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Kiváló áruk, 
vásári díjak odaítélése 

Ma nyitja kapuit a vásár 
Tegnap, csütörtökön dél-

előtt megtartották a XXVII. 
Szegedi Ipari Vásár sajtótá-
jékoztatóját, amelyen a ha-
zai és a jugoszláv újságíró-
kon kívül részt vettek a Ki-
váló Áruk Fórumának és a 
Fogyasztók Tanácsának kép-
viselői is. Ott volt a sajtótá-
jékoztatón dr. Varga Dezső, 
az MSZMP Szeged városi 
bizottságának titkára, Papdi 
József, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának osz-
tályvezetője, valamint Sze-
ged jugoszláviai testvérváro-
sának, Szabadkának képvi-
seletében Gavrity Joszif, 
a szabadkai városi tanács 
titkára. 

A sajtó képviselőit dr. Csi-
kós Ferenc, a szegedi városi 
tanács végrehajtó bizottságá-
nak titkára tájékoztatta a 
vasárról. Elmondta többek 
között, hogy újabbat, szebbet 
és jobbat ígérnek a látoga-
tóknak, mint a megelőző 
években. Egyre több válla-
lat árusítja is a bemutatott 
ú j termékeit. A textilipari 
cikkek kilencven százalékát 
a helyszínen meg lehet vá-
sárolni. 

A sajtótájékoztatón Fixler 
László, a Kiváló Áruk Fó-
rumának titkára elmondta, 
hogy első ízben hirdettek a 
vállalatok számára pályáza-
tot vidéki városban, s ezen-
túl Szegeden minden eszten-
dőben megtartják a fórum 
értékelését. Gavrity Joszip 
arról tájékoztatta az újság-
írókat. hogy a szegedi vásár 
igen jó lehetőséget nyújt a 
jugoszláviai, elsősorban a 
szabadkai vállalatoknak, 
hogy gyárftnányaikat nép-
szerűsítsék Magyarországon 
és elősegítsék a kishatár-
menti árucsere-forgalmat. 

A sajtótájékoztató után, a 
városi tanács nagytermében 
ünnepélyesen átadták a vá-
sári díjakat. Az ipari és ke-
reskedelmi vállalatok képvi-
selői előtt Borsos László, a 
belkereskedelmi miniszter 
helyettese méltatta azt a he-
lyes törekvést. amelyet a 
Szegedi Ipari Vásár megpró-
bál betölteni a hazai gazda-
sági életben. 

A Kiváló Aruk Fóruma 
;, Délmagyarországi pályáza-
tán" 20 vállalat indult 49 
termékével, amelyek közül a 
minőségvizsgáló intézet ja-
vaslata után 35 termék ma-
radt „állva", s közülük 25 
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kapta meg a kiváló minősí-
tést. A szegedi cégek termé-
kei közül Kiváló áru címet 
nyert a Szegedi Ruhagyár 
crimpline férfiöltönye, a 
Medikémia Ktsz fékfolyadé-
ka, fagyálló folyadéka, pára-
gátlója, a Szegedi Szalámi-
gyár Pick szalámija és cse-
mege szalámija. 

A vásári díjakat dr. Csi-
kós Ferenc adta át a válla-
latok képviselőinek. A sze-
gedi városi tanács végrehaj-
tó bizottságának nagydíját 
kapta a Szegedi Ruhagyár, a 
könnyed és kitűnő szabad-
idő-öltönyeiért, valamint a 
HÓDGÉP szállító berendezé-
séért. A zsűri különdíjával 
jutalmazták a CENTRO-
COOP jugoszláv céget és a 
Szegedi Paprikafeldolgozó 
Vállalatot négy ú j terméké-
ért, elsősorban a jégkrémpo-
raiért. Vásári nagydíjat ka-
pott a Tisza Bútoripari Vál-
lalat az ifjúsági szobabúto-
rért, a Szegedi Szalmigyár a 
„diákcsemege szalámiért", 
valamint a MIRKÖZ Ktsz 

és a VBKM Aramirányító 
Gyára új termékéért. 

