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Csongrád megyéből a BNV-re 

Mosható gyapjútól 
a szemüvegtisztítóig 

Csütörtökön nyit ja meg 
kapuit az őszi Budapesti 
Nemzetközi Vásár, melynek 
célja elsősorban a fogyasztá-
si cikkek bemutatása. A se-
regszemlén mindegyik gyár, 
szövetkezet igyekszik felvo-
nultatni új, korszerű termé-
keit — ám mint a rádió reg-
geli krónikájának minapi so-
rozatából kiderült: még min-
dig nem tar tunk ott, hogy 
azokat az árukat, melyeket 
a vásáron díjaznak, a nagy-
közönség a boltok kirakatai-
ban is láthassa. Mégis min-
dig ú j r a és ú j r a kíváncsian 
lessük-várjuk a vásárt — 
mikkel lepnek meg minket a 
kiállító külföldi és hazai vál-
lalatok. E rövid körképben 
is újdonságokról kértünk 
hírt Csongrád megye néhány 
gyárából, szövetkezetéből. 

A Tisza Bútoripari Válla-
íat éves termelése 600—700 
millió forint. Készítenek iro-
dai, egészségügyi és olcsó if-
júsági bútorokat, termelé-
süknek azonban több mint 
fele konyhaberendezés. Ami 
pedig e garnitúrák előnye: 
méreteiben igyekszik alkal-
mazkodni a házgyári kony-
hákhoz. Három éve mutat ta 
be- a vállalat a BNV-n a 
Modul—15 elnevezésű, mint-
egy. 90 elemből áüó bútor-
családját, amely beépíthető, 
sorozatból összeállítható: te-
há t a legkisebbtől a legna-
gyobb konyháig mindenütt 
alkalmazható. 

— Idén ú j termékként már 
szériában gyártjuk a Moni-
lux műanyagos konyhagarni-
túrát és a Magnólia rusz-
tikus jellegű konyhabútort. 
Ezek lényegében szintén a 
Modul-gyártmánycsalád rend-
szerébe tartoznak — mondja 
dr. Jósa Jenő, a vállalat fő-
mérnöke. — A méretekhez 
alkalmazkodva igyekszünk 
újabb variációs lehetősége-
ket kidolgozni, a BNV-n már 
kiállítjuk a Moni-lux 2. és 
a Marika-konyhákat, melye-
ket azonban csak jövőre fo-
gunk sorozatban gyártani. 
Még az idén elkészül a jugo-
szlávokkal közösen tervezett 
konyhagarnitúra nullszériája, 
s már van mintadarab az 
NDK-val közös tervezésű 
konyhabútorból is. Kifejlesz-
tettünk egy új, modern für-
dőszobai elemrendszert — 
ezzel is szerepelünk a 
BNV-n. 

A MEDIKÉMIA Vegyi-, 
Gumi- és Műanyagipari Szö-
vetkezet főként autóápolási 
cikkeiről ismert Éppen a 
napokban kezdte meg próba-
üzemelését az ú j aerosol-
üzem, ahol évi 900 ezer pa-
lackot tölthetnek meg kü-
lönböző vegyianyagokkal. 

— Például ú j jégoldónkkal, 
amelynek összetétele korsze-
rűbb elődjénél, jégoldó ha-
tása is jobb, s a palack tete-
jére szerelt kaparófej prak-
tikus, hiszen ezzel rögtön le-
seperhetjük a felolvadt jeget 
az autó szélvédőjéről — tá-
jékoztat Pálmai Antal, a 
szövetkezet elnöke. — A CRC 
belga céggel kötött kooperá-
ciós szerződésünk értelmében 
öt ú j autóápolási terméket 
vettünk, illetve veszünk át 
tőlük — ezeket is kiállítjuk. 

