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Átallták a SZOT-díjakat
Pénteken a SZOT székházában ünnepélyesen kiosztották az 1979. évi SZOT-díjakat. Az ünnepségen részt vettek: Aczél
György, a Minisztertanács
elnökhelyettese, Gáspár Sándor, a SZOT
főtitkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai és
Pozsgay Imre kulturális miniszter.
—
Szocialista
társadalmunkban a kulturális alkotómunka, népünk műveltségi
színvonala a társadalom széles körű összefogása nyomán
teljesedik , ki — mondotta üdvözlő
beszédében
Virizlay
Gyula, a SZOT titkára. A
SZOT-díjak a munkások, a
dolgozó emberek tiszteletét és
köszönetét fejezik ki azoknak az íróknak, művészeknek. akik a dolgozók életét,
küzdelmeit reálisan és művészien tükröző alkotásaikkal
nyomot hagynak az emberekben, tettekre ösztönöznek.
Gáspár Sándor adta át a
SZOT-díjakat.
SZOT-díjat
kapott: Bánffy György szín-

művész, Bárány Tamás
író,
Béres Ferenc
énekművész,
Chrudinák Alajos, a televízió
osztályvezetője.
Cser
Gusztáv, az ÉDOSZ szimfonikus zenekarának karmestere, Dénes Antal, a debreceni Biogal
gyógyszergyár
üzemvezetője, az szb kulturális és agit.-prop. bizottságának vezetője, dr. Erényi
Tibor történész, Foltin
Jolán koreográfus, Gádor István kerámikusművész,
Hadics László színművész, Horváth Árpád és Tolnai János,
a fővárosi művelődési ház
körműsor-akciójának rendezője, illetve szervezője. Kalmár Árpádné Széli Júlia, a
Magyar Rádió főmunkatársa,
Pécsi Ildikó
színművésznő,
P.eich Károly
grafikusművész, a romhányi építési kerámiagyár tervező kollektív á j a (Antal
András
Attila,
Csemán
Ilona és
Horváth
Sándor), dr. Sárkány
Jenő
orvos, i f j . Schiffer Pál rendező és Thiery Árpád író, ú j ságíró.

Juliász Gyula Emlékplakettet kaptak
Alföldi János

A HÓDGÉP makói gyárának szakoktatója, a
helyi
könyvtárat vezeti társadalmi munkában. Mint oktató,
több munkásgenerációt nevelt az írás, a könyv tiszteletére. A jól működő könyvtár, melynek szerződése van
a makói gépgyár valamennyi
brigádjával, már számos elismerést kapott
szakszervezeti és minisztériumi szervektől.

Lapis

András

A
szobrászművész
jeles
alkotásai a nehéz
fizikai
munka tiszteletéről
vallanak. Makón és Hódmezővásárhelyen volt önálló kiállítása, alkotásai már eljutottak Kubába, Franciaországba, az NSZK-ba. Ebben az
évben
Derkovits-ösztöndíjat
kapott. Kubikos kentaur című szobra a megye m u n kásmozgalmában nagy szerepet játszó munkásrétegnek
állít emléket.

Jachinek

Rudolf

A Szegedi Nemzeti Színház művésze, segédrendező.
Évek
óta a szakszervezeti
bizottság titkára, egyik szervezője a színház közművelődési
tevékenységének.
A
különféle ünnepségek alkalmából bemutatott művészeti
műsorok rendezője, a közönség-művésztalálkozók
szervezője.
A
gyermekévben
Móra Mindenki Jánoskáját
állította színpadra.

Makarenko
brigád
1960-ban alakult a brigád,
15 tagja van, kiváló szakmai
m u n k á j u k mellett példamutatóan törekednek általános
műveltségük emelésére. A
közlekedés és hírközlés kiváló brigádja cím tulajdonosai, 38 újításukkal 1 millió forintot takarítottak meg
munkahelyükön. Sokezer óra
társadalmi munkát végeznek
óvodákban, iskolákban, nevelőotthonokban.. (Képünkön
Vincze János brigádvezető.)

