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Növekvő export 
A KSZV külkereskedelmi 

munkájáról 
Á szegedi iparvállalatoki 

jelentős része valamely or-
szágos nagyvallalat kebelé-
be tartozik, vagy ha nem 
így van, akkor olyan a 
struktúrájuk, hogy keveset 
tudnak önállóskodnj a kül-
földi piacokon. Viszont sze-
gedi központú nagyvállalat a 
Kenderfonó és Szövőipari 
Vállalat, amelynek igen je-
lentós a külkapcsolata, s át-
szövi ' beszerzéseinek és el-
adásainak nagyobbik részét. 
Talán ezért, sem érdektelen, 
ha néhány területen bete-
kintünk a hazaj kenderfel-
dolgozó ipar külkereskedel-
mi munkájának kulisszái 
mögé. Ebben szívesen segít-
ségünkre volt Tóth László, a 
vállalat vezérigazgatója. 

Ötmillió négyzetméter 
A KSZV termelésének ér-

téke 1,7 milliárd fórintottesz 
ki évente, amelynek 35—40 
szazaléka közvetlenül kül-
országokban realizálódik. 
Közvetve is megjelenik a 
szegedi gyárakban készített 
aru exportcikkekben, hiszen 
gyártanak műszaki szövete-
ket a gumiiparnak, gyógy-
szergyáraknak és a vegy-
iparnak is. Sőt. amióta a 
rostkikészítés is a KSZV fel-
adatkörébe kerüli, kender-
szalat is eladnak határain-
kon túl. A vezérigazgató így 
kezdi a beszélgetést: 

— Minden lehetőséget 
megragadunk, hogy termé-
keink iránt felkeltsük az ér-
deklődést. Szerepet játszunk 
a KGST-ben kínálkozó 
együttműködés kibővítésé-
ben is. Moszkvában például 
kétévenként rendezünk áru-
bemutatót a külkereskedel-
mi vállalattal közösen, ahol 
randevút adunk azoknak a 
szakembereknek, akik ér-
deklődnek termékeink iránt. 
Örülünk, hogy a Szovjet-
unióban jói ismerik és nagy-
ra értékelik a KSZV mun-
káját. 

— A szocialista piac nagy 
biztonságot ad vállalatunk-
nak. Stabil, mert államközi 
szerződéseken nyugszik, öt-
éves intervallumokra bizto-
sit. Árstabilitást is jelent, 
amely általában elfogadható 
és jól bevált. A nagy meny-
nylség pedig rentabilitást 
garantál a termelőnek. Mi 
évente csak ponyvaszövetből 
5 millió négyzetmétert 
adunk el szovjet partnere-
inknek. 

Csak a korszerűt keresik 
Másfél évtizede a ponyva-

szövetek választékát kétfaj-
ta vastag és nehéz kender-
anyag és egyfajta pamut-
anyag szolgálta. Amikor a 
szegedi kenderfonógyár ú j -
jáépítését. befejezték, ott mái-
vékony kenderfonalat is 
gyártottak, s lehetőség nyüt 
a vékonyabb és könnyebb 
ponyvaszövetek készítésére, 
sőt a kenderfonalat szinté-
tikus szálakkal is keverik. 
A legutóbbi moszkvai kiál-
lításon bemutatták a véko-
nyabb és könnyebb ponyva-
anyagot. Azonnal megtetszett 
a vevőknek és több millió: 
négyzetmétert rendeltek be-
lőle. 

— Csak a korszerűt ke-
resik — mondja a vezérigaz-
gató —, ezért allando feladat 
a gyártmányfejlesztés, a ter-
mékek korszerűbbé tétele. A 
pamut ára jelentősen emel-
kedett az utóbbi időben, 
ezért i óbban előtérbe került 

a kenderszálak és a szinteti-
kus szálak keverése. Újab-
ban a kenderhez poliakril-
nitril-szálat vegyítünk, a 
ponyvaszövet paraméterei 
maradtak, a termelékenység 
pedig nagyobb lett. 

