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A munkasra-gazdálkodás tartalékai 

Dr. Tr&thon Ferenc munkaügyi miniszter 
megbeszélése megyei párt- és tanácsi vezetőkkel 

Közel két évvel ezelőtt 
együttes tanácskozáson hatá-
rozták meg a munkaerő-
gazdálkodás megyei felada-
tait a Munkaügyi Miniszté-
rium és a Csongrád megyei 
párt- és tanácsi vezetők. Az-
óta a lépcsőzetes munkakez-
dés, a kötelező munkaerő-
közvetítés és szervezett á t -
csoportosítás. a munkáskép-
zés tapasztalatait két alka-
lommal öszegezte a megyei 
párt-végrehajtóbizottság, és 
jelölte meg az időszerű ten-
nivalókat Kedden délelőtt a 
megyei tanács székházában 
ismét találkoztak a minisz-
tériumi és a megyei vezetők. 
A megbeszélésen részt vett 
dr. Trethon Ferenc minisz-
ter, s a minisztérium több 
főosztályvezetője. Szabó Sán-
dor, a megyei pártbizottság 
titkára, dr. Perjést László, a 
megyei tanács elnöke, dr. 
Petrik István tanácselnök-
helyettes. Török József, a 
szegedi városi pártbizottság 
első titkára. Papp Gyula, a 
szegedi városi tanács elnöke 
és a Szakszervezetek Csong-
rád megyei Tanácsa képvi-
seletében dr. Ágoston József 
vezető titkár. 

A tanácskozás résztvevői 
megállapították, hogy a ko-
rábbi megbeszélés, illetve a 
megyei párt-végrehajtóbi-
zottság határozatai után 
kedvező folyamat bontako-
zott ki a munkaerő-gazdál-
kodásban. az elért eredmé-
nyek azonban még mindig 
nem kielégitőek. Hangsú-
lyozták, hogy a munkaerő-
gazdálkodásban tapasztalha-
tó nehézségek elhárítása 
csak helyi intézkedésekkel 
valósítható meg. A minisz-
tériumi vezetők egyetértet-
tek abban is, hogy az V. 
ötéves szakmunkásképzési 
terv előirányzatának meg-
felelően Csongrád megyében 
tovább javultak a szakmun-
kásképzés feltételei, hiszen 
ú j intézeteket, kollégiumokat 
adtak át rendeltetésének, s a 
meglevők közül többet kor-
szerűsítettek, bővítettek. A 
megyei vezetők kérésére a 
jövőben fokozottabban tá -
mogatják, hogy még ebben a 
középtávú tervidőszakban 
megvalósulhasson a 621-es 
számú Ipari Szakmunkás-
képző Intézet 13 tanterem-
ből és kettő előadóteremből 
álló oktatási épülete. 

Csongrád megye munka-
erőhelyzetéről szólva a ta-
nácskozás résztvevői megál-
lapították, hogy a munka-
erő-struktúra kedvező irá-
nyú átalakulása segiti a ne-
hézipar fejlődési ütemének 
növekedését. Igaz azonban, 
hogy a könnyűioarban a 
korszerű termékek növeke-
dése ellenére csökkent a 
termelés, a munkáslétszám 
és a termelékenység is. Az 
élelmiszeriparban hasonló 
jelenség volt tapasztalható 
az elmúlt évben, viszont az 
építőipari szervezetek közel-
5 százalékkal növelték épi-
tési-szerelési munkájuk 
mennyiségét. A termelés nö-
vekedésének forrása a ter-
melékenység emelkedése 
volt. A mezőgazdasági kere-
sők száma tovább csökkent, 
mintegy 2 százalékkal. Vi-
szont a kereskedelemben el-
sősorban a szövetkezeti ke-
reskedelemben foglalkozta-
tottak, száma jelentősen 

A munkaügyi miniszter köszöntése a megyei pártbizottságon 
emelkedett, örvendetes, hogy 
a gazdálkodó szervek foko-
zottabban törekedtek a haté-
konyság növelésére. Elkezdő-
dött Csongrád megyében a 
termékszerkezet minősítése, 
a termelékenység növekedés-
tartalékainak elemzése. Az 
építőiparban törekedtek az 
ütemesség javítására; 

A munkaerő-gazdálkodás 
néhány jellemző adatát érté-
kelték. Megállapították, 
hogy Csongrád megyében is 
jelentős munkaerő-tartalé-
kok vannak, s ezek elsősor-
ban a termelőüzemeken be-
lül üzem- és munkaszerve-
zéssel, a technika és a tech-
nológia korszerűsítésével 
szabadíthatók fel. A munka-
fegyelem erősítésével, a vál-
lalatokon belül a munkaerő 
átcsoportosításával, a folya-
matos anyagellátással stb. 
növelhető a termelőmunka 
hatékonysága, s kevesebb 
létszámmal valósíthatják 
meg vállalataink az 1979. évi, 
terveiket. 

