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Csökkenő 
emelkedő 

kereslet — 
költségek 

Az elmúlt években két 
beszédtéma mindig biztos si-
kerre számíthatott minden 
társaságban: a lakásárak és 
a bútorkínálat. Legtöbbször 
ugyanis éppen azt nem le-
hetett kapni, amire a vásár-
ló foga fáj t . És ha mégis 
a k a d t . . . akkor túl borsos 
árat kértek érte. 

A vásárlóerő csökkenése 
egyre nehezebb helyzet elé 
állította a gyártókat is. En-
nek ellenére a Szegedi Bú-
toripari Szövetkezetben úgy 
vélekednek, hogy a „köze-
pes" jelző illik legjobban 
a tavalyi esztendőre. 

— A termelésben ugyan-
is 12 százalékos növekedést 
sikerült elérnünk, annak el-
lenére, hogy a szocialista ex-
port jelentősen visszaesett — 
kezdi az értékelést Frank 
László elnök. Szerencsére a 
tőkés exportunkat több mint 
40 százalékkal növeltük, ez 
20 millió forintos többletjö-
vedelmet jelent. 
_ — A számításukat gondo-
lom. megtalálják ezen a pia-
con is... 

— 1985-ben még több mint 
5 százalékos veszteség volt 
a tőkés exporton, mert a 
piacokat áron alul is meg 
akartuk tartani. Most úgy 
tűnik, az eredményességben 
megfordult a helyzet. 

— Mi ösztönözte a szövet-
kezetet arra, hogy a kivi-
telt a veszteség ellenére 
fenntartsa a Szebisz? 

— Egyrészt ez volt a fel-
tétele annak a félmillió fo-
rintos bérpreferenciának, 
amit kaptunk. Másrészt a 
szövetkezet fejlesztése, kor-
szerűsítése csak így oldha-
tó meg. A gépeket lízing for-
májában tudjuk csak be-
szerezni, ehhez viszont több-
letexport kell. Évek óta 
Franciaországba, Belgium-
ba és Svédországba adunk 
el székeket. 

Sajátos kettősség jellemzi 
ezt a tevékenységet. A kül-
földre gyártott típusok leg-
fiatalabbja is ötéves, de 
akad tizenhat éve élő ter-
mék is. Amennyire jó ez, 
mert gyártási tapasztalatok 
segítik a munkát, annyira 
rossz is. Hiszen egy-egy ré-
gi, mondhat juk úgyis, ela-
vult termék ára nem képes 
stabil maradni a piaci ver-
senyfutásban, Jobb ára t csak 
ú jabb termékkel lehet elér-
ni. 

— Nagy gond az is, hogy 
ezek a cikkek, nagyrészt a 
külföldi vevő mintái alap-
ján készülnek. Nyilván 
olyan terméket gyártat má-
sokkal, ami számára kevés-
bé kifizetődő, de még van 
rá vásárlói igény. Újabb, 
sa já t típussal nagyon nehéz 
betörni a tőkés piacra. 

— Beszéljünk a belföldi 
gyártásról, és forgalmazásról 
is. A bútorok legtöbbször 
túl drágák a hazai fogyasz-
tónak. 

— A visszaesést mi is ta-
pasztaltuk. Hiszen a tava-
lyi év volt az első, amikor 
sa já t mintaboltunk sem ér-
te el az előző év forgalmát. 
A vásárlóerő csökkenése 
mellett azonban az is meg-
figyelhető, hogy sokan a kü-
lönleges, s így drága búto-
rokat is keresik. 

— Itthon hogyan állnak a 
termékváltással? 

— Idehaza nincs gon-
dunk. S ő t . . . ! Az alapanyag-
árak szinte minden évben 

15—20 százalékkal fel jebb 
kúsznak. De mi ezt egy-egy 
terméknél csak nehezen, 
vagy alig tudjuk áthárí tani 
a vevőkre. . Ez is rászorít 
bennünket arra, hogy min-
dig ú jabb és ú jabb típusok-
kal rukkoljunk elő, mert 
csak így tudjuk bekalkulál-
ni az árnövekedést. 

— Mennyi az átlagéletko-
ra egy-egy hazai piacra 
szánt bútornak? 

— Három év. Mi minden 
évben kijövünk legalább 
egy ú j szekrénysorral, ülő-
garnitúrával és 2—3 étke-
zővel. 

