
A munkásosztály életkörülményeinek alakulásáról

A szocialista társadalom - mint ismeretes - átmenet az osztálytársadalomból
az osztály nélküli társadalomba. Hazánkban még vannak osztályok: a munkás-
osztály és parasztság, amelyek egymáshoz viszonyított helyzete lényegesen külön-
bözik. E különbség gazdasági tekintetben elsősorban azon alapszik, hogy a szocia-
lista tulajdon eltérő formáihoz kapcsolódik. A munkásosztály főként az állami
tulajdonhoz, a parasztság pedig a szövetkezeti csoporttulajdonhoz kötődik. A tár-
sadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyük is különböző, mert a munkásság
döntően nagyüzemi ipari, a parasztság pedig szintén nagyüzemi, de mezőgazda-
sági tevékenységet folytat.

Társadalmunk alapja a munkás-paraszt szövetség, melyben a munkásosztály
vezető szerepe érvényesül. A két alapvető osztály mellett az értelmiségi réteg is
jelentős.

Hazánk és megyénk fejlődésének tapasztalatai is igazolják, hogy a munkás-
osztály a szocialista építés során önmaga is megváltozik. Létszáma gyorsan növe-
kedett, a társadalom legnagyobb osztályává vált, összetétele az általános fejlő-
déssel - különösen a termelés műszaki színvonalának gyors emelkedésével -
jelentősen módosult és álkndóan változik. Ennek során növekszik a szakképzett,
magasabb műveltségű munkások aránya és szerepe a termelésben és az egész
társadalmi életben. A munkásosztály öntudata, szervezettsége és fegyelme meg-
határozóan befolyásolja a dolgozók minden rétegét. Az egyes munkásrétegek kö-
zött azonban jelentős eltérések vannak és lesznek még hosszú ideig a szakmai
képzettség színvonalában, anyagi helyzetükben és sok más tekintetben is.

A szocializmus építése során a munkásosztály helyzetében és összetételében
végbement változások alapján dinamikusan kell értelmeznünk a munkásosztály
fogalmát és határait is. A munkásosztály legnagyobb részét társadalmunkban az
állami szocialista szektor fizikai munkásai, tehát az állami iparban, építőiparban,
mezőgazdaságban, erdő- és vízgazdaságban, a szállítás, a hírközlés, a kereskede-
lem és a szolgáltatások, valamint az egészségügy, a kulturális ellátás területén
és más nem termelő területeken foglalkoztatott fizikai dolgozók teszik ki. Ide
sorolhatjuk az ipari, építőipari és szolgáltatói szövetkezetekben foglalkoztatott
fizikai munkásokat is, akik társadalmi helyzetük és munkájuk jellege alapján nem
különböznek az állami szektor fizikai munkásaitól. A munkásosztály fogalmát
azonban nem lenne helyes a fizikai munkásokra szűkíteni. A modern termelés
fejlődésével, a munkások szakképzettségének átalakulásával egyre inkább kialakul
és növekvő jelentőségre tesz szert olyan sajátos, magasan kvalifikált termelő
munkát végző réteg, amely közvetlen irányítóként vesz részt a termelésben, és
amelynek munkája egyesíti a szellemi és a fizikai munka elemeit. Ez a réteg
- a művezetők, a technikusok, a termelést közvetlenül irányító alsószintű mű-
szaki szakemberek - szintén szerves része a munkásosztálynak. Velük együtt ma
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társadalmunkban az aktív termelőtevékenységet végző munkások száma meg-
haladja a hárommilliót.

Az MSZMP Központi Bizottsága 1974. március 19-20-i ülésén behatóan
foglalkozott a munkásosztály helyzetével. Rámutatott arra, hogy a munkás-
osztálynak a felelőssége, helytállása, a nemzeti jövedelemhez való hozzájárulása
jelentős szerepet játszott abban, hogy az utóbbi másfél évtizedben rendszeresen
emelkedett minden dolgozó osztály és réteg életszínvonala. Az egész társadalom
érdeke, előrehaladásunk fontos záloga, hogy a munkásosztály életkörülményei
rendszercsen javuljanak.