A munkaerő hatékony 
felhasználása érdekében to-
vábbi intézkedésekre van 
szükség. A megye iparában 
túlsúlyban van a könnyű-
és az élelmiszeripar, ez is 
jelzi, hogy sok ember dol-
gozik gépesités nélkül. Kü-
lönösen e két iparágban gé-
pesítéssel, jobb üzem- és 
munkaszervezéssel munka-
erő-tartalék szabadítható 
fel. Jelentősnek tartották a 
tanácskozás résztvevői, hogy 
a vállalati magatartás válto-
zása eredményeként 20 szá-
zalékkal csökkent a munka-
erőigény, és 2 százalékra 
mérséklődött a munkaerő-
mozgás. 

Helyeselték a minisztériu-
mi vezetők, hogy Csongrád 
megyében a népgazdaságilag 
jelentős tevékenységet foly-
tató és a lakossági szolgálta-
tást ellátó vállalatokhoz irá-
nyítják a munkavállalókat. 

A munkaügyi miniszter 
felhívta a figyelmet: nagyon 
fontos a munkások kéozése 
és továbbképzése, nemcsak 
az első alkalommal munká-
ba lépő fiatalok elhelvezke-
dése és beilleszkedése a 
munkásközösságekbe. hanem 
az is, hogy az emberek nvu-
godtan dolgozzanak. A róluk 
való gondoskodással, anyagi 
ösztönzéssel, a differenciált 
bérezéssel, a nyugdíjasokkal 
való törődéssel, a munka 
technikai felszereltségének 
javításával, a nehéz fizikai 
munka gépesítésével erősít-

hetik a vállalati közérzetet, 
javíthatják a munkafegyel-
met, a hatékonyságot. 

Minden vállalatnál ügyel-
jenek arra, hogy a munka-
erő-átcsoportosításról ne 
csak egyoldalúan gondoskod-
janak. A termékszerkezet-
váltás nem azt jelenti el-
sősorban, hogy más üze-
mekbe helyezzük, vagy cso-
portosítjuk a munkásokat a 
gazdaságtalan termékek 
gyártásának megszüntetésé-
vel. Nemcsak arra gondolja-
nak, hogy átcsoportosítják a 
munkaerőt, hanem, hogy az 
adott munkahelyen gazdasá-
gos profilt alakítsunk ki 
Tehát nem a munkaerőt, ha-
nem a gazdaságos termelés: 
kell „átcsoportosítani". 

Hangsúlyozta a miniszter 
hogy amikor munkaerő-gaz-
dálkodásrói beszélnek álta-
lában, a tanácsi szerveknél 
is iparcentrikus a gondolko-
dás, az intézkedés. Pedig a 
költségvetési, az intézményi 
szférában sőt, a termelőszö-
vetkezetekben is sokat te-
hetnek a munkaerő-tartalé-
kok feltárásáért, hasznosítá-
sáért. Foglalkozott a yálla-
lati munkaügyi osztályok, az 
üzem- és munkaszervezők 
szerepének . fontosságával, 
azzal, hogy sokkal nagyobb 
szakértelemre van szükség, 
mert enélkül csak lassan 
haladhatunk előre. 

A munkaerő-gazdálkodás 
megoldásra váró kérdései, 
problémái között a megyei 
vezetők említették. hogy 
még mindig nem kielégítő 
néhány tárcával való együtt-
munkálkodás, eredménye-
sebb koordinálásra lenne 
szükség. Kérték a Munka-
ügyi Minisztérium segítségét 
a különböző szakmunkás-
képző intézetek tanműhe-
lyeinek további fejlesztésé-
hez, a normásszakember-
képzés megyei feltételeinek 
létrehozásához. 

Dr. Trethon Ferenc mi-
niszter a tanácskozás után 
a megyei párt- és tanácsi 
vezetők kíséretében a sze-
ged-mihályteleki Űi Élet 
Termelőszövetkezet központ-
jába látogatott, ahol Kaczor 
Balázs elnök és Árendás Jó-
zsef párttitkár fogadták, és 
tájékoztatták a gazdaság 
munkájáról, az élelmiszer-
iparral kialakított kooperá-
ciós tevékenységéről, különö-
sen a fűszerpaprika-termelé-
si rendszer munkájáról. 

