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VscÓf l i an o e t o zárta kapuit a jubi-
Tdodllldp CdlC leumi, 25. Szegedi 

Ipari Vásár Az idei vásár — egészében 
— nagy sikernek könyvelhető el. Nehéz 
körülmények között történt előkészítése, 
hiszen a megnyitás előtt néhány héttel 
még a Tisza árhullámai veszélyeztették 
Szegedet. A. vásár szervezését irányító sze-
gedi párt- és tanácsi vezetek és a kiállító 
helyi vállalatok vezetőinek fő gondja a 
gátak védelme volt. Mégis, a látogatók 
és a kiálliiók számát tekintve, az utóbbi 
évek legsikeresebb vására volt Mint is-
meretes 75 ezren tekinteiték meg a 111 
magyar és 72 jugoszláv kiállító termékeit. 
A kiállítási terület is ebben az évben volt 
a legnagyobb méretű. 

Az ez évi vásár egyéb szempontból is 
fejlődést jelent. Mind határozottabban ki-
rajzolódik arculata, mely jövőjének meg-
alapozása szempontjából is jelentós. A vá-
sár mindinkább a fogyasztási cikkek se-
regszemléjévé válik. Erősödik a valódi vá-
sárjelleg is. Ez kifejeződik abban, hogy 
mind több üzletet kötnek és a kiállított 
termékek mind nagyobb részét meg is le-
het vásárolni a helyszínen, vagy a szegedi 
boltokban. Mutat ja a vásárjelleget az is, 
hogy több külkereskedelmi vállalat tart 
fenn irodát a vásár területén. Egyes orszá-
gos nagyvállalatok, mint például a Video-
ton. erre az időszakra rögzítik a nagyke-
reskedelmi vállalatokkal a következő évi 
szerződések megkötését. Az üzletkötések 
sorábói különösen kiemelkedik a jugoszláv 
kiállítókkal kötött megállapodás, mely kö-
rülbelül egymillió dollár kishatáriorgalir.i 
árucserére szól. 

fgv lényegében eldől a vita. hogy ez a 
szegedi rendezvény ipari kiállítás-e csal:, 
vagy pedig a szó igazi értelmében vett 
vásár. Ez a tradíciókhoz való visszatérést 
is jelenti, hiszen a Szegedi Ipari Vasár u 
felszabadulás előtt tényleges vásárként 
indult, ahol a kisiparosok nemcsak bemu-
tattak, hanem árusították is termékeiket. 
A felszabadulás utáni időszakban is lé-
nyegében így szerveződött új já a vasár, a 
kisipar mellett megjelenve a helyiipar, 
majd az állami nagyipar is. Ez a fejlő-
dés növeli a vásár vonzerejét és lényegé-
ben ez adja rangját, értékét. Így válik 
mindinkább kívánatossá a vállalatok és az 
érdeklődök számára is a vásáron való 
részvétel, akár kiállítóként, akár megte-
kintöként, illetve vásárlóként. A vállala-
tok érdekeltsége nő. mert nemcsak bemu-
ta that ják termékeiket, hanem azok hatá-
sát is mérhetik a látogatók érdeklóoésén 
és a megmutatkozó vásárlói igényeken ke-
resztül. A vállalatok az ú j termekek be-
mutatásával olyan propagandalehetőség-
hez jutnak, amelyet más úton csak több-
szörös költséggel és hosszan tartó reklám-
tevékenységgel tudnának elérni. A bemu-
tatott árukat a nagyközönség megismerve, 
keresi, és ezáltal eleve rászorítja a keres-
kedelmet az adott árucikk forgalmazására, 
annak a bizonytalankodásnak a leküzdé-
sére, ami a kereskedelemben minden ú j 
cikk iránt megmutatkozik. Azért is jó ez, 
mert nem a kereskedelem dönti el egy ü j 
termékkel kapcsolatban, hogy kell-e az 
a fogyasztónak, vagy sem. hanem maga a 
fogyasztó és így nincs bizonytalansagban 
a kereskedelem sem, az adott termék ér-
tékesítési lehetőségeit illetően. 