Mi újság a tőkés piacon? 
A Kenderfono és Szövő-

ipari Vállalat a tőkés pia-
cokon is jelen van, s az ipa-
ri technológiák felkutatásá-
val is igyekszik bővíteni 
gyártmány- és gyártási 
struktúráját, hogy gyorsab-
ban változtatni tudjon ter-
melésének szerkezetén, gép-
parkjának állapotán, s ter-
mészetesen az eladás éppen 
ilyen lényeges. Tóth László 
mondja: 

— Vállalatunk kapacitása 
nagyobb, mint a hazai és a 
szocialista piac igénye. Ne-
künk el kell adni azt, amit 
képesek vagyunk megter-
melni. Az alapanyag-beszer-
zéseknél köztudott, hogy sok 
mindent a tőkés piacról ho-
zunk be, gépeket, berende-
zéseket és műanyag granulá-
tumokat: Rekompenzálni 
árueladással tudunk. 

A szocialista piac lénye-
gében a Szovjetuniót jelen-
ti, bár sokat vásárol a sze-
gedi kenderfeldolgozó válla-
latoktól az NDK, Albánia és 
a Vietnami Demokratikus 
Köztársaság is. A kenderfel-
dolgozásban viszont a sze-
gedi vállalat á legnagyobb 
európai cég, ott kell lennie 
mindenütt. 

— Mi újság a tőkés pia-
cokon? 

— Törekszünk nagy meny-
nyiséget eladni — mondja 
Tóth László —, újabb vá-
sárlókat megnyerni, s ahol 
iók az eladási lehetőségek, 
oda gyorsan belépünk, s ahol 
már ott vagyunk, megvet-
jük a lábunkat és mara-
dunk. A Hungarotex Kül-
kereskedelmi Vállalattal 
íundiarendszerben dolgozunk, 
; limitár felett mindketten 
jól járunk. 

„ M i n i K O S T " 
2 szegediekkel 

A KGST komplex prog-
ramja ugyan nagy vonalak-
ban vázolja a szocialista or-
szágok népgazdaságainak le-
hetőségeit, de a nagyvonalak 
is apró pontocskákból áll-
nak össze. Ilyen vonal részt 
jelent a KSZV és néhány 
szocialista országban műkö-
dő hasonló karakterű válla-
latok együttműködése, ösz-
szehangolt munkája. Példá-
kat is mond a vezérigazga-
tó: 

— A szakosodás lehetősé-
geit mi is keressük a ma-
gunk keretein belül. Az 
NDK-ban például abbahagy-
ják a kendertermesztést, s 

mi ellátjuk őket kenderter-
mékekkel és félkészarukkal, 
mi viszont kapunk műszaki 
textíliákat, amelyekből ők a 
profilgazdák. 

A KSZV természetesen 
több szocialista országban, 
érdekelt: Csehszlovákiában, 
Bulgáriában, Romániában és 
Lengyelországban. Az 
együttműködés kiterjed a 
műszaki textíliák gyártásán 
túl a len és a "kender feldol-
gozásának, a gyártmányfej-
lesztésnek, és a technikai 
korszerűsítésnek, valamint a 
szakemberek cseréjének sok 
ágára, az ú j technológiáktól 
egészen az üzem- és munka-
szervezésig. Különösen az 
NDK-val jó a szegediek kap-
csolata: a szakemberek ta-
nulmányútjai lehetőséget ad-
nak a műszakiak ismeret-
anyagának bővítésére, gya-
korlati tapasztalatok szerzé-
sére, s ' az általános közgaz-
dasági látókör szélesítésére 
is. 

Nem turistaút 
Az, aki kívülálló, gyak-

ran irigykedve gondol azok-
ra, akik sűrűn utazgatnak 
külföldre. Pedig nem min-
dig irigylésre méltó egy vál-
lalati szakember külföldön 
végzett munkaja. U tazasa 
nem turistaút, nem nyaralás, 
bár az ismeretlen tájak, vá-
rosok és emberek élményt 
adnak a vezérigazgatónaki 
is, de ő elsősorban a válla-
latára gondol, a megtermelt 
javak értékesítésére, figyeli 
a piaci „mozgást", a gyártási 
technikákat és technológiá-
kat. Merre járt az idén Tóth 
László? — érdeklődtünk. 

— Ebben az évben kétszer 
voltam Moszkvában és egy-
szer az NDK-ban, legköze-
lebb a skandináv államokba 
utazom. 

— Az NDK-ban például 
miért jár t? 

— A magyar len_, kender-
és jutaipar szoros kapcsolat-
ban áll a 7 NDK hasonló, 
iparágával, s ennek a koo-
perációnak magyar részről 
én vagyok a témavezetőjét 
Legutóbb egy keretmegállapo-
dóst írtunk alá a szakembe-
rek cseréjéről, s megjelöl-
tük a szakosított termékek 
gyártásának a körét. 

