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A városi népesség és a vonzott népesség alapján három kategóriát képez-
tem, mégpedig:

I. a semmilyen, vagy csekély vnzáskörozettel rendelkező,
II. a közepes,

III. az intenzív vonzást mutató
városok csoportját.

M e g n e v e

A kategóriák

z é s

alsó határértékei

I. II. m.

kategória

Városi népesség I 10 20 60
Vonzott népesség ^ e z e r ö — 30 250

Az eddig elmondottak tulajdonképpen a vonzáskörzet megállapítására, illetve
annak fontosabb tulajdonságaira vonatkoztak. A vonzásvizsgálatokat ettől sok-
kal részletesebben kell végezni. Számtalan egyéb tényezőt is figyelembe kell venni
és a megfigyelést más területekre is ki kell terjeszteni.

Szolnok megye városainak megyén belüli vonzása

Szolnok megyében hét járási jogú város van, melyből egy megye-, kettő
járásszékhely.

A népességszám alapján a megye városai eléggé kedvezőtlen képet mutat-
nak. Az 1970. évi népszámlálás szerint hat város lakossága nem érte el a 30 ezer
főt, így annak ellenére, hogy a megyék között Szolnok rendelkezik a legtöbb
várossal, a városi népesség aránya (41,5%) alacsonyabb, mint az országos átlag
(45,1%). Bár az utóbbi 10 év alatt 5%-kal emelkedett a városok össznépessége,
jelentősebb lakosszám-növekedés csak a megyeszékhelyen történt; itt közel 13
ezer fővel, illetve 260 o-kal éltek többen 1970-ben, mint 1960-ban. Ezenkívül
Törökszentmiklóson volt tapasztalható kisebb (3%-os) népességszám-növekedés,
a többi városnál pedig kismértékű csökkenés mutatkozott. A csökkenés kizárólag
az elvándorlásból eredt, mivel a természetes szaporodás minden városban emel-
kedett. Ez egyébként a kisvárosoknál általánosan észlelhető tendencia.

Városaink - az országoshoz hasonlóan - jelentős mértékben a felszabadulás
- különösen 1960 - óta fejlődtek, melyben döntő szerepe volt az iparosításnak.
A fejlesztés főként Szolnokra és Jászberényre koncentrálódott.

A vizsgált városok a korábban említettek alapján az alábbi kategóriába
tartoznak:

I. Túrkeve, Kisújszállás,
II. Mezőtúr, Jászberény, Karcag, Törökszentmiklós,

III. Szolnok.
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A városok vonzáskörzetének fontosabb adatai, 1970 *

Az összes vonzott A tele-
A város Pülés

A központ megnevezése terület. település n é P e s s é S e g y ü t t e s

1000 kh Száma ™m
f»' n é p e s s é g s z á m a ,

1000 fó

I. kategória

Kisújszállás 62 5 20 13 33
Túrkeve — _ _ n n

II. kategória

Jászberény 153 17 71 30 101
Karcag 197 16 66 25 91
Törökszentmiklós 225 25 100 24 124
M e z ő t ú r 109 12 30 22 52

III. kategória

Szolnok 665 68 260 61 341

* Az 1970. évi n é p s z á m l á l á s előzetes adatai .

A városok között legnagyobb különbség vonzáskörzetük belső struktúrájá-
ban mutatkozott. Tapasztalható ez a vonzásintenzitás és a kiszolgált funkciók
számának eltérésében is. A komplex és az egyes részvonzáskörzetek határai ritkán
esnek egybe.

A részvonzáskörzeti népesség részesedése a komplex vonzáskörzeti népességből

_ _ _ _ _

A TBC- .. A keres- .. .
. . . . . ,, A rendelő A mentó- j , . kozep-

A korház gondozó . . .,, kedelmi ;
. . . . . intézet állomás , ., . fokú

A központ intézet hálózat .
megnevezése

intézmény

által vonzott népesség az összes vonzott
népesség %-ában

Jászberény 95 69 95 82 83 45
K a r c a g 96 — 96 — 49 22
Kisújszállás — — — — 30 37
M e z ő t ú r 24 — 19 5 11 91
Szolnok 37 15 37 14 54 44
Törökszentmik lós — 25 — 25 48 35

Említettem már, hogy a megye városai többnyire funkcióhiányosak, és így
a községek a különböző szolgáltatásokat gyakran több városból kénytelenek be-
szerezni. Ebből következően a községek többségét (85%-át) két, vagy több köz-
pont vonzza.