Vásári díjban részesült a 
Kenderfonó és Szövőipari 
Vállalat tartós és levegős si-
lócsarnokáért, az EMERGÉ 
Gumiipari Vállalat tömlői-
ért, a BUDAPRINT műszá-
las kelméjéért, a Szolnok 
megyei tanácsi Vasipari Vál-
lalat köztisztasági célra 
használatos gépjárművéért, a 
Jászberényi Aprítógépgyár 
szőlősajtolójáért, a Székesfe-
hérvári Finommechanikai Ja-
vító Vállalat festékszóró ké-
szülékéért,' a Nagykőrösi, 
Konzervgyár sárgabarack 
dzsem és ivólé készítményé-
ért, Budai Lajos szegedi kis-
iparos parkettcsiszoló gépé-
ért, a szegedi MEDIKÉMIA 
Ktsz páragátló és jégoldó 
folyadékaiért, a Magyar Ká-
belművek energiaátviteli ká-
beleiért, a Tiszamenti Ve-
gyiművek Tomi Sztár mosó-, 
poráért, az Alföldi Porce-
lángyár op-art fürdőszoba 
felszereléséért, az Egyesült 
Vegyiművek az ultra-sham-
pon hajmosó szeréért, a Kon-
takta Alkatrészgyár az ipari 
csatlakozókért, a BUDA-
LAKK zománcfestékekért, a 
GANZ Kapcsolók és Készü-
lékek Gyára elektronikus 
kapcsolóért, a LAMPART 
Zománcipari Művek olajt 
kályháiért, valamint az UNl-
VERSAL Ktsz aerosolos ro-
varirtó készítményéért nyer-
te el a Szegedi Ipari Vásár 
di ját 

Gyűlik a gabona 
a raktárakban 

Lukács Béla, a MÉM-főosz- nántúlon egészen 
tályvezetője és Rékai Gábor, helyzet; a keleti és a 
a Gabona Tröszt vezérigaz- részeken előbbre tartanak 

más a A felvásárlási adatok szin-
déli tén azt tükrözik, hogy az 

aratás szempontjából meny-
gatója csütörtökön az aratás- munkával, a gabonatáblák nyire változatos Jcépet mű-
ről tájékoztatta az újságíró- 25—30 százalékán már végig-
k a t A nagy nyári munkára mentek a kombájnok, ugyan-
idén az elmúlt évinél lénye-

tat a határ. A Dunántúlon 
eddig 26 ezer vagonnal ke-

gesen jobban felkészültek az 
üzemek. Az 1971. évinél több 
gép áll rendelkezésükre — 
egyebek között 1300 új kom-

ákkor Vas, Zala és Győr- vesebb gabonát vásároltak 
Sopron megyében alig-alig fel, mint az elmúlt év azo-

nos időszakában, ellenben az 
Alföldön 10 ezer vagonnal 
többet és az ország észak-ke-
leti megyéiben is 3000 va-

láttak hozzá az aratáshoz, a 
területnek csak 5—10 száza-
lékán aratták le a búzát. A 

bájnnal egészítették ki gép- felvásárló vállalatok eddig 
parkjukat — alkatrész is 110 ezer vagonnyi kalászos gonnal nagyobb mennyiséget, 
több van, mint tavaly, éppen gabonát vettek át, ebből 95 mint tavaly ilyenkor, 
ezért műszaki hiba miatt ke- ezer vagonra tehető a ke-
vesebb a gépállás. Némi za- nyérgabona, a többi takar-
vart okoz, hogy —<• különö- mánygabona. A tsz-ek és az kedvező 
sen az Alföldön — hiány állami gazdaságok 67 ezer súly 77-
van bálázógép-alkatrészekből, vagonnyi termés bértárolásá-

A gabona minősége az ara-
tás első időszakában igen 

volt, a hektóliter-
82 között változo-

zott, ami igen jó eredmény-
ami hátráltatja a munkát. ra kötöttek szerződést a Ga- nek számít; az átvett termés 

A szakemberek szerint a bona Tröszt vállalataival, 
tavalyi aratás könnyebb volt amelyek további 55 ezer va-
az ideinél. Most az esős idő- gonnyi gabona befogadására 
járás miatt valósággal ket- alkalmas szükségtároló-teret 
tészakadt" az ország. A Du- is építettek. így — a meglevő 
nától keletre eső részen ide- magtárakkal együtt — fedél 
jében beértek a növények, a alá kerül majd az idei ter-
Dunántúlon azonban, ahol a més. 
július már eddig 120—140 
milliméternyi csapadékot ho-
zott, sőt volt olyan hely, 
ahol 300 .milliméter esőt mér-
tek, késett az érés. Ráadásul 
az aratási szezonban is szin-
te naponként újabb és újabb 
esők áztatták a határt, emiatt 
sokfelé nem tudtak dolgoz-
ni. Az 1,3 millió hektáron 
termesztett búza aratását az 
Alföldön az elmúlt tíz nap-
ban nemigen akadályozta 
meg az időjárás, ezért a ga-
bonatáblák több mint felét 
már levágták és van már 
olyan üzem is, ahol a magtá-
rakban van a termés. A Du-

tiszta volt és tört szemet is 
alig találtak benne. Az esőzé-
sek után némileg romlott a 
helyzet, erősen elgyomosod-
tak a gabonatáblák és he-
lyenként a kalászba szorul-
tak a szemek, ami minőség-
romlással járt. 