A vásár arculata ggft 
Szembetűnő, hogy évről évre csökken a 
kiállító kisiparosok szama, holott valami-
kor ez a vásár kizárólag az övéké volt. 
Bár ez a számszerű változás kifejezi a 
nagyipar és a kisipar megváltozott lehető-
ségeit. különösen az ú j mechanizmus kö-
rülményei között, mégsem volna helyes a 
fontos kiegészülő szerepet játszó kisipar 
kiszorulása a vásárról. Eltolódás van a 
kiállítók összetételében a helyi — szege-
di. illetve megyei — és más területről 
érkező kiállítók aranyát illetően. Amíg 
két évvel ezelőtt 5P Csongrád megyei és 
38 más területről való kiállító volt, ez év-
ben 50 Csongrád megyei és 133 más terü-
letről érkezett. Ebben tükröződik az a kö-
rülmény is. hogy helyi, lokális jellegű ren-
dezvényből mind inkább regionális, de bi-
zonyos mértékig országos jellegű rendez-
vénnyé válik. Sőt nemzetközi szín is meg-
jelenik azáltal, hogy évről évre növekszik 
a jugoszláv kiállítók száma. 10H",-ban 
még csak Szeged testvérvárosából. Sza-
badkáról érkezett néhány kiállító. 1969-
ben már 22 jugoszláv kiállító volt. Sza-
badkán kívül a vajdaság különböző terü-
letéről. Ez évben 72 kiállító. Jugoszlávia 
különböző területeiről. 

A szegedi vásár népszerűségére jellem-
ző, hogy az elmúlt évben a pécsiek kö-
vették a szegedi példát, és rendeztek ha-
sonló szinvonaiú vásárt. Ez évben a 25. 
szegedi és a 2. pécsi ipari vásár mellett 
már Győr. Miskolc. Zalaegerszeg, Szek-
szárd és Kecskemét is rendezett, illetve 
rendez ipari vásárt, vagy kiállítást. A vi-
déki vásárok számának növekedése miatt 
tapasztalható némi idegesség különböző 
körökben, és vitatják ezek létjogosultsá-
gát általában. Egyesek az állami pénz po-
csékolását. a Budapesti Nemzetközi és 
(5szi Vásárral való szükségtelen konkur-
rálást látnak benne. 

Az ú j mechanizmus körülményei kö-
zött, mint a tapasztalatok mutat ják, nem 
kell félni a vidéki vásároktól. A vállalatok 
megnézik, hova teszik pénzüket. Egyetlen 
vállalat sem fog ott kiállítani, ahol nem 
találja meg számítását. 

Auidpifi vácárnlf létjogosultsága a VIUGIU VdadlUK budapesti vásárok 
mellett mindenképpen megvan. A buda-
pesti vásárokon ugyanis a vállalatok zöme 
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nem önálló arculattal jelenik meg, hanem 
például a magyar élelmiszeripar nagy ki-
állításán belül egy-két termékevei. A vi-
déki vásárokon a vállalatok szinte teljes 
termékválasztékukat önálló arculattal a 
közönség elé vihetik! Jó ez a vailalutnak, 
mert így ismertté teheti termékeit, és jó a 
közönségnek, mert tudja, hogy miben vá-
logathat, mit kérhet számon a kereskede-
lemtől. És sajnos, erre a számonkérésre 
napjainkban még nagy szükség van. A 
vizsgálatok tapasztalatai ugyanis mutat-
jak. hogy a kereskedelemben „hiánycik-
ként" jelentkező áruféleség többsége 
megtalálható vagy a nagykereskedelem, 
vagy méginkább az iparvállalatok raktá-
raiban. Nem véletlen, hogy maga a bel-
kereskedelmi miniszter elvtárs jelentette 
ki a pécsi ipari vásár megtekintése után, 
hogy legalább 100 olyan árucikket látott, 
amelyet eddig ő nem ismert. 