A megye községeinek megoszlása a vonzást mutató központok száma szerint

A vonzott települések megoszlása
aszerint, hogy

M e g n e v e z é s 1 2 3 4 összesen
és több

város vonzza

A községek száma 10 44 11 3 68

A községek megoszlása, % 1 5 6 5 1 6 * 1 0°
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Jelentkezik ez az ellátott funkciók számának megoszlásában is, mert a von-
zott községek többségének csak egyféle szolgáltatást nyújt az adott központ.

A községek megoszlása az ellátott funkciók száma szerint (%)

A központ megnevezése

Jászberény
Karcag
Kisújszállás
Mezőtúr
Szolnok
Törökszentmiklós

A vonzásintenzitás mutatójában is lényeges különbségek észlelhetők. A nyers
vonzásintenzitási mutató igen szélsőségesen alakult, a legnagyobb Szolnoknál
(424%) és Törökszentmiklósnál (379%), a legkisebb Mezőtúr városnál (138%).
A korrigált vonzásintenzitásban azonban már nem tapasztalható ilyen nagy diffe-
rencia és változik a városok helyzete is.

A vonzott községek
aszerint, hogy

1 2

megoszlása
a város

3 és több

funkciója vonzza

6
40
58
50
56

6
29
20

8
10

8

94
65
40
34
40
36

Osszei

100
100
100
100
100
100

A vonzásintenzitás fontosabb mutatói

A nyers A korrigált
A központ megnevezése

Jászberény 237
Karcag : 266
Kisújszállás 148
Mezőtúr 138
Szolnok 424
Törökszentmiklós 379

vonzásintenzitási
mutató, %

A vonzott telepü-
lések átlagos távol-
sága a központtól,

km

224
160

59
27

170
112

20
37
24
35
27
27

A vizsgálatok szerint a távolsággal csökken a vonzás ereje, mert az átlagos
vonzástávolságnak megfelelően mérséklődött a korrigált vonzásintenzitási mutató.
Legjobb a mutató Jászberény városnál, mert a városi népességnek több mint
kétszeresét látja el 3 vagy annál több szolgáltatással.

A továbbiakban vázlatosan, csak mintegy illusztrációként mutatjuk be az
egyes városcsoportokba tartozó települések vonzáskörzeteinek és vonzásintenzitá-
sár.ak fontosabb jellemzőit.

A csekély vonzáskörzettel rendelkező városok

Az ezen városcsoportba tartozó városok (Túrkeve és Kisújszállás) fonto-
sabb jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze:

- kevés a vonzott települések száma,
- alacsony a vonzott népesség száma,
- a városi lakosszám elmarad a többi városétól,
- a gazdasági fejlettség színvonala - megfelelő ipar hiányában - alacsony,
- a lakossági - különösen az infrastrukturális - ellátottság nem kielégítő,
- a lakosság zöme a mezőgazdaságból él.
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A megye városainak vonzóhatását az említetteken kívül az is befolyásolja,
hogy a városok elég közel vannak, szinte kiegészítik egymást, és így a központi
funkciók mértéke sajátos módon alakult ki.