A MEDIKÉMIA azonban 
nemcsak autóápolási cikkek 
gyártásával foglalkozik. Ki-
fejlesztettek egy kontakt 
serosolcsaládot, amely, elekt-

Ax Alföldi Bútorgyár egyik szép garnitúrája, amely a 
BNV-n is látható lesz 

romos berendezések tisztítá-
sára szolgál, s ezzel a jövő-
ben jelentős importot he-
lyettesítenek. Újdonság szem-
üvegtisztító spray-ük is, re-
mélhetőleg már jövőre kap-
ható lesz a boltokban. A 
szegedi sebészeti klinikával 
közösen kísérleteztek ki egy 
újabb aerosolos készítményt, 
melyet a műtéteknél hasz-
nálnak r 'ez a vágási félűléfeW 
vékony „filmet" képez, s fgy 
mindenfaj ta fertőzést kikü-
szöböl. 

r— A mi sztárunk a Viking 
lesz — újságolja dr. Szabo 
István, a Ken&erfonó és 
Szövőipari Vállalat kereske-
delmi igazgatója. — Farmer-
anyagunkra ugyan tavaly 
már kaptunk a Könnyűipari 
Minisztériumtól gyártmány-
fejlesztési díjat, azonban 
most kezdte .meg működését 
az a külföldi berendezés, 
amely a szövet mérettartós-
ságát biztosítja S megvan a 
márkanév is: Viking Másik 
ú j termékünk a polipropilén-
program eredményeként a 
PP-tex: a polipropilént tel-
jesen ú j technológiával dol-
gozzuk fel, s az abból készült 
kötelek, zsinegek szakító-
szilárdsága, élettartama jobb 
a hagyományos kenderfonal-
nál. 

Az előbbi hírhez még 
annyit, a Viking nem lesz 
hiánycikk, az újszegedi szö-
vőgyár kapacitása a szövet-
ből évi 1,5—2 millió négy-
zetméter! 

Az Alföldi Bútorgyár ve-
zetőinek korábbi elképzelése 
az volt, hogy az ötödik öt-
éves tervidőszak alatt 30 
százalékkal növelik az üzem 
termelési értékét. Nos. a 
terv nem bizonyult helytálló-
nak, hiszen a gyár már eb-
ben az esztendőben is túl-
lépte a megadott százalékot: 
termelési értéke 260 millió 
forint. 

— És új, korszerűbb gar-
nitúrákkal is piacra léptünk. 
A garnitúraszámot ugyan 
nem emeltük, de igyekszünk 
egyre munkaigényesebb bú-
torokat készíteni. Idén négy 
ú j bútorcsaládot hoztunk 
forgalomba a Stella lux-szal, 
a Fesztivállal és az Alföld, 
illetve Szeged fantázianevű 
lakószobákkal — informál 

Mocsai Lajos főmérnök. — 
Kárpitosgarnitúrából is több 
fa j tá t készítünk, a rekamiék 
nem nagyok, s egy mozdulat-
tal átalakíthatók francia-
ággyá. 

Az utolsó jÉnomás: Hód-
mezővásárhely. Nyilatkozik: 
Villányi László, a Hódmező-
vásárhelyi Divat Kötöttáru-
gyár vezérigazgató-helyette-
se. " 

r 
— Igyekszünk lépést tar ta-

ni a divattal, amit mi sem 
bizonyít jobban, mint égy 
összehasonlító adat: 1972-ben 
15-féle fonálból kínáltuk a 
kötöttárukat megrendelőink-
nek, jövőre ajánlatunkban 
58-féle fonal szerepel. Ter-
mékeink 80 százaléka évente 
kicserélődik, s minden esz-
tendőben hat-nyolc ú j fo-
nallal bővítjük a választékot. 
Sajnos, a divatfonalak több-
ségét importból szerezzük be, 
s ez néha fennakadásokat 
okoz a termelésben. A vevők 
mostanában inkább a termé-
szetes — gyapjú, pamut — 
fonalakat kedvelik, s egyre 
mindennaposabb lesz ezek-
nek a különböző műanya-
gokkal való keverése — ez-
zel pedig megszámlálhatatlan 
variációhoz jutunk. Újdon-
ság, hogy a Woolmark véd-
jegyhez újabb címke társul, 
a Superwash. Ez annyit je-
lent, hogy gyárunkban is 
különleges eljárással készít-
jük majd a különböző gyap-
jú kötöttárut, így az mosó-
gépben is mosható lesz — 
nem változtatja formáját , 
méretét. 

