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MÁV—'Volán tájékoztató 

Ősii szállítások 
Az év végéig a MÁV-nak 

még 48 millió tonna, a Vo-
lánnak 67 millió tonna árut 
kell rendeltetési helyére to-
vábbítani — összegezték a 
két szállítási alágazat vezetői 
tegnap, hétfői közös sajtó-
tájékoztatójukon, amelybe 
a MÁV vezérigazgatóság 
diszpécsertelefonjának segít-
ségével — bekapcsolódtak a 
vasútigazgató6ágok vezetői, a 
Volán vállalatok igazgatóién 
a megyei lapok képviselői is. 
A tájékoztatóm a két legna-
gyobb fuvarozási vállalat 
tennivalóit, lehetőségeit te-
kintették át, s beszámoltak 
az őszi forgalom sikeréért 
közösen teendő intézkedé-
sekről 

Annak ellenére, hogy a 
korábbi évek szervező mun-
kájának eredményeként 
csökkent az első és a máso-
dik félévi szállítási felada-
tok közötti különbeég, az 
idén az őszi forgalomban jó-
val nagyobb igényeket kett 
kielégíteni, a tavalyival meg-
közelítően azonos fuvaresz-
közökkel. 

A vasút szállítanivalója a 
következő négy hónapban 2 
millió tonnával több, mint 
tavaly ilyenkor volt. Ehhez 
mintegy 54 ezer folyamato-
san dolgozó kocsira lenne 
szükség, ennyi azonban 
nincs. A hiányt különféle 
szervezési intézkedésekkel, 
szükség esetén bizonyos kor-
látozásokkal igyekeznek pó-
tolni. A tömegáru-fuvarozás-
ban például olyan szerelvé-
nyeket állítanak össze, ame-
lyek közvetlenül közleked-
nek a feladóállomástól a 
rendeltetési helyre. A túl-
zsúfolt rendező-pályaudva-
rokat mentesítik a forgalom 
hullámzásaitól. 

A Volán eddig minden 
igényt ki tudott elégíteni, 
s a csúcsforgalomban is ele-
get tesz a kívánalmaknak, 
ha a fuvaroztatók és az áru-
fogadók kihasználják nap 
24 órájábn rendelkezésre álló 
kapacitást Az őszi felada-
tokra az esedékes műszaki 
szemlék előrehozásával, az 
éjszakai ás a délutáni javí-

Tervek a trolivonal 
meghosszabbítására 
Újszegedtől a Vidiáig, 5/A jelzéssel 

r ZVidéki városainkban gya-
rapítjuk az autóbuszok szá-
mát Ahol pedig lehetőség 
nyílik rá — Szegeden és 
várhatóan Debrecenben — 
bővítjük, illetve kialakítjuk 
a trolibuszhálózatot." (Rész-
let a Népszabadságban szep-
tember 9-én megje len t s 
Pvllai Árpád közlekedés- és 
postaügyi miniszterrel ké-
szített interjúból.) Az idé-
zett mondatokat a lap meg-
jelenésének másnapján már 
pirossal aláhúzva láttam vi-
szont Zsiga Sándornak. a 
Szegedi Közlekeaesi Válla-
lat főmérnökének asztalán. 
Nem sokkal ezelőtt pedig azt 
olvashattuk a vállalat dol-
gozóinak kongresszust és 
jubileumi munkaverseny-
felajánlásában: „Szege d tö-
megközlekedésének javítása 
érdekében a jelenleg csak 
ki-bevonulásra használt tro-
libuszvonal-szakaszt forgal-
mi vonallá alakítjuk." 

A nyilvánvaló összefüggés 
részletesebb magyarázatát 
kérve megtudtuk: miután a 
Bartók Béla téri, jelenlegi 
végállomás és a trolibuszok 
tárolóhelye között — a Ba-
kay Nándor utcáé — végig 
megépült korábban a felső-
vezeték, hogy a kocsik „sa-
ját lábon" tehessék meg azt 
az utat is. Így a legfontosabb 
technikai feltétel adott ah-
hoz. hogy forgalmi vonal le-
gyen az üzemi útvonalból. 
Azért kezdték meg nemrégi-
ben a vizsgálódást az SZKV 
és a városi tanács vb építé-
si és közlekedési osztályának 
munkatársai, hogy a gazda-
ságossági előnyöket a for-
galomszervezési lehetőségek-
kel párosítsák. 

