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Grósz Károly az USA-ban 
Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, a 

Minisztertanács elnöke az amerikai kor-
mány meghívására, kedden, hivatalos lá-
togatásra az Amerikai Egyesült Államok-
ba utazott. Kíséretében van Tatai Ilona, 
az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, 
a Magyar Gazdasági Kamara alelnöke, a 
Taurus vezérigazgatója, Kapolyi László, a 
Minisztertanács kormánybiztosa, Bartha 
Ferenc államtitkár, a Magyar Nemzeti 
Bank elnöke. Kovács László külügymi-
niszter-helyettes. Hazi Vencel, hazánk 
washingtoni nagykövete az Egyesült Álla-
mokban csatlakozik a kísérethez. 

A kormány elnökét és a kíséretében 
lévő személyiségeket a Ferihegyi repülő-

téren Medgyessy Péter miniszterelnök-he-
lyettes, Kótai Géza, az MSZMP KB kül-
ügyi osztályának vezetője, Várkonyi Péter 
külügyminiszter és Kiss Elemér, a Mi-
nisztertanács Hivatalának elnökhelyettese 
búcsúztatta. Jelen volt Donald Kursch, az 
Amerikai Egyesült Államok magyarorszá-
gi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője, 
valamint Róbert L. Elliott, Kanada buda-
pesti nagykövete. 

Grósz Károly és kísérete kedden, ma-
gyar idő szerint, a késő éjszakaid órákban 
megérkezett az USA-ba. (Grósz Károly 
amerikai útjáról kommentárunk a 2. ol-
dalon.) 

Rendkívüli 
tejhozam 

Egy ú j takarmányozási el-
járás nyomán rendkívüli ál-
lattenyésztési eredmények 
születtek a Bicsérdi Arany-
mező Tsz-ben. Külföldi pél-
dák nyomán kísérletet kezd-
tek az almaecet takarmány-
adalékként való alkalmazá-
sára a tehenészetben. Az 
almaecet sokféle ásványi 
elemet tartalmaz, ennek tu-
lajdonitható a kedvező 
egészségügyi-élettani és ter-
melési hatása. 

Az Aranymező Tsz-ben 
három év alatt 2000 literrel 
emelkedett a tehenenkénti 
tejhozam, 

Magyar-NSZK-beli 
textilipari vegyes vállalat 
Kedden tartotta alakuló 

közgyűlését a KBC Kelme-
nyomó Rt. Az ú j cég a ma-
gyar textilruházati ipar 
jobb, egyenletesebb anyag-
ellátására és az export nö-
velésére alakult. Alaptőkéje 
568 millió forint, amelyet az 
NSZK-beli Köchlin Baum-
gartner und Cie Lörrach 
(KBC) cég és a Hungarotex 
által szervezett magyar 
részvényesekből álló csoport 
fele-fele részben adott. 

A budapesti székhelyű 
részvénytársaság legna-

Festék van, kevés a mazsola 
FQszért-mérleg 

Sokszor azt hiszi az em-
ber, hogy rossz az ellátás, 
Pedig nem így van. Legföl-
jebb azt nem lehet kapni, 
amit éppen keresünk. Lehet 
persze, hogy mi vevők nem 
tudunk vásárolni, de azt is 
lehet, hogy . . . Legalábbis 
tavaly sűrűn hallhattuk az 
üzletekben azt hogy nincs, 
hogy hiánycikk, hogy nem 
gyártanak eleget. Unikum 
lett az U n i k u m , a falfesték, 
a WC-papír, hiányzott sokfé-
le fűszer, lába kelt olykor 
a papír zsebkendőnek. 

— Kiegyensúlyozottabb, 
jobb lett az ellátás az idén 
— mondja Kelle István, a 
Tisza Faszért kereskedelmi 
igazgatóhelyettese. — Az is 
igaz, hogy a piac is átrende-
ződött. Csökkent a kereslet 
és nőtt a kínálat. Esetenként 
egyes cikkekből m á r túlkí-
nálat is van. 