A hold-
fogyatkozás 
és a Szaljut 

A Szaljut—6 űrállomás 
személyzetének izgalmas 
feladatot hoz a világűrben 
töltött negyedik hónap első 
nap ja : a föl^i megfigyelő 
állomásokkal együtt szómba, 
ton este részt vettek a hold-
fogyatkozás tanulmányozá-
sában. | 

A vizuális megfigyelések i 
mellett fényképfelvételekel 
is készítettek a holdfogyat-
kozásról. 

Befejezte látogatását a bensői 
párt- és kormányküldöttség 
A Magyar Szocialista 

Munkáspárt Központi Bizott-
sága és a Minisztertanács 
meghívására hivatalos, bará-
ti látogatáson hazánkban 
tartózkodott benini pár t - és 
kormányküldöttség szomba-
ton elutazott Magyarország-
ról. A Michel Alladaye, a 
Bénin; Népi Forradalmi 
Párt Politikai Bizottságának 
tagja, külügyminiszter vezet-

te küldöttséget a Ferihegyi 
repülőtéren Gyenes András. 
az MSZMP KB titkára, Go-
rái Róbert külügyminiszter-
helyettes és Udvardi Sándor 
külkereskedelmi miniszter-
helyettes búcsúztatta. Jelen 
volt Václáv Moravec, Cseh-
szlovákia budapesti nagykö-
vete is. 

(A megbeszélésekről ki-
adott közleményt lapunk 2. 
oldalán ismertetjük.) 

Együttműködés 
az őszi szállításban 
A Szakszervezetek Csong-

rád 'megyei Tanácsa, a 
MÁV Szegedi Igazgatósága 
és a Volán 10. számú Válla-
lata tegnap, szombaton 
együttműködési megállapo-
dást kötött az őszi szállítási 
feladatok segítésére. A soron 
következő hónapokban az 
előzetes számítások szerint 4 
millió 150 ezer tonna áru el-
szállítása vár a fuvarozó 
vállalatokra. Ez meghaladja 
az elmúlt év mennyiségét. 
Az okok ismertek: az időjá-
rás következtében a mező-
gazdaságban a termések éré-
se elhúzódott, s a vállala-
toknál is több helyen év vé-
gi hajrá jelentkezik, az év-
közi anyaghiány okozta 
ütemtelen termelés _ követ-
keztében. 

A szállítást végző vállala-
tok, a MÁV és-a Volán fel-
kérte a Szakszervezetek 
Csongrád megyei Tanácsát, 
hogy támogassa és segítse a 
rakodási készség javítását, a 
szombat, vasárnapi munka-
végzés, az egyenletes éjjel-
nappali be- és kirakodást, 
árufogadást, az egységrako-
mányok zavartalan továbbí-
tását, és nem utolsósorban 
az exportszállítási és tranzit-
fuvarozási feladatok teljesí-
tését. 

A tárgyalások befejezése-
ként — figyelembe véve a 
népgazdasági érdekeket — 
együttműködési megállapo-
dás született, melyben az 
SZMT vállalta a szervezett 
dolgozók mozgósítását, a 
szakszervezeti bizottságok 
bevonásával, az őszi csúcs-
forgalom zavartalan lebo-
nyolítására. 

A vasútigazgatóság az 
SZMT rendelkezésére bocsát-
ja a nagyobb árufeladásokat 
és kirakodásokat végző vál-
lalatok névjegyzékét és tíz-
naponként tájékoztatást ad a 
munkák menetéről. A Volán 
10. számú Vállalata közli az 

SZMT-vel, melyek azok a 
vállalatok, ahol megfelelő, 
továbbá ahol szervezési 
okok miatt rossz az áru fo-
gadása. 

Az SZMT vállalta, hogy a 
megyebizottságokon keresz-
tül megkeresi az érdekelt 
vállalatokat és szakszerve-
zeti bizottságokat, s .felhívja 
figyelmüket a szállítási fél-
adatokhoz szükséges létszám 
biztosítására, indokolt eset-
ben munkaerő-átcsoportosí-
tására, a kollektív szerződés-
ben engedélyezett túlórák 
felhasználására, a rakodás-
ban érdekelt dolgozók anya-
gi ösztönzésére, s nem utol-
sósorban a rendelkezésre ál-
ló rakodást végző gépi ka-
pacitás optimális kihaszná-
lására. 