Túrkeve és Kisújszállás tipikusan mezőváros, gazdasági szerkezetük egy-
oldalú, a mezőgazdaság a domináns ágazat. Ebből következik, hogy ezen váro-
sok egyike sem lehet a környék munkaerő-felvevője. Elenyésző a gazdasági kap-
csolatuk a vidékkel. Vitatott kérdés ugyan, hogy a mezőgazdaság is betölthet
környéki funkciót, hiszen az árutermelés egyre inkább kiszélesedik, és ezáltal
a mezőgazdaság szoros kapcsolatba kerül más népgazdasági ágakkal is. Különösen
a gépesítés és a kemizálás térhódításával, valamint a mezőgazdasági eredetű ter-
mékek feldolgozásával a mezőgazdaság kilép az autarchiás keretekből és szervesen
beilleszkedik a termelés láncfolyamatába. Jelenleg azonban a mezőgazdaság von-
zása nem számottevő, a kisvárosok ezért főként a lakosság ellátásában töltenek be
fontos szerepet. i

A két város intézményhálózata gyérnek mondható, amiben az is közreját-
szik, hogy egyik sem járási székhely. Nem rendelkeznek kórházzal, rendelőinté-
zettel, ebből eredően nincs a városoknak egészségügyi vonzáskörzetük. A két vá-
rosban működő szülőotthonok is többnyire csak a városi szükségleteket elégítik ki,
Kisújszálláson és Túrkevén egy-egy középiskola van, melyekben 1968-ban 510,
illetve 140 fő tanult. A túrkevei gimnázium lényegében csak a helyi igények
kielégítését szolgálja, a kollégiumban lakó középiskolai tanulók száma minimális
(1968-ban 3 fő), míg Kisújszálláson 150 volt ezen középiskolások száma. Kis-
újszállás oktatási vonzáskörzetének népessége megközelítően 7000 fő. A két város
nem játszik tehát jelentős szerepet az oktatásban.

E városok kiskereskedelmének hatása is elmarad a kívánatostól. Sőt Túrkeve
kereskedelmi hálózatának vonzása el is hanyagolható.

A kereskedelmi vonzás mértékét a kiskereskedelmi forgalom alakulásából
megközelítően fel lehet mérni, ugyanis igen szoros kapcsolat van az egy lakosra
jutó városi kiskereskedelmi forgalom és a város kereskedelmi vonzáskörzetébe
tar tod népesség között; - a korrelációs együttható -f- 0,85.

A kiskereskedelem fontosabb adatai, 196$

Az egy lakosra jutó kiskereskedelmi Az 1000 A k e r e s k e _
forgalom, Ft lakosra jutó d e l m i v o n z á s .

A vonzásközpont bolti alap-
megnevezése * ™ n z ° " a település terület ^ J

a városban településeken e g y ü t t c s e n a városban, ' B

együtt ml

Kisújszállás 10081 7Í92 9356 289 7000
Túrkeve 7924 _ _ 205 —

A két város kiskereskedelmi forgalma között kisebb, a boltellátottság között
jelentősebb különbség van. Kisújszállás kedvezőbb képet mutat mind az egy la-
kosra jutó forgalom, mind az egy lakosra jutó bolti alapterület tekintetében.
Ennek előnye tükröződik a város kereskedelmének környékre gyakorolt hatásá-
ban is, miszerint Kisújszállás kereskedelme vidéki igényt is ellát, míg Túrkevé-
nek nem alakult ki kereskedelmi vonzáskörzete. Természetesen a vidéki vásárlók
zömmel a műszaki és a ruházati boltok forgalmát növelik, mivel főként ezen
cikkekből hiányos a falusi népesség ellátása, néha azonban az élelmiszert is a
városokban szerzik be.
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A két város között vázolt különbségekhez nagyban hozzájárul még a közle-
kedési adottság is. Kisújszállás helyzete kedvezőbb, ugyanis a Budapest-Záhony
vasúti fővonal és a 4. számú közút mentén helyezkedik el. Kisújszállás és Túrkeve
hatása várhatóan a későbbiekben sem nő ugrásszerűen, legfeljebb a tervezett fej-
lesztés szerint fokozódik a kettőjük közötti különbség.

A közepes erősségű vonzást mutató városok

Az előző csoportba tartozó városoktól döntő mértékben az különbözteti meg
ezen városokat (Jászberény, Karcag, Mezőtúr, Törökszentmiklós), hogy jelentő-
sebb iparral és központi szerepkörrel rendelkeznek azoknál.