— Milyen hiányok szűn-
tek meg az elmúlt hónapok-
ban? 

— Ügy tűnik, az idén 
nem lesz gond a WC-papír-
ral, a papír zsebkendő kész-
letünk még az őszi influenza-
rohamra is elég, megszűnt a 
hiány a diszperziós festé-
keknél és parkettalakkoknál. 
Egyszóval alapvető élelmi-
szer- és vegyi árukból ki-
egyensúlyozott kínálat vár-
ható. 

— Es miből lesz hiány? 
— Főleg a tőkés import-

ból beszerezhető fűszerek-
ből. Kevés a mazsola, nincs 
igény szerint elég hajlakk, 
habfürdő. 

— Mit tesz a Tisza Fa-
szért? 

— Igyekszünt megerősíte-
ni az export-import tevé-
kenységünket. Bővítjük a 

kis határ menti árucserét Ju-
goszláviával, az NDK-val, 
Csehszlovákiával, Romániá-
val és Lengyelországgal. 
Gondolkodunk azon is, hogy 
osztrák cserepartnereket ke-
resünk. Szeretnénk bekap-
csolódni a termeltetésbe is. 
Keressük a kapcsolatot a té-
eszekkel, áfészekkel, az 
újonnan alakult kisszerveze-
tekkel. Gyorsabban, rugal-
masabban igyekszünk besze-
rezni és eladni. 

— Bővül-e az üzlethálóza-
tuk? 

— Elsősorban a diszkont-
hálózatunkat igyekszünk fe j -
leszteni. Így közelebb kerü-
lünk a fogyasztókhoz. Itt 
olyan árukat is kínálunk, 
amit a kiskereskedelem nem 
szívesen rendel, mer t ala-
csony az árrésünk. Szente-
sen, Baján, Kiskunhalason, 
és Hódmezővásárhelyen ké-
szülünk diszkont áruházakat 
nyitni. A szegedi diszkont 
eladóterét még ebben a hó-
napban 400 négyzetméterrel 
bővítjük. 

— Milyen az idei forga-
lom? 

— Hullámzó. Általában 
5-8 százalékos visszaesést 
mutat, elsősorban májustól 
érezhető a kereslet csökke-
nése. Mindenképpen erősí-
teni szeretnénk a piackutató 
tevékenységet, hiszen ma 
m á r nem a beszerzés, ha-
nem az értékesítés a fő 
gond. Ugyanakkor fel kell 
kutatni a nálunk még hiány-
zó árukat. A piac ugyanis 
egyelőre nem képes arra, 
hogy önmagától szabályozza 
a kereslet-kínálat egyensú-
lyát. A marketing munkára 
talán soha sem volt annyira 
szükség, mint most. 

R.G. 

gyobb magyar részvényese a 
Hazai Fésűsfonó és Szövő-
gyár, a Magyar Külkereske-
delmi Bank és az Inter-
bank. Egyébként összesen 
mintegy 40 vállalat jegyzett 
részvényt. A Hazai Fésűsfo-
nó és Szövőgyár korszerűsí-
tésre kerülő telepét ad ja a 
vállalkozáshoz. 

A termelés a tervek sze-
rint 1989-ben indul, és a tel-
jes kapacitás évi 11,5 millió 
négyzetméter nyomott kel-
me lesz. A vegyes vállalat 
különböző összetételű, szer-
kezetű, főként női ruházati 
textíliák nyomását és kiké-
szítését végzi majd. Az ú j 
részvénytársaság, az egyik 
legnagyobb magyarországi 
vegyes vállalat termelésé-
nek megindításához és a 
szükséges munkához a beta-
nítást, a gyártáshoz a tech-
nológiát és a mintákat fo-
lyamatosan az . NSZK-beli 
fél adja . A modern technika 
alkalmazásával a kelmenyo-
mó rt.-ben számítógépes 
termelésirányítást, adatfel-
dolgozást, rendelést és rak-
tárnyilvántartást vezetnek 
be. (MTI) 

Szegedi Ipari Vásár 

Messziről jött újdonságok 
Néhány héttel ezelőtt azo-

kat az újdonságokat tekin-
tettük át. amelyekkel a sze-
gedi vállalatok jelentkeztek 
a pénteken nyitó Szegedi 
Ipari Vásár standjain Ez-
úttal a távolabbról érkező 
kiállítók termékeiről adunk 
áttekintést. 