A budapesti vásárokon a kisebb válla-
latok túlnyomó többsége nemigen juthat 
szóhoz. Sokszor nincs is bátorsága, hogy 
kiállítóként jelentkezzék. Egy vidéki vá-
sáron azonban ezt nagyobb rizikó nélkül 
megteheti, kiállítási tapasztalatokat szerez 
és így később a nagy vásárok eredményes 
részvevőjévé válhat. 

A budapesti vásárokat a magyar közön-
ség viszonylag kis hányada tekinti meg. 
A vidéki vásárokat ezerszámra nézik meg 
olyanok is. akik életükben talán nem is 
jártak még Budapesten. így tényleg a szé-
les vásárlóközönség ismerkedik meg f-z 
ipari termékekkel, és ennek több szem-
pontból is haszna van. Egyrészt igényes-
ségre neveli a vásárlókat, másrészt a vá-
sárlók megtudják, hogy tulajdonképoen 
mire is kepes a magvar ipar és mindjár t 
csökken a küiíölói áruk nagy mítosza, és 
egy kicsit erősödik a jól felfogott nemzeti 
büszkeség érzése is. Nem egy. gyakran vi-
lágot járó szegedi értelmiségtől hallottam, 
hogy egyes, a szegedi ipari vásáron látott 
termékekkel ő Párizsban, vagy London-
ban találkozott, és azt hitte, hogv az a 
francia, vagy az angol ipar terméke, és 
hogy ilyesmire a mi iparunk nem is ké-
pes. Akármilyen oldalról is vizsgáljuk te-
hát a vidéki vásárok kérdését, minden-
képpen azt kell megállapítanunk, hogy 
ezek megrendezése helyes, létjogosultsá-
guk van. 

szegedi vásár S JS 
félve tekint a szaporodó vidéki vásárokra. 
Nem kell azonban félteni a szegedi vá-
sárt, hiszen olyan speciális adottságai 
vannak, amelyek némi előnyt biztosítanak 
a többi vásárral szemben számára. (Per-
sze ügyelni kell, hogy ez az előny el ne 
vesszen, sőt, gyarapodjék!) A vidéki vá-
sárok közül a szegedi tekint vissza a leg-
jelentősebb tradícióra. A vásár jó bázisát 
jelenti, hogy arculata egyezik a terület 
ipari arculatával. A belső idegenforgalom 
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növekvő méretei és a városon átvezető 
európai 5-ös és Románia felé vivő 43-as 
útvonal növekvő külföldi turistaforgalma 
szintén előnyöket biztosit száméra. Nem-
zetközi jellegének erősítésére pedig lehe-
tőséget ad egyreszt a terület fekvése, Ju-
goszlávia és Románia közelsége, másrészt 
Szeged, Csongrád megye és a többi kör-
nyező város fejlődő testvérvárosi és egyéb 
nemzetközi kapcsolatai. Egyszóval, nem-
csak gazdag múltja és értékes jelene, ha-
nem biztató jövője is van a szegerii va-
sárnak. De ezt a jövőt még meg kell ala-
pozni. 

A vásár jövője, továbbfejlődése szem-
pontjából az idei rendezvény pozitív ta-
pasztalatai mellett néhány egyéb tanulsá-
got is figyelembe kell venni és mérlegelés 
tárgyává kell tenni A vásár kinőtt már 
abból, hogy a Szegedi Szabadtéri Játékok 
kiegészítő rendezvénye legyen A vásár 
ma már nem egy, az ünnepi program mű-
sorában. a többi Közúti. önál ló létre jogo-
sult. Ehhez azonban szükséges, hogv a vá-
sár önálló szervezetet és vezetést is kap-
jon. Ne a Szegedi Idegenforgalmi Hivatal 
egy-két előadójának félkézzel (nem is 
mindig a jobbik félkézzel) szervezett ren-
dezvénye legyen, önál ló szervezetre van 
szükség. melyhez az anyagi teltételek 
megteremthetők a belépődíjakból, .a válla-
latok befizetéseiből és a vásári kiadvá-
nyoknak a vásár rendezői által való ki-
adása révén biztosított bevételeiből, ö n -
álló szervezettel messze jobb slkökészitő 
munkát lehet végezni. Az alaposabb szer-
vező munka mellett jobb partneri kap-
csolat alakulhat ki a kiállítókkal és nem 
történik meg évről évre az egyes kiállí-
tók távolmaradása, vagy a bizonytalan 
rendezés miatt tekintélyes zsűritagok le-
mondása. 