A következőkben a megyében élő munkásság életkörülményeinek főbb jel-
lemzőivel foglalkozunk. Mindenekelőtt bemutatjuk a társadalomban - 1970 és
1973 között - végbement rétegződési folyamatot, majd foglalkozunk a munkásság
munkakörülményeivel, jövedelmi helyzetével, fogyasztásával, a lakáshelyzettel és
a művelődés kérdéseivel.

Szolnok megye társadalmának átrétegiödése

A IV. ötéves tervidőszak eddig eltelt éveiben Szolnok megyében is folyta-
tódott a gazdaságfejlesztés. Az ipar gyorsütemű, valamint a tercier szektor - bár
a kívántnál lassúbb - fejlődése a társadalom átrétegződésében is kifejezésre jutott.
E folyamatot jelzi, hogy megyénkben az aktív keresők népgazdasági ágankénti
összetétele 1970 és 1973 között módosult. Az iparban - építőiparban foglalkoz-
tatottak aránya az 1970. évi 38,2%-ról 40,4%-ra növekedett, a mezőgazdaságban
dolgozóké pedig 35,8°'0-ról 29,4%-ra mérséklődött.

A keresőknek az egyes ágazatok szerinti szerkezete eltér az országostól.
Ennek a különbségnek legjellemzőbbje, hogy az iparban és a tercier szektorban
dolgozók aránya alacsonyabb, a mezőgazdaságé pedig magasabb az országosnál.

Az akt ív keresők s z á m á n a k és a r á n y á n a k alakulása

1973 az 1970 1970 1973 1973-ban
Megnevezés 1973, fő • %-ában százalék országosan,

százalék

Ipar
Építőipar
Mezőgazdaság
Szállítás
Kereskedelem
Egyéb

Összesen:

* A megyében lakó keresők

Kedvezőtlen volt, hogy ebben az időszakban az aktív kereső férfiak száma
6300 fővel, 5%-kal csökkent. A nők fokozott munkábalépése viszont örvendetes,
hiszen a foglalkoztatott nők száma 1973-ban meghaladta a 76 ooo-et és ez 7000-
rel több az 1970. évinél.

A férfi aktív keresők száma a legalapvetőbb termellő ágazatokban - az
iparban, az építőiparban és a mezőgazdaságban - csökkent. Ennek az iparban
a legvalószínűbb oka a magasabb jövedelmet biztosító megyék elszívó hatása.

A női aktív keresők száma - az építőipar és a mezőgazdaság kivételével -
minden ágazatban növekedett, ennek ellenére a női foglalkoztatottak aránya
(38,8%) a legalacsonyabb az ország megyéi között.
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63 976
15 175
57 551
13 901
17 176
28 244
196 023

110,3
91,1
82,1
125,5
128,9
106,4
100,2

29,6
8,5
35,8
5,7
6,8
13,6

100,0

32,6
7,7
29,4
7,1
8,8
14,4

100,0

35,9
8,5

23,3
7,5
8,6
16,2
100,0



Az aktív keresők összetétele társadalmi osztályok szerint kedvezően válto-
zott. Ennek legfőbb jellemzője, hogy a munkásság részaránya az 1970. évi 54%-
ról 56%-ra növekedett. A szellemi foglalkozásúak 19%-os aránya 21%-ra mó-
dosult, míg a szövetkezeti parasztság az aktív keresőknek nem egészen 15-ét
alkotja.

Megyénkben a munkásság száma 1949-ben még alig haladta meg az 50000
főt és ennek is közel 1 3-a mezőgazdasági munkás volt. Ezt követően a szocia-
lista iparosítás, az építőipar, a közlekedés és a kereskedelem fejlődése biztosította
a munkásság számának dinamikus bővülését. 1970-ig elsősorban a mezőgazdaság
és a háztartásokban tevékenykedők képezték a fő forrást, 1970-től pedig a ház-
tartásban dolgozók.

A megyében élő munkásság mintegy 56,6%-át az ipari-építőipari dolgozók és
9,5%-át a mezőgazdasági munkások képezik. A tercier ágazatok munkásainak
száma 3 év alatt 6000 fővel növekedett.