A négy város funkcióinak hatása eltérően alakult. Mezőtúr városkörzete ép-
pen hogy csak eléri a kategória alsó határát, viszont a városi funkciók száma
alapján helytelen lett volna a csekély vonzáskörzettel rendelkező városok közé
sorolni. A legkedvezőbb képet Jászberény mutatja, mert vonzáskörzete zártnak
mondható, és így a vonzott népességet majdnem teljesen ellátja a különféle vá-
rosi szolgáltatásokkal. Törökszentmiklós a többi városhoz képest a ténylegesnél
előnyösebb helyzetet mutat, mert a megye közepén terül el, és nincs vonzása
a megye határán kívülre. A legfejlettebb Jászberény ipara; a 10 000 lakosra jutó
iparban foglalkoztatottak száma jóval magasabb, mint a többi városnak.

A különbségeket az ipari, illetve a gazdasági fejlettségben, valamint az intéz-
ményhálózatban mutatkozó eltérésekkel magyarázhatjuk.

A négy városba jelentős számban ingáznak a megye községeiből. Legtöbb
(mintegy 1400 fő) a Jászberénybe ingázók száma. Karcagra és Törökszentmik-
lósra megközelítően 200-300 fő ingázik a környező településekről, Mezőtúrra
pedig elenyésző az ingázás. Az átlagos ingázási távolság Karcagnál a legnagyobb
- kb. 28 km -, Jászberénynél a legkisebb (14 km). Annak ellenére, hogy ezen
városok iparilag fejlettebbek, nem elhanyagolható a mezőgazdaság szerepe sem,
mivel a lakosság nagy hányadának itt is a mezőgazdaság biztosít fő megélhetési
forrást. Ezen városokban jelentősebb a tercier ágazat súlya is, ami a központi
funkciók erőteljesebb érvényesülését eredményezte.

A négy város jelentősége nemcsak kedvezőbb gazdasági fejlettségük miatt
nagyobb, de a lakossági ellátásban is intenzívebb a vonzerejük. Továbbá szembe-
tűnő, hogy a jelentős kereskedelmi szívóhatás mellett lényeges az egészségügyi,
a szociális és a kulturális intézmények szerepe is.

A városok ellátókörzeteinek népességszáma *

A központ
megnevezése

Jászberény
Karcag
Mezőtúr
Törökszentmiklós

A kórház

97
88
29

A TBC
gondozó-

intézet

által

78

47

rendelő-

ellátott

97
88
28

A mentő-

népesség,

88

23
47

A keres-

1000 fő

89
57
25
Ö8

A közép-

fokú

intéz-
mények

62
39
49

* Az 1970. évi népszámlálás előzetes adatai alapján.
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Az említett jellemzők megkülönböztetik e városokat a tipikusan kisvárosok-
tól, általában közelebb állnak a középvárosok szintjéhez. A településhálózat-fejlesz-
tési irányelvek szerint Jászberény, Mezőtúr és Karcag középfokú központtá, Tö-
rökszentmiklós pedig részleges középfokú központtá fejlődik.

E városok kereskedelmi hálózata elég jelentős vidéki igényeket is ellát.
A legnagyobb kereskedelmi vonzáskörzettel Jászberény rendelkezik; közel 59 ezer
fő képezi a kereskedelem által vonzott népességet. Számottevő még Karcag és
Törökszentmiklós vonzása is, viszont Mezőtúr minimális kereskedelmi funkciót
tölt be a környéken.

Jászberény, Karcag és Mezőtúr egészségügyi intézményei fontos szerepet
játszanak. A kórház és a rendelőintézet vonzáskörzete egybeesik mind a három
városban. Törökszentmiklós egészségügyi vonzása lényegesen kisebb, mert nincs
kórháza és rendelőintézete. A legtöbb lakost a jászberényi kórház és rendelő-
intézet látja el a felmérés szerint, az ellátás színvonala azonban Karcagon ked-
vezőbb. A kórházi ágyak száma 150-nel magasabb Karcagon, és a 10 000 lakosra
jutó kórházi ágyak száma is 22-vel több, mint Jászberény ellátókörzetében.
Az 1968-ban épült Karcagi kórház korszerű berendezéssel és felszereléssel ren-
delkezik. Ezzel szemben Jászberényben a kórházi és rendelőintézeti ellátás minő-
sége - tárgyi és személyi feltételek hiánya miatt - korántsem kielégítő. Mezőtúr
egészségügyi vonzása elmarad az előző két városétól, kórházának és rendelőinté-
zetének ellátókörzetébe 29 ezer fő tartozik.

