
VALÓ VILÁG
A külkerületek és lakosságuk
helyzete Szolnok megyében
Az alföldi megyékben a tanyakérdés az utolsó évtizedekben is állandó, élő
probléma. Jövőjükről, visszafejlesztésükről, illetve megszüntetésükről a legel-
térőbb vélemények és tervek láttak napvilágot.

A jövőjük vonatkozásában is eltérő a megítélés, aszerint, hogy milyen
termelési kultúrával foglalkoztak, a főágazatokat tekintve milyen mértékű
az állattartás és nem utolsó sorban, hogy mennyiben hátráltatja vagy segíti
meglétük a nagyüzemi termelést.

Szolnok megyében is többféle hivatalos elképzelés látott napvilágot. Emel-
lett figyelemre méltóak a különböző tudományos tanácskozásokon e témakör-
ben elhangzott előadások, felszólalások és ennek eredményeként közzétett
publikációk. Néhány évvel ezelőtt elvégzett vizsgálataink eredményeként úgy
ítéltük meg a helyzetet, hogy a külterületi lakott helyek jelentős része első-
sorban a mezőgazdasági nagyüzemekhez kapcsolódóan, mint üzemegységi, ke-
rületi központok távlatilag is fenn fognak maradni, illetve ezek esetenként
még fejleszlesztésre is kerülnek. Más funkciót nem véltünk felfedezni.

A megyei tanács még 1975 végén kialakította a tanyai lakosság hosszú
távú ellátás-fejlesztési koncepcióját. Ebben a külterületi lakott helyeketl a
megszűnés ideje alapján 3 kategóriába sorolták, éspedig:

— az 1985-ig, majd
— az 1985—2000 között megszűnő és végül
— a 2000 után is fennmaradó tanyákra.
Az első csoportba 37, a másodikba 21, a harmadikba pedig 18 települést

soroltak.

A részbeni fennmaradásról szóló koncepciókkal párhuzamosan jelentősnek
minősíthetők azok az intézkedések is, melyek bizonyos korlátok feloldására
vonatkoztak. így pl.: a tanyák felújítását, bővítését engedélyezték az előző
tiltó rendelkezésekkel szemben. Figyelemreméltó, hogy a megyei tanács a tar-
tósan fennmaradó tanyás területeken élő lakosság életkörülményeinek javítá-
sára az V. ötéves tervi költségvetésben 24 millió Ft-ot biztosított. Ebből 9,2
millió Ft-ot az ivóvízellátás javítására, oktatási-egészségügyi ellátásra és ke-
reskedelmi hálózatra 4.7 millió Ft-ot, a többit úthálózat-korszerűsítésre (Tisza-
ug, Jászság) és villanyhálózat bővítésére fordították. Az eltérő megítélések, a
koncepciók és ezzel párhuzamosan a fejlesztésre szánt összegek, már egy erő-
sen bomlóban levő tanyavilágot találtak az Alföldön, de különösen megyénkben.



Az alföldi megyék külterületi lakotthelyei és népessége

Az alföldi megyékben — 1949-ig visszatekintve — a külterületi lakott helyek
száma, népességének nagysága és. aránya eltérően alakult. A legjelentősebb
a népesség aránya — a népszámlálások idején — mindenkor Bács-Kiskun me-
gyében volt (ez az arány 1980-ban 17,8% az 1949. évi 41,9%-hoz viszonyítva).
Ezt követte 1949-ben Csongrád, Békés és végül Szolnok megye. Az 1980.
évi sorrend tulajdonképpen alig változott, mert jelenleg is a legnagyobb az
arány Bács-Kiskun megyében, melyet változatlanul Csongrád és Békés megye
követ. Szolnok megyében azonban a külterületi népesség arányának vissza-
esése nagyobb arányú volt, mint az egyes szomszédos megyékben és így a né-
pesség arányát tekintve a sorrendben hátrább szorult.

A külterületi lakott helyek és népességének alakulása
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Megjegyezzük, hogy a közigazgatási átszervezések is befolyásolták az ered-
ményeket és csökkentőleg hatottak a külterületek számára, népességükre, fej-
lettségi mutatóikra.