A munkásosztályhoz tartozó közvetlen termelésirányítók száma a fizikai dol-
gozókéval kb. arányosan növekedett és 1973-ban elérte a 4200 főt.

A megyében élő munkásság belső rétegződése több szempontból különbözik
az országostól. A mezőgazdasági munkásság részaránya magasabb, mint az orszá-
gos, ugyanakkor a közvetlen termelésirányítók aránya alacsonyabb.

A szövetkezeti parasztság száma az 1959. évi átszervezést követően vala-
mivel meghaladta a 70 ooo-et és aránya a 32%-ot. Azóta a termelőszövetkeze-
tekben a munkaerő egy része feleslegessé vált a műszaki-technikai színvonal emel-
kedése következtében és főként az iparban helyezkedett el, részben pedig a tagok
inaktívvá lettek. E két tényező hatására a parasztság részaránya közel a felére
csökkent (1973-ban 19%), de még magasabb az országosnál (15%).

A megyében a szellemi munkakörben foglalkoztatottak aránya 3 év alatt
19%-ról 21%-ra növekedett, de nem éri el az országosat (24°/o).

A kisárutermelő réteg keresőkhöz viszonyított aránya Szoltiok megyében
valamivel magasabb (4%), mint országosan (3,4%) és aránya is növekedett.
A növekedés fő oka abban keresendő, hogy az önállók segítő családtagjainak
száma bővült.

Az aktív keresők osztály- és rétegtagozódása

Megnevezés

MUNKÁS
Fizikai dolgozók
Termelés közvetlen

irányítója
Munkás összesen

SZÖVETKEZETI PARASZT
Szellemi
Kisárutermelő

Összesen:

fő

100 870

3 940
104 810
47 675
36 279

6 964

195 728

1970
%-OS

megoszlása
Szolnok

51.5

2.0
53,5
24,4
18,5

3,6

100,0

1973
fő

megyében

105 287

4 200
109 487

37 628
41 152

7 756

196 023

a

%-os
megoszlása

53.7

2,1
55,8
19,2
21,0

4,0

100,0

1970 1973
%-os

megoszlása
országosan

54,4

2,7
57,1
17,4
22,3

3,2

100,0

55,0

3,0
58,0
14,6
24,0

3,4

100,0

* A megyében lakó aktív keresők, részben szá mított adatok.

A két alapvető osztály: a munkásság és a parasztság Szolnok megyében
1970-ben 78% (országosan 75%). 1973-ban pedig 75% (országosan 73%) rész-
arányt képviselt.
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A társadalmi atrétegződési folyamat megyénkben is együttjár bizonyos ellent-
mondásokkal. A munkássá válás hosszú időt vesz igénybe, különösen a korábban
háztartásokban dolgozó nőknél. Emellett az ingázók beilleszkedése is sajátos
problémákat vet fel.

A munkásság struktúrája szempontjából fontos kérdés a termelési eszkö-
zökhöz való viszony, a működtetett termelőberendezések társadalmi, illetve cso-
porttulajdona. Szolnok megyében a munkásság szektorális összetételére az állami
szektor túlsúlya jellemző. 1975-ban pl. az ipari munkások 76° Q-a állami iparban
dolgozott.

A munkásság tudatformálásában mindig jelentős szerepet töltött be a mun-
kahely, az üzem nagysága, hogy hányan dolgoznak egy-egy termelőegységben.
A nagyüzemi munkásság számarányánál mindig nagyobb erőt képvisel, vélemény-
alkotása, állásfoglalása az egész munkásságra mérvadó és iránymutató.

Szolnok megyében az iparfejlődéssel nem növekedett a telephelyi létszám-
koncentráció. 1973-ban az ipari munkások 43%-a dolgozott 500 fő feletti üze-
mekben, míg 1971-ben 45%-a. Országosan a nagyüzemi munkásság részaránya
(6o"/o) magasabb a megyeinél.

A munkásság munkakörülményeiről és szakképzettségéről

A legtöbb népgazdasági ágban ma már általános a szabad szombat. Az ipari
és építőipari dolgozóknak közel 90%-a dolgozik 44 órás munkahéttel. Az állami
gazdasági munkások több, mint fele még mindig heti 6 napot dolgozik, a másik
fele viszont már szabad szombatos. A kereskedelemben 1974 közepétől rövidebb
a munkahét.