A vásár nagyobb látogatottságának a 
lehetősége is fennáll. 1959-ben több mint 
százezer — tehát az ez évinél 25 ezerrel 
több — látogatója volt a vásárnak. Több 
évvel ezelőtt a KPM illetékes vezetőivel 
történt megállapodás alapján a 33 szá-
zalékos vasúti kedvezmény érvényes volt 
a vásár látogatóira is. s ez messzemenően 
ki is volt használva. Nem véletlen, hogy 
az induló győri vásár már az első évben 
élt ezzel a lehetőséggel. 

Auácár inuíiip szempontjából alap-Vúadl |UYU|C vető a profil még 
határozottabb alakítása. A fogyasztási 
cikk fogalmat a vásár esetében persze bő-
ven kell értelmezni. Ebbe beletartozik a 
HÓDGÉP univerzális kerti traktora, a 
hétvégi házak, különböző lakóházelemek 
és számos egyéb olyan tartós fogyasztási 
cikk, amely a terminológia szerint eset-
leg termelőeszköz fogalomba tartozna. 
Ugyanakkor viszont nem kell szorgalmaz-
ni olyan speciális gépek, gépi berendezé-
sek kiállítását, amelyek csak egy nagyon 
szűk körű szakembergárda érdeklődését 
vált ják ki. Ezek kétségkívül csak egy or-
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szagos látogatottságú budapesti vásár ter-
mékeiként szerepelhetnek. 

A vásár továbbfejlődése szempontjából 
fontos kérdés a helyszín alakítása is. A 
vásár rendezői érezve a problémát, ez év-
ben megpróbálták tágítani a vásár terü-
leti kereteit. Nem mindenben sikeresen. A 
vásár kissé szétesővé vált, a nem össze-
függő terület sok üresjáratot idéz elő a 
látogatók számára. Fölöslegesen fárasztja 
őket. A kiállításra használt épületek egy 
része általában, de legalábbis jelenlegi 
formájában akalmatlan erre a célra. Pél-
dául a máskor szinte teljes földszintjén, 
emeletének egy részén és udvarán is kiál-
lítási célra használt kamaraszinházi épü-
let most mindössze egy kis sufnit biztosí-
tott csak a Majolikagyár szép termékei 
részére. Egyáltalán nem mondható repre-
zentatívnak a Juhász Gyula Művelődési 
Otthon elhanyagolt állapota, különösen az 
udvari bejárati rész. A legtöbb kiállítási 
terem levegőtlen, zsúfolt. Az épületek ad-
ta kényszerlehetőségek egy sor logikát-
lanságot is eredményeztek. Például meg-
lepő volt a Gabonafelvásárló és Feldolgo-
zó Vállalat kiállító szobácskáján keresz-
tül a bemenet az ízléses kozmetikai cik-
kek kiállítására. Vagy a Videoton nívós 
kiállítási termének előcsarnokában a Bé-
késcsabai Konzervgyár kiállítása, amely 
termékeinek színvonalához képest na-
gyobb teret is megérdemelt volna. Bár a 
rendezők törekedtek bizonyos belső profi-
lírozásra, mégis eléggé áttekinthetetlen és 
szövevényes volt a vásár. 

A helyszín problémáját S í . £ o ; 
belváros egyébként is évről évre növekvő 
túlzsúfoltsága és közlekedési nehézségei. 
Egy ilyen nagy látogatottságnak örvendő 
vásárt gépkocsi-parkírozó nélkül ma már 
nem lehet elképzelni. Joggal vetődik fel 
tehát a követelmény, hogy vagy alkalma-
sabbá kell tenni a jelenlegi területet (ami 
nem könnyű) a vásár számára, vagy (ami 
sokkal célszerűbb) egy ú j területet keres-
ni a vásár számára. 