A megállapodást dr. Ágos-
ton József, az SZMT vezető 
titkára. Lovász Lázár, a 
MÁV Szegedi Igazgatóságá-
nak vezetője és dr. Kardos 
János, a Volán 10. számú 
Vállalatának igazgatója írta 
alá. Jelen volt a megállapo-
dás megkötésénél Papdi Jó-
zsef. a megyei pártbizottság 
gazdaságpolitikai osztályának 
vezetője is. 

Elutazott 
Jasszer Arafat 
Szombaton elutazott Ma-

gyarországról a Palesztinai 
Felszabadítás! Szervezet kül-
döttsége, amely a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának meghí-
vására Jasszer Arafatnak. a 
PFSZ Végrehajtó Bizottsága 
elnökének vezetésével tett 
látogatást hazánkban. 

A küldöttséget a Ferihegyi 
repülőtéren Berecz János, 
az MSZMP Központi Bizott-
sága külügyi osztályának ve-
zetője és Molnár Béla, a Ha-
zafias Népfront Országos 
Tanácsának ti tkára búcsúz-
tatta. Ott volt Abdallah Hi-
jazi, a Palesztin Felszabadí-
tási Szervezet budapesti iro-
dájának vezetője. 

(A látogatásról kiadott 
közleményt lapunk 2. olda-
lán ismertetjük.) 

Norvégiába 
utazik 

Púja Frigyes 
Púja Frigyes külügymi-

niszter Knut Frydenlund 
norvég külügyminiszter 
meghívására, hétfőn hivata-
los látogatásra Norvégiába 
utazik. (MTI) 

Fokhagymaexport 
Az első szállífmány Olaszországba indult 
Nemcsak vöröshagymából, 

hanem fokhagymából is bő-
séges az idei termés és így 
a hazai piac mellett jut be-
lőle exportra is. A Csongrád 
megyei ZÖLDÉRT Vállalat 
makói telepéről pénteken in-
dították az idény első szállít-
mányát, egy vagonban száz-
ötven mázsát Olaszországba. 

A fokhagyma, ellentétben 
a vöröshagymával kisüzemi 
növény, ültetését, művelését, 
szedését kézzel végzik. A 
háztáji földeken termesztik, 
a ráfordított sok fáradságos 
munkáért viszont jól fizet. 
Az exportárut maguk a ter-

melők készítik elő. Az olasz 
kereskedők kívánsága sze-
rint válogatott, osztályozott 
termést, ötkilós fehér, szel-
lős zsákokba csomagolták. 

Több más, köztük tenge-
rentúli országokba is külde-
nek most már folyamatosan 
makói fokhagymát különböző 
csomagolásban a HUNGA-
ROFRUCT Külkereskedelmi 
Vállalat üzletkötése alapján. 
A legtávolabbi megrendelők 
Trinidad állam cégei. Ebbe 
a kis szigetországba, vala-
mint más tengerentúli álla-
mokba kamionokban és ha-
jón utazik a fűszernövény, 

Új óvoda Dorozsmán 

Hétfőtől 124 kisgyermeknek ad otthont a Kiskundorozsmán 
felépült új, külsőre is igen tetszetős Jerney utcai óvoda. 
A tegnap, szombaton délelőtt tartott avatóünncpségen Sí-
pos Mihály, a DÉLÉP vezérigazgatója ismertette a 10,5 
millió forintos beruházás megvalósításának körülményeik 
A szerkezetileg három épületre tagolható, tetővilágítással, 
házgyári technológiával, előre gyártott elemekből — 12-
féle gyártósablon alkalmazásával — épült óvoda kivitele-
zési munkálataival a megszokottnál lényegesen rövidebb 
idő, nyolc hónap alatt végeztek. A HOB-szerkezet alkal-
mazásával ugyanis a lakóépületekkel együtt, rövid idő alatt 
készíthetők el a lakosság számára oly fontos gyermek-

intézmények 
/ 