A munkásság munkakörülményeit közvetlenül jellemzi az elvégzendő munka-
feladatok gépesítettsége, az üzemek technikai szintje. Szolnok megye iparában
a munka gépesítettségét alacsony fokúnak kell minősítenünk, mert pl. a műszaki-
lag legfejlettebb minisztériumi iparban a munkásoknak csak }7°o~a dolgozik
közvetlenül gépek mellett. A munkások 6$%-a kiszolgálja a gépeket nyersanyag-
gal, vagy más kisegítő jellegű munkát végez.

A munkahelyeknek egy része ártalmas az egészségre, emellett egyes szak-
mákban a nagy fizikai erőkifejtés is kedvezőtlenné teszi a munkahelyet. A 7/1971.
(IV. 1.) MüM rendeletben és azt kiegészítő ágazati minisztériumi rendeletekben
megállapították a kedvezőtlen és egészségre ártalmas munkahelyeket. Eszerint
megyénkben az ipari és mezőgazdasági munkásság közel fele kedvezőtlen munka-
helyen dolgozik. Az egészségre ártalmas munkahelyeket (pl. fokozott vegyianyag,
hő, zaj hatás, stb.) fokozatosan fel kell számolni, védőberendezések fokozott alkal-
mazásával.

Az ipari - és részben a kereskedelmi, szállítási és szolgáltatási - munkában
a legnehezebb problémák egyike a váltott- és főként az éjszakai műszak. A gazda-
ságos gépkihasználás ugyanis folyamatos működtetést tenne indokolttá.

A megyei székhelyű iparban 1973-ban a munkások a munkanapok többségét
(73%-át) I. műszakban teljesítették. A II. műszak aránya csak 21%-os, a III-IV.
műszaké pedig mindössze 6%.

A termelésben fontos követelmény a megfelelő szakmai képzettség meg-
szerzése, illetve annak növelése. A munkások helytállása, a termelőmunkáért ér-
zett felelőssége szoros kapcsolatban áll a szakképzettség emelkedésével. A tech-
nikai, műszaki színvonal emelése, a hatékonyság feltételeinek javítása nem kép-
zelhető el az általános és főként a szakműveltség fejlődése nélkül.
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A munkásság részben az üzemekben, részben szakmunkásképző intézetben
szerzi meg szakképesítését, illetve sajátítja el a munkavégzés elemeit. A megyé-
ben a munkások szakképzettség szerinti összetétele 1970 és 1973 között tovább
javult és kedvező vonás, hogy a mezőgazdasági munkások szakképzettségben fel<-
zárkóztak az ipariakhoz.

Az iparban a szakmai képzettség szerinti összetétel valamivel elmarad az
országostól. Az építőiparban viszont országosan a munkások 46%-a szakmunkás,
meg a megyében 53%-a.

Közismert, hogy az iparban a munkások közel fele (43%-a) nő dolgozó,
akiknek jelentős része a munkábalépéskor szakképzetlen volt. A női munkások
nagyobb hányada (5i°0-a) jelenleg is betanított munkásként dolgozik, míg a
szakmunkások részaránya csupán 2 3 % (a férfiaké 60%).

Fontos feladat a munkások továbbképzése, melyet a vállalatoknál még szé-
lesíteni kell. A továbbképzésnek egyik formája a szakmunkásképzés. Megyénkben
1973-ban több mint 3000-en tettek szakmunkásvizsgát és közülük 1000 fő vállalati
tanfolyamokon tanult. Most van kibontakozóban a munkások szervezett tovább-
képzése. A művelődési intézmények szervezésében a megyében 1973-ban 11
munkásakadémia működött, melyeknek 600 hallgatója volt.

A munkásság jövedelmi helyzetéről és fogyasztásáról

A lakosság egészének - de különösen a nagyüzemi munkásságnak - 1970 és
1973 között a munkaviszonyból és társadalmi juttatásból származó jövedelme je-
lentősen növekedett.

Megyénkben 1973-ban a munkások havi átlagbére 2215 Ft, az átlagkereset
pedig 2329 Ft volt, mely 14, illetve i2°/o-kal magasabb az 1970. évinél.