A négy városban 2-2 középiskola van, ahol 750-900-an tanulnak, köztük
sokan vidékiek. A kollégiumi középiskolai tanulók száma Törökszentmiklóson
a legtöbb (350 fő), Mezőtúron 270 fő, Karcagon és Jászberényben pedig 220,
illetve 90 fő volt 1968-ban. Jászberény és Mezőtúr felsőfokú oktatási intézmény-
nyel is rendelkezik. Ezen intézmények hallgatói közül Jászberényben 150, Mező-
túron 220 volt 1968-ban a kollégiumban lakók száma. Az oktatásban és a táj
kulturális életében egyaránt szerepet játszanak ezen városok.

Szolnok vonzása a megyén belül

A megyeszékhely gazdasági fejlettsége kiugróan a legmagasabb a megye
városai között. A felszabadulás óta, de még inkább az utóbbi 10 évben végbe-
ment gyors fejlődés eredményeként megnőtt gazdasági súlya, és az erőteljes ipa-
rosítással átalakult gazdasági arculata.

A gazdasági fejlődéssel párhuzamosan nagy változás történt az infrastruktu-
rális ellátottságban is. A város fejlődését kedvezően befolyásolta jó természeti
adottsága és közigazgatási beosztása. A településhálózat-fejlesztési terv Szolnok
felsőfokú központtá való fejlesztését tűzte ki célul, felismerve a város előnyös
helyzetét és fontos szerepét. A gazdasági tényezők hatékonyabb érvényesülését,
illetve kiterjedését az ipar magasabb fejlettségi szintje teszi lehetővé. A többi
hat várostól eltérően a mezőgazdaság súlya alacsony; Szolnokon a legkisebb a
mezőgazdaságilag művelt terület.

A város iparvállalatai és telepei több mint 15 ezer főt foglalkoztattak
1968-ban és 20 telepen 100-nál több volt az alkalmazott munkások száma. A vá-
rosba ingázók száma becslésünk alapján 1968-ban 7200 fő volt. Az átlagos ingá-
zási távolság Karcag után a legnagyobb (28 km). Szolnok vonzereje, illetve köz-
ponti funkcióinak hatása nagy, és nemcsak a megye településeire gyakorol von-
zást, hanem más megyékben is érvényesül hatása.
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A város által vonzott terület megközelíti a 700 ezer kat. holdat, a népesség
száma a 260 ezer főt. Bár a korrigált vonzásintenzitási mutató csak 170%,
a város saját népességének mégis négyszeresét látja el a szolgáltatások valame-
lyikével. Ez abból adódik, hogy vonzáskörzete a legheterogénebb, a funkciók
érvényesülési területe nagy eltérést mutat. Szolgáltató és kereskedelmi hálózata
kb. 202 ezer főt látott el a vizsgált időszakban. A különféle szolgáltatásokat
a 69 felvevő hálózati egység, valamint a 276 magánkisiparos végezte.

A város összes kiskereskedelmi forgalma 1968-ban 1054 millió Ft volt, és
az egy lakosra jutó összeg (16 380 Ft) jelentősen meghaladja a többi városét.
Nagy a különbség a bolti kiskereskedelemben foglalkoztatott hálózati dolgozók
számában is, amely 1968-ban 1079 volt- A magánkiskereskedők száma (73) is
itt a legtöbb. Cikkcsoportonként is Szolnokon a legmagasabb az egy lakosra jutó
kiskereskedelmi forgalom.

