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a? üzemből, a hivatalból, sem 
fejezik be ténykedésüket, ha
nem a pártszervezetben, a tár
sadalmi és tömegszervezetek
ben, népfront bizottságokban 
végeznek munkát. Terveket mun
kálnak ki, kimutatásokat egyez
tetnek, város- vagy faluszépítés
re hívnak, mozgósítanak.

Nem várnak ezért köszönetét, 
jutalmuk a szépülő utca, a gya
rapodó város, a gazdagodó 
megye. Ez a serkentő, ösztönző 
erő is: tenni azért, hogy előbb
re jussunk, hogy még boldogab
ban élhessünk, tökéletesebben, 
nagyobb eredménnyel alkothas
sunk.

A társadalmi aktivisták által 
végzett tevékenység sokrétű. 
Eredményeként számos iskola, 
óvoda, park, sok százezer mé
ter járda, utca hirdeti a közös
ség, az összefogás erejét. Egy, 
jelentékeny, pénzben is kifejez
hető mutatója ennek az is, hogy 
tavaly a társadalmi munka ér
téke megyénkben több, mint 50 
millió forint volt.

Az ilyen jellegű társadalmi 
munkát ma márkimutatják, egy
re inkább értékelik, de számos 
más társadalmi tevékenység 
van, melyet nem mérnek és nem 
is lehet pénzben, anyagiakban 
összegezni.

Sok a társadalmi munkások 
száma, ezt azonban a minden
napi tevékenység során nem ér
zékeljük annyira, mint olyan 
időszakokban, amikor nemcsak 
egy-egy községet, várost, hanem 
az egész országot átfogó fela
datot kell megoldani.

Mindenki tudja, hogy a vá
lasztási előkészületek során 
kezdve az összeírástól a jelölő 
gyűlések előkészítéséig, a  réteg
találkozók, a választási gyűlé
sek megszervezéséig és a sza
vazat számlálásáig nagyon so
kan tevékenykedtek. Arra azon
ban kevés ember gondol, hogy 
ez a sok, megyénkben mintegy 
70 ezer kommunista és párton- 
kívüli aktivistát jelent.

Hetvenezer eiriber, akiknek 
többsége a napi munka után 
kereste a szomszédot, dolgozó 
társát, az utca lakóját, beszél
getett vele a közvetlen környe
zet eredményeiről, a jövendő 
terveiről, üzemét, faluját, váro
sát, megyénket, az országot 
érintő dolgokról, hogy az egész 
megyét átfogó eszmecsere bon
takozzon ki jelenünk tökéletesí
téséért, jövőnk hateitonyabb 
formálásáért.

A közelmúltban Sárosdon, 
amikor a társadalmi munkáról 
esett szó, nemcsak azt fejezték 
ki, hogy a falu lakosságának jó 
része tevékenykedik és végez 
több százezer forint értékű mun
kát, elmondották azt is, hogy 
van néhány olyan feladat, ahol 
ez az aktivitás nem tükröződik. 
Ilyennek említették a faültetést. 
A faültetéshez azért nem látnak 
szívesen a sárosdiak, mert már 
évek óta csinálják ezt, viszont 
nem látják munkájuk eredmé
nyét, mert a legelőre induló jó
szág tönkreteszi a csemetéket.

Az emberek olyan dolgot 
tesznek szívesen, melynek értel
mét látják, mely életük szebbé 
tételét szolgálja. Ezért kapcsoló
dott be a választások előkészü
leteibe megyénkben 70 ezer ak
tivista. Volt köztük olyan, akit 
több. mint két évtizede mindig 
ott látni a közélet munkásainak 
soraiban. Mások éppen e na
pokban ízlelték meg először a 
közösségért végzett munkát, 
érezték meg annak szépségét.

1 /öszönet, dicséret valomeny- 
nyiüknek. A legnagyobb 

elismerés azonban az, ami a 
forrása is tevékenységüknek: 
érdemes tenni, cselekedni a kö
zösségért, a szocialista építé
sért

A képen Kállai Miklós székesfehérvári tanácstag átveszi megbizólevelét
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Tegnap ünnepélyes keretek között választó- 
kerületükben adták át a megbízóleveleket Fe
jér megye április 25-én megválasztott 13 kép
viselőjének.