A IV. ötéves tervidőszak első 3 évében az egyes ágazatok munkásainak
bér- és keresetnövekedése különböző nagyságú volt. Az ipari munkás átlagbér
16%-kal, ezen belül 1973-ban 9%-kal emelkedett. Az építőiparban is nagyobb
átlagbérnövelés történt 1973-ban (8%-os), mint 1971-1972-ben együttvéve.

Az állami iparban és építőiparban az 1001/1973. MT határozat alapján
1973-ban munkásbéremelést hajtottak végre. Ez amiatt vált szükségessé, mert
1970-1972 között éppen a nagyüzemi munkásság bérnövekedése kisebb ütemű
volt, mint más népgazdasági ágban. A megyében központi forrásból 38 000 mun-
kás és közvetlen termelésirányító részesült béremelésben. A bérnövekedési ten-
dencia 1974. évben is folytatódott, ugyanis az ipari munkások átlagbére 6%-kai,
az építőiparban pedig 5%-kal növekedett.

A munkásbéreket jelenleg az jellemzi, hogy nem elég differenciáltak szak-
képzettség szerint. Indokolatlanul nagyok viszont a különbségek az egyes ágaza-
tok azonos szakképzettségű munkásai között, ezen belül pedig a férfiak és nők
keresete között. 1973-ban a megyei székhelyű szocialista iparban foglalkoztatott
női munkások havi átlagbére átlagosan 60%-a volt a férfi dolgozókénak. Ezt
csak részben indokolja a férfi munkások magasabb szakképzettsége, ugyanis a
szakmunkásnők havi átlagkeresete is csak 71%-a a férfi szakmunkások átlag-
keresetének.

Mindenkor politikai kérdésnek kell tekintenünk a két alapvető osztály kere-
seti viszonyainak alakulását. Ennek értelmében Szolnok megyében is a munkás-
ság és a parasztság átlagkeresete 3 év alatt közel azonos ütemben növekedett.
A megyében a parasztság közösből származó átlagkeresete 1973-ban 9%-kal meg-
haladta a munkásságét, de a parasztság több időt fordít a jövedelem megszer-
zésére (pl. 10 órás a munkanap, nincs szabad szombat, stb.). Az egy ledolgozott
munkaórára jutó kereset a parasztságnál 11,7 Ft, az ipari munkásságnál 13,70 Ft.
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Az életszínvonal-politikai irányelveknek megfelelően a munkaviszonyból szár-
mazó jövedelmeknél gyorsabban növekedett a társadalmi juttatás. A két párt-
kongresszus között a szociálpolitikai intézkedések egész sora látott napvilágot,
melyek az egész lakosság életszínvonalát javították.

A társadalombiztosításból származó egy biztosítottra jutó összeg 1973-ban
a megyében 8118 Ft volt, és ez 2000 Ft-tal, 35%-kal haladta túl az 1970.
évit. Különösen a gyermekgondozási segély, a családi pótlék és a nyugdíj növe-
kedése volt jelentős, mely elsődlegesen a nagycsaládosok és a nyugdíjas réteg
életkörülményeit javította.

A jövedelmek behatárolják a fogyasztást is. A családok fogyasztása erősen
differenciált a jövedelmek nagysága és a családnagyság szerint. Az egy főre jutó
jövedelem és fogyasztás a családlétszám emelkedésével fokozatosan csökken és
pl. a 6 és több tagú háztartásokban 3/4-e az átlagosnak. A nagycsaládosok élet-
módja - legyen az munkás- vagy parasztcsalád - a legszerényebb. Az egy fogyasz-
tási egységre jutó jövedelmük kisebb az átlagosnál. A fogyasztásukban az alap-
vető létszükségleti cikkek (élelmiszer, ruházat) túlsúlya (60% felett) jellemző.
Ezért is igen figyelemre méltó a nagycsaládosok érdekében hozott és jövőben
hozandó minden intézkedés.

A munkásság lakáshelyzetéről és művelődéséről

Minden politikai-társadalmi réteg, így a munkásosztály életkörülményeit is
nagymértékben jellemzi a lakáshelyzet, mint az infrastrukturális háttér legfonto-
sabb eleme. A lakásviszonyok befolyásolják az otthoni életmódot, a művelődési
lehetőségeket, stb.