— Mindezt hazai alap-
anyagból? 

— A fa zömében az, de a 
furnérok, szövetek, szivacs-
habok tőkés importból szár-
maznak. Egy sajátos koope-
rációnk is működik. Olyan 
szekrényeket is gyártunk, 
amelyekhez a frontfelülete-
ket egy olasz cég szállítja, a 
vázat viszont mi gyárt juk 
és az összeszerelést .¡s mi 
végezzük. Ez persze nem a2 
olcsóbb típusok közé tarto-
zik — kis szériában készül, 
választékbővítésnek szánjuk. 

— Evek óta hiánycikkek 
a kisbútorok. Ügy érzem, 
lehetne piaca egy erre is 
kacsingató szövetkezetnek. 
Miért „feledkeznek" meg 
erről? 

— A hazai lakberendezés 
túl szélsőséges. heterogén. 
Nehéz kiegészítőket gyárta-
ni hozzá. Vagy a koloniált, 
vagy a rusztikus darabokat 
keresik. A praktikus, egy-
szerű darabokból nehéz len-
ne felmérni, mennyi fogyna 
el. Az biztos, itt csak kis 
szériákról lehetne szó, ez 
viszont még egy magunkfa j -
ta középüzemnek sem túl 
nyereséges vállalkozás. 

— A fejlesztő csoportok 
mellett mostanában egyre 
több gyártó foglalkoztat szí-
vesen iparművészeket is. 
Önök gondoltak már erre? 

— Nálunk ez a megoldás 
már működik is. Az Ipar-
művészeti Tanácson keresz-

tül minden évben megbízunk 
egy-egy művészt is a terve-
zéssel. 

— A konstruálás mellett 
legalább olyan fontos az 
alapanyag is! 

— Fával nem volt külö-
nösebb gondunk tavaly. Leg-
többször időben érkezett. Az 
importból származó alap-
anyagokról ez már nem 
mondható el. 

— Úgy hallottam, volt 
részleg, amit le is kellett 
állítani. 

— Az év végén a negyven-
fős kárpitos részlegnél 5 
hetes kiesést okozott, hogy 
importkorlátozás miatt nem 
tudtunk poliuretán habot 
beszerezni, ö t - h a t millióra 
becsüljük a termeléskiesést. 

Hasonlóan nagy gond, 
hogy a szövetkezet átlóesz-
közének mindössze 14 szá-
zaléka gép. Ezek jó része is 
nullára íródott az elmúlt 
években. 

— Egy 11 milliós gépi be-
ruházásba Vágtunk bele, 
mert most jónak ítéljük n 
piaci pozícióinkat. Egy CNC 
vezérlésű univerzális maró-
gépet bérelünk majd az 
NSZK-ból. 

— Mit fizetnek érte? 
— Hat éven át évi 2 és 

félmilliós bérleti díjat. És 
az árhoz tartozik még, hogy 
a behozott érték másfélsze-
resét kell tőkés exportban 
produkálnunk érte. 

— Lesz-e ehhez elég meg-
rendelés az idén? 

— A szerződésekkel nem 
is volna gond. A termelés-
sel sem, hiszen jól indult az 
év. A szállítással, a keres-
kedelemmel annál inkább. 

— Milyen újdonságokra 
számíthatnak a szegedi vá-
sárlók? 

— öt bútorgyártó vállalat 
összefogásán alapul az a bú-
torpiac, amelyet áprilisban 
a Marx téri K pavilonban 
nyitunk meg. A raktáráru-
házban elsősorban olcsóbb, 
tömegbútorokat kínálunk 
majd. 

Rafai Gábor 

Szovjet 
delegáció 

megyénkben 
A testvérmegyei kapcso-

latok jegyében Odesszából 
négytagú delegáció érkezett 
hétfőn Szegedre Olga Cu-
nyickajának, az Odessza 
megyei tanács elnökhelyet-
tesének vezetésével. A ven-
dégek a Mészöv meghívásá-
ra tartózkodnak megyénk-
ben, és a szövetkezeti moz-
galom működését tanulmá-
nyozzák. 

A vendégeket tegnap fo-
gadta Bartha László, a me-
gyei pártbizottság titkára 
és Szabó Jánosné, a megyei 
tanács elnökhelyettese. 