A megszűnések ütemében — mint erre már céloztunk — termelési kul-
túrák és ettől függően a közös gazdaságok szervezése, jelenlegi szervezete és
fejlettsége játszotta a legnagyobb szerepet. Természetszerűleg a népesség ará-
nya mellett elsősorban azok nagyságrendje a döntő, mely jelentősen szóródik.
Bács-Kiskun megyében az utolsó népszámlálás idején pl. még kereken 101
ezer ember élt külterületen, ezt követte Csongrád 57 ezer és Pest megye 55
ezer fővel, míg Szolnok megyében számuk már a 24 ezer főt sem érte el. Te-
hát ilyen eltérők a nagyságrendek, melyek a feladatokat tekintve is más-más
súllyal és igénnyel jelentkeznek.

A tanyamegszüntetés hosszútávú tervének megvalósítása

A megyei tanács — mint említettük — a hosszú távú fejlesztési koncepciójá-
ban 3 csoportra osztotta a megye településeit aszerint, hogy az ezekhez tar-
tozó külterületi lakott' helyek meddig kerülnek felszámolásra, illetve távlat-
ban is fennmaradnak. Ezek megvalósulásának főbb tapasztalatai a következők.



Számításaink egyértelműen bizonyítják, hogy a hosszú távú terv elkép-
zelései nem valósulnak meg. A külterületi népesség aránya ugyanis mind a 3
időzónában több mint felére csökkent. Csupán az egymástól nagyságrendileg
alig eltérő csökkenés tendenciája követi a koncepciót.

A tanyamegszűnés hosszú távú tervteljesítése

A megszűnő tanyák
kategóriái

1985-ig megszűnő
1983—2000 között
2000 év után is fennmaradó
Együtt

1985-ig megszűnő
1985—2000 között
2000 év után is fennmaradó
Együtt
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Vizsgálatot végeztünk arra vonatkozóan is, hogy az említett 3 kategórián belül
— decilisenként — milyen a csökkenés mértéke. Eszerint a külterületi lakott
helyek nagy hányadában erőteljes volt és 20—60%-ra csökkent a lakónépesség
és ez mindhárom időintervallumra vonatkozik.

A települések száma, azok népességének megoszlása
a külterületi lakónépesség csökkenése szerint,

1970—1980 között

A külterületi lakónépesség
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a )

—10,0
10,1—20,0
20,1—30,0
30,1—40,0
40,1—50,0
50,1—60,0
60,1—70,0
70,1—80,0
80,1—90,0
90,1-100,0

Összesen

Megoszlás %-ban

A

1985-ig
megszűnik

1
6
9

3
7
8
1

1
—

1

37

48,7

települések

1985—2000
között

megszűnik

a k fl 1 t e r

—
—

5
8
4
4

—

—
—

—

21

27,6

száma, ahol

2000 Után is
fennmarad

fl 1 e t

3
4

1
1
2
1

5
1

—
—

18

23,7

Együtt

4
10
15
12

13
13
«
2

—
1

76

100,0

a) Az ,4980. évi külterületi lakónépesség az 1970. évi szazaiékában" mutatószámok tényleges
nagysága szerint

Az előbbiekben közölt megoszlás még határozottabban mutatja, hogy a tanyák
megszűnésével kapcsolatos elképzeléseket az élet nem igazolta.



A külterületi lakotthelyek termelési funkciói

A hosszú távú koncepció megvalósulásának eredményei arra ösztönöztek
minket, hogy bizonyos elemeiben visszatérjünk az eredeti elképzeléseinkhez,
tehát részben kapcsolatukat a mezőgazdasági nagyüzemekhez, részben a ter-
melési funkciójukat tekintve vizsgáljuk meg a fennmaradt külterületi lakott
helyeket. Megkíséreltük1 ezeket szétválasztani és a 100 fő feletti lakossal ren-
delkezőkből 4 csoportot alakítottunk ki. A külterületi lakott helyek száma
1980-an összesen 668 volt. Ebből 411-nél (61,5%) a lakosok száma a 20 főt sem
érte el. Ezért a következőkben csak a jelentősebb, tehát a 100 fő feletti —
56 — külterületi lakott hellyel foglalkozunk, ahová a lakosok 46,7° 0-a tarto-
zik. Ezek a következők:

— mezőgazdasági üzemhez kapcsolódó külterületi lakott helyek (üzem-
egységei, körzeti központok),

— klasszikus értelemben vett tanyás területek,
— szőlő- és gyümölcstermeléshez kapcsolódó külterületek és
— az „egyéb" külterületek, ezek részben a belterülettől elcsatolt, tehát

külterületnek nyilvánított lakott helyek, részben olyan lakótelepek,
melyek külterületen jöttek létre (Tiszavárkonyban, Jászberényben,
illetve Öcsödön és Tiszajenőn).

Ez utóbbi csoporthoz némi magyarázat szükséges. Két községben — Öcsö-
dön és Tiszajenőn — családiház-építés céljára új területeket jelöltek ki és ezt
a község belterületéhez csatolták. A földvédelmi törvény „végrehajtása" során
azonban ezeket ismét külterületté nyilvánították, ezért kellett ezt az egyéb
csoportba sorolni. Jászberényben pedig pl. a hűtőgépgyári lakótelep minősül
külterületnek. *

Az említett 4 csoport összesen — mint jeleztük — 56 külterületi lakott
helyet foglal magában. Ezeknek közel fele (27) a mezőgazdasági üzemekhez
kapcsolódó külterületi lakott hely és további 15 az ún. klasszikus külterület,
illetve tanyavüág. A szőlő- és gyümölcsös körzethez tartozik összesen 8 külte-
rületi lakott hely. A többi lakótelep (2), illetve belterületből elcsatolt (4)
terület.

E szétválasztás után megvizsgáltuk, hogy jelenleg is fennáll-e ez a kap-
csolat pl. a külterület és az állattartás közötit, továbbá az állattartás hagyo-
mánya valóban él-e még a klasszikus értelemben vett tanyavilágban stb. A
számítás eredményei a következők.

A külterületi népesség intenzív részvétele a kisüzemi termelésben

A külterületek népességmegtartó képességében tehát még ma is jelentős
szerepet játszik az állattartás kedvező lehetősége és a szőlő-gyümölcs termesz-
tését, illetve a kertgazdálkodást lehetővé tevő környezeti adottság. Ezeket a
feltevéseinket — előzetesen — igazolni láttuk azokon a térképeken is, me-
lyekre felvezettük a külterületi sertés- és szarvasmarha-sűrűséget, a kert- és
gyümölcs területeket.

Feltevéseink igazolására további számításokat végeztünk. Az öt legmaga-
sabb, illetve legalacsonyabb külterületi népsűrűséggel rendelkező település
1980. évi adatai alátámasztották elképzeléseinket.



A külterületi népsűrűség, valamint az állatsűrűség, a kert- és
szőlőkultúra előfordulásának kapcsolata

Település

Cserkeszőlö
Jászszentandrás
Cibakháza
Jászberény
Tiszakürt
Fegyvernek
Vezseny
Rákócziújfalu
Kőtelek
Tiszaigar
MEGYEI ÁTLAG
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A közigazgatási
területből a kert,
a szőlö-gyümöl-
csős aránya, %

17,1
8,8

12,2
8,4

16,6
7,3
1,3
2,2
3,5
3,5
3,6

Számításaink eredményeként a külterületi népsűrűség és a 100 ha közigazga-
tási területre jutó sertések száma között jelentősnek tekinthető kapcsolatot
találtunk (a korrelációs együttható 0,84). Közepes szorosságú (0,62) az együtt-
változás a, népsűrűségi adatok és a 100 ha közigazgatási területre jutó szarvas-
marha-szám között. Ettől alig gyengébb (0,59) a népsűrűségi mutatók összefüg-
gése a kert, szőlő, gyümölcsös együttes területének az összes területhez mért
arányát kifejező adatokkal.