A megyében élő munkásság lakásviszonyai különösen az utolsó évtizedben
jelentős mértékben javultak, de az igények még távolról sem kerültek maradék-
talanul kielégítésre.

Az utóbbi években a fizikai dolgozók növekvő arányban kaptak lakást.
Megyénk városaiban 1971-1973 között a fizikai dolgozók családjai 63%-ban
részesültek az épült lakásokból.

A társadalmi feszültséget korábban az jelentette, hogy elsősorban az alacsony
jövedelmű munkáscsaládok részére nem volt kedvező feltételeket biztosító építési
lehetőség. A munkások lakásépítésének fokozott támogatására éppen a IV. öt-
éves tervidőszakban történtek hathatós intézkedések. A telephelyrendszerű mun-
káslakás-épí^ést az állam szociális kedvezménnyel, négy településen (Jászberény,
Martfű, Szolnok, Tiszaföldvár) á'lami támogatással segíti. 1973-ban Szolnok me-
gye 8 mililió Ft állami támogatást kapott.

A munkások lakásépítését a munkáltatók is fokozottabban támogatják.
1971-197 3 között 770 lakás épült munkáltatói segítséggel. A munkáltatói támo-
gatás kiszélesítése szükséges, ugyanis a több, mint 300 megyei székhelyű vállalat
és szövetkezet közü 1973-ban csak 60 rendelkezett lakásépítési alappal. A lakás-
építés vállaliati segítése a termelési feladatok aktívabb megoldásában, a dolgozók
felelősségérzetének növekedésében is gyümölcsözik, hiszen egyik módja lehet pl.
a munkás törzsgárda kialakításának.

A Központi Bizottság 1974. március 19-20-i ülésén ismételten kifejezésre
juttatta, hogy társadalmunk szocialista fejlődésének fontos feltétele a dolgozók,
mindenekelőtt a munkások általános műveltségének emellése és a közművelődés
továbbfejlesztése. '

A fizikai dolgozók műveltségi színvonalának gyors emelkedése az utóbbi
másfél évtized egyik jellemzője volt. Amíg a fizikai dolgozóknak 1960-ban csak
17%-a rendelkezett legalább általános iskolai végzettséggel], addig 1970-ben ez
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már 43l'/()-ra emelkedett. Az 1970 óta eltelt időszakban a népesség iskolai és
szakmai képzettsége erőteljesen javult. Az iskolai végzettségi szint javulása elle-
nére az országos átlagot még nem érjük el.

Az iskolázottsági színvonal emelkedése mindkét nemre jellemző volt. Ennek
ellenére a nők körében az általános iskola 8 osztályánál kevesebbet végzettek
aránya (59,80/o) meg mindig jóval magasabb, mint a férfiaknál C5 3»3°/0)•

A népesség iskolai végzettségének alakulása

Megnevezés

A 10 éves
és idősebb
A 15 éves
és idősebb
A 18 éves
és idősebb
Átlagosan elvégzett

s-5?
VI

a
c
osztály

a 0 osztályt
végzettek
az ált. iskola
8. osztályt
végzettek
érettségizettek

CÖ
>>

a

1970
Szolnok

3,0

42,1
10.6
6,4

1973
megyében

2,8

48,4
12,8
6.7

Országosan

1,8

55.6
17.7
7,3

Igen fontos, hogy a munkások, a fizikai dolgozók gyermekei megkülönböz-
tetett módon támogatást kapjanak a továbbtanulásban. Kedvező, hogy a megyé-
ben a fizikai foglalkozásúak gyermekei az utóbbi 3 évben fokozottan tovább
tanulnak.

Az 1973/74-es tanévben az általános iskolából továbbtanulásra jelentkezők
84%-a fizikai dolgozók gyermeke volt. A munkásszármazású gyermekek 43%-a
középiskolába, 57%-a pedig szakmunkásképző intézetbe kérte felvételét. A mun-
kásszülők tehát jelentős arányban munkásnak szánják gyermekeiket is. A szellemi
foglalkozású szülők gyermekei közül a szakmunkástanuló intézetekbe felvettek
aránya csökkent (21%-ról 15%-ra), és jellemző rájuk az a törekvés, hogy közép-
iskolában tanuljanak tovább.

