
HAGYOMÁNYOK
Tiszafüred városi szerepkörének

múltja és jelene
II. rész

Tiszafüred középfokú oktatási funkciója — a korábbi években végrehaj-
tott intézménytelepítések ellenére még ma is hiányos. Erre utal az is, hogy
Szolnok megye 14, középiskolával rendelkező települése között az 1000 lakos-
ra jutó, középfokú oktatási intézményben tanuló diákok száma alapján Ti-
szafüred a 11. helyet foglalja el a 37 fő értékkel. Ez az érték azonban elmarad
a középfokú központok országos átlagától is. Nem véletlen tehát, hogy Tisza-
füred, két középfokú oktatási intézménnyel csak részben tud megfelelő to-
vábbtanulási lehetőséget biztosítani a környék lakossága számára. A gimná-
zium a környező 17 falu gimnáziumban továbbtanuló diákjainak 40%-át, a
szakmunkásképző intézet azonban csak 10%-át vonzza magához. A két kö-
zépfokú oktatási intézmény a jelzett 17 település tanulókibocsátásának mind-
össze 11%-át köti le, mely igen szerény középfokú oktatási funkcióra utal.

A két tanintézet 450 tanulója közül a 195 vidéki 28 településről került
Tiszafüredre. A tapasztalati tények alapján határul választott 0,50 tanuló/100
lakos értéket 11 falu érte el: 3 Hajdú-Bihar megyében, 1 Heves, 7 pedig
Szolnok megyében van

Ha a középfokú oktatási intézmények adatait a Kiss Pál Múzeum láto-
gatóinak, a könyvtár olvasóinak és a művelődési központ rendezvényeinek
adataival kiegészítjük, megállapíthatjuk, hogy Tiszafüred középfokú oktatá-
si-kulturális funkciója kis területű vonzáskörzetet hoz létre. A vonzáskörzet
csak a közvetlen szomszédos falvakra terjed ki, de így is átlépi a megyeha-
tárt (Egyek és Poroszló irányában).

Jóllehet országos jelenségként megfigyelhető, hogy az oktatási intézmé-
nyek igen kusza, nem zárt vonzáskörzet-rendszert hoznak létre, de Tiszafü-
red e kusza rendszerbe is az oktatási intézmények szerény választékával kap-
csolódik be. A jövőben Tiszafüred középfokú oktatási szerepkörének erősíté-
se, illetve a helyi üzemek munkaerőszükséglete mindenképpen indokolttá
teszi egy új szákmunkásképző intézet létrehozását.

Mivel bizonyos szolgáltatást végző intézmények (autó-motor javítás,
elektromos háztartási gépek és híradástechnikai cikkek javítása, mosás-vegy-
tisztítás, építőipari javító-karbantartó szolgáltatás) a településhálózatban is
koncentráltan helyezkednek el, így ezen intézmények jelenléte, munkája is
központi szerepkört kölcsönöz egy településnek. Ebben az esetben Tiszafüred
3 létesítményének (autószerviz, tv-rádió szerviz, „Patyolat") vonzását vizsgál-
tuk meg. A felmérések és a helyszíni adatgyűjtések alapján elmondható, hogy
a tiszafüredi szolgáltatások vonzáskörzetéhez 14 település 19 600 főnyi lakos-
sága tartozik. Többségük a volt járás E-i részének 10 településén, kisebb há-
nyaduk Hajdú-Bihar megye szomszédos 4 falujában él
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A vonzásintenzitásra jellemző, hogy a 14 település átlagosan 0,70 kap-
csolat/100 lakos heti értékkel kötődik Tiszafüred szolgáltatásaihoz. Mindez
arra is utal, hogy településünk szolgáltatási szerepköre szintén hiányos.
Ugyanakkor az is tény, hogy a környező települések igen eltérő életkörülmé-
nyek között élő lakossága (BELUSZKY R—SÍKOS T. T. 1979.) ma még nem
egyforma mértékben veszi igénybe a tiszafüredi szolgáltatásokat.

Bár a munkaerővonzás a településföldrajz kutatóinak egy része szerint
(MENDÖL T. 1963. BELUSZKY P. 1967.) nem tartozik a város vonzáskörzet-
alakító tényezői közé, ennek ellenére nyilvánvaló, hogy a munkahelyek te-
rületi koncentrálódása (főleg az ipari ágazatban) egy-egy település központi
funkcióit gazdagítja.