Az egy lakosra jutó bolti kiskereskedelmi forgalom alakulása a városokban

árucikk-főcsoportok szerint, 1968 (Ft)

élel-
miszer

3512
3129
3152
3090
5079
3349
2931

Ezen
vendég-

látás

1114
1301
1422
1453
2374
1515
1095

b e l ü l

1986
2034'
1954
1862
3371
1785
1432

vegyes
iparcikk

3577
3395
3552
3519
5556
3845
2466

Város összes

Jászberény 10189
Karcag 9859
Kisújszállás 10O81
Mezőtúr 9924
Szolnok 16380
Törökszentmiklós 10494
Túrkeve 7924

A város egészségügyi intézményei a kereskedelemhez hasonlóan ugyancsak
komoly feladatot töltenek be a megye lakosságának gyógyításában, illetve gon-
dozásában. A mentőállomás ellátókörzetének népességszáma 133 ezer, mellyel
az első helyen áll a városok között. A kórház és a rendelőintézet mintegy 157
ezer fős ellátókörzete az utána legnagyobb ellátókörzettel rendelkező Jászberényt
is 66 ezerrel meghaladja.

A megyeszékhelyen levő két kórház és a TBC-kórház együttes ágyszáma 1460
volt 1968-ban, a 10 000 lakosra vetített aránya 33 db. Ezzel a megyei városok
között kedvező helyezést ért el, mivel lényegesen fölötte van azokénak.

A megyei rendelőintézet különösen jelentős a lakosság egészségügyi ellátása
szempontjából. Gyakran nagy távolságról is beutaznak a vidéki betegek, mert
csak itt van minden betegségre kiterjedő szakrendelés. A kórházak és a rendelő-
intézet betegforgalma erőteljes növekedést mutatott az utóbbi években. 1968-ban
a rendelőintézeti betegforgalom 980 ezer fő volt, a kórházban ápoltak száma
eléri a 34 ezret. Nem elhanyagolható a gondozóintézetek szerepe sem; itt 1968-ban
közel 175 ezer volt a gondozottak száma.

Szolnok csak középiskolákkal rendelkezik, nincs felsőfokú oktatási intéz-
ménye, ebből következően a város vonzása kisebb e téren, mint az egyéb ellá-
tási területeken. A középszintű oktatásban viszont vitathatatlanul lényegesen na-
gyobb szerepet játszik a többi városhoz mérten. Az 1968/69-68 tanév elején a város
öt középiskolájában 3000 fő tanult nappali tagozaton, és ebből 1800-an jártak
szakközépiskolába és technikumba.

A kollégiumban lakó középiskolai tanulók száma viszonylag alacsony (270
fő), de emellett - tapasztalataink szerint - jelentős a bejárók száma is.
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Az oktatási vonzáskörzetre a íelsőfokú oktatási intézmény hiánya rányomja
a bélyegét. Ennek hatása pedig érezhető a megye szakember-ellátottságában is.

A népművelési tevékenységben is jelentős érdemeket szerzett a város.
A Szigligeti Színház, valamint a városi mozik, könyvtárak, művelődési házak
a megye népessége elég nagy hányadának biztosítanak szórakozási, művelődési
lehetőséget.

A színház 1968. évi előadásainak száma 297 volt, melyből 206-ot tartottak
a megyeszékhelyen, ahol a látogatók száma 93 ezer volt. A filmszínházak és a
közművelődési könyvtárak kisebb mértékben elégítenek ki környékbeli igénye-
ket. Mindkét téren a legjobban ellátott város; a tanácsi közművelődési könyv-
tárak könyvállománya 117 ezer kötet, olvasóinak száma 8700 volt 1968-ban.
A mozik befogadóképessége majdnem elérte a 3 ezret, látogatóinak száma pedig
a hét város látogatóiból 36%-kal arészesedett.

A Damjanich Múzeum látogatottsága a többi városi múzeumhoz képest szin-
tén kedvező; 1968-ban több mint 58 ezer fő kereste fel.

Szolnok város tehát számos és sokrétű funkcióval rendelkezik, de ahhoz,
hogy felsőfokú központtá váljon, az ellátást szinte minden területen dinamiku-
san kell fejleszteni. Jelenleg ugyanis nem tudja betölteni ezt a szerepkört.

Ahhoz, hogy adottságait és kedvező helyzetét hatékonyan ki tudja használni,
jelentős erőforrásokat kell még összpontosítani.2

Makula Márta
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