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SZEGEDI ÜNNEPI HETEK 

Megkezdődött a III. Ipari 
Tudományos Konferencia 

Tegnap estig 

Negyvenezer látogató a vásárban 
Végre ismét nyári az idöjá- * dott a Délmagyurorszag mun- Majolikagyár és a szegedi 

rás Szegeden, s ez a vásár- katársának kérdéseire. szalámigyár, valamint a pap-
ban ís érezteti hatását. A — Nem láttam a teljes vá- rikaíeldolgozó vállalat klállí-
forgalom nem csökkent, leg- ' sart, csak amit egy gyors sé- tása tetszett a legjobban, 
nap, szerdán este 9-ig már tán megszemlélhettem. Ter- ' 
több mint 10 ezren tekintet- mészetesen hosszabb időt is A vásáron több gyár, ktsz 
ték meg a Szegedi Ipari Va- tölthettem volna a gazdag szeretné közelebbről is meg-
sárt. kirakatok előtt, hiszen a Sze- Ismerni a közönség vélemé-

Feltűnően sok budapesti gedi Ipari Vásár hagyomá- nyét. Az Autofém Budapesti 
rin lrnurvoi MirnlVlrtT lYlQt'ian tYlncI ia í i i TCTSV ruilrlí i i i l A K á r á s z utcai 

Tegnap délelőtt 9 órakor, a városi tanácsháza nagy-
termében — a Szegedi Ünnepi Hetek immár hagyo-
mányossá vált rendezvényeként — elkezdődött a III. 
Ipari Tudományos Konferencia. A rendező szervek — 
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége 
Csongrád megyei szervezete, városi tanács vb, Idegen-
forgalmi Hivatal — nevében dr. Erdélyi Ferenc, az 
MTESZ Csongrád megyei t i tkára köszöntötte a konfe-
rencia résztvevőit. Az ünnepélyes megnyitón jelen vol-
tak a megyei és városi pártbizottság s a városi tanács 
képviselői, köztük Sipos Géza, az MSZMP Szeged váro-
si bizottságának első titkára is. 

ting a vállalat üzletpoliti-
kájának része, azoknak a 
módszereknek az összessége, 
amelyek a vállalatnak a 
piacon való leghatékonyabb 
működését segítik. Dr. Ho-
vényi Gábor, az Országos 
Vezetőképző Központ osz-
tályvezetője tartott előadást 
erről a témáról „A marke-
tingtevékenység elemei és 
rendszere, a vállalati mar-

és vidéki szakember keresi nyálhoz mérten most is ú j 
lel a pavilonokat. Tegnap árukkal szolgált. Az a véle-
több országos nagyvállalat ményem, hogy más vidéki 
képviselője és kereskedelmi 
szakembere tárgyalt az új 
üzletkötésekről. Többek közt 
Szegeden jár t Vég László, a 
Pamutnyomóipari Vállalat 
vezérigazgatója is. A délutá-

Ktsz például a Kárúsí utcai 
villamossági boltban a Ma-
gyar Édesipari Vállalattal 
közösen tart ingyenes kósto-
lót, Illetve mutatju be min-

ketingpolitika és -stratégia" 
lapítás: a vállalatoknál cél- címmel. Többek közt ismer-
szerű létrehozni olyan önál-
ló piackutatási osztályt és 
csoportot, amely képes az műszaki-gazdasági tényező-
információk beszerzésére, k e ( , 

tette a marketingszemléletet 
és -magatartást kialakító 

A konferencia előkészíté-
sében — témaválasztásában 
ezúttal is az időszerű fel-
adatokhoz alkalmazkodtak a 
szervezők. Ez a találkozó a 
piackutatás, a marketing, a feldolgozására és hasznosítá- B L „ I 
reklám és a propaganda té- sára (az utóbbiakra külö- a z ipari vásár megtekintése 
makörének tudományos szin- nősen nagy szükség van, v o i t a résztvevők programja, 
tű feldolgozását tűzte ki cé- ugyanis sokszor elmarad a e s t e pedig a szabadtéri já-

A piaci kereslethez va- meglevő anyagok szisztéma- t é k o k előadását nézték meg. 
Ma délelőtt dr. Obláth 