Az előzetes felmérések 
szerint a Bartók Béla tér 
és forgalmi telep, pontosab-
ban a Vídia Nagykereske-
delmi Vállalat közötti, tehát 
2.2 kilométerrel hosszabb 
úton egy ú jabb trolibusz be-
állításával az ú j járat ko-
csijainak 20 perces forduló-
ideje biztosítható. A megál-
lók kijelölésében sem volt 
vita az üzemeltetők és a 

forgalomszervezők között, 
így várhatóan már október-
berben Üjszeged és a Vidia kö-
zött átszáilás nélkül, troli-
busszal utazhatnak a páros 
lakói. 

A tervek szerint a jelenle-
gi két végállomás közötti, 
ugyancsak 2,2 kilométeres 
úton változatlan követési 
idővel járnának a trolik, 
annak ellenére, hogy a 
csúcsidőben az eddigi négy 
helyett öt, csúcsforgalmon 
kívül pedig kettő helyett há-
rom troli járna. Az 5/A jel-
zésű „plusz" kocsik ugyanis 
a meghosszabbított útra tér-
nének rá a Bartók Béla tér-
nél. További megállóik a 
kendergyárnál, a gyufagyár-
nál, a Volán-telep Vásárhe-
lyi Pál utcai ki járatánál és a 
Vidia előtt lesznek kifelé út-
ban, visszafelé ugyanott, ki-
véve a kendergyári megál-
lót, ott ugyanis célszerűbb a 
kocsiknak a Gutenberg ut-
cában, tehát már a Nagy-
körúton túljutva megállniuk. 
Sem a bérletek árában, sem 
a menetjegyekében nem lesz 
változás, az 5-ös és az 5/A 
jelzésű trolibuszokra is ér -
vényesek a jegyek, bérletek. 

Az SZKV előzetesen tá jé-
kozódott az érintett területen 
működő vállalatoknál; a 
kendergyár, a gyufagyár, a 
kábelgyár, a Volán és a Vi-
dia Újszegeden lakó dolgo-
zói örömmel fogadták a ké-
nyelmesebb, gyorsabb utazá-
si lehetőség hírét. A kezde-
ményezés mindenképpen üd-
vözlendő. s ha az előkészü-
letek, a felmérések eredmé-
nyét igazolja a várhatóan 
októberben út jára induló be-
tét járat , akkor a későbbiek-
ben megfontolják annak a 
lehetőségét, hogy megket-
tőzzék a felsővezetéket az 
új vonalon is. Akkor ugyan-
is több kocsi járhatna egy 
időben a belé;járat .neenosz-
szabb'tott útvonalán. Ehhez 
azonban a Bakay Nándor 
utca úttestjének felújítása, a 
rakodások felülvizsgálata is 
kell majd még. 

P . K . 

tások bővítésével készültek 
feL Szállítóképességüket má-
sodik műszakokkal és a hét 
végi fuvarozásokkal igyekez-
nek bővíteni a Volán a MÁV 
igazgatóságokon, a legna-
gyobb állomásokon áruirá-
nyító szolgálatot szervezett. 
A legnagyobb közúti szállí-
tási szervezet különös gon-
dot fordít a mezőgazdaság 
megnövekedett igényeinek 
kielégítésére, hiszen a szoká-
sos napi 400—500 kocsival 
szemben 2500—3000 teherau-
tóra van szüksége a fontos 
ágazatnak. Kiemelten keze-
lik a cukorrépa, a zöldség-
gyümölcs, s az alma fuvaro-
zását. 

Ismeretes, hogy egyes áruk 
rövid távú fuvarozását szep-
tember 1-től a vasútról köz-
útra terelték. A Volánnál — 
amelyre az ezzel járó feladat 
egy része hárul — még alig 
érezhető az intézkedés hatá-
sa, a vállalatok nem is na-
gyon ismerik még teendői-
ket. Miután a rendelkezés-
ben van olyan kitétel, hogy a 
MÁV vezérigazgatója fel-
mentést adhat, sok fuvaroz-
tató igényli is ezt, közben 
azonban a szállításra váró 
áru torlódik. A tájékoztatás 
szerint az úgynevezett me-
legüzemek kaptak mentesí-
tést a kötelező közúti fuva-
rozás alól. A cukorrépa és a 
iépaszelet fuvarozásának 
60 kilométeres körzetben 
való közúti szállítására vo-
natkozó korlátozást is felül-
vizsgálták, s a lehetőségeket 
figyelembe véve több üzem 
ugyancsak felmentést kapott 
a kötelezettség alól. 