E kapcsolatrendszer megléte és szorosságának megállapítása után meg-
vizsgáltuk azt is, hogy a 4 csoportra osztott külterületi lakott hely közül me-
lyikben a legerősebb az állattartás. A klasszikus tanyavilág a legnagyobb
állattartó, ugyanis az ide tartozó 8 község 100 fő feletti külterületi lakott he-
lyein a sertéstartás 6 esetben igen erős, illetve erős kapcsolatot mutat. A
szarvasmarhatartás pedig 4 esetben mutat ilyen összefüggést.

A mezőgazdasági üzemekhez kapcsolódó külterületi lakott helyekkel kap-
csolatban már említettük, hogy ezek legtöbb esetben vagy volt állami gazda-
sági és tsz-központok, vagy csak üzemegységek, melyek az összevonások előtt
kerültek kialakításra. Emiatt külső megjelenésükben nem hagyományos, nagy
telkekkel rendelkező tanyák. Kisebb mértékben folytatnak azonban állattar-
tást, legtöbb esetben kifejezetten gyenge ezzel a kapcsolatuk. Az e kategóriá-
hoz tartozó 10 település körzeteiben levő külterületi lakott helyek felében
gyengének minősíthető a sertés- és 6 esetben pedig a szarvasmarhatartás.

Az elmondottakból levonható az a következtetés, hogy a hagyományos
és jelentős — 100 fő feletti — lakossal rendelkező külterületi lakott helyek
ma is komoly bázisai az élelmiszer-termelésnek és azon belül is elsősorban az
állattartásnak, s ezért szükséges ezek fennmaradása, bizonyos értelemben; vett
konzerválása.

A külterületi lakotthelyek és népességük helyzete

Az alföldi megyék közül 1949—1980 között megyénkben esett vissza legjelen-
tősebb mértékben a külterületi népesség aránya. Az utolsó népszámlálá«
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időpontjában a népességből az 1949. évinek már csak 17,2%-a élt tanyán, illet-
ve szétszórt településeken. Ez a csökkenés igen jelentős volt az utóbbi 10 év-
ben is (44,4%)- A csökkenés, tehát az elvándorlás okai külön kutatást érde-
melnek. Ismereteink szerint ebben nagy szerepe van a nagyüzemek ráhatásá-
nak, a fejletlen infrastruktúrának, a foglalkozási lehetőségek, korlátozott mi-
voltának és a közlekedésnek egyaránt. Természetszerűleg kevesebb lett a kül-
területi lakott helyek száma is éspedig oly módon, hogy a nagyobb népességű
— tehát a 100 fő feletti lakossal rendelkezők — erőteljesebben csökkentek,
mint az ennél kisebb népességűek, sőt a 20-nál kevesebb lakossal rendelkezők
száma még nőtt is az utóbbi 10 évben. Ez abból az egyszerű tényből követke-
zik, hogy az egyes kategóriák között átrendeződés történt — a kisebb népes-
ségűek irányába — a külterületi népesség nagyarányú visszaesése következ-
tében.

A 100 fő feletti népességgel rendelkező külterületi lakott helyek száma
1970-ben 148 és 1980-ban már csak 56 volt. 1970 és 1980 között ezek közül
mindössze nyolcnak növekedett mintegy 550 fővel a lakónépessége. Ezen belül:

— öt külterületi lakott hely népessége 1970-ben egyenként 100 fő alatti
kategóriába tartozott, de 1980-ban népességük meghaladta a 100 főt
(Jászfényszaru: Vasúttanya, Besenyszög: Palotási ÁG, Mezőtúr: Alsó-
részi nyomás II., Törökszentmiklós: Surjánytelep és Nagybatalapos),

— három külterületi lakott hely népessége viszont (Cserkeszőlő: Cseuz
dűlő, Szolnok: Tenyősziget, Karcag: Tilalmas) mindkét időpontban 100
fő feletti volt és népességük közel 200 fővel növekedett.

Jelentős külterületi népességgel, ill. népességi aránnyal rendelkeznek a
következő települések: Tiszavárkony (23,1%), Jászágó (23,1%), Jászszentand-
rás (35,0%), Tiszajenő (34,5%), Kétpó (42,3%), Cserkeszőlő (61,9%), Mezőhék
(53,9%).