Tiszafüred munkerővonzö szerepének vizsgálata mindenképpen indokolt,
mivel az utóbbi évtizedekben végrehajtott iparosítás nyomán 1970—1982. kö-
zött 1142-ről 2148-ra nőtt az ipari munkahelyek száma településünkön.

Tiszafüreden 1980. elején 5507 munkahely volt. Ezek közül 657-et vidéki
munkavállalók foglaltak el, a munkahelyek 12%-át. A felmérés szerint Tisza-
füred munkaerővonzása 25 településre terjed ki, de ezek közül 15 faluból 10
főnél kevesebb jár városunkba dolgozni. A vonzásintenzitás jellemzésére
használt 1,00 ingázó/100 lakos határérték alapján (BERTA B. 1978.) 10 tele-
pülés tartozik a vonzáskörzethez, viszont innen kerül ki a központba ingázók
89%-a. Ezek a falvak átlagosan 15 km-re vannak Tiszafüredtől (4. ábra), kö-
zülük 8 Szolnok, 1—1 pedig Heves, illetve Hajdú-Bihar megyében található.

A munkaerővonzás méretére jellemző, hogy a 10 falu aktív keresőinek
mindössze 6,5%-át érinti. Ez viszonylag alacsony érték, s arra utal, hogy az
említett ipartelepítés ellenére Tiszafüreden még mindig kevés a munkalehe-
tőség. Ezzel magyarázható, hogy településünkről még 1980. elején is 844 mun-
kavállaló járt el máshozá dolgozni. Bár a munkahely-létesítés terén 1981-ben
és 1982-ben további intézkedések történtek (varrodák beindítása, Kőbányai
Gyógyszerárugyár telepének megépülése), a foglalkoztatási gondok enyhíté-
sére további ipartelepítéssel (munkahely-létesítéssel) kell számolni Tiszafü-
red térségében.

Tiszafüreden kórház nincs, középfokú egészségügyi ellátást így csak bi-
zonyos intézetek (TBC-gondozó, a karcagi kórház tiszafüredi rendelőintézete)
és a Szülőotthon biztosít. Az 1984. január 1. előtti járás lakosságának közép-
fokú egészségügyi ellátását Tiszafüred Karcaggal és Kunhegyessel megosztva
végezte. A szülőotthon és a TBC-gondozóintézet csak a járás É-i részén volt
illetékes, a rendelőintézet viszont a járás egész területéről fogadhatott be-
tegeket.

Az 1968-ban felépített rendelőintézetben kezdetben 10 féle szakrendelés
folyt, felvételünk idején (1979. október 1—6.) azonban csak 8 működött. A
rendelőintézetet a vizsgálat hetében 947 beteg kereste fel (a karcagi rendelő
forgalmának közel 1/4 része). A betegek 14 településről jöttek, valamennyi
falu az akkori járásban volt. A vonzáskörzet kijelölése lényegében véve „mes-
terségesen" történt, hisz azonos volt a járással. A vonzásintenzitás szélsőséges
értékei (5,2 és 0,30 heti betegforgalom/100 lakos közötti mutatók) és a von-
zásintenzitás alacsony átlagos értéke (1,12 heti betegforgalom/100 lakos) arra
utal, hogy a rendelőintézet nem alakít ki zárt vonzáskörzetet. Kór-
ház hiányában ez nyilvánvaló is, mivel más hasonló vizsgálatok eredményei
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is arra utalnak (HAJDÚ Z. 1977.), hogy a város csak egy általános kórház és
a hozzá kapcsolódó rendelőintézet megléte esetén töltheti be vonzáskörzeté-
ben maradéktalanul a középfokú egészségügyi szerepkört.

Tiszafüred központi funkcióinak fejlettsége,
a város általános vonzáskörzete

Ha Tiszafüred vizsgált központi funkcióit egyenként összevetve szemügyre
vesszük, igen érdekes, ellentmondásos képet kapunk (1. táblázat).
1. táblázat: Az egyes funkciók által vonzott települések száma és lakónépes-

sége (1980. jan. 1.)