E l a kezekkel Viefnamtól! 

Szolidaritási nagygyűlés 
Budapesten 

Szegedi és vásárhelyi tiltakozó demonstráció 
Nagyarányú kínai csapatátcsoportositások 

Tegnap, kedden országszer- nek kellett eltelni ük ahhoz, ezzel is hozzájárul Délkelet-
te tovább folytatódtak a kí- hogy a békében élő és dol- Ázsia, az egész világ békéjé-
nai agresszió elleni gyűlések, gozó emberek hangot adja- hez. Vietnam mellett áll az 
amelyeken a munlcások, al- nak felháborodásuknak, és egész haladó világ; Vietnam 
kalmazottak, diákok tíz- és kifejezzék szolidaritásukat a győzni fog ebben a harcban 
tízezrei ítélték el a Vietnam vietnami néppel. A világban is! — mondotta befejezésül 
elleni támadást, és biztosítot- elterjedt két mondat ismerős Sarlós István, 
ták szolidaritásukról a hazá- előttünk: az „El a kezekkel Zúgó taps köszöntötte 
ját védő hős vietnami népet. Vietnamtól!" és a „Veled va- Nguyen Phu Soait, a Vietnami 

Forró hangulatú nagy gyű- gyünk, Vietnam!" Az érzés, Szocialista Köztársaság szó-
lésnek adott otthont tegnap, a gondolat, a szolidaritás, és lásra emelkedő nagykövetéi 
kedden délután a Ganz- a vele együtt járó népharag A demonstráció részvevői fe-
MÁVAG Vörösmarty Műve- — amely e jelszavakban ki- szült figyelemmel követték 
lödési Háza. A főváros két- fejeződött — éppen négy év- szavait: a drámai bejelentést, 
millió lakójának, a társada- vei ezelőtt hozzásegítette hogy a páncélosokkal, tüzér-
lom legkülönbözőbb rétegei- Vietnamot az akkori agresz- seggei, légierővel, vegyi fegy-
nek képviseletében százak szar feletti győzelemhez, verek bevetésével megindí-
töltötték meg zsúfolásig a ha- Most ú jabb megpróbáltatá-
talmas színháztermel hogy sokkal kell szembenéznie 
felemeljék tiltakozó szavukat Vietnam népének. De az ag-
Kina agressziója ellen, s resszió most sem győzedel-
testvéri szolidaritásukról biz- meskedhel hiszen az igazság 
tosítsák a Vietnami Szocia- legyőzhetetlen! A független- és súlyos bűncselekmény a 
lista Köztársaság honvédő ség és a szabadság utáni vietnami nép ellen. A kínai 
harcokban edzett hős népé i vágy — a nép érdekeit szol- vezetés agresszív háborújá-
Ott voltak a fővárosi üze- gáló politikával párosulva — val durván megsértette Viet-
mek élenjáró munkáskollek- elsöpri a reakció minden nam függetlenségéi szuvere-
tíváinak, szocialista brigád- romboló erejét. nitását, területi épségét, va-
jainak képviselői, valamint a Sarlós István ezután arról lamint a nemzetközi jog ele-
politikai, az állami és a tár- szóll hogy fontos, nélkülöz- mi normáit és az ENSZ alap-
sadalmi szervek vezető sze- hetetlen a becsületes embe- okmányát, 
mélyiségeí is. rek igazságérzetének, a hu- A nagykövet ezután rámu-

A demonstráció szónoka manizmusnak, az együttmű- tátot t : Vietnam népe most 
Sarlós István, az MSZMP PB ködés és a szolidaritás szel- is erőt merít a testvéri szó-
tagja, a Hazafias Népfront lemének erősítése, így is cialista országok, a világ ha-
Országos Tanácsának főtitká- kényszerítve az agresszort a Iadó közvéleményének szoli-
ra voH Elöljáróban hangsú- megtámadott területek azon- daritásából. Nagy meghato t t 
lyozta, hogy Kína támadása nalí elhagyására. sággal és mély hálával fo-
a szocialista Vietnam ellen — Vietnam hős népe meg- gadta a Magyar Szocialista 
egyaránt lábbal tiporja a törhetetlen! Szilárd meggyő- Munkáspárt, a magyar kor-
nemzetközi jog előírásait és ződésünk, hogy párt ja és mány, a testvéri magyar nép 
az emberi tisztességet. Ez- kormánya tisztánlátó vezeté- szolidaritását is, amelyet 
után így folytatta: — A há- sével, testvérei és barátai tá- éppúgy maga mellett érzett 
ború kirobbantásának híre mogatására támaszkodva, si- az amerikai agresszorok elle-
néhány óra alatt eljutott a kerrel megbirkózik a kínai ni küzdelmében, mint jelen-
világ minden tájára, s azt agresszióval. Megvédi függet- legi igazságos, honvédő har-
követően szinte csak percek- lenségét, szuverenitását, és cában. 

