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NHÂN KỶ NIỆM LẦN THỨ 41 NGÀY GIẢI PHÓNG HUNG-GA-RI

XÃ HỘI HUNG-GA-RI KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN
NGUYỄN HOÀNG MAI

Năm nay nhân dân Hung-ga-ri anh em chào mừng ngày Quốc khánh của mình trong không khí cả
nước đang sôi nổi thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 Đảng công nhân xã hội chủ nghĩa
Hung-ga-ri mà trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế theo chiều sâu và xây dựng xã hội Hung-ga-ri
ngày càng phồn vinh hạnh phúc.
Trong 5 năm qua, sản xuất công nghiệp Hung-ga-ri tăng 12%, sản phẩm công nghiệp xuất khẩu riêng
năm 1985 tăng 38%, ngành hoá chất và công nghiệp thực phẩm tăng 28%. Trong lĩnh vực kinh tế đối
ngoại cũng đạt được những kết quả quan trọng. Kim ngạch xuất khẩu tăng 27%, nhập khẩu tăng 6%.
Riêng năm 1985 đạt 255 triệu rúp trong việc trao đổi hàng hoá với các nước xã hội chủ nghĩa anh em.
Ngành du lịch đã đóng góp phần quan trọng trong việc cải thiện cán cân thanh toán. Năm 1985, khách
nước ngoài đến thăm Hung-ga-ri là 15 triệu người, tăng hơn 1 triệu người so với trước.
Diện tích đất canh tác ở Hung-ga-ri chỉ chiếm 0,15% diện tích đất canh tác của thế giới, nhưng sản
lượng lương thực của Hung-ga-ri lại chiếm 0,8% sản lượng lương thực thế giới. Với số dân hơn 10 triệu
người, Hung-ga-ri sản xuất được 15 triệu tấn lương thực trong năm 1985 và đang phấn đấu sản xuất 16
triệu tấn trong năm 1986. Hiện nay Hung-ga-ri không những đã tự túc được hoàn toàn về lương thực, mà
còn xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Ngành sản xuất nông nghiệp Hung-ga-ri hiện có 128 nông
trường quốc doanh, 1.217 hợp tác xã nông nghiệp, các cơ sở này phụ trách 96% diện tích đất trồng trong
cả nước. Về chăn nuôi, chỉ tính đến năm 1983, việc phát triển của đàn gia súc lấy thịt đã đạt mức đề ra cho
năm 1985. Do đó đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng ngành công nghiệp chế biến thực phẩm đồng thời
tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu và cung cấp ổn định thường xuyên về mặt thực phẩm cho nhân
dân.
Trong 3 năm đầu của kế hoạch 5 năm lần thứ 6 (1981-1985), 226.745 nhà ở mới đã được xây dựng ở
Hung-ga-ri. Hơn 100.000 nhà ở đã và đang được đổi mới, 50.000 nhà ở khác được trang bị một hay nhiều
tiện nghi mới. Mỗi năm khoảng 30.000 nhà ở của tư nhân tự xây riêng đã được sự giúp đỡ của Nhà nước
về các bản thiết kế, đã được tiêu chuẩn hoá về mặt kiến trúc và thẩm mỹ để tự mình lựa chọn theo ý thích.
Ngoài ra, ngân khố Nhà nước còn giúp các gia đình để xây dựng nhà ở bằng cách nhượng cho họ 40.000
forint (tiền Hung-ga-ri) tiền trợ cấp xã hội không phải hoàn lại cho mỗi
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trẻ em mà họ đang phải nuôi. Việc làm này đã đem lại thuận lợi nhiều cho những cặp vợ chồng trẻ.
Trong thời gian qua, nhân dân Hung-ga-ri đã mua thêm 1,5 triệu máy thu hình, 1,4 triệu máy lạnh, 1,2
triệu máy giặt quần áo và 500 nghìn xe du lịch. Quỹ tiết kiệm của nhân dân lên tới 244 tỷ forint, vượt 68%
so với năm 1981.
Hệ thống y tế phục vụ được tổ chức tốt và tăng nhanh rõ rệt: từ 25% bác sĩ nay đã tăng lên 36 bác sĩ
cho 10 nghìn dân. Số giường bệnh hiện có là 124 nghìn, nhiều hơn 3 năm trước 6.700 giường, thuốc
phòng bệnh và chữa bệnh được đảm bảo đủ, công tác điều dưỡng được chăm lo và tổ chức rộng khắp.
Hiện nay, mỗi năm mỗi người dân Hung-ga-ri được tiêu dùng từ 74 đến 80kg thịt và cá, các loại rau quả,
trái cây và sữa được bán rộng rãi.
Những thành tựu về mặt văn hoá, xã hội đã vượt xa các chỉ tiêu dự kiến trong các kế hoạch. Các quan
hệ xã hội xã hội chủ nghĩa đang được phát triển tốt đẹp. Nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất lớn xã hội chủ
nghĩa có khả năng sản xuất ngang tầm thế giới. Mức sống của nhân dân ngày càng cao. Cuộc sống mọi
người được bảo đảm và được phát triển theo sự cống hiến về sức lao động và tài năng của mình.
Đại hội lần thứ 13 Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hung-ga-ri đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân
không được tự mãn trước những thành quả đã đạt được, mà phải vươn lên thực hiện các mục tiêu to lớn và
phức tạp hơn với sự cố gắng gấp bội. Không được chùn bước trước những khó khăn, mà phải nhìn thẳng
vào những khó khăn để năng động sáng tạo tìm ra những giải pháp mới, những cách làm mới phù hợp với
thực tiễn của sản xuất và đời sống, với việc đẩy mạnh sản xuất theo chiều sâu. Phải đầu tư và nỗ lực lớn
hơn nhằm tăng nhanh sự phát triển khoa học, kỹ thuật.v.v… Tất cả đều nhằm vào mục tiêu phát triển xã
hội Hung-ga-ri phồn vinh, hạnh phúc và tăng cường sức mạnh của chủ nghĩa xã hội.
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