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Láiiáiok-e 
a Macander folyói...? 

Egy aniiH görög bölcs Intelme 
az Ifiakhoz 

Ma RÁDNAY OSZKÁR. 

..Ki kétclkcáhelik vájjon abban, • 

hogy jól rendezték az életet a 

magasban u alkodó istenek, kik 

ajándékul atíiák: 

az ember szemének 

a csodálatos síinek kápdó gy irj' r t, 

az észnek 

i büicseségcl 

és szerelmet a szívnek... 

Ds ajándékul legfőképen ti !. pdlo'r, 

mert tiétek mindig az éleinek a 

nagyobb fele, az az élet, 

amit az öregek gonddal, bölcsen 

fiaik nik jóbiztonságra megépítettek. 

Lobogó tüzet is kapt ttok a: agyatokba, fiatalok, 

hogy ájult ésszel és friss erővel 

tetőt rakjatok minden műre, 

ami esik tetőig juthatott el apátok embert 

egye: éjével 

cs kezdjétek mellé a magatok müvét, 

uj műveket majd az uj fiataloknak... 

Erre adtak lobogó tűzet az istenek az agyaii .bál 

Tt azonban gyújtogattok e lobogó tűzzel, 

folgyujtiok törvényt, országot, istent... 

...Aztán a romákon, üszkök között, 

véitódákban rdszkrnycdiek a szörnyű bilid\ 

Ó serény ifjak...! 

Azt hiszitek, hogy egy élet 

hosrzabb, mint a Maeander folyása? 

Pici folyó az és én mondom néktek, lu.yy 

annyi folyási van csupán a 

forrásától a tengerig, hogy 

egyszer kél csak és egyszer száll le. a napja... 

Ez nr kezetek szorosra fogom 

ds menjünk, ifjak. 

Ohu'énu lássd'ok a Maeander vizét, 

aminek zajgása, ezer kanyarja, 

dőre folyása, utf'i, élete 

olyan bizony, 

mint az emberi sors...t 

...Nézzétek esak... , 

Egyenes vona'ban ott szalad le a gyrrmekratvk 

nagy hegyek és mgy erdőknek klfurakodolt 

ka'faiból a 

völgybe. 

Nem is hallja a mindenünnen 

utána suttogott *vigyázz«-oknt... 

l.ent is csak egy pillanatra torpan meg, mly 

lélegzetei-vizet mederbe gyűjt és 

máris rohan az első kanyar felé. 

Ijesztő kicsit derékba szögló partok közt futni, 

harsog Is a meder vize a sziklák között. 

De vad az ifjú, két kézzel töri a szirteket utján, 

dörögve löki a mederbe Is és 

álOmlik rajtuk, mégha eközben magasra dagasztjh 

is tajtékzó szinit... 

'Arn nem látja ettől a viaskodás tót, hogy 

uj kanyar fordul, 

ifit mögött aztán 

elfogynak a sziliek a partról és 

egyszer csak 

klmosolyog az ifja fölött a mosolygó ég. 

Szélesebb mederbe tágul a vtz most, hogy 

meglátja tükrén az Ég csodáját... 

és lasubb(t lest a folyása is ettől. 

Aztán feleszmél 

és rábabondzott égcsudilátdssal 

itt kezdi keresni igazi útját...! 

Jobbra kanyarog, majd botra ni apu', 

egyszer zajongva, másszor tág me:ivr>e", 

csöndes folyáséul 

és Ilyenkor mindig 
megmerít l 

hullámaiban a fent kéklő égitől* miminagyobb 
darabját... 

rts amikor aztán szögletre fordul a nap az égvi, 

déri szépen fehökany ír ját, hol  1  

rgt/szer esak — innét sziklák elé torpan és 

tieitten Idlia. • -

hogy dőre utján egyszer már megjárt utat jár 

megint... 

Leszorítja a part és közel is a tenger... 

Hát mélyült vizével itt — önmagába ömlik, 

önmagába ömlik, hogy ugy folyjon kicsit 

bölcs öregségben a tenger feló ós 

Szeged évek óta kiemelkedő sziget az ország 

gazdasági és kulturális életében és minden esz-

tendőben bátor kezdeményezésekkel bizonyítja 

életerejét és hivatottsdgdf. Ennek a hivatottságnak 

egyik je'entős tanúbizonysága az évről-évre meg-

rendezésre kerülő, immár 

lu ópai hirü Szegedi Ipart Vásár. 

Ju ilus 4-én tizedszer nyílnak meg a Szegedit 

Ifiari Vásár kapui és ez a jubi'cumi forduló al-

kalmat ad a kézinüiparosság mellett a hdziipar-

nak, az tparmilvészctnck és a népművészeinek is 

arra, hogy legszebb alkotásait méltó keretek kö-

zött mutassa be és 

az egyéni izlés szolgálatában 

iparkodjék ujabb és ujabb vásárlótömeget bizto-

sítani a maga számára. 

