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A kiállítás bejárata 

Szeged nagy kirakata Ismét figyelmet 
kelt. Megszokott, területénél kétszerte na-
gyobb, a szépen rendezett vásárváros kül-
sőségeiben is ú j formában vár ja látoga-
tóit. 

A Marx tér ideális környezetnek tűnik. 
A feldíszített, stílusos kapukon belül 

zsibong a nép, hiszen itt cserél gazdát 
nap mint nap sok árucikk — az élelmi-
szertől a divatpulóverig. Fogalmazhatnánk 
úgy, hogy a Szegedi Ipari Vásár Igazi ott-
honra lelt, ahol tovább erősödik, terebé-
lyesedik, gazdagodik majd. S erre min-
den esélye megvan, mert kialakult pontos 
feladata és célja: az ipdr és a kereskede-
lem, valamint a fogyasztók találkozóhelye 
lett, a legszélesebb tömegek érdeklődésé-
re számot tartó termékek: a fogyasztási 
cikkek rendszeres bemutatója. Akik a 
megye környező városaiból, falvaiból ér-
keznek, vágy akár az ország távolabbi pont-

jairól — az első órákban is szép számú 
turistát fedezhettünk fel a nézelődik kö-
zött —, elismerően állapíthatják meg: elő-
deinél valóban látványosabb, sokszínűbb 
és értékesebb az idei seregszemle. Dicséri 
terveizőit és költöztetőit, akik jó érzékkel 
mozdították elő honfoglalását, ú j helyén. 

És még valamit. A Szegedi Ipari Vásár 
most már valóban különbözik a hazai. 
testvérrendezvényektől, igazi vásármiliője 
van, amiből az ősi aktus sem hiányzik. 
Több vállalat nemcsak bemutatja, ha-
nem eladásra kínálja termékeit. Megvá-
sárolhatók a Pamutnyomóipari Vállalat 
valóban európai színvonalú nyári anya-
gai, a Fővárosi ö r a . és Ékszer Vállalat 
dísztárgyai, a Finomkerámia vázái, kész-
letei stb. A szegedi kiállítás jó úton van 
— s erről minden látogató ezekben a na-
pokban személyesen meggyőződhet. 

Vegyipar a háztartásbari 
Tudományos, technikai 

forradalomban elünk, terme-
-6zetes, hogy a kutatómunka 

eredményét az élet legszéle-
sebb területein alkalmazzuk. 
Példa erre a vegyipar, 
amelynek hasznos és célsze-
rű készítményeivel nagy vá-
lasztékban találkozunk a 
pavilonokban. 

Az Egyesült Vegyiművek 
idén is méltóan hagyomá-
nyaihoz legújabb mosósze-
reivei jelentkezik. Köztük 
az Ultra-Marina nevű fo-
lyékony szerrel, amely mo-
sás közben mérsékelten 
habzik. Tehát kényelmesen 
használható a modern gé-
pekben is. Az Ultra Sampon 
es a Bio Ultrakrém híres 
európai mosószerekkel is 
versenyre kelhet: a Bio Ult-
ra enzimes hatóanyaga 
nyom nélkül eltávolítja a 
szerves összetételű szennye-
ződést, flekket '—, az Ultra 
Sampon azzal tűnik ki, hogy 
mind a zsírosodásra, mind 
pedig a kiszáradásra hajla- s z in te hab nélkül mosó de-
mos fejbőrűek egyaránt tergenst — Max Factor-t. A 
használhatják. Ma már min- Briksol különleges, kos tá -
dén közszükségleti cikktől i y 0 s fertőtlenítőt hozott Sze-
elvárjuk az ízléses, felhasz- gedre, amely megöli a leve-
nálást elősegítő csomagolást, góbén található baiktériumo-
Az EVM termékei ebben k at , felüdíti a szennyezett 
sem maradnak le. Műanyag klímájú helyiségek levegő-
flakonjai jól záródnak, mó- jét. 