Teljesítmény, követelmény

Decemberben a szocialista
iparban foglalkoztatottak á t lagbére 3 ezer 894
forint
volt, s az 1978. évi havi á t lagbér 8,5 százalékkal bizonyült magasabbnak az előző esztendeinél. Ami annyit
jelent, hogy a szóban forgó
1 millió 687 ezer 200 embernek az életszínvonala is
ennyivel gyarapodott volna?
Vannak, akik egyenlőségjelet helyeznek a pénzbeli jövedelem és az életszínvonal
közé, s az ú j lakásba költözés okozta nagyobb kiadásokat úgy fogják fel. mint —
életszínvonal-csökkenést...
Ha túlzás is, de sok benne
az igazság: ahány
család,
annyiféle értelmezése
az
életszínvonalnak, s annyiféle életszínvonal.
Amiből
mégsem következik,
hogy
nincsenek általános jellemzők így az, ha valamivel
szerényebben is az ötéves
tervben előirányzottnál,
de
az életszínvonal, az életkörülmények javításában előrehaladtunk a
középtávú
program eddig eltelt három
évében.
*

szükséges hozzákapcsolni. S
bár bizonyos célok elérését
későbbre kell helyezni, az
életszínvonal fejlesztésének
— nem minden társadalmi
rétegre, csoportra azonosan
ható
—
folyamatosságát
nem a k a r j u k föladni. Egészen köznapian:
rugalmasabbá kell tennünk
nemcsak gazdaságunkat, hanem
az
életszínvonal-politika
gyakorlatát is.
Jutott erő arra, hogy január elsejétől 1.3 millió főt
érintve, emeljük az alacsony
nyugdíjakat: 1,8
milliárd
forint jut egy esztendőre, s
további 1,7 milliárd az úgynevezett automatikus kiegészítésre. Van, ahol „szakaszolni" szükséges. A családi
pótlék
átfogó
növelésére
nincs fedezet, de
elsőként
majd a három és több gyermek után fizetendő összeg
gyarapítására elő kell
teremtenünk
a
forintokat.
Ahogy az életszínvonal sokféle tényezője közül a la-

Cementgyártás

kásépítés jelentős
teljesítményeinek fenntartásánál is
ez a teendőnk. Továbbá: a
szolgáltatások
mennyiségi,
minőségi fejlesztése szintén
lényeges elem az életszínvonal milyenségében, ahogy
növelhető ez utóbbi úgy is,
hogy a gyermeket bölcsődében, óvodában helyezik el,
s az anya kereső foglalkozást választhat.

Bélapátfalván
megkezdődött az ú j cementgyár üzembe helyezésének egyik legjelentősebb előkészítő művelete: a nyersanyagot szolgáltató bánya próbatermelése.
Az ú j gyár közelében. Bélkő-hegyen már nyersanyagtermeléssel dolgoznak a kőbánya termelő-, feldolgozó- és
szállítóberendezései,
miután
az úgynevezett hidegjáratá#
Gyakorlati tapasztalat: az sokat m á r korábban sikerrel
emberek elégedettsége egyre lebonyolították.
kevésbé függ fogyasztásukA törő-, illetve a szállítónak a múlttal
összevetett berendezés
óránként
606
viszonyától, s mind lénye- tonna nyersanyagot dolgoz
gesebb
mozzanatként
— fel, illetve továbbít. A mészbukkan fel a magasabb jö- kőtároló
teljes
feltöltése
vedelműek életvitelének — után indíthatják meg a báfogyasztási szokásainak
— nya és a gyár közötti két és
másolása. E téves irány kö- fél kilométer hosszú szállítóvetése
félretolja az
élet- berendezést. Ennek sikeres
színvonal-politikának azt a
fontos alapelvét, ki-ki úgy próbaüzemeltetését követően,
éljen, ahogy dolgozik. Pon- előreláthatóan a nyáron betosan az teremti elő a to- gyútjuk az első kemencét
vábbi haladás szilárd alap- Bélapátfalván.
(MTI)
jait.