Tény és való, hogy a ter-
melő vállalatnak tovább 
kell kisérnie a késztermé-
ket a fogyasztóig. A tárgya-
lások folyamán ott kell len-
niük és gyakran rögtönözni 
is, hiszen a termelés szakér-
tője a gyári mechanizmus is-
merője. S ez ma már meg-
látszik a KSZV exporttevé-
kenységében is; „beterítik" a 
fél világot ponyvával. 

Gazdagh István 

Magyar—NDK 
együttműködés 
Jegyzőkönyv aláírásával 

hétfőn véget ért a magyar— 
NDK gazdasági és műszaki-
tudományös együttműködési 
bizottság 13. ülésszaka. A 
jegyzőkönyvet dr. Timár 
Mátyás és Wolfgang Rausch. 
fuss miniszterelnök-helyet-

tesek írták alá a Parlament 
Gobelintermében. Az együtt-
működési bizottság május 9 
—13 között tartotta üléssza-
kát Budapesten. 

Wolfgang Rauschfuss ket-
tőn hazautazott Budapestről. 

Koreai kormány-
küldöttség 
hazánkban 

Aczél Györgynek, a Mi-
nisztertanács elnökhelyette-
sének, az MSZMP PB tagjá-
nak meghívására hétfőn ha-
zánkba érkezett a Koreai 
Népi Demokratikus Köztár-
saság kormányküldöttsége 
Kim Jong Dzu miniszterel-
nök-helyettesnek, a Koreai 
Munkapárt PB tagjának ve-
zetésével. 

Kádár János látogatása 
Salgótarjánban 

Kádár János, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára és felesége szombaton 
két napra Salgótarjánba lá-
togatott. 

Kádár Jánost és feleségét 
elkísérte Brutyó János, az 
MSZMP Központi Ellenőrző 
Bizottságának elnöke. Sal-
gótarján országgyűlési kép-
viselője, Jakab Sándor, az 
MSZMP Központi Bizottsá-

Kibővített ülést 
tartett a járási 
pártbizottság 

Imre. A vitát dr. Kovács Jó-
zsef foglalta össze, majd a 
testület tagjai mind a két 
előterjesztést, az elhangzott 
javaslatokat és az intézkedé-
si tervet egyhangúan elfo-
gadták. 

Tegnap, hétfőn délelőtt ki-
bővített ülést tartott az 
MSZMP szegedi járási bi-
zottsága. A pártbizottság tag-
jain kívül részt vettek a tes-
tület tanácskozásán a közsé-
gi pártbizottságok és csúcs-
vezetőségek titkárai, a járás 
társadalmi, államigazgatási és 
tömegszervezeteinek képvise-
lői, valamint a Szakszerveze-
tek Csongrád megyei Taná-
csának vezetői. Ott volt az 
értekezleten dr. Somogyi Fe-
renc, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának mun-
katársa is. 

Két pártpolitikai hatarozat/ 
végrehajtásáról számolt be a 
járási párt-végrehajtóbizott-
ság: a káder- és személyzeti 
munka helyzete az alapszer-
vezetekben, a községek taná-
csainak és a termelőszövet-
kezetek vezetőségeinek min-
dennapi gyakorlati munkájá-
ban. Az írásban előre ki-
adott jelentéshez dr. Kovács 
József, a járási pártbizottság 
első titkára fűzött szóbeli ki-
egészítést. Az összegezésből, 
valamint a vitából az tűnt ki, 
hogy a szegedi járásban so-
kat kell még tenni a Köz-
ponti Bizottság 1973 novem-
beri határozatának végrehaj-
tásáért. Változtatni kell azon 
a gyakorlaton, hogy káder- és 
személyzeti ügyekben általá-
ban csak a pártszervezet tit-
kára mond véleményt, ez a 
feladat a testületre, az alap-
szervezetek vezetőségére tar-
tozik, a kollektívának kell 
állást foglalnia. 