Meggondolandónak látszik a vásár szin-
terének áthelyezése a Marx térre. Egy al-
kalommal ott már rendeztünk mezőgaz-
dasági vásárt és kiállítást óriási sikerrel, 
több mint százezer látogatóval. A Marx 
tér fele lényegében üresen áll, másik fe-
lének nagyobb része pedig a vásár idejé-
re szabaddá tehető. A Marx tér két ol-
dalán elhelyezkedő kedvező épületadott-
ságokkal rendelkező két felsőfokú oktatá-
si intézmény (Vasútforgalmi Technikum 
és Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum) 
ideális elhelyezési lehetőséget teremt a 
vásár számára. A Marx tér beépítetlen 
részére pedig a kiállító vállalatok anyagi 
hozzájárulásával meg lehetne építeni egy, 
vagy több nagy csarnokot. Ezeket az év 
nagyobb részében az egyébként is nyo-
masztó raktárgondok enyhítésére, külön-
böző kiállítások és bemutatók megtartá-
sára, vagy piaci árusításra lehetne fel-
használni. Az első években az épületek 
egy része még lehetne provizórikus jelle-
gű és fokozatosan ki lehetne építeni a 
végleges vásári épületeket. Ma már for-
galmi szempontból is a Marx tér a város 
középpontjába esik, hiszen az autóbusz 
központi pályaudvar ott helyezkedik el. a 
nemzetközi főútvonal és a 43-as bekötő 
szakasza ott találkozik. Villamosközleke-
dése is jónak mondható. 

Indokolt a vásár komplettírozására ls 
törekedni. Így például érthetetlen, miért 
nem állít ki a vásáron a tejipar, a ba-
romfiipar, a Magyar Kábel Művek, a 
gyufagyár, a Fonalfeldolgozó Vállalat, az 
Egészségügyi Berendezéseket-gyártó Vál-
lalat és még hosszan lehetne sorolni. Ért-
hetetlen az is, hogy miért csökken a 
helybeli kisipari termelőszövetkezetek 
részvétele a vásáron, vagy például: miért 
kellett a porcelániparnak a vásáron kívül, 
külön bemutatnia termékeit? 

Egy ennyi sok látnivalót nyújtó é3 
hosszú tartózkodást kiváltó vásáron nél-
külözhetetlen a vendéglátóipar tevékeny-
sége. Korábbi években a Hungária Válla-
lat nívós cukrászati bemutatójával és 
fagylalt termékeivel nagy népszerűségnek 
örvendett. Minden évben ott volna a he-
lye a Csongrád megyei Vendéglátóipari 
Vállalattal együtt. A borkóstoló ls na-
gyobb népszerűségnek örvendene, ha kö-
zelében a Szegedi Állami Gazdaság, a 
sütőipari és más vállalatok helyben fo-
gyasztható termékeiket árusítanák. A 
nagykereskedelmi vállalatok is meggon-
dolhatnák, hogy nem érné-e meg számuk-
ra, hogy azokat a termékeket, amelyeket 
a kiskereskedelem nehezebben akar át-
venni tőlük, a vásár területén a nagykö-
zönség elé vinnék, hogy az láthassa, mit 
kérjen számon az egyes boltvezetőktől. A 
vásár nemzetközi színének erősítésére 
kezdeményezni lehetne a szovjet testvér-
város, Odessza, a román testvérmegye, 
Temes megye vállalatainak meghívását, 
sőt talán még Hódmezővásárhely testvér-
városának, Vallaurisnak a majolikatermé-
keit is ki lehetne állítani. 

A szegedi vásár volna kibontakoz-
tatható, így válna még rangosabbá a sza-
porodó magyar vásárok sorában. Remél-
hetőleg e cikkben kifejtettek a várost és 
vásárt szeretők körében újabb ötleteket, 
elgondolásokat, javaslatokat váltanak ki, 
melyek méginkább hozzájárulnak a vá-
sár színesítéséhez, jövőjének megalapozá-
sához. 