Tudnivalók

Soha nem volt mindenkire azonos érvényes folyamat a reáljövedelem-növekedés, napjainkban végképp
nem az. A nyugdíjazás például, vagy az addig kereső
gyerek bevonulása, házassága, újabb gyermek születése, a korábbiaktól eltérő beosztás stb. lényegesen megváltoztatja a jövedelmi a r á nyokat a családon belül. A
Az állami népesség-nyilvánmegszorítások ellenére a hatékonyan dolgozó
vállala- tartásról szóló 1974. évi 8.
toknál az átlagosnál
na- számú törvényerejű rendelet
gyobb a lehetőség a bérnö- alapján személyi számot, illapot
kap
velésre, ugyanis a progresz- letve személyi
szív adóteher csökkent. Se- valamennyi magyar államregestől említhetünk
ilyes- polgár és az ország terülelakhatási
engedéllyel
f a j t a mozzanatokat.
amik tén
lényege egy: az életszínvo- tartózkodó külföldi államnal növelésének céljait föl polgár. A számítógépes felnem adva, a
realitásokhoz dolgozásban
alkalmazott
kell igazodnunk.
Szaksze- technikai
segédeszköz,
a
rűbben fogalmazva: a telje- személyi szám révén egysítmény — követelmény — szerűbben intézhetők majd
nélküli bérnövekedés
meg- az állampolgárok ügyei.
engedhetetlen. Még
szóki*
mondóbb formában:
nemcsak a termelést, a beruháMint ismeretes, a szemézást, hanem az életszínvonal ( lyi szám 11 számjegyből áll,
növelését is alá kell rendel- ) az első a nevet, a születés
nünk a népgazdasági egyen- I évszázadát, a magyar vagy
súly megjavításához kapcso- ' külföldi
állampolgárságot
lódó érdekeinknek.
fejezi ki, a 2—7. számjegy
a születés időpontját jelzi,
*
számEnnek tudatában már ért- a nyolcadik—tizedik
hetővé válik az a
széles jegy az azonos napon szülekörben hallható vélemény, teltek sorszáma, s a tizenlegalább a jelenlegi
élet- egyedik helyen az előző szávalódiszínvonal — és áruellátás — mok sorrendjének,
helyességét
jelző
stabil legyen. Igen ám. de ságának
1974 óta a belföldi felhasz- technikai ellenőrző szám áll.
nálás minden évben
naA személyi számot az álgyobb volt a nemzeti jöve- landó lakóhely szerint illedelemnél! Halmozott terhek- tékes helyi tanács népességkel kell tehát
szembenéz- nyilvántartási csoportja r a nünk, s ezért elkerülhetet- gasztja be a személy igazollen: a lakossági jövedelmek ványba. A 14 éven aluliak
emelkedése szoros összhang- és a cselekvőképességet kiban álljon a termelés haté- záró gondnokság alatt állók
konyságának
javulásával. a személyi számot is tarMásszóval: a további jövedelemnövelést
a fokozódó talmazó személyi lapot kapkövetelmények teljesítéséhez nak. Ezt a törvényes kép-

Á személyi számok
és lapok kiosztásáról

A Vöröskereszt különleges
segélyszolgálata
A Magyar
Vöröskereszt
különleges segélyszolgálatáról tájékoztatták pénteken
délelőtt a Vöröskereszt székházában a társadalmi szervezet végrehajtó bizottságának tagjait, az országos főhatóságok és a megyei egészségügyi osztályok képviselőit. A különleges segélyszolgálat alapvető feladatai az
életmentő elsősegélynyújtás,
a mentők értesítése és a sérültek elszállítása a mentők
által
megközelíthető területig. Vas megye két forgalmas közúti
csomópontján
már eredményesen működik

az országúti segélyszolgálat,
a 4-es műút mentén pedig a
közelmúltban adták át a
monori elsősegélynyújtó hel y e t Az első hegyi mentőegység a télen, a Börzsönyben kezdte meg a működését. A Vöröskereszt első vlzimentő alegysége pénteken
a Testnevelési Főiskola uszodájában tart bemutatót és
tájékoztatót résztvevőinek. A
barlangi mentők pedig szombaton a dunántúli Szelimbarlangban bizonyítják felkészültségüket.
(MTI)