Részletesen foglalkoztak a 
párt-, a gazdasági és az ál-
lamigazgatási területen dol-
gozó vezetők szakmai és po-
litikai továbbképzésének 
helyzetével, valamint azzal, 
hogy vonjanak be a vezető 
testületek tagjai közé minél 
több fiatalt és nőt. A pártbi-
zottság intézkedési tervet fo-
gadott el a káder- és sze-
mélyzeti munka további 
megjavítása érdekében, hogy 
eleget tegyenek a Központi 
Bizottság tavaly november-
ben hozott határozata végre-
hajtásának. A testület meg-
beszélte azt az előterjesztést 
is, amely részletesen felvá-
zolta a pártbizottságok, csúcs-
vezetőségek, alapszervezetek 
fegyelmi helyzetét és az e te-
rületen szükséges tennivaló-
kat. 

A szegedi járási partbizott-
ság kibővített ülésén a kö-
vetkezők szólaltak fel: dr. 
Jármai Tibor, Váradi József, 
Rovo József, Szabó János, 
Barcsai Géza. Börcsök Szil-
veszter. Czukdr György, Vö-
rös Lajos, dr. Ábrahám An-
tal, Murányi György, dr. So-
mogyi Ferenc, ökrös János, 
Lengyel Imre, (%epi László, 
dr. Széli Sámuel és dr Tóth 

gának tagja, a Központi Bi -
zottság osztályvezetője. 

A vendégeket a megyéi 
pártbizottság székhazában 
Matuz József, Devcsics MikT 
lós, a z MSZMP Nógrád me-
gyei bizottságának titkárai, 
valamint Hoffer István; a 
Nógrád megyei tanács elnö-
ke fogadták. A szívélyes e lv-
társi beszélgetésen jelen vol-
tak, Pothornik József, afc 
MSZMP KB tagja. Ozsvárt 
József, az MSZMP Sal gótari 
ján városi bizottságának el-
ső titkára és Fekete Nándor, 
Salgótarján városi tanácsá-
nak elnöke. Ezt követően 
Kádár János és felesége a 
házigazdák kíséretében meg. 
tekintették a várost és kör-
nyékének nevezetességeit, s 
megjelentek a munkáskóru-
sok Salgótarjánban rende-
zett országos találkozóján. 

Kádár János és felesége 
kíséretével együtt vasárnap 
délután érkezett vissza Bu-
dapestre. (MTI) 

Budapestre érkezett 
Allende elnök özvegye 

Dusán Ulcak, az NDSZ elnöke üdvözli Allendc asszonyt 
a Ferihegyi repülőtéren 

Hortensia Bussi Allende, a 
meggyilkolt Allende elnök 

özvegye, hétfőn a magyar fő-
városba érkezett, a Nemzet-
közi Diákszövetség Buda-
pesten ülésezeftíl. kongresz-
szusára. Látogatásával ele-
get tesz a Magyar Béketa-
nács és a Hazafias Népfront 
kt^pbbi meghívásának is. 

A Ferihegyi repülőtéren 
fogadására megjelent Dusán 
Ulcak, a Nemzetközi Diák-
szövetség elnöke, dr. Maró-
thy László, a KISZ Közpon-
ti Bizottságának első titkára, 
Sebestyén Nándorné, az Or-
szágos Béketanács főtitkára, 
Erdei Lászlóné, a Magyar 
Nők Országos Tanácsának 
elnöke. Harmati Sándor, a 
Magyar Szolidaritási Bizott-
ság elnöke, az Országos Bé-
ketanács alelnökei, dr. Szent-
istványi Gyuláné, a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsá-
nak titkára és Rostás István, 
a Magyar Szolidaritási Bi-
zottság chilei akcióbizottsá-

gának elnöke. A vendéget a 
Ferihegyi repülőtéren kö-
szöntötték a hazánkban ta-
nuló chilei diákok képvise-
lői is. 

Allende asszony reszt vesz 
a Nemzetközi Diákszövetség 
kongresszusának még hátra-
levő eseményein, majd — az 
Országos Béketanács és a 
Hazafias Népfront vendé-
geként — várhatóan május 
19-ig tartózkodik hazánkban. 

•Jf 
Losonczi Pái. a Népköztár-

saság Elnöki Tanácsának el-
nöke hétfőn hivatalában fo-
gadta Hortensia Bussi Al-
lendét, a meggyilkolt chilei 
elnök. Salvador Allende öz-
vegyét. 

Losonczi Pál a szively^, 
baráti légkörű beszélgetés 
során biztosította a meggyil-
kolt elnök özvegyét a ma-
gyar nép Chile népe iránt 
érzett mélységes szolidaritá-
sáról. 