Funkció megnevezése Települések száma

Közlekedésföldrajzi vonzáskörzet
Kiskereskedelmi vonzáskörzet
Középfokú oktatási-kulturális vonzáskörzet
Szolgáltatások vonzáskörzete
A munkahelyek vonzáskörzete
Kijelölt egészségügyi vonzáskörzet
Általános vonzáskörzet (átlagtól való
eltérés alapján számitot)t
Tiszafüred lakónépessége (Kócs nélkül)
A vonzáskörzet összes népessége

17
24
11
14
10
14

17

Lakónépesség

30457 fő
38715 fő
20962 fő
19600 fő
21947 fő
26086 fő

24123 fő
12118 fő
36241 fő

Szembetűnő, hogy az általános vonzáskörzetet kialakító egyes funkciók elté-
rő fejlettsége miatt az ágazati vonzáskörzetek területi kiterjedése, a hozzá-
tartozó települések száma eléggé változatos.

Az ágazati vonzáskörzeteknek a gazdaságföldrajzban leginkább elfogadott
módszer szerinti összegzése után (BELUSZKY P. 1974.) megállapíthatjuk,
hogy Tiszafüred vonzáskörzetéhez 17 település 24 123 lakosa tartozik.
A vonzás intenzitására jellemző, hogy a vizsgált 17 település 100 lakosából
egy hét alatt átlagosan 43 lakos teremt valamilyen kapcsolatot a várossál,
vagy jár benn a városban. Ez természetesen nagy szélsőségeket takar: a leg-
erősebben vonzódó falu értéke (Tiszafüred—Kócs: 113 heti kapcsolat/100 la-
kos) többszöröse a vonzáskörzet legkisebb értékét mutató településének (Űj-
szentgyörgy: 5,00 heti kapcsolat/100 lakos).

A vizsgálat eredményei alapján az alábbi következtetéseket célszerű
hangsúlyozni:
1. Az 1984. január 1-én várossá nyilvánított Tiszafüred egy bizonyos térség

számára valóban központi szerepkörű települést, „várost" jelent. Eltérő
fejlettségű városi funkciói egy olyan vonzáskörzetet hoznak létre, mely
hazánkban alighanem egyedülálló: 4 megye kisebb-nagyobb területére ter-
jed ki. 10 Szolnok megyei település mellett ugyanis 4 hajdú-bihari, 2 he-
vesi és 1 borsodi település is vonzáskörzetünkhöz tartozik.
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2. Az 1971-es Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció Tiszafüred kö-
zépfokú központ vonzáskörzetébe 20 település 52—53000 főnyi lakosságát
„sorolta" be (Tiszafüreddel együtt). Vizsgálataink során megállapíthatjuk,
hogy jelenleg Tiszafüred a kijelölt területnek csak mintegy 60%-án tölt
be középfokú központi funkciót.

3. Bár az 1984. január 1-én bevezetett új körzetbeosztás (városkörnyék) Ti-
szafüred vonzáskörzetének Szolnok megyei részén közel azonos a vizsgá-
lataink által feltárt vonzáskörzettel (érdekes, hogy Abádszalók és Tisza-
bura alacsony értékei más kisvárosok hatására utalnak), de nem azonos
Tiszafüred teljes vonzáskörzetével. Annak ugyanis megyehatáron túli ré-
szei is vannak. Ha abból indulunk ki, hogy hazánkban a kisváros-hálózat
utóbbi években tapasztalt látványos fejlődése végső soron a városok von-
záskörzetében élő lakosság javát is szolgálja, akkor tudnunk kell: Tisza-
füred fejlődése nemcsak Szolnok megye ÉK-i szegletének „ügye". Tiszafü-
red vonzáskörzetének megyeszéli fekvéséből következik, hogy a környező
települések és a város további harmonikus fejlődése csak az érintett szom-
szédos megyék falvai közötti koordinált tevékenység eredménye lehet.
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Mezűtárkany o

TISZAFÜRED ÁLTALÁNOS VONZÁSKÖRZETE

1 — erősen átlag íölött vonzódó
2 — áátlag fölött vonzódó
3 — átlagosan vonzódó
4 — átlag alatt vonzódó
5 — Tiszafüred vonzáskörzfiténieik határa
6 — az OTK által kijelölt határ
7 — megyehatár
8 — a település határa

települések
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