A két közlekedési alágazat 
a szállítóeszközök ésszerűbb 
felhasználása érdekében a 
legcélszerűbb fuvareszköz 
megválasztását az árufel-
adás egyenletességét kéri a 
fuvaroztatóktól. (MTI) 

A nehézipar 
a BNV-n 

Több ezer korszerű termé-
ket mutat be az őszi BNV-n 
a NIM 20 vegyipari válla-
lata, vegyi- és műanyagipari 
szövetkezete, a Magyar Alu-
míniumipari Tröszt több vál-
lat* —, jelentette be hétfői 
sajtótájékoztatóján Molnár 
Zoltán, a Nehézipari Minisz-
térium kereskedelmi főosz-
tályának vezetője. Egyebek 
között elmondotta, hogy az 
ágazat újdonságait ötféle 
szakosított árucsoportban 
mutat ják be, ami egyúttal 
illusztrálja, milyen sokrétűen 
hasznosítják a nehézipar 
termékeit más iparágak. 

A z országgyűlés 
tisztségviselőinek 

értekezlete 
Az országgyűlés soron kö-

vetkező ülésszakának előké-
születeiről, tennivalóiról tá-
jékoztatta a parlament tiszt-
ségviselőit, állandó bizottsá-
gainak elnökeit és a képvi-
selőcsoportok vezetőit Apró 
Antal, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, az or-
szággyűlés elnöke hétfőn, 
tegnap az Országházban 
megtartott tanácskozáson. 

Dr. Schultheisz Emil egész-
ségügyi miniszter ismertette 
az 1972-es egészségügyi tör-
vény végrehajtásának ta-
pasztalatait, majd Szakali 
József államtitkár, a Köz-
ponti Népi Ellenőrzési Bi-
zottság elnöke adott tájékoz-
tatót a KNEB munkájáról . 

Az értekezleten felszólalt 
Cselötei László, Gajdócsi Ist-
ván, Gorjanc Ignác, Hegedűs 
Lajos, Juratovics Aladár, La-
katos Pál, Mátay Pál, Pesta 
László, Prieszol Olga; Rujsz 
Lászióné, Sándor József, Szo-
kola. Károly né és Varga 
Zsigmond országgyűlési kép-
viselő. (MTI) 

Gyár-
rekonstrukció 

Befejező szakaszához ér-
kezett a Pápai Textilgyár 
rekonstrukciója. Ezekben a 
napokban vették át a Szov-
jetunióból érkezett utolsó 
gépszállítmányt, s az 56 
SZTB típusú automata szö-
vőgépet még az Idén mun-
kába állítják. 

Vietnami küldöttség 
látogatott Szegedre 

A vietnami vendégek fogadása a megyei pártbizottságon 

A Legfelsőbb Bíróság elnö-
kének, dr. Szakács Ödönnek 
a meghívására hazánkban 
tartózkodó négytagú vietna-
mi küldöttség tegnap, hétfőn 
Csongrád megyébe látogatott. 
A Vietnami Szocialista Köz-
társaság Legfelsőbb Népbíró-
ságának Huynh Viet Thang, 
a Legfelsőbb Népbíróság al-
elnöke által vezetett delegá-
cióját az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságán dr. Ko-
mócsin Mihály, a megyei 
pártbizottság első titkára fo-
gódta; jelen volt dr. Szakács 
Ödön és Gyárfás Mihály, a 
megyei pártbizottság titká-
ra is. 

A vendégeket dr. Komó-
csin Mihály tájékoztatta a 
megye politikai, gazdasági és 
kulturális életéről, valamint a 

bűnüldözés és igazságüg' 
szervek munkájáról. A vie 
nami küldöttség vezetője k< 
szönetet mondott a szíves fí 
gadtatásért, majd hazája épi 
tőmunkájáról, jelenlegi ne-
hézségeikről beszélt. Ezt kö-
vetően a delegáció tagjai 
megtekintették a szalámigyá-
rat, majd a megyei bíróság-
ra látogattak el, ahol jelen 
volt dr. Horváth Károlyné, a 
megyei pártbizottság osztály-
vezetője is. Dr. Kun László. 
a megyei bíróság elnöke és 
dr. Tóth Lajosné, a munka-
ügyi bíróság elnöke a me-
gyei bíróságok munkájával 
ismertette meg a vendégeket. 
A vietnami küldöttség tagjai 
délután o város nevezetessé-
geit tekintették meg. Az esti 
órákban a vendégek vissza-
utaztak Budapestre. 