Hatályba lépett 
a szovjet—Iraki 

Moszkvában csütörtökön 
ünnepélyes keretek között 
kicserélték a szovjet—iraki 
barátsági és együttműködési 
szerződés ratifikációs okmá-
nyait. A szerződést Alekszej 

A Mura mentén vissza-
tért a megszokott élet 

Apadnak a dunántúli folyók 

Zelm&n Ferenc felvétele 
Szabó Sándor, a Szegedi Ruhagyár igazgatója átveszi a 

városi tanács nagydíját 

Megnyílt a művelődés-
elméleti nyári egyetem 

Tegnap, csütörtök délelőtt 
az MSZMP Csongrád me-
gyei Bizottsága oktatási 
igazgatóságának újszegedi 
székházában ünnepélyesen 
megnyílt a Tudományos Is-
meretterjesztő Társulat sze-
gedi, nyári egyetemének má-
sodik szekciója, a művelő-
déselméleti nyári egyetem. 
Az első alkalommal meg-
rendezett előadássorozaton 
az ország minden megyéjé-
ből összesereglett 160 szak-
ember vesz részt, közöttük 
a tanácsok művelődésügyi 
osztályainak vezetői, mun-
katársai, kultúrotthon-igaz-
gatók, szakszervezeti funk-
cionáriusok, könyvtárosok 
és pedagógusok. Az ünnepé-
lyes megnyitón megjelent 
Vonsik Gyula, a TIT főtit-
kára is. 

A hallgatókat a TIT 
Csongrád megyei szervezeté-
nek elnöksége nevében Rácz 
Lajos, a Csongrád megyei 
Hírlap főszerkesztője, a me-
gyei szervezet elnökhelyet-
tese — méltatva az újszerű 
kezdeményezés jelentőségét 
— köszöntötte, majd Hantos 
Mihály, a Csongrád megyei 
tanács elnökhelyettese meg-
nyitotta az egyetemet. Elő-
adásában részletesen ele-
mezte a közművelődés hely-
zetét, s a jeladatokkal, ten-
nivalókkal . foglalkozva egye-
bek közt hangsúlyozta, hogy 
a közművelődés gyakorla-
tának fejlesztése csak elmé-
lyült tudományos kutató-
munkára alapozva képzel-
hető el. A nyári egyetem ép-

A Szegedi Onnepi Hetek 
& oldalán adunk összeállít 

pen ezzel, a legújabb kuta-
tások eredményeinek ismer-
tetésével ad majd segítséget 
a mindennapos gyakorlat-
nak, a szakembereknek. 

Ezután Maróti Andor, a 
budapesti tudományegyetem 
adjunktusa, az egyetem igaz-
gatója köszöntötte a hallga-

.tókat, akik az ünnepélyes 
megnyitó után két előadást 
hallgattak végig. rJaróti 
Andcr a közművelődés sze-
repéről beszélt, Vonsik Gyu-
la A műveltség fogalma a 
marxista filozófiában cím-
mel tartott nagy érdeklődés-
sel kísért, érdekes előadást. 
Délután városnézésen, majd 
ismerkedési esten vettek 
részt a hallgatók. 

más eseményeiről lapunk 
ást. 

A Dráva alsó szakaszán 
csütörtökön este tetőzött az 
árhullám, a Rába még mér-
sékelten árad, a többi nyu-
gat-dunántúli folyó pedig 
már a teljes magyarországi 
szakaszon apad. 

Az elmúlt 24 órában már 
csak szórványosan voltak 
helyi záporok, zivatarok 
Ausztria keleti részében, és 
Nyugat-, illetve Délnyugat-
Dunántúlon. A nyugat-ma-
gyarországi folyók tehát már 
nem kapnak számottevő víz-
utánpótlást. A Mura erőtel-
jesen apad az egész magyar-
országi szakaszon, Letenyé-
nél a tetőzés óta több mint 
110 centimétert apadt a fo-
lyó. A Mura menti falvak-
ban az élet már visszatért 
a megszokott kerékvágásba, 
óvatosságból a Murán még 
fenntartják a harmadfokú 
árvízvédelmi készültségete. 