Megyénkben a településhálózat sajátosságai miatt a falvakhoz tartozó kül-
területeken élt a népességnek kisebb hányada, éspedig alig több mint egyhar-
mada. 1960-ban ugyanis a községek rendelkeztek jelentősebb számú külterületi
lakott hellyel (873-mal, a városokhoz tartozó 169-cel szemben). Még 1980-ban
is a községekhez több mint 552 külterületi lakott hely tartozott, a városokhoz
viszont csak 116. A népesebb külterületi lakott helyek azonban a városok kör-
nyékén helyezkednek el (10-nél a lakónépesség száma a 200-at meghaladta, a
községhez tartozók közül viszont csak 4-nél).

Megvizsgáltuk, hogy a külterületről elköltöző lakosok nagyságrendileg az
anyatelepülés népességnövekedésében fellelhetők-e. Tapasztalataink a követ-
kezők: a Jászság 8 községe közül 4-ben határozottan érződik, hogy a külterü-
leti lakosság egy jelentős része vagy annál még több is (pl. Jászapáti esetében)
az anyaközség belterületére költözött. Ugyanez a helyzet Kunszentmárton köz-
ségben, ahol jelentős beköltözési többlet mutatkozik. További 4 népességfel-
vevő község lakosai állattenyésztéssel, egyben pedig gyümölcs-szőlő gazdálko-
dással foglalkoznak. A megye 7 városában egyértelmű népességnövekedés
van, mely a külterületről elköltözők számát jelentősen meghaladja.

A népesség nemek szerinti megoszlására az jellemző, hogy 0,5%-ponttal
nőtt a férfiak aránya.

Korcsoportonként és népesség-nagyságcsoportonként vizsgálva a külterü-
leti lakott helyeket, azt állapíthatjuk meg, hogy az utolsó két népszámlálás
között némileg romlott a helyzet — elöregedés következett be — ugyanis1 a
40 év alatti korcsoportok aránya visszaesett, a 40 év felettieké pedig nőtt.



Gazdasági aktivitásukat tekintve a helyzet összességében javult, mert az
aktív keresők aránya 1970—1980 között 41,1%-ról 48,1%-ra nőtt. Kedvezőtlen
ugyanakkor, hogy az inaktív keresőké 10,3%-ról 19,0%-ra emelkedett. Emiatt
a 100 aktív keresőre jutó inaktívak száma 15-ről 40-re változott, amiben je-
lentős szerepe van az elöregedésnek (ugyanis a 60 éven felüliek aránya 17,2%-
ról 19,4%-ra nőtt, és ezen belül annak, hogy a termelőszövetkezetekben a
nyugdíjkorhatár rendezésre került. Nagymértékben visszaesett viszont az el-
tartottak aránya (48,6%-ról 19,0%-ra). A belterületi népességnél az eltartották
és az inaktív keresőknél egyaránt rosszabb a helyzet.

Népgazdasági ágak szerint is változott az aktív keresők aránya éspedig
olyképpen, hogy az ipar-építőiparban jelentősen nőtt a foglalkoztatottak ará-
nya (14,4%-ról 20,1%-ra). Ugyanakkor csökkent a mező- és erdőgazdálkodás-
ban dolgozók aránya (76,8%-ról 63,7%-ra) és majdnem duplájára emelkedett
az átrétegződés következtében az egyéb népgazdasági ágakban foglalkoztatot-
tak aránya (8,8%-ról 16,2%-ra). Szükséges említést tenni arról, hogy ezek az
arányok jelentős mértékben eltérnek a belterületen lakók megoszlásától,
ugyanis míg ott az ipar-építőiparban foglalkoztatottak közel kétszerese, addig
a mező- és erdőgazdálkodásban több mint egyharmada a foglalkoztattak ará-
nyának (38,8%, ill. 24,2%).