A korszerű jugoszláv konyha — magyar gáztűzhellyel 

licensz. alapján készítenek 

Közös gondolatot fogal-
mazott meg a vásár meg-
nyitóján dr. Biczó György. 
Nevezetesen azt, hogy a ki-
állítók főként egyetlen cél 
érdekében jöttek Szegedre: 
a vásárlók kedvét keresni. 
Végigjárva a pavilonokat, a 
nappal bizony meleg légsát-
rakat ós a tornateremből 
alakított kellemesebb hőfo-
kú nagyterem pultsorait, 
igazolva látjuk a vélemé-
nyét. A széles áruválaszték-
ban alig találni olyan tár-
gyat, amelyet ne azzal a 
szándékkal tettek volna köz-
szemlére, hogy eladják, fel-
a jánl ják a kereskedelemnek 
— tehát a fogyasztóknak. A 
teljesebb kép érdekében úgy 
érezzük, a látvány mellett 
érdemes megszólaltatni a 
vállalatok képviselőit. is. 

Vég László, a Pamutnyo-
móipari Vállalat vezérigaz-
gatója : 

— Régóta igyekszünk a 
magyar nőknek olyan anya-
got készíteni, amely elérhe-
tő áru, kényelmes viselet, 
s nem kullog a divat után. 
Ugy hiszem, ezúttal sikerült 
valóra váltani e törekvést. 
Szegeden bemutatjuk — sőt, 
mintaboltunkban árusí t juk 
—, a Budavoré nevű 50 szá-
zalék pamutot, 50 százalék 
poliestert tartalmazó „Dió-
len" anyagunkat, amely — 
imint nevéből is kiderül — a 

-legszigorúbb— nemzetközi 
mércének is megfelel. De 
ide sorolom a színes nyomá-
sú, olcsó áru Pillangóanyag-
családot, amely 85 százalék 
poliestert és 15 százalék pa-
mutat tartalmaz.- Bátran ál-
lítom, hogy ezek az anya-
gok fölöslegessé teszik ka-
tegóriájukban a drága im-
portot. 

Váfadi József, a HÓDI-
KÖT osztályvezetője: 

— Legújabb pulóvereink, 
kardigánjaink, s a minisort 
triacetát alapanyagból ké-
szülnek. Szellösek, viselni 
nyáron sem kellemetlen. A 
triaoetáthiölmik kifejezetten, 
a vásárlók érdekeit szolgál-
ják, hiszen a gyár nem jut 
vele nagyobb nyereséghez, 
viszont a vevők áz eddigi 
divatos műszálas cikkeknél 
értékesebb tulajdonságú ter-
méket kapnak pénzükért. 

Tóth Károly, a Budapesti 
Elektroakusztikai Gyárból: 

— Napjainkban terjed el 
Magyarországon az igényes 
zenehallgatas divatja. Válla-
latunk reagál az ú j igény-
re: jó minőségű erősítőket, 
akusztikai eszközöket, zenei 
átalakítókat készítünk. És 
hadd mondjam el, hogy 
olyan kisméretű hangszóró-
kat, kényelmes fülhallgató-
kat is, amelyeket televízió-
hoz, rádióhoz, magnóhoz le-
het csatlakoztatni — haszná-
latukkal például úgy figyel-
hető a műsor, hogy a kör-
nyezetet nem zavarja a han-
gos zene, vagy beszéd. 

A Szegedi Ruhagyár hórögzi téses zakőjai, nadrágjai 

Székelyhídi József, a 
Nagykőrösi Konzervgyár 
csoportvezetője: 

— A konzerv mind job-
ban bevonul a háztartások-
ba, s a mi gyárunk azon 
igyekszik, hogy ez a bevo-
nulás minél egyszerűbb, si-
mább legyen — a vásárlók 
szempontjából. Például ú j 
komzervzáró módszert alkal-
mazunk, a Hungarocap és 
az Omnia üvegzárás segít-
ségével. Ezzel könnyen hoz-
záférhetővé válik a kon-
zerv tartalma, felnyitása 
nem okoz sérülést. Persze a 
tartalom sem mellékes. A 
gyárban az a törekvés, 
hogy olcsó készételeket ké-
szítsünk. A Szegeden kiállí-
tott választékban tucatnyi 
olcsó készétel található, 

amely az ÉLIKER-rel kötött 
szerződés alapján a szegedi 
üzletekben 9—12,50 forintos 
áron megvásárolható. 