Székesfehérváron és Dunaújvárosban az

újonnan választott tanácstagoknak is tegnap 
adták át mandátumukat. Hasonló ünnepség 
volt több községben is. Valamennyi tanácstag 
május 10-ig, az alakuló ülés napjáig kézhez 
kapja a megbízását.
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A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 
április 29-én, csütörtökön összeül.

Az ülés napirendjére a Politikai Bizottság időszerű nem
zetközi és gazdasági kérdések, valamint az országgyűlési és 
tanácsi választások tapasztalatainak megtárgyalását java
solja. (MTI)

Korszerűsödtek a film színházak 
Csökkent a m nnkaerő-yándorlás 
lavolt a munkaerő-gazdálkodás
Tijékaztató a megyei tanács vb-iiiésérfii
Tegnap tartotta ülését a 

megyei tanács végrehajtó bi
zottsága. A megye filmszín
házainak helyzetéről és a 
megye munkaerőhelyzetéről, 
a szakember- és szakmunkás- 
képzésről előterjesztett je
lentéseket tárgyalta meg, és 
fogadta el a végrehajtó bi
zottság.

Az elmúlt öt évben közel 
20 millió forintot fordítottak 
a filmszínházak korszerűsí
tésére, illetve közművelődési 
intézmények épületeiben kor
szerű vetítőhélyek kialakítá
sára. A megye 49 filmszínhá
zában korszerű, normál, szé
lesvásznú technikával, 31- 
ben pedig korszerűsített kes
keny-, szélesvásznú géppel 
folyik a vetítés.

A negyedik ötéves tervben

a további korszerűsítést 15 
millió forint szolgálja.

Az elmúlt öt év alatt — az 
országos tendenciával meg
egyezően — bár mérsékelt 
ütemben, tovább csökkent a 
mozik látogatottsága. A leg
utóbbi három évben, éven
kénti átlagban 2,3 millió kö
rül stabilizálódott a nézők 
száma.

A negyedik ötéves terv si
keres teljesítésének egyik 
fontos feltétele a munkaerő- 
és szakember-helyzet Ezekről 
adott számot a végrehajtó 
bizottság elé terjesztett je
lentés, mely megállapította, 
hogy a megye lakosságából 
különböző munkahelyeken 
összesen 188 ezren dolgoznak

( fo ly ta tá s  a  3. o ld a lo n )
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A 14-es Volán fehéi’vári Erkel utcai tanműhelyében az I. éves autószerelő tanulók között 
az egyik legjobb Schuszter Sándor. Képünkön egy pótváltómüt javít

(Foto: Kabaczy)

A népgazdaságban hozzá
vetőleg egymillió ember 
munkaidejét köti le az anyag- 
mozgatás. a mezőgazdaság 
munkaerő-ráfordításainak a 
fele ugyancsak rakodás, szál
lítás. A népgazdaság egyik 
fontos problémája az anyag
mozgatás elmaradottsága, 
amelynek felszámolására az 
állam különféle formában 
jelentős anyagi segítséget 
nyújt.

A Hajtómű- és Felvonó
gyár korszerű konvejorokat

gyárt, jövőre már 25 kilo
méter hosszúságban. A Ma
gyar Hajó- és Darugyár egy
re nagyobb mennyiségben 
állít elő konténereket, Zala
egerszegen 100 millió forin
tos beruházással épül szállí- 
tógépgyár. A fejlesztések 
nyomán rövid idő alatt mint
egy 300 millió forinttal nö
vekszik a jelenlegi évi 1.5 
milliárd forintos hazai szál
lítógépgyártás. Az ilyen gé
pek importja a KGST-orszá- 
gokból ugyancsak ugrássze
rűen fejlődött.