A közép- és felsőoktatási intézményekben kedvezően javult a fizikai dolgo-
zók gyermekeinek aránya. A középiskolákban 1973-ban az összes tanulók 65%-a,
a Szolnok megyében működő felsőfokú intézményekben pedig 5 8°/i)-a volt munkás-
paraszt származású gyermek.

A felnőttek továbbtanulása (iskolai, politikai egyaránt) egyre nagyobb mé-
reteket ölt, de a lehetőségektől még így is elmarad.

Szolnok megyeben az 1973/74. tanév elején a dolgozók általános iskoláiban
2800 fő tanult, akinek 93%-a fizikai dolgozó volt. A 30 éven felüliek aránya
59% volt. A dolgozók középiskoláiban pedig 4500-an tanultak és ez 21%-kal
több az 1970. évinél.

Az 1974. március 19-20-i párthatározat a közművelődés továbbfejlesztésével
behatóan foglalkozott. A közművelődés - mint ismeretes - a szervezett iskolán
kívüli művelődést jelenti és ez együtt változik és fejlődik a társadalommal.

A munkásság művelődésének egyik legfontosabb lendítő ereje - a termelő
munka hatékonyságjavításán túlmenően - a szocialista brigádmozgalom. A me-
gyében az ipari munkások mintegy 3/4 része ilyen brigádokban dolgozik, melyek
termelési közösségekké válnak. Mind jobban lehetőség nyílik arra, hogy az isme-
retterjesztés, a szakkörök, a klubok, az együttes kulturálódás elemei az eddigiek-
nél nagyobb szerepet kapjanak a brigádmunkában.

A megyében a közművelődést mennyiségileg jellemző mutatók az országoshoz
viszonyítva kedvezően alakulnak. A társadalom egyes rétegeinek kulturális kiadá-
sai azonban még jelentősen eltérnek. A megyében a parasztság mintegy 3O(1/0-kal
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kevesebbet költ ilyen célra, mint a munkásszellemiek. A munkásságon belül is
megfigyelhető, hogy az összes kiadásokon béliül a kulturális kiadások aránya
az utóbbi években fokozatosan csökken.

Összefoglalva a munkásosztály életkörülményei a IV. ötéves tervidőszakban
- Szolnok megyében - összességében javultak.

A gazdaságfejlődéssel összefüggésben a megyében a munkásosztály létszáma
gyorsan növekedett és számbelileg is a társadalom vezető osztálya. Az aktív
keresőkön belül 1973-ban a munkásosztály 56°/o-ot képviselt és számszerint
109 500 fő volt.

A munkakörülmények javulását több tényező jelzi. Hlyen, hogy a legtöbb
népgazdasági ágban már általános a szabad szombat. Az ipari üzemek gépesített-
ségi szintje javult, de még a munkások kb. 2/3-a kisegítő jellegű munkát végez.
A megyében a munkahelyeknek közel fele kedvezőtlen és az egészségre ártalmas.

A megyében a munkásosztály és a parasztság jövedelme és keresete 3 év
alatt közel azonos ütemben növekedett. A megyében a parasztság közösből szár-
mazó átlagkeresete 1973-ban 9°/o-kal meghaladta a munkásságét, de a parasztság
több időt fordít a jövedelem megszerzésére. Három év alatt a családi jövedelmek
csak kis mértékben közeledtek egymáshoz, de a kis keresetű családok aránya
csökkent. Továbbra is fokozott gondot kell fordítani a nagycsaládosok életkörül-
ményeinek javítására.

A megyében felszereltség tekintetében a parasztság lakásviszonyai a leg-
rosszabbak. A munkásság alacsony jövedelmű része azonban korábban nehezen
jutott lakáshoz, kedvező építési feltételek hiánya miatt. A munkásllakás-építés
rendszere nem régen alakult ki, de a munkáltatóknak még csak egy része támo-
gatja a lakásépítést.

Dr. Végső Zoltán
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