Ma a szovjet delegáció 
Szentesre látogat el, ahol a 
szövetkezete^ termeléssel és 
ipari feldolgozással kapcso-
latos tevékenységét tekintik 
át, majd eszmecserét foly-
tatnak a kisárutermelés ta-
pasztalatairól. Csütörtökön 
a delegáció Szatymazra uta-
zik. 

KGST-tagországok 

Munkaügyi vezetők 
értekezlete 

Kedden Budapesten, a 
Nemzetközi Kereskedelmi 
Központban ( megkezdődött 
a KGST-tagországok állami 
munkaügyi szervei vezetői-
nek értekezlete. A négyna-
pos tanácskozáson Bulgária, 
Csehszlovákia, Kuba, Len-
gyelország, Magyarország, 

A tanácskozást Maróthy 
László, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, a Mi-
nisztertanács elnökhelyet-
tese nyitotta meg. A Köz-
ponti Bizottság és a kor-
mány nevében köszöntötte 
az értekezlet résztvevőit, 
majd arról szólt, hogy a 

Mongólia, az NDK, Romá- gazdasági fejlődés intenzív 
nia, a Szovjetunió és Viet- szakaszára való áttérés a 
nam delegációja vesz részt. 
A munkaügyi vezetők tá jé-
koztatják egymást országa-
ik legfontosabb munkaügyi, 
bérügyi és szociális intéz-
kedéseiről, megvitat ják a 
vállalati önállóság kiter-

KGST-tagországokban, s 
közöttük hazánkban is, új, 
megnövekedett követelmé-
nyeket támaszt a foglalkoz-
tatáspolitikával, a munka-
erő-gazdálkodással szem-
ben. Ezeknek az ú j követel-

jesztésével kapcsolatos bér- ményeknek a flgyelembevé-
gazdálkodási tapasztalato-
kat, valamint a gazdasági 
mechanizmus továbbfej-
lesztésével összefüggő mun-
kaügyi és szociális kérdé-
seket. 

telével keLl gondoskodni a 
teljes foglalkoztatás megőr-
zéséről, a munkakörülmé-
nyek javításáról. 

A megnyitót követően a 
tanácskozás plenáris ülésen 
folytatta munkájá t . (MTI) 

Kevesebb a bürokrácia 

Könnyebb lesz az érettségi? 
Az ú j oktatási törvény idegen nyelvi érettségi r izs- érettségi vizsga szervezésé-

életbe lépése szükségessé ga alól mentesiti, abból je-
teszi a gimnáziumok mun- les minősítést kap." Ez a 
kájának, vizsgarendjének módosítás biztosan növelni 
némi módosítását. A Műve- fogja a kedvet az idegen 
lődési Minisztérium ezzel nyelvek tanulása iránt. S 
kapcsolatos tájékoztatója a ezzel a megoldással az ide-
napokban jelent meg: a gen nyelvet tanító tanárok 
változások egy része már az régi vágya vált valóra, 
idei tanévben életbe lép, a Az érettségin a kötelező-
kisebb részének végrehaj- en választható tantárgyak osztályfőnöknek pedig 
tására azonban csa^ az köre három tantárggyal ki- osztályáról tájékoztatót 
1987,'88-as tanévben kerül egészül, éspedig: ének-zene 
sor. Lássunk néhány érde- (szóbeli), rajz és műalkotá-

sok elemzése (írásbeli és 
szóbeli), és a második ide-
gen nyelv (írásbeli és szó-
beli) tantárgyaival. 

A jövőben az országos 
tanulmányi 

verseny adta 
a nemzetközi 
résztvevőkre is kiterjeszti a 

jelöltnek minisztérium. Ugyancsak 
régen várt intézkedés . . . 

A tanév végi érettségi 
írásbeli vizsgák idejét a 
tanév rendjét 
utasítás évente 
fogja. A módosítás ezzel is 
a régi merev utasítást akar -

kesebb változást. 
Osztatlan megelégedést és 

örömet váltott ki mind a 
szaktanárok, mind a tanu-
lók körében, hogy a ' mi-
nisztérium nagyra értékelte k o z f P / s k o l £ ^ 
a tanulók szorgalmát a kö-
zépfokú nyelvvizsga meg-
szerzésében. Az ú j rendelet 
kimondja: „Ha a 
a gimnáziumban tanult ide-
gen nyelvből közép-, vagy 
felsőfokú állami nyelvvizs-
ga bizonyítványa van, ez az 
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Egészségház 
épül 