A Dráva a csütörtökre 
virradó éjszaka, nulla óra-
kor Barcsnál 618 centimé-
terrel — vagyis a korábban 
már maximális szintet 30 
.centivel meghaladó vízszint-
tel — tetőzött, de apadása 
lassú, estig .csak 8—10 centi-
méternyit apadt. Drávasza-
bolcs térségében — a Dráva 
magyarországi alsó szaka-
szán — csütörtökön estére-
éjszakára várják a tetőzést. 
A Dráva alsó szakaszán to-
vábbra is nagy erőkkel vé-
dekeznek. Több mint 1500 
vízügyi dolgozó, több tucat 
munkagép és szállítójármű 
dolgozik a honvédségi ala-
kulatok és a helyi lakosság 
támogatásával a gátak erő-
sítésén. 

Lassú árhullám vonul le a 
Rábán, ahol másodfokú az 

árvédelmi - készültség őrzi a 
gátakat, s ugyancsak másod-
fokú készültséget tartanak 
még a Marcal és a Zala 
mentén, bár ezek a folyók 
már erősen apadnak. Apad a 
Lajta is, de a magas víz-
állás miatt még egyelőre 
fenntartják a harmadfokú 
készültséget. (MTI) 

Koszigin, a Szovjetunió Mi-
nisztertanácsának elnöke és 
Hasszán- al-Bakr iraki elnök 
április 9-én Bagdadban írta 
alá. A ratifikációs okmá-
nyok kicserélésének pillana-
tában a Szerződés hatályba 
lépett. 

Az okmánycsere alkalmá-
ból Andrej Gromiko szov-
jet külügyminiszter kifejez-
te mély megelégedését a 
szovjet—iraki barátsági & 
együttműködési szerződés 
hatályba lépése fölött „Kap-
csolataink történetének e 
nagy eseménye fontos nem-
zetközi jelentőséggel is bír. 
Éppen ezért egyhangú támo-
gatásra talált a Szovjetunió-
ban, helyeslésre talált Irak-
ban, más arab országokban, 
az egész haladó nemzetközi 
közvéleménynél" — mon-
dotta Gromiko. 

Ezután Murtada Szaki 
Abdel-Baki iraki külügymi-
niszter méltatta a szerződés 
értékét. 

A Vajdasági Kommunista 
Szövetség elnöke Szegeden 
Csongrád megye párt- és 

állami vezetőinek meghívá-
sára tegnap, csütörtö-
kön délelőtt kétnapos 
baráti látogatásra Sze-
gedre érkezett Mirko Csa-
nadanovics, a Jugoszláv 
Kommunisták Szövetsége el-
nökségének tagja, a Vajda-
sági Kommunista Szövetség 
elnöke. 

A röszkei határállomáson 
a vendéget Győri Imre, a 
Magyar Szocialista Munkás-
párt Központi Bizottságának 
tagja, a Csongrád megyei 
pártbizottság első titkára és 
dr. Komócsin Mihály, a 
Csongrád megyei Tanács el-
nöke fogadta. A vajdasági 
kommunista vezető fogadá-
sára a határátkelőhöz . érke-
zett Ziga Vodusek, a Jugo-
szláv Szövetségi Köztársaság 
budapesti nagykövete is. 

A határon eltöltött baráti 
félóra után a megyei párt-
bizottság székházában Győri 

Imre fogadta Ziga Voduse-
ket és Mirko Csanadanovi-
csol. Ott volt a találkozón 
dr. Komócsin Mihály, a me-
gyei tanács elnöke is. Itt 
alkalmuk volt a vajdasági 
és a Csongrád megyei párt-
vezetőknek a két szomszé-
dos tájegység közötti kap-
csolatok további fejlesztésé-
ről és gazdagításáról tárgyal-
ni. A megbeszélésen részt 
vett Sipos Géza, a Szeged 
városi pártbizottság első tit-
kára is. 

Kétnapos szegedi program-
ja során a Vajdasági Kom-
munista Szövetség elnöke az 
ünnepi hetek jeles esemé-
nyein vesz részt: a Szegedi 
Ipari Vásár és Kiállítás mai 
ünnepélyes megnyitóján és a 
Szegedi Szabadtéri Játékok 
évadnyitó premierjén, a 
Hunyadi László bemutató-
ján. Szerepel programjában 
a szegedi füvészkert és a 
tápéi háziipari kiállítás meg-
tekintése is. 