Szabó Sándor, a Szegedi 
Ruhagyár főmérnöke: 

— Napjainkban találko-
zott a gyári elképzelés és a 
vásárlói igény. Nálunk több 
mint egy évvel ezelőtt ké-
szültek el a hőrögzítéses öl-
tönyök. Ez a technológia 
ar ra ad lehetőséget, hogy 
könnyű, varrás nélküli za-
kókat, nadrágokat készít-
sünk. A divatos, gyűrtelení-
tett anyagok ma ilyenek; a 
férfiruháink formája és ösz-
szeállítása jól igazodik az 
említett anyag tulajdonsá-
gaihoz. Könnyedek, kényel-
mesek, ami a vásárlóknak is 
a legfontosabb szémpont. 

Kényelmes cipők 

APRIUS 4 CIPÓ 
<5. . . • 

Végre a cipödivat is „em-
berközpontú" lett! Erről 
győz meg — mint képünkön 

H O D I K Ű T - n é z ö b e n 

dot nyújtanak a tetszés sze 
rinti adagolásra. 

A magyar termékek mel-
lett déli szomszédunk, Jugo-
szlávia is jó néhány háztar-
tási vegyi terméket állít ki. 
Az újvidéki Agro-Vojvodi-
na Cég három gyár — a 
krusevácl Mer ima, az Idol, 
a Briksol — kiváló minősé-
gű mosószereit és fertőtlení-
tő anyagait ajánlja. A kül-
kereskedelmi vállalat kép-
viselője elmondta, hogy a 
kruseváci üzemben NSZK-

A többi jugoszláv cég kö-
zött a legnagyobb tetszest 
a Szabadkai Unestnost 
összkomfortos beépített 
konyhája aratta. Ebben már 
megtaláltatjuk a gáztűzhely 
fölé szerelt katalizátoros el-
szívót és égéstermék-emész-
tót, a piciny italhűtőpultot, 
a konyhai munkát könnyítő 
forgóajtós szárítópolcot stb. 
Ilyen ^lerendezést örömmel 
látnánk a Szegedi Házgyár 
konyháiban is. 

Mini útmutató 
A 15 ezer négyzetméter 

alapterületű vásáron 115 
vállalat található, köztük 50 
jugoszláv vendégkiállitó. A 
termékeket kilenc szakcso-
portban — a textil, az élei-
miszer, az ipari és aprócikk, 
a bútor, a hangszer- és hír-
adástechnika, a vegyipar, a 

bőráru, az üveg- és kerámia, 
s az építőanyagipari — 
szerepeltetik a résztvevők. A 
vásár területén alkalmi bü-
fék és bisztrók szolgálják a 

A vá-
sár július 16-tól 25-ig t a r t j a 
nyitva kapuit. 

A hódmezővásárhelyi gyár kirakatai 
előtt lestük el az első perceket: azt, hogy 
az első látogatóként érkező ipari tanuló 
kislány is gyönyörködve nézte a csodála-

tosan szép triacetát maxipulóvereket, a 
reprezentatív nadrágkosztümöket. A vá-
sárhelyi üzem mind belföldre, mind kül-
földre termel. 

is látható — mind a Szega. 
di Április 4. Cipő- és Pa-
pucskészítő Ktsz, továbbá 
mind pedig a Fővárosi Kéz-
műipari Vállalat bemutató-
ja. A fővárosi nagyvállalat 
jövő évi elképzeléseiről is 
számot ad; 1972-ben rend-
kívül könnyű, parafatalpú, 
nyitott női szandálok, fatal-
pú, lábat pihentető cipők 
ural ják ma jd a piacot. Jó 
hír, hogy a szép olasz fazo-
nú pantonettekből, cipőkből 
már 70 ezer párat rendelt a 
Délmagyarországi Cipő-
nagykereskedelmi Vállalat. 

Légsátor 
és csapóajtó 

A látogató út ja alighanet* 
Idevezet először. A -légsátor 
célszerű találmány, amely 
azonban különleges bánás-
módot igényel. A csapóajtó-
nál például egyetlen óvat-
lan mozdulat is sérüléssel 
járhat, s legalább ugyaneny-
nyi figyelemmel kell betar-
tani a tűzrendészet! szabá-
lyokat. 

Egyszóval semmiképpen 
sem szabad arról megfeled-
kezni, hogy az óriás „nylon-
zacskó" — nem kőépület. 
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