K dár János fogai 
a Libanoni X? idisógét

Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
titkára szerdán fogadta a 
Libanoni Kommunista Párt 
küldöttségét, amelyet Nico
las Saoui, a pari főtitkára 
vezet. A találkozón eszme
cserére került sor a nemzet
közi politika és a kommunis
ta világmozgalom időszerű 
kérdéseiről, valamint a két 
párt kapcsolatairól. A baráti 
légkörű megbeszélésen részt- 
vett Komócsin Zoltán, a Po
litikai Bizottság tagja, a 
Központi Bizottság titkára és 
Garai Róbert, a KR külügyi 
osztályának helyettes veze
tője. (MTI)

Dr. Tímár Mátyás 
Franciaországba!

Dr, Tímár Mátyás, a Mi- 
nisztertanács elnökhelyettese 
Valery Giscard d’Estalng 
francia gazdasági és pénz
ügyminiszter meghívására 
szerdán hivatalos látogatásra 
Franciaországba utazott. Bú
csúztatására a Ferihegyi re
pülőtéren megjelent Bondor 
József építésügyi és városfej
lesztési miniszter, Gál Tiva
dar, a Minisztertanács tit
kárságának vezetője és Mar
jai József külügyminiszter
helyettes. Ott volt Jacques 
Gap! tier de la Fernere, a 
Francia Köztársaság buda
pesti nagykövetségének ide
iglenes ügyvivője. (MTI)
(K o m m e n tá r u n k  a  2. o ld a lo n )
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Szakm unkásképzési hozzájárulás
A Minisztertanács leg

utóbbi ülésén megtárgyalta 
a vállalatoknak és a szőr 
vetkezeteknek a szakmun
kásképzés fejlesztésében, a 
költségek viselésében be
töltött szerepét, és határo
zatot hozott. Erről tájékoz
tatta Pápai Béla. a Munka
ügyi Minisztérium főosz
tályvezetője az MTI mun
katársát:

— A kormány most hozott 
határozata a-, költségviselés
ben egységes elveket és 
gyakorlatot vezet be. Egy
értelműen meghatározza, 
hogy a szakmunkásképzés

költségeiből mit kell fedez
ni az állami költségvetés, 
és mit a vállalati költségek 
terhére. A kormány úgy 
döntött, hogy az állami 
költségvetésből kell biztosí
tani a szakmunkásképző is
kolák, kollégiumok, tanmű
helyek fenntartásának és 
működésének költségeit, to
vábbá az állami vállalatok
nál és a szövetkezeteknél 
gyakorlati oktatáson lévő 
elsőéves tanulók, valamint 
évfolyamra való tekintet 
nélkül az iskolai tanmű
helyben oktatott tanulók 
ösztöndíját. Ezen felül ál
lami költségvetésből lehet 
fedezni a szocialista szek
torba tartozó munkáltatók
nál gyakorlati oktatáson lé
vő tanulók főhivatású szak
oktatóinak bérét és bérjel
legű juttatásait.

— A határozat ugyanak
kor kimondja art is, hogy 
azoknak a másod- és har
madéves tanulóknak az ösz
töndíját, gyakorlati oktatá
si költségeit, akik vállalati 
és szövetkezeti tanműhely
ben vagy munkahelyen

nyerik gyakorlati képzésü
ket, a vállalatoknak, szö
vetkezeteknek kell fedezni
ük. A munkaruhaellátás, a 
kedvezményes étkeztetés, a 
társadalombiztosítási járu
lék fizetése minden esetben 
a tanulók gyakorlati okta
tását ellátó vállalat, szö
vetkezet, intézmény felada
ta.

— A költségvetésnek ezt 
az új rendjét 1973. január 
1-től kezdődően fokozatosan 
kell megvalósítani, de már 
ez év december 31-ig meg
jelennek az erre vonatko
zó végrehajtási rendeletek.

— A határozat az egysé
ges teherviselésre vonatko
zólag előírja, hogy a szak
munkásképzés költségeiből 
részt kell vállalniuk azok
nak a vállalatoknak is, 

amelyek nem tartanak szak
munkástanulókat. Ezért va
lamennyi vállalatnak szak
munkásképzési hozzájáru
lást kell fizetnie, és a be
fizetett hozzájárulásokból 
úgynévezetit szakmunkás- 
képzési alapot kell létesíte
ni.


