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Megnyílt a XXVII. 
Szegedi Ipari Vásár 

Premier a szabadtérin 

Tegnap, pénteken délelőtt 
11 órakor dr. Biczó György, 
a szegedi városi tanács el-
nöke ünnepélyes keretek kö-
zött megnyitotta a XXVII. 
Szegedi Ipari Vásárt. A 
megnyitóünnepségen részt 
vettek a kiállító vállalatok 
képviselői, a szegedi és a 
Csongrád megyei párt- és 
tanácsi szervek vezetői. Ott 
volt a megnyitón Győri Im-
re, az MSZMP Központi Bi-
zottságának tagja, a Csong-
rád megyei pártbizottság el-
ső titkára, dr. Komócsin Mi-
hály, a megyei tanács elnö-
ke, Sipos Géza, az MSZMP 
Szeged városi bizottságának 
első titkára. Borsos László, 
a belkereskedelmi miniszter 
helyettese, dr. Buda Gábor, 
a Minisztertanács Tanácsi 
Hivatalának elnökhelyette-
se. A megyei és a váro-
si vezetők társaságában 
részt vettek a vásár meg-
nyitóján a szomszédos Ju-
goszlávia Vajdasági Auto-
nóm Tartományának és Sze-
ged jugoszláviai testvérvá-
rosának, Szabadkának kép-
viselői is: Mirko Csanada-
novics, a JKSZ elnökségé-
nek tagja, a Vajdasági Kom-
munista Szövetség elnöke, 
Kovács László, a Vajdasági 
Autonóm Tartomány kép-
viselőházának alelnöke, An-
ton Milodanovics, a Vajda-
sági Tartományi Végrehajtó 
Tanács tagja, Stipan Kopi-
lovics, a Kommunista Szö-
vetség szabadkai községi 
bizottságának első titkára, 
Vass Béla, a szabadkai vá-
rosi szakszervezeti tanács 
elnöke és Stanislav Sigu-
linski, a szabadkai városi ta-
nács alelnöke. 

Megnyitó beszédében dr. 
Biczó György elmondta, 
hogy a közel százesztendős 
múltra visszatekintő Szege-
di Ipari Vásár egyik legje-
lentősebb eseménye a Sze-
gedi Ünnepi Heteknek. 

— Az utóbbi években 
többször szóvá tették a ki-
állítók és a vásár látoga-
tói. hogy kicsi a Horváth 
Mihály utcai kiállítási terü-
let — mondta többek között 
dr. Biczó György. —.Amikor 
egy évvel ezelőtt úgy dön-
töttünk, hogy itt, a Marx 
téren alakítjuk ki a vásár 
végleges területét. tervbe 
vettük az ól'andó jellegű 
csarnokok felépítését. Az el-

ső, több mint ezer négyzet-
méter alapterületű pavilont 
már a kiállítók rendelkezé-
sére átadtuk. A növekvő ha-
zai és külföldi érdeklődés, 
amely a Szegedi Ipari Vá-
sár iránt megnyilvánul, ar-
ra utal: elvárják Szegedtől, 
hogy betöltse Dél-Magyaror-
szág ipari seregszemléje, az 
ipar, a kereskedelem és a 
fogyasztók nyári találkozójá-
nak szerepét. Az idén ezt a 
törekvést igyekeztünk job-
ban szolgálni, mint a meg-
előző években. 

Kiemelte megnyitó beszé-
dében a tanács elnöke, hogy 
az idei vásáron a résztvevők 
száma is rekordnak tekint-
hető, mivel 117 hazai és 73 
jugoszláv kiállító jött el be-
mutatni termékeit. Végül a 
következő szavakkal fejezte 
be beszédét: 

— Most, amikor köszöne-
tet mondok mindazoknak, 
akik munkájukkal hozzájá-
rultak az idei vásár várha-
tó sikeréhez, arra kérem 
minden kedves résztvevőn-
ket, segítsenek nekünk a 
századik évforduló alkalmá-
val rendezendő vásár előké-
szítésében is. Engedjék meg, 
hogy mégegyszer tisztelet-
tel üdvözöljem a jelenlevő-
ket, a kiállítókat, részükre 
kellemes itt-tartózkodást és 
jó vásári eredményeket kí-
vánok. Ezzel a XXVII. Sze-
gedi Ipari Vásárt megnyi-
tom. 

Az ünnepi beszéd után a 
meghívott vendégeket dr. 
Csikós Ferenc, a szegedi vá-
rosi tanács végrehajtó bi-
zottságának titkára kalauzol-
ta végig a vásáron. A vásá-
ri séta alkalmával több ki-
állító vállalat vezetője kö-
szöntötte a vendégeket és 
tájékoztatta őket a bemuta-
tott árukról, a piaci viszo-
nyokról. Az EMERGÉ Gu-
migyár kempingcikkei, pad-
lószőnyegei és szállítószalag-
jai szemre is tetszetősek, a 
látogatók sokáig elidőztek a 
gumigyár pavilonjánál. Ha-
sonlóképpen sikert aratott a 
vásár új kiállítási csarnoka, 
amelyben a bútoripar és a 
tartós fogyasztási cikkeket 
gyártó vas- és fémipar mu-
tatja be gyártmányait. A ju-
goszláv cégek a nagy légsá-
torban kaptak helyet. 

Elismeréssel szóltak a 
vendégek a szegedi szövet-
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Tegnap este hét óra felé, 
amikor a nyitóelőadás első 
nézői megérkeztek a Dóm 
térre, felhős égbolt, szemer-
kélő eső fogadta őket. Há-
romnegyed nyolcra azonban, 
amikor az idén először meg-
szólaltak a fanfárok, elállt 
az eső. 

Az órajáték és a harmadik 
fanfar után a szabadtéri já-
tékok zenekara eljátszotta a 
Himnuszt, majd dr. Biczó 
György, a városi tanács el-
nöke megnyitotta az idei 
szabadtéri játékokat Ünnepi 
beszédében köszöntötte a ha-
zai és külföldi vendégeket, 

szólott a szegedi szabadtéri 
népszínház jellegéről, és 
egyebek közt hangoztatta, 
büszkék vagyunk e népszín-
házi jellenre, a népművelő 
munkára. 

Ezután a szabadtéri művé-
szei — Szinetár