Bár még hosszú hetek választják el a Szegedi 

Ipari Vásárt a megnyitástól, már eddig is 

töOb, mint 300 kiállító jelentkezett a: 

összes ipari szakmák képviseletében 

cs az eddigi bejelentésekből látható, hogy a ju-

bileumi Szegedi Ipari Vásár anyaga változatos, 

pompás lesz. A háztartás, a lakás, a gazdaság, 

az iroda, a műhely, az üzlet és minden elkép-

zelhető területe az emberi életnek, 'etfiilegfele-

lőbb kiszolgálásban részesül a Szegedi Ipari Vá-

sáron, amely azt bizonyltja, hogy a magyar kéz-

müiparoscdg a dolgozó, a pihenni vágyó, a ké-

nyelmet szerető, a szépért és művésziért rajongó, 

a praktikusiágot kedvelő, a konzervatív, vagy 

modern iránynak hódoló ember mindennemű, igé-

nyét ki tudja elégíteni. Ennek a vásárnak kere-

tében nagyszerűen látható lesz, hogy kisiparo-

saink felkészülten várják a vevőket, a megren-

delőket. Olyan széleskörű tudással rendelkeznek, 

hogy teljesen fele l eyes a külfö'di áru iránit ér-

deklődés, mert mindazt, amit a külföld művé-

szileg elképzelni, technikailag megoldani képee, 

jobb kivitelben, megbízhatóbb áruban, olcsób-

ban és szebb megvalósításban kapható a magyar 

kisiparos műhelyében, 

A jubiláris Szegedi Ipari Vásárt a vezetőség 

abban az irányban kívánja megrendezni, hogy 

egyben 

felfedező vásár 

is legyen, amelyen végérvényesen sz rztné fJfedez-

tet ni a vásárlóközönséggel a művészileg felké-

szült kézmiliparosságo', a háziiparosokat, az ipar-

művészeket és azokat, akik az évezredes népmű-

vészetet megmentették a mai kor számára, 

A Szegedi Ipari Vásár rendkívüli jelentőségét 

felismerte a kormányzat, do elismerte a Buda-

pesti Nemzetközi Vásár vezetősége is, amikor a 

vásárok igazgatóinak Budapesten nemrégiben tar-

tott értekezletén leszögezték, hogy a Szegedi 

Ipari Vásár különálló jellegével cgffpdülMó. 

A kereskedelemügyi miniszter a Szegedi Ipari 

Vá ár bel- és külföldi látogatói számára. 

fé'.d u utalási kedvezményt 

engedélyezett. A kodvcemény junius 1-töl 12-ig 

érvényes a Szegedre utazásra, a visszautazásra 

junius 4 -H-ig. Ugyanezen idő alatt féláru uta-

...elvesszen benne az este végén... 

Hát ez a ml életünk képe, barátim. i 

Olyan, mint a Maeander vize az á.slal partok liözl. 

Rövid kis folyó ós annyi élete van csak, hogy 

egyszer száll fel ós egyszer nyugszik a iv/pja... 

zási kedvezmény é.vényös a tiszai és dunai hajó* 

kon, a Máv. vonalain kivül az összes többi vasút* 

vonalakon és utazási kedvezményben részesülnek 

az utasok a MAVAUT autóbuszokon is. 

A kereskedelemügyi miniszter 
A 

filléres vonatokat 

is engedélyezett a vásárra és mcgciagcdtc, hogy 

a vásárra kerülő árukat 50 százalékos fuvardíj* 

kedvezménnyel szállítsák. 

A külügyminiszter kétharmados 
\ 

vizumdijkedvezmenyt 

engedélyezett és külföldi vonatkozásban is lépések 

történtek utazási kedvezmények érd kében. 

Különösen 

Jugoszláviával 

folynak fontos tárgyalások, amelyek során remél* 

hető, hogy a jugoszláv vasutak vezérigazgatósága 

az idén is megadja az 50 százalékos utazási kedvez* 

ményt és a jubliáris vásárra az eddiginél Is na* 

gyobb számú jugoszláv látogatókat remélnek. 

A Szegedi Ipari Vásár vezetőségének szervező 

munkája a rendelkezésre álló s/ük anyagi koretek 

miatt nem abban a mértékben valósul meg, inlnt 

azt szeretnék, de igy is kiterjed mindem magyar 

városra, községre és a külföldre is. A vásár veze-

tősége meghívta a jubiláris vásárra az összes 

magyar gazdasági érdekképviseleti szerveket, va* 

lamint valamennyi külföldi kézműipari szervezet 

vezetőségét. A Szegedi Ipari Vásárnak belföldön 

közel 200 tb. képviselete, külföldön körülbelül 20 

képviselete működik. Ezenkívül Budapesten külön 

irodája van a vásárnak és az összes menetjegy* 

irodák is a vásár szolgálatában igen eredményes! 

működést fejtenek ki. 

Húsvétra kerültek forgalomba a vásár Ízléses 

levélzáró cimkéi, az ünnepek után megjelennek a 

plakátjai, már hetek óta a szegedi posta a Sze-

gedi Ipari Vásár fe'.ülbélyegzö készülékeit hasz-

nálja és eddig több, mint tízezer levéltájékoztatót 

küldött szét a vásár vezetősége az érdeklődőknek, 

A jubiláris vásárra való tekintettel az Ipar-

testületek Országos Központja 

országos ipartestületi elnöki értekezletet 

hívott Össze Szegedre, ezemkivül több, mint 50 

különböző országos összejövetel, nagygyűlés, 

kongresszus, iskolai találkozó rendezése van terv-

bevéve az ipari vásár idejére. Különösen a pün-

kösdi ünnepek programja rendkívüli zsúfolt, de 

nagy forgalom mutatkozik a vásár egész ideje 

alatt, főleg pedig a vásárzáró vasárnapon, ami-

korára mintegy tíz filléres vonat van programba 

véve. 

A vásár jelentőségét már évek óta felismerte 

és sikerét nagymértekben mozdítja c'ő 

a Rádió 

igazgatósága, amely a vásár vezetőségének kérel-

mére programba vette, hogy 

fielgszini közvetítést ad a vásár iir.iv 

péltjes megnyitásáról  1  

és a májusi programba beillesztette egy előadás 

tartását a jubiláris Szegedi Ipari Vásár jelentő-

ségéről. 

Rekord anyag, 
nagy program a jubiláris 

Szegedi Ipari Vásáron 