A bemutatón is tükröződ-
ni fog az a versenv. amelv 
az utóbbi időszakban a ba-
romfi-feldolgozó ioarbanvjfi-
alakult. Szinte mindenki itt 
lesz. aki ebben az ágazatban 
ma számít az országban. A 
békéscsabaiak mélyhűtött 
termékeikkel és baromfihús-
ból készült felvágottjaikkal, 
rakott készítményeikkel sze-
repelnek. A kiskunhalasiak 
virslijüket más húsokkal ke-
vert alacsony zsírtartalmú, 
kellemes ízű töltelékáruikat 
és konzervjeiket kíná'.iák. A 
Törökszentmiklósi Baromfi-
feldolgozó Vállalat a Rip-
rop termékcsalád gyártója. 
Ezek a készítmények olcsó 
áruk. gyors elkészuhetősé-
gük és ízletességük miatt 
lettek igen hamar közked-
veltek. A debreceniek csir-
ke-, pulyka- és pecsenyeka-
csa-készítményeiket is el-
hozzák. 

Ugyancsak az élelmiszer-
ipari termékeivel szerepel a 
Kecskeméti Univer Afész. 
Az utóbbi időszakban arra is 
ügyelnek, hogy hagyományos 
mustárjuk, zöldség- és hagy-
makrémjeik beltartalmi ér-
téké megfeleljen az eeészsé-
ges táplálkozás feltételeinek. 
Az egészségükre vigvázó 
vevőik kedvére jelentették 
meg a boltokban az alacsony 
olajtartalmú, könnyű saláta-
önteteket és a Jogonézt. A 
Fejér Megvei Gabonafor-
galmi és Malomipari Válla-
lat minden híres készítmé-
nyét szerepelteti s tandján. 
Lesz tehát négvféle ízesítés-
ben Cerbona kukor.ca- és 

rizspehelv. sokféle Durica 
száraz tészta, és nem hiá-
nyoznak a ropogós sor- és 
borkorcsolyák sem. A Solt-
vadkert és Vidéke Afés^ 8 
tojásos házi tészta termék-
családját mutat ja be. A ta-
valy óta gyártott termék 
természetes sárga színe és jó 
íze miatt lett hamar nép-
szerű. 

Hagyományos kiállítója a 
Szegedi Ipari Vásárnak a 
Pécsi Bőrgyár. Idei újdonsá-
guk a Jeans marhananpa. 
amely puha fogású. a diva-
tos öltözést jól kiegészítő 
több színben készülő ter-
mék. Természetesen nem 
maradnak távol a bőrdísz-
mű és a bőrruha üzemek 
elegáns és sportos árui sem. 
A Rábatext ágynemű és asz-
talinemű anyagait, zsebken-
dőit. ing- és blúzanvagait. 
könnyű felsőruházati méter-
áruit hozza el. Konfekcio-
nálva mutat ja be a pamut és 
a Diolen műszálkevert ter-
mékeit. 

Biotechnológiai újdonság-
gal jelentkezik a Badacso-
nyi Állami Gazdaság. Ee-
mutat iák a talajélet regene-
ráló szervas humusztrágvát. 
a cellulóz alapú mezőgazda-
sági hulladék komoos/.tálár 
sához kifejlesztett oitóanva-
gokat. Ezek a termékek vár-
hatóan 1989—90-ben lesznek 
megvásárolhatóak. 