Korkép ipari szövetkezetekről 

Fokozódó export, új termékek 
Gyakran hallani szakembe-

rektől, hogy milyen nehéz a 
tőkés országokban piacot sze-
rezni. Előfordul, hogy a nyu-
gati partner egyik napról a 
másikra lemondja a meg-
rendelését, avagy a minősé-
gi követelményeket fokozva 
olyan mértékű árcsökkentést 
próbál elérni, arai ráfizetés 
a hazai gyártóknak. A pia-
cokon végbemenő gyors vál-
tozásokhoz leginkább a ki-
sebb vállalatok és az ipari 
szövetkezetek tudnak alkal-
mazkodni. Termékeik általá-
ban kis szériában készülnek, 
ezért gyorsan megoldható a 
termékösszetétel módosítása. 

Az exporttermékeket is 
gyártó Csongrád megyei 

Megindultak 
a répakombájnok 

Csongrád megyében mint-
egy 5 ezer 500 hektáron ter-
melnek cukorrépát, amely-
nek betakarítását elsőként a 
Hódmezővásárhelyi Tangaz-
daságban kezdték meg há-
rom gépsorral. A francia 
gyártmányú berendezések 
egy menetben két munka-
fázist végeznek: megszaba-
dítják a levélzettől a ter-
mést és egyben kiemelik a 
földből. 

A szeszélyes időjárási vi-

szonyok ellenére hektáron-
kénti átlagban 430—450 má-
zsa közötti hozamot várnak 
a több mint félezer hektár-
nyi vetésterületről. Ez az év 
az első, amikor a hódmező-
vásárhelyi körzetből nem 
Mezőhegyesre, hanem a szol-
noki feldolgozó üzembe szál-
lítják az ipari növényt. A 
tangazdaság szakembereinek 
megítélése szerint jó minő-
ségű, gazdag cukortartalmú 
az idei répa. 

ipari szövetkezetek az első 
fél évben, a tavalyi év ha-
sonló időszakához viszonyít-
va, 11,4 százalékkal fokozták 
a tőkés exportjukat. 

A Szegedi Szerszámkovács 
Ipari Szövetkezetben tavaly 
szükségessé vált a termék-
szerkezet korszerűsítése, mi-
vel áruikra egyre kevesebb 
megrendelés érkezett. Mint-
egy 6,5 millió forint érték-
ben vásároltak ú j gépeket. 
Az ezeken készített fogók és 
csavarkulcsok már verseny-
képesek. Így az első fél év-
ben több mint 50 százalékkal 
nőtt a tőkés exportjuk. 

A Szegedi Bútoripari Szö-
vetkezet is fokozta kivitelét 
a tőkés országokba. Január-
tól júliusig, tavaly 7,8, az 
idén 12,2 millió forint érté-
kű bútort adtak el tőkés pia-
con. 

A Nívó Játékkészítő és Fa-
ipari Szövetkezet a babaszé-
keivel és kempingbútoraival 
vált ismertté Franciaország-
ban, Angliában és Hollan-
diában. A kereskedelmi part-
nerek szívesen vásárolják 
meg ezeket a termékeket, 
így a szövetkezet fokozni 
tudta tőkés expor t já t 

A Hódmezővásárhelyi Ci-
pőipari Szövetkezet is ú j ter-
mékkel jelentkezett külföl-
dön. Egy osztrák cégnek ké-
szítenek bérmunkában frot-
tír felsőrészekből műanyag 

talpú papucsokat. A tervel 
szerint a közeljövőben haza, 
alapanyagokból gyártja ma.ju 
a szövetkezet ezeket a láb-
beliket. 

A Szegedi Járási Ruházat 
és Szakipari Szövetkezetber, 
bérmunkában készítenek ru-
házati cikkeket. Mivel a 
külföldi partnerektől folya-
matosan érkezett az alap-
anyag, ezért a szövetkezet-
ben jelentősen nőtt a valuta-
bevétel nagysága. 

A makói Béke Vegyesipari 
Szövetkezetben is bérmunká-
ban gyártanak ruhákat. Vi-
szont szállítási nehézségek 
miatt akadozott az alap-
anyag-ellátás, igy a szövet-
kezet nem tudta teljesíteni a 
tőkés exporttervét. Ugyanez 
a helyzet a Szentesi Szabó 
Szövetkezetben is. 

A Hódmezővásárhelyi 
Elektrofém Ipari Szövetkezet 
tavaly készítette el ú j termé-
kének, a színházi reflektorok-
nak a mintadarabjait. Az 
idén kezdték meg a sorozat-
gyártásukat. A többféle mé-
retben készülő reflektorokat 
bel- és külföldön értékesítik 

Az exporttermékeket gyár-
tő megyei ipari szövetkezetek 
áruiknak mintegy egynegye-
dét adják el határainkon tú' 
Az első fél évben tőkés pia 
con közel 70 millió forint 
szocialista országokban 154 
millió forint értékű árut ér-
tékesítettek. 


