
íeges hordozójává tesz! a községfejlesztési munkát. Nyilvánvaló, hogy a párt poli-
tikájának helyességét a lakosság legnagyobb tömege azon igényei kielégítésének állá-
sából ítéli meg, mellyel naponként találkozik. Jellegzetes példaként említem meg
egyik községünket, ahol a kultúrház építéséhez a lakosság e szavakkal tagadta meg
a társadalmi munkát: „Fényes csizmában szeretnék a kultúrházba menni". Meg kell
állapítani, hogy ez az álláspont lényegében helyes volt. E községben elfelejtkeztek
a vezetők arról, hogy alapvetőbb szükséglet a villany, a járda, a jó ivóvízellátás meg-
teremtése, mint az erejüket meghaladó kultúrházépítés.

A társadalmi munkába és ezen keresztül a közügyek intézésébe való bekapcso-
lódás megvilágítja a dolgozók előtt egyrészt az egyéni és közösségi érdek közötti szoros
összefüggést, másrészt a kollektív összefogásban rejlő erő nagyságát. Ezek felismerése
pedig a szocialista tudat kialakulásának döntő tényezője.

A társadalmi tulajdon védelmére is hatással van a társadalmi munkavégzés. Itt
értik meg a résztvevők igazán, hogy az övék az a létesítmény, hiszen saját munkájuk-
kal maguk is részt vesznek abban. Ebből következik, hogy először csak azt, amit
maguk alkottak, de később mindent, ami köztulajdon, magukénak tekintik és öntevé-
kenyen, hatásosan részt vesznek annak megvédésében.

Trendekben a községfejlesztési munkának csak néhány kérdését próbáltam meg-
világítani. Célom az volt, hogy ráirányítsam az olvasó figyelmét azokra az

elvi kérdésekre, amelyek a napi munka során oly gyakran elbújnak a felvetődő prob-
lémák, nehézségek mögé. Azt kívántam bizonyítani, hogy a községfejlesztési munka
nem beruházások megvalósítása, nem gazdasági-szervezési kérdés, hanem elsősorban
politikai kérdés, a szocializmus teljes felépítésének, a város és a falu közötti különb-
ségek eltüntetéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtésének hatásos eszköze.
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