Az Eörs Vegyesipari Kis-
szövetkezet Budapestről hír-
adástechnikai átiátszó kábe-
leket hozott a szegedi bemu-
tatóra. A Forcon Szerszám-
ipari Tröszt újdonságai: szú-
rófűrészlapok fához. fém-
hez és műanyaghoz, központi 
csavaros rögzítésű kemény-
fém váltólapkás forghcsoló-
kések. keményfém vágólap-
kás fúrók, kétélű nagyoló 
fúrórudak. A Forcon termé-
kei tárolásához és szállítá-
sához segédeszközöket is 
kínál. 

A Kiskunhalasi Fa- és 
Építőipari Szövetkezet jó-
részt tőkés exportra szállí-
tott kerti bútorait és kiskert-, 
tulajdonosoknak kis alapte-
rületű. összeszerelve szállít-
ható faházakat kínál. A 
Szolnoki Építőipari Szóvet-
kezet falburkoló elemeket, 
álmennyezeti és világitóré-
szeket, fürdőszoba-berende-
zéseket. túrakaiakokat és 
-kenukat, csónakokat vonul-
tat fel a standján. A Makói 
Redőnygyártó Vállaiat leg-
újabb terméke a szalagfüg-
göny. Modern, divatos, az el-
sötétitést és az árnyékolást 
segíti a lakásban. A Szom-
bathelyi Fakombinát Beto-
nyp(r) márkanevű fafor-
gácslapjait. építőlemezeit és 
Bürotéka bútorcsaládi át 
mutat ja be a Marx téri lá-
togatóknak. 

A Művelt Nép Könyvter-
jesztő Vállalat hagyomá-
nyos cikkein kívül számí-
tástechnikai eszközökkel, já-
tékprogramokkal. nyelvi ok-
tatókazettákkal és számítás-
technikai szakkönyvek kel is 
vá r j a a vásárlátogatókat. 
Kapható lesz az árusítóhe-
lyen a Planétás és az Arany-
kéz sorozatának minder. da-
rabja. Az Ifjúsági Lep- és 
Könyvkiadó Vállalat bemu-
tató hangfelvételeket is ho-
zott a vásárra a zeneiskolák 
hangszeres tananyagához, 
oktatási segédeszközöket kí-
nál tanároknak és tanulók-
nak. i f jú és felnőtt önképző 
muzsikusoknak. 

Az idei Szegedi Ipir i Vá-
sár nagyközönséget érintő 
újdonságai közül kirmeliük 
a személygépkocsi-bemuta-
tót. a műholdas televíziós 
programok helybeli vételét 
és bemutatását. Akik egész-
ségi állapotukról, erőnlétük-
ről alkarnak képet kapni, 
keressék fel a ..Fitt"-navi-
lont. A nagy vásári sétákat 
nehezen bíró kisebb gyere-
keket a vásár telies nyitva 
tartása alatt műsoros gyer-
mekmegőrző várja . 

B. I. 
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Kánikulai nap a Sziksósfürdón 
Somogyi Kí ro lyné felvételei 

Fődíjat nyert 
magyar film 

Kedden este az ünnepé-
lyes eredményhirdetéssel vé-
get ér t a 26. nemzetközi 
filmfesztivál Karlovv Varv-
ban, és jelentős magyar si-
kert hozott. Sára Sándor 
„Tüske a köröm alat t" című 
filmje, a Budapest Filmstú-
dió produkciója. fődiiat 
nyert. A hivatalos zsűri el-
nöke Csingiz Ajtmatov szov-
jet író volt. alelnöke Dusán 
Roll. a csehszlovák művé-
szeti biennálé elnöke. 

A zsűri ezúttal a koráb-
biaknál sokkal kevesebb, 
csupán 7 filmet díjazott a 22 
orsz jgból benevezett 23 a l -
kotás közül. ÍMTI) 