M — n | , Hangsúlyozta: a február 
19-i kormánynyilatkozat, 

_ _ _ _ _ _ amely elítélte Kína agresz-

Lakásszövetkezet 
Rókuson 

tott nagyarányú és összehan-
golt kínai agresszió ember-
életben és anyagi javakban 
egyaránt nagy veszteségeket 
okozott a vietnami népnek, 

Mintegy ezer lakás építé- hónappal birtokba vehetik 
sére kötött megállapodást a ú j otthonukat. A leendő la-
városi tanács vb és a ME- kástulajdonosokat éppúgy, 
SZÖV elnöksége az ötödik mint eddig, a lakás- és he-
ötéves terv elején. Ebből lyiséggazdálkodási hivatal 
már elkészült Felsővároson jelöli ki. Közülük várható-
300, az Északi városrész I/A an jó néhányan vállalati tá-
ütemében 240, az I/B ütem- mogatással jutnak lakáshoz, 
ben pedig 210 szövetkezeti Az ú j házakba a fiatalok 
lakás. A program folytatása- otthonából, a garzonházból 
ként jövőre a megújuló Ró- is sokan beköltözhetnek 
kus I/B ütemében adnak á t majd. 
290 szövetkezeti lakást. ügy tervezik, hogy 1980-

Az Északi körút és az ö t - ban a z utolsó szövetkezeti 
halmi út szögében, a már el- lakást is átadják, 
készült I/A ütem szomszéd-
ságában a tervek szerint ki-
lenc ötemeletes épület ma-
gasodik majd. A városi ta-
nács már elkészíttette a 
tervrajzokat a Szegedi Ter-
vező Vállalattal. Előkészí-
tette a területet is az újabb 
építkezéshez, aminek a lebo-
nyolítása a beruházási vál-
lalat feladata lesz. Az építő-
vállalat pedig még ezután 
kap megbízást a kivitelezés-
re. A MÉSZÖV lakásszövet-
kezeti titkárságának képvi-
selői előre tájékozódnak az 
építkezés költségeiről. S en-
nek alapján állapítják meg, 
hogy mennyibe kerülnek 
majd a lakások. A tanács és 
a lakásszövetkezet együtt-
működése jelentősen lerövi-
díti az előleg befizetése és a 
beköltözés közötti időt. A 
lakók már az OTP-hitelszér-
ződés megkötése után hat 

sziós háborúját, követelte a 
támadás azonnali beszünte-
tését és a kínai csapatok ha-
ladéktalan kivonását, vala-
mint Vietnamot támogató 
gyűlések, a nagykövetséghez 
küldött táviratok sokasága a 
vietnami—magyar szolidari-
tás erőteljes és magasztos 
megnyilvánulásai, az igazi 
proletár internacionalizmus 
tanúbizonysága. 

Nguyen Phu Soal beszéde 
után percekig zúgott a taps, 
majd a nagygyűlés résztvevői 
egy emberként szavazták meg 
közös állásfoglalásukat. 

Mi, a budapesti Ganz-
MAVAG-ban összegyűlt til-
takozó és szolidaritási nagy-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Február 22-én 

Ülést tart 
a Csongrád negyei tanács 

A megyei tanács végrehaj- ja február 22., csütörtök, 
tó bizottságának február 7-i reggel fél 9 órakor. A ta-
üléséről közölt tudósításunk- nácsülés napirendjén szere-
ban az akkori döntésnek pel a megye mezőgazdaságá-
megfelelően arról adtunk tá- nak és élelmiszeriparának 
jékoztatást, hogy a vb a me- helyzete, fejlesztésének to-
gyei tanács ülését március vábbi feladatai, a számvizs-
2-re tűzte ki. Időközben a gáló bizottság munkájáról 
végrehajtó bizottság a me- s z ó l 6 beszámoló, valamint a 
gyei tanács ülésének idő- „ „ . , . ,, . . . . . 
pontját módosította. Esze- m e g y e i n é p i ellenőrzési bi-
rint a megyei tanács soron zottság idei munkatervének 
következő ülésének időpont-: jóváhagyása. 