Zsombori 

« 'íJ' í. mat .v.yM^.Mm:: ̂ M^,:, . , , • 
Lázár Mihály f e lv i t e l e 

A zsombóiak jó közérzetéhez hozzátartozik, hogy nemso-
kára egészségházzal gazdagodik a község. A rávaló felét 
úgy teremtették elő, hogy a lakosság egyszerre több évi 
településfejlesztési hozzájárulást fizetett be. Az idén ú j 
lendületet vett az építkezés. így remélhetően sikerül 
augusztus 20-ára átadni az orvosi, fogorvosi cs gyermek-
orvosi rendelőből, tanácsadói, védőnői szobából, gyógyszer-
kiadóból és a tetőtéri szolgálati lakásokból álló tetszetős 

létesítményt 

ben, az érettségi tételek el-
juttatásában stb. egyre na-
gyobb szerepet kap az Or-
szágos Pedagógiai Intézet. 

Ami pedig a bürokrácia 
csökkentésére irányul: a 
szaktanároknak a jövőben 
a dolgozatokról nem kell 
összefoglaló jelentést. az 

az 
ké-

szítenie. E módosítás külö-
nösen azért vett le nagy 
terhet a szaktanárok vállá-
ról, mert a dolgozatok javí-
tása önmagában js nagyon 
fárasztó dolog az év végi 
munkában. 

A minisztériumi kiadvány 
kedvezményt külön is felhívja a íigyel-
diákolimpián met az érettségi szabályok 

betartására, a tételek titkos 
kezelésére, s ennek szelle-
mében a szabályok megsze-
gőit is szigorúbban bünteti. 

A módosítás a továbbiak-
szabályozó ban egyszerűsíti az admi-

tartalmazni nisztráeiós munkát, a logi-
kusabb ügyvitel érdekében. 
S hogy könnyebb lesz-e az 

ja feloldani, s egyben már érettségi vizsga? A módosi-
az idei tanévben is jó pél-
dával szolgál: engedélyezi, 
hogy az iskolák döntése 
a lapján az érettségi vizs-
gák már június 8-án, hét-
főn megkezdődjenek. (A 
gimnáziumi érettségi sza-
bályzat csak június 9-étől 
engedélyezi.) 

Az érettségi elnöknek to-
vábbra is gondoskodnia kell 
a vizsga nyugodt, szabályos 

tás felold jó néhány bürok-
ratikus kötöttséget. Szélesí-
ti a lehetőségeket, de az el-
várások a színvonal terén 
az eljövendő érettségi vizs-
gán sem csökkennek. 

A gimnáziumi vizsgákkal 
kapcsolatos tájékoztató mel-
lett a minisztérium a fa-
kultatív oktatással kapcso-
latosan is adott ki tájékoz-
tatót. A lényege: a tanulók 

menetéről és tárgyilagossá- számára a fakultativ tan-
gáról. A vizsgabizottság ér-
tekezletein véleményeltéres 

targyak tanulása nem kőte-
lező. Az iskola a tanulót 

esetén szavazást rendelhet fakultat ív tantárgy válasz-
éi. A vizsgabizottság szó-
többséggel hozza határoza-
tait, ha a szavazatok egyen-
lőek, az elnök szava dönt. 
A múltban, ha az elnök a 
bizottság eljárásával, bár-

tására adminisztratív eszkö-
zökkel nem kényszerítheti, 
de abban nem is gátolhatja. 
Bővül azonban a fakul tá-
ció köre azzal a lehetőség-
gel, hogy az iskola mind 

mely határozatával nem ér - az elméleti, mind a gyakor-
iéit egyet, óvást emelhetett lati fakultatív tantárgyak-
eLlene, nem kellett aláírnia 
az ér inte t t érettségi bízó-

ból egyedj tanterveket is 
készíthet, és a lkalmazhat ja 

nyítványát, és jelentést tett munká ja során. S még egy 
az őt megbízó hatóságnak 
és a Művelődési Miniszté-
riumnak. Az elnöki vétójog 
most m e g s z ű n t . . . 

Szembetűnő, hogy az 

fontos tudnivaló: fakultat ív 
rendszerű oktatás az I. vagy 
II. évfolyamtól js szervez-
hető. 

B, J. 
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