Az előadások után délután 

• luL 
ló rugalmas alkalmazkodás, tikus értékelése). Kisebb _ 
a vállalati piackutatás .,fel- szervezetekben az értékesíté- Györgynek, a HUNGARO-
sőbb osztályba lépése" fon- si osztály részeként is dol- TÉX ^vezérigazgatójának elő-
tos népgazdasági érdek mind józhatnak a piackutatók, adásával folytatódik a ren-
hazai, mind pedig külföldi Fő, hogy jó prognózist tud-
viszonylatban. Ezért tűzték janak adni a vállalati dön-

vásárokkal szemben az a 
legfőbb előnye és erénye, 
hogy jól Illeszkedik a város, den egyes érdeklődőnek ká-
az ünnepi hetek hangulata- véfőző típusait. Ezen a nép-
ba és határozott profilja ala- szerű bemutatón mindig so-
kul ki. Elsősorban a tartós kan várakoznak. A legna-

ni órákban tárgyalásai befe- fogyasztási cikkek, közszük- gyobb közönségsikert az, 
jeztével dr. Komócsin Mi- ségleti cikkek bemutató fó- Orient Mokka nevű újdonság 
hálynak, az MSZMP Csöng- ruma, amelyet jól egészít ki aratta. 
rád megyei bizottsága titka- a helyi ipar jellegzetes fel- A Minőségi Cipőgyár sza-
rának társáságában Faluvégi vonulása. További érdem a vazással, illetve közvéle-
Lajos pénzügy min iszter-he- szegedi vásár javára, hogy a ménykutató cédulákkal pró-
lyettes is megtekintette a vá- kiállított anyag célszerű b á l J a m e R l s m e r n l iá t ogatÓi-
sar nehany pavilonjat. rendben sorakozik. Nekem J .. . 

Faluvégi Lajos a látottak- elsősorban a Hódmezővásár- n a k veiemenyet. 
ról érdekes véleményt mon- helyi Divatkötöttárugyár, a M. I. 

Import - deviza nélkül 
KONSUM EX-kiren deltség Szegeden 

dezvénysorozat. Címe: A 
termelő vállalatok és ]<ül-

a konferencia napirendjere tésekhez. Rangosabbnak- kereskedelmi vállalatok gaz-
dasági és elszámolási kap-
csolata. Korreferátumot 
mond dr. Megyeri Endre 
tanszékvezető egyetemi ta-
nár, a Marx Károly Közgaz-

ezt a témát, s vele kapcso- fcmtosabbnak kellene ma 
latban az értékesítés haté- már tekinteni ezt a tevé-
konyságát segítő marketing- kenységet, nem szabad csak 
módszerek elemzését. 

Dr. Szabó László, az Or-
a ráfordított összeget kalku-
lálni. Hiszen a piackutatás 

szágos Piackutató' Intézet anyagi hasznot is hoz, piaci daságtudományi Egyetem 
igazgatója tartotta az első stabilitást eredményez, segit ipari karának dékánja. A 

a piackutatás ak- elkerülni a veszteséges ter- Magyar 
A nagy- melést. A nehezebb, átfo-

előadást 
tuális kérdéseiről. 
számú hallgatóság sok érté- j? ó b b ProMémák megoldásá-
kes, hasznosítható informá-
ciót kapott az előadásból. 

Néhány tanulságos megál-

Külkereskedelmi 
Bank vezérigazgatója. dr. 
Salusinszky István A Kül-

ban a vállalatok számíthat- kereskedelmi Bank tapasz-
nak az Országos Piackutató 
Intézetre is. 

Mint ismeretes, a marké-

Menelaosz - civilben 
Ügy kerestük fel, mint a 

Trójai nők című tragédia 
egyik főszereplőjét, mégsem 
kezdhetjük mindjár t ennél az 
alakításnál. De bemutatni 
sem szükséges Benkő Gyula 
kiváló művészt, bármily ré-
gen is járt Szegeden, hiszen a 
film, a televízió és a rádió 
jóvoltából gyakran látott-
hallott jó ismerősünk. 

— A tömegkommunikációs 
eszközök áldásos hatása — 
mondjá a művész, majd né-
mi rezignációval folytatja: — 
Persze ugyanezek a csodák 
kényszerítik a színészt az 
emberfeletti hajszára. De mit 
mondjunk? A színész két 
esetben szokott panaszkodni: 
ha túl sok a dolga, vagy ha 
nincs dolga. Azt hiszem, még 
mindig az előbbi a kelleme-
sebb. 

— A filmmel kezdtük a 
felsorolást, beszéljünk hát 
előbb erről. Szívesen játszik . " saT. 
filmszerepet? színház. Semmi nem 

A Mérey utcai iskola kiál-
lító intézménnyé változtatott 
épületének első emeletén ott 
a fölírat: KONSUMEX tár-
gyalóhelyiség. A név egy 
külkereskedelmi vállalaté, 
amely eddig sem volt isme-
retlen Szegeden. Hiszen töb-
bek közt a jugoszláv határ-
menti kereskedelem jelentős 
részét ez a vállalat koordi-
nálja és bonyolítja le. 

A kirendeltség 
Eddig a FÜSZÉRT-tel kép-

viseltették magukat a város-
ban, az ipari vásár megnyi-
tása óta azonban már dol-
gozik szegedi kirendeltségük 
is. Egyelőre még az iskola 
egyik tantermében. De re-
mélhetőleg hamarosan elké-
szül ú j helyiségük, a Hor-

.. „,.., . , . váth Mihály utcai KISZÖV-gyon orülok a sikereinek. Az s z é k h á z b a n 
igazsághoz tartozik azonban, A k i r e n c j e l t ség létrehozá-

talatai az ú j gazdaságirányí-
tási rendszerben címmel tart 
előadást. 

hogy nem örültem túlságo-
san, amikor érettségi után 
beavatott a titkába. Azt 
mondtam: nem gátolom meg, 
de segíteni sem fogok. Hogy 
mégis felvettéki a főiskolára, 
majd sikeresen diplomázott 
ós tisztességes sikerrel el is 

sának szükségességét talán 
leginkább az adatok igazol-
ják. A jugoszláv partnerek-
kel folytatott árucsere tavaly 
óta megkétszereződött, 1968-
hoz viszonyítva az ötszörö-
sére emelkedett. A növeke-
dés üteme ugyan várhatóan 

indult a palyan? Mindenért a r ó n y o s a n csökkenni fog, de 
maga dolgozott meg. Akkor fl n a g y s á g r e n d e k megkíván-
pedig nyilván színpadon a j á k a ' h e i m í n i jelenlétet. 
h e l y e . . . Ak i rende l t ség létréhozá-

- És az apa? Mire készül s á n a k a c é l j a v o l t a k é p p e n 
m o s t ? , közelebb kerülni a piachoz, 

— Egy eszt író haromsze- m e g i s m e r n i az igényéket és 
replos, erdekes darabjat pro- a l e h e tőségeket . A kirendelt-

országokkal egyaránt. A kül-
kereskedelem más formáitól 
abban különbözik, hogy el-
lentételek függvénye. Tehét 
a magyar fél áruval egyen-
líti ki a külföldről, például 
Jugoszláviából behozott cik-
kek értékét. E kereskedelmi 
forma egyik legfontosabb 
előnye az. hogy mentes a 
devizagondoktól. 

Az árucsere lebonyolításá-
ban a koordinálás mellett — 
ahhoz is kapcsolódva — más 
feladatai Is vannak a kiren-
deltségnek. Jelenlétükkel 
megismerik az adoft terület 
exportfeleslegét, közvetlenül 
tudják meg, mit ajánlhatnak 
fel külföldi partnereiknek. 

A jelenlét szükségességét 
ismerték fel a megye és vá-
ros vezetői szervei, amikor 
kezdeményezték a kirendelt-
ség megalakítását. 

A kirendeltség legfonto-
sabb célja az. hogy segítse a 
területén levő vállalatok ex-
portját a szocialista árucse-
rében és a határmenti for-
galomban. Jelenleg elsősor-
ban jugoszláv viszonylatban. 
Később azonban szeretnék 
kiterjeszteni tevékenységüket 
a román határmenti árucse-
réig. Mindezzel ú jabb pia-
cokat szereznek a területü-
kön, azaz Dél-Magyarorszá-
gon levő vállalatoknak és 
fontos cikkekkel bővítik a 
kapható áruk listáját. Szer-

ződéseket kötnek a területi 
partnerekkel és a külföldi 
üzletkötéseket a vállalat 
koordinációjával bonyolítják 
le. 

Vásárlók 
és szakemberek 

Vitathatatlanul hasznos a 
határmenti forgalom, a kül-
kereskedelem e speciális tí-
pusónak fejlesztése. Előnyeit 
ml vásárlók is tapasztalhat-
juk. És úgy látszik, nem-
csak nekünk jó. Hiszen a ki-
rendeltség egyelőre nagyon 
is ideiglenes helyiségében, a 
tanteremben egymást vált-
ják a tárgyaló szakemberek, 
vállalati vezetők. Nemcsak 
Szegedről, Csongrád megyé-
ből jönnek Ide, hanem más 
megyékből, sőt a Dunántúl-
ról is. E lehetőség következ-
tében tehát nemcsak a vá-
sárlók találnak több és vál-
tozatosabb áruválasztékot a 
boltokban, de a gazdasági 
vezetés ls találhat ú j piaco-
kat. Kétségtelenül hasznos 
ez a külkereskedelmi forma 
abból a szempontból is, 
hogy közelebb hozza egy-
máshoz az egymás mellett 
élő és sok tekintetben egy-
másra utalt, gazdasági szer-
kezetükben egymást jól ki-
egészíteni képes országokat. 

Szávay István 

— Igen. Ennek legfőbb bi-

lőttem hozzá az ezüstérmes 
bikát! 

— Mindenekfölött azon-
ban ... 

a színház! Az élő 
ölheti 

meg. Kerülhet időnként vál-
ságba, de hiába kongatják a 

zonyítéka, hogy 1938 óta (ek- vészharangot: a színház örök 
kor játszottam az elsőt), életű. Mindig képes megúju-
mintegy száz magyar film- lásra. Én éppen ennek egyik 
ben szerepeltem. A legked- jelét látom a szegedi szabad-
vesebbek? A Jókai-film — téri előadásokban. Az ókori 
Szegény gazdagok — és a és középkori előadások is az 
közelmúltban felújított Disz- utcán, téren zajlottak. Idő-
magyar. Amekkora öröm, közben a színház nagyon be-
hogy láthatja az ember egy- szorult a falak közé. Most 
kori önmagát, ugyanakkora új ra kifelé törekszik, na-
szomorúság látni," mennyire gyobb teret kíván, 
elszaladt az idő. — Milyen gondot okoz Me-

nelaosz alakja? 
— Folytassuk a televízió- _ A probléma elsősorban 

vall A Századunk sorozat... a z emlegetett térből ered. 
— Folytatódik. Fél éve Kőszínházban ugyanis ját-

tartanak az előkészületek, szottam már. Mégsem ültet-
Magam is tanulmányozom a hetem át változtatás nélkül 
felettébb izgalmas levéltári a Dóm téri színpadra, mert 
anyagot, sok-sok dokumen- itt minden szónak, gesztus-
tumot, minthogy csupán la- nak, mozdulatnak másféle je-
za szöveget kapok az egyes Ientése van Hogyan kell? 
„órák" előtt, tehát félig sza- Ezen töprengek, ezen dolgo-
badon kell előadnom. Ebből zom, hogy a premierre ért-
fakad az izgalma, s ezért sem és érezzem, 
szeretem. Némiképp rokon- — Talán nem tartja tolá-
sáéban ál) ritkán gyakorolt, kodó kíváncsiságnak, ha N az 
nagy hobbymmal, a vada- egyre szebb sikereket arató 
szattal. . Mert az a nagv fiúról kérdezzük, hiszen 
hobby, Hogy dicsekedjek: a Benkő Péter eredményeire 
vadászati kiállításra készítet- az apa is büszke lehet. 
tem egy rövidfilmet, magam — Büszke is vagyok, s na-

béljuk hamarosan a Pesti 
Színházban. Két férfi a drá-
ma két fő alakja. Darvas 
Ivánnal játsszuk ezt a két 
figurát. Izgat, sokat várok 
tőle. 

— És ha jövőre, vagy más-
kor újra hívnák Szegedre? 

— Nem jó, ha az ember a 
szabadságát is a színháznak 
áldozza. Mégis azt mondom: 
szívesen jönnék. Nagy tisz-
tesség és jó játék! 

A. F . 

ség a KONSUMEX teljes 
profilját képviseli Szegeden, 
amelyben helyzeténél fogva 
különös súlyt kap a határ-
menti árucsere. 

Határmenti 
árucsere 

Fő feladata a választék-
bővítés, szocialista és tőkés 

Boszorkány és társai 
Szegedi emléktárgyat sze- „kiált 

retnék venni — fordulok a tesség. 
rám" helyi jellegze-
hát érdeklődöm. Sze-

város legnagyobb áruháza- ged feliratú fablcskak, hor-
nak elárusítónőjéhez. Zavar- dók, műanyag emblémák la-
ian néz végig a polcokon. 
Néhány jellegtelen ajándék-

pulnak egy fiókban. 
— Mást nem tud mutat-

ta rgy közül leemel egy fej- ni? — kérdezem. 

Aranylemezes 
Metró-koncert 

bői és vattaszerű „talapzat 
ból" álló juhásznak neve-
zett figurát, 
nyolc forint. 

És előkerül 
boszorkánynak 

Ara negyven- rongyból készült és rongy-
Valahogy a ba öltöztetett vendégrivoga-

egy szegedi 
álcázott, 

figura és a varos nem idé- tó. Pillanatok alatt az Ös-
zik fel bennem egymást, kóla utcában termettem. A 
gondolom, és félretolom, rendkívül ízlésesen beren-
Hamarosan mellé kerül egy dezett üzletben önmagukat 
pipa is. 

Valami kifejezetten szege-
kínálták az ajándék- és 
emléktárgyak. Itt volt ha-

Virágcsókrokkal várták 
Szegeden, a Szabadság Film-
színház előtt, szerdán délben 
a rajongók Zoránékat és 
Zalatnay Saroltát. A Metró 
háromhetes koncerttúrnén 
haknizik a Balatonon. Köz-
ben nagylemezük egyik nap-
ról a másikra, az Omegások 
„Trombitás Frédi"-je után, 
másodikként befutott az 
aranylemezesek közé. Már 
csak az ünnepélyes átadás 
helye volt bizonytalan, ami-
kor a népszerű beategyüt-
tes Szegedet jelölte meg. ' 

Aztán pillanatok alatt új-

di kellene — mondom. Fel- mutartó, fém- és müanyag-
csillan a kislány szeme és plakett, matricaváza és sok 
kapok egy mackót. Hungary más kedves emléktárgy. 

mindegyiken utalás szegedi 
eredetére. A képeslapok mel-
lett megtalálhatók a színes 

dobozok 

jászületlek és berobbantak 
a színpadra. Erdős Pétertől, feliratú könyvecskével a 
a Magyar Hanglemezgyártó nyakában. Megnézem a ké-
Vállalat sajtófőnökétől, a péket. Budapest, Nagykani-
fiatalok vastapsa mellett, át- zsa s tb . . . mellett szegedi is diákat tartalmazó 
vették az aranycímkével el- van közöttük. is 
látott LP-lemezt. — A maci egyébként ber-

Metróék legújabb nagyié- linl — ajánl ja büszkén a 
meze már elkészült „Egy es- portékát az elárusítónő, 
te a Metró Klubban" cím-
mel. Külön érdekessége az a vendégek? 
új LP-nek, hogy a felvéte- _ A szeged feliratú tű-
lek saját felszerelésükkel, a tartöt és kanalat 
klubjukban berendezett házi most egyik sincs 
stúdióban készültek. Ebből „„ . . . . ' , 
a válogatásból is el játszót- S z e " e d központjának a ján-
tak négy számot, tomboló dékboltjaban nézelődöm to-
sikerrel. vább. Egyik polcról sem 

A szabadtéri színpad 
szomszédságában felállított 
pavilon ellátása viszont el-

Mit keresnek leginkább szomorítóan szegényes. A 
rézgyűrűkön, hordócskákon. 
..díszes" bicskákon kívül 
1969. jelzésű szabadtéri em-
lékplakettel ls találkoztam. 
A példán felbuzdulva talán 
pénzt lehetne csinálni az elő-
ző éves naptárakból, is?! 

Ch. A. 

Sdjnos. 