viselő, a gyám, a gondnok
köteles megőrizni.
A személyi számok és lapok kiosztása
hamarosan
megkezdődik, s 1979. november 30-ig befejeződik. Csongrád megye helységeiben —
Szeged kivételével — július
első napjaiban, a megyeszékhelyen pedig m á j u s 7-től
kezdve a d j á k ki a személyi
számokat az előre kidolgozott rendszer
szerint.
Az
üzemek, hivatalok, intézmények, szövetkezetek dolgozói
szervezetten, munkahelyükön
a délelőtti műszak alatt veszik át saját
és
minden
családtagjuk személyi számát és lapját, így az egyenkénti megjelenési kötelezettség alól a lakosság nagy része mentesíthető. A csoportos kiosztásból
valamilyen
okból (betegség, kiküldetés,
gyermekgondozási
segély
miatt)
kimaradtak
külön,
névre szóló értesítést kapnak,
hol, mikor kéli jelentkezniük személyi számukért. A
munkahelyi csoportos szervezésben előfordulhat, hogy
valaki úgy kapja vissza a
személyi igazolványt,
hogy
nincs benne a személyi szám,
vagy
gyermeke
személyi
lapja. Ennek oka az lehet,
hogy a szám az Állami Népességnyilvántartó Hivataltól
még nem érkezett meg, vagy
adateltérésre
bukkantak,
vagy az illető másutt állandó lakos. Erről mindig találni majd tájékoztató cédulát a személyi
igazolványban.
*

Szegeden csak azok kapnak személyi számot, akik
szegedi állandó lakosok. Ha
egy családban több munkavállaló van, az
veszi
át
családtagjai
számát
vagy
lapját, akinek munkahelye
előbb került sorra. Akik pedig munkahelyen nem vehetik á t a személyi számukat,
azokat állandó lakhelyük illetékes tanácsa értesíti majd
az átvételről.
A személyi számok átvétele természetesen kötelező a
jelzett időpontban. Ám az is
előfordulhat, hogy valakinek
szüksége van
a
személyi
számára még az értesítés
előtt. Ilyen esetekben az állandó lakhely szerint illetékes tanács népesség-nyilvántartási csoportja a hivatalos

kiadási időponttól kezdődően
külön kérésre kiadja a személyi
igazolványba
beragasztandó személyi számot
(Ilyen eset lehet a személyi
igazolvány cseréje, vagy a
ki- és bejelentkezés, amelyet meg kell előznie a személyi szám átvételének.)
Szegeden m á j u s 7. és november 30. között, Csongrád
megyében július elseje
és
november 30. között a tanácsok munkatársai
meghosszabbított
munkaidőben
dolgoznak, Szegeden reggel
8-tól este 7-ig,
Csongrád
megye többi településén, ha
kell, szombaton,
vasárnap
is. Erről az ügyfeleket a tanácsok az adott helyen szokásos módon értesítik.
A személyi számokat csak
érvényes személyi
igazolvánnyal rendelkezők vehetik
át, s azt be is kell mutatni
az átvételkor. Csakúgy, mint
a népesség-nyilvántartó lapot — amelyet a személyi
szám kiadásakor bevonnak,
illetve azokat az okmányok a t amelyek a személvazonossági igazolványba
bejegyzett
adatoktól
eltérő
adatokat bizonyítanak.
A
személyi szám átvételénél a
gyermek adatait a szülő személyi
igazolványával;
a
cselekvőképességet
kizáró
gondnokság
alá
helvezett
adatait
pedig
a születési
anyakönyvi kivonattal és a
gondnokká jelölésről
szóló
hivatalos irattal kell igazolA
népesség-nvilvántartás
korszerű formájához a városokban utca. házszám
és
lakásjegyzék, a községekben
pedig utca és házszámjegyzék is készül. Ezek előkészítése a városokban hamarosan megkezdődik, és július
16-ig tart, a
községekben
pedig június 1. és augusztus
15. között lezajlik. A felmérésben részt vevők megbízólevelük birtokában sorra járják a helységeket, s
főleg a lakónyilvántartóból
gyűjtik ki a szükséges adatokat, ám ha azok nem pontosak, személyesen felkeresik az adott ház lakóit
s
adatokat kérnek tőlük.
A
megbízólevéllel
rendelkezőket tehát — ezt kérik az illetékes tanácsok — a lakók
közvetlenül
tájékoztatják
majd.

en a szocialista nemzeti egység!
(AZ MSZMP KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK MÁJUS ELSEJEI JELSZAVAIBÓL)