A vizsgált időszak alatt némileg — 0,5%-ponttal — emelkedett a szellemi
foglalkozásúak aránya a külterületen, de természetesen ennél lényegesen na-
gyobb volt az emelkedés (2,7%-ponttal) a belterületi lakosságnál.

A külterület népességének jellemzői a lakotthelyek funkciói szerint

Vizsgálatunk kiterjedt arra is, hogy a külterületi lakott helyek funkció szerinti
csoportjainál találunk-e valamilyen tendenciát, pl. a népesség korcsoportját
tekintve. Megállapítottuk, hogy a vizsgált 4 csoport közül kettőben, neveze-
tesen a mezőgazdasági üzemekhez kapcsolódó és a lakótelepi külterületi lakott
helyeken a korcsoportok aránya jóval kedvezőbb, mint a klasszikus és a szőlő-
gyümölcsös külterületeken.

A mezőgazdasági üzemekhez kapcsolódóknál a 40 év alattiak aránya jobb,
mint az összes külterületeken. Ez az eltérés a kormegoszlásban természetes-
nek tekinthető, hiszen a mezőgazdasági üzemekhez kapcsolódó külterületi la-
kott helyeken az aktív keresők aránya is nagyobb, ugyanis létrejöttüket és
fennmaradásukat az üzemekhez kapcsolódó tevékeny munka eredményezte.
Az egyéb külterületi lakott helyek esetében pedig — miután ezek lényegében
újonnan alakult vagy elcsatolt lakótelepek — nem is szorul ez a tendencia
magyarázatra.

A lakásállomány és felszereltségük a külterületeken

A külterületen fennmaradó lakások állománya az utóbbi tíz év alatt javult,
elsősorban abban a vonatkozásban, hogy jelentős mértékben nőtt a két̂ - és
többszobás lakások aránya (25,5%-ró 37,6%-ra). Ez természetesen meg sem
közelíti a belterületi lakások összetételét.

Az építésügyi korlátozások miatt új lakóházak építésére lényegében alig
volt mód, inkább a bővítésekre és korszerűsítésekre kaptak engedélyt. Ennek
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következtében a lakások 6,4%-a 1970—1979 között, 4,0%-a pedig 1960—1969
között épült, a többi pedig 1960. év előtti.

A lakóházak nagyságát vizsgálva természetes, hogy az egylakásosak szinte
egyeduralkodóak, és még 0,6%-ponttal nőtt is az arányuk, mely 1980 végén
96,8% volt.

Megvizsgáltuk a lakások felszereltségét is éa itt általában jelentős javu-
lásról számolhatunk be. A felszereltség javulásának főbb mutatói a következők:

A külterületi lakások felszereltsége

Megnevezés 1970 1980

Villanyvezetékkel 27,8 54,1
Vízvezetékkel 3,6 10,6

ellátott lakások aránya %
Hálózati palackgázzal 23,7 11,7
Fürdőszobával és mosdófülkével 4,S 11,7

A javulást azonban nem szabad abszolút értelemben venni, ugyanis a meg-
szűnések nyilvánvalóan a régi, elavult és kellően nem felszerelt) lakások közül
kerültek ki. Az elcsatolt (belterületté nyilvánított) területek viszont rontották
ezt ezt) az arányt.

A külterületi lakotthelyek kereskedelmi ellátása

Mindenkor gondot jelentett a külterületen élők ellátása, elsősorban az alapvető
élelmiszercikkekkel, de egyéb, az életvitelükhöz ill. életmódjukhoz szükséges
kereskedelmi árukkal is.

Az előző részben említettük, hogy az utóbbi 2 évtizedben igen jelentősen
csökkent a külterületen élők népességszáma. Ezzel párhuzamosan a boltháló-
zat viszont bővült, de erre az életkörülmények javítása miatt feltétlenül
szükség is volt.

Egy 10 éves időszakra — 1973—1983 között — vizsgáltuk meg a külterü-
let boltellátottságát és eszerint 77-ről 92-re nőtt számuk, mely majdnem
20%-os emelkedésnek felel meg.

A külterületen élők életmódjának megfelelően még ma is magasnak mond-
ható az önellátás szintje, de ezzel együtt pl. friss élelmiszerekre (kenyérre és
húsra) nőttek az igények. Az életmód változása mellett a kistermelés is kor-
szerűsödött és részben a növekvő arányú állattartás egyre több takarmány-
tápot kíván, részben a kiterjedt kisüzemi termeléshez új vetőmagra és védő-
szerekre van szükség. A korszerűbb életvitel viszont gázpalackcsere lehetőségét
és a háztartási tüzelőolaj-telepek létesítését is megkövetelte.

Az előző (1960—1970) évtizedben a városi külterületek voltak jobban el-
látottak és a községek kevésbé. Ez a helyzeti most megváltozott, ugyanis ez
utóbbiaknál nőtt a boltok száma, holott a községi külterületi lakosság száma
jóval nagyobb mértékben (60,5%) csökkent mint a városi külterületeké (47,2%).
A vendéglátóhelyek számának csökkenése sem követte a lakosság nagyarányú
visszaesését, sőt összes forgalmuk közel 1/3-dal nőtt.
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Az oktatás- és művelődésügyi helyzet a külterületen

A külterületi lakott helyek és lakosok gyors ütemű csökkenése jelentős hatást
gyakorolt az oktatási és kulturális ellátottságra.

Jelenleg mindössze 3 óvoda működik a külterületen, természetesen ott,
ahol magas az óvodáskorúak aránya. Továbbá mindössze 2 külterületi kis lét-
számú általános iskola található, összesen 41 tanulóval. Említést érdemel, hogy
az 1980. évi közigazgatási határokat1 figyelembe véve 10 évvel korábban még
40 külterületi általános iskola működött, melyeket részben elnéptelenedés,
részben körzetesítés miatt szüntettek meg.

Az általános iskolák tanulói részére kiépítették a tanyai kollégiumok rend-
szerét. Ezekben 1982-ben már csak 960 tanuló lakott. Jólleheti közel 130 üres
hely található ezekben a kollégiumokban, mégis több mint 1400-an naponta
járnak be a tanyán élő gyerekek közül a körzetesítésre került iskolákba.

A tanyai iskolák megszüntetését a felnőtt lakosság hátrányosnak érzi,
abban a vonatkozásban, hogy ezek nemcsak az oktatásnak voltak az otthonai,
hanem a tanyavilágban a „társadalmi élet" központjai is. Sajnos az iskolaépü-
letek nagyrésze lebontásra kerülti és a megmaradók sem mindig szolgálnak
kulturális célokat.

Az előzőek is hozzájárultak ahhoz, hogy a kulturális tevékenység csak
igen szerény keretek között mozogjon. A megyében már csak 3 olyan külte-
rületi lakott hely található, ahol fiókkönyvtár és művelődési otthon jellegű in-
tézmény is működik (Cibakháza Bátorszőlő, Tiszakürt Bogarasszőlő és Jász-
szentandrás Felsőtanyai rész).

Két város kivételével (Mezőtúr és Törökszentmiklós) megszüntették a
művelődési autókat is, melyek könyvkölcsönzéssel és filmvetítéssel foglalkoz-
tak és esetenként előadókat is kivittek a tanyákra.

Az előbb említetteken túl összesen 17 fiókkönyvtár üzemel a külterüle-
ten. A könyvtárak felszámolása különböző okokból történt, de jelentős lélek-
számú külterületek is enélkül maradtak, így pl. Karcag-Tilalmas, ahol több
mint 360-an laktak. A filmszínházak szerepét 15 vándormozi tölti be, melyek
6 városban és 2 községben működnek.

A mezőgazdasági nagyüzemek tesznek ill. tehetnek a legtöbbet a kultu-
rális igények kielégítése érdekében, mely jelenleg csak az esetenkénti színház-
látogatásban és szervezett kirándulásokban valósul meg.

A villamosítás helyzete a külterületen

Megyénkben az 1960-as évtizedben lényegesen felgyorsult a mezőgazdasági
majorok, üzemi épületek és lakótelepek, valamint a tanyai iskolák villamosí-
tása. Ezt részben lehetővé tette az, hogy 1960-ban fejeződött be Mezőhékkel
a faluvillamosítás, részben szükségessé tette a mezőgazdaság felgyorsult fej-
lesztése.

A mezőgazdasági üzemek és a helyi tanácsok finanszírozásában megvaló-
sult villamosítás révén a hálózat lényegesen megközelítette a tanyavilágot és
megteremtette a lehetőségét annak, hogy a 3—400 m-es körzeten belüli tanyá-
kat villamosítsák. Említésre méltó, hogy ennek teljes összegét ebben az idő-
szakban az ott lakóknak kellett vállalni.
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Az előzőek hatására 1970-re a megye tanyai lakosságának mintegy 25%-a
volt villannyal ellátva. Tekintettel arra, hogy a tanyák 70%-a szórvány tele-
pítésű, így ez az arány kedvezőnek mondható.

Az 1970-es évektől a tanyavillamosítás vonatkozásában ismét változott a
helyzet, ugyanis jelentős állami támogatást (50%-ot) kaptak, de ekkor már a
távolabb eső tanyák villamosítása került előtérbe. Emiatt a döntéseknél a tár-
sadalom-, illetve szociálpolitikai szempontok is előtérbe kerültek.

A villamosítás végül is a tartósan fennmaradónak ít'élt tanyás térségen
belül négy nagyobb területre koncentrálódott:

— a Jászságban — beleértve Jászberény város külterületi lakásait is —
került felhasználásra 7,8 millió Ft, melyből több mint 70 km hálózatot
építettek fel és közel 600 tanyába kötöttek be villanyt;

— Szolnok és városkörnyéki településeinél több mint 700 ezer Ft került
felhasználásra, ebből 5 km vezetéket és 2 trafóállomást valósítottak
meg, 300 tanya villamosítását oldották meg;

— a Tiszazugban, ahol a Jászsághoz hasonló sűrűségben helyezkednek el
a tanyák, a költségekből közel 3,5 millió Ft lett felhasználva, melyből
26 km hálózatot, 9 trafóállomást létesített a TITÁSZ és több mint 2500
tanyába kötötték be a villanyt;

— a Nagykunság területén — beleértve a tiszafüredi járás területét, va-
lamint Törökszentmiklós, Karcag, Kisújszállás, Mezőtúr és Túrkeve
városokat is — tanyavillamosításra 4 millió Ft-ot fordítottak, melyből
több mint 3000 tanyába vezették be a villanyt.

A tanyák nagymértékű bontása, ill. esetenként a tulajdonosok cserélődése
miatt a megye tanyai lakossága a villamosítás szempontjából egyre jobb hely-
zetbe került. A cserélődési folyamat ugyanis azt jelenti, hogy a periférián levő
villamosítatlan tanyákat bontják le és ezek a lakosok költöznek egy megfe-
lelőbb, már villannyal ellátott helyre.

Ennek is következménye, hogy a külterületi lakásoknak 27,8%-a rendel-
kezett villannyal már 1970-ben is, mely 10 év alatt 54,1%-ra változott.

A villamosítás természetesen 1980 óta is folyik, hiszen jelentősége a kül-
területen lakók szempontjából szinte felmérhetetlen. így 1981-ben 29 tanyát
villamosítottak, 1982-ben pedig további 14-et. Ez a munka természetesen nem
fejeződött be és további erőfeszítéseket, áldozatokat igényel.

A külterületi lakott helyek, s ezen belül a tanyák lakossága megyénkben
rohamosan csökkent az 1970—80 közötti évtizedben. Ennek egyaránt voltak
gazdasági és társadalmi okai. Több intézkedés történt az ott élők visszatartá-
sára is, mely életkörülményeik javítását célozta. A gazdálkodásban betöltött
szerepük — mely részben a nagyüzemek majorjaihoz kapcsolódik, részben el-
sősorban az állattartásban mutatkozik meg — az elkövetkező évtizedekben
nélkülözhetetlen. Ezért életkörülményeik differenciált javítása továbbra is
nagy jelentőségű.

DR. LUKACS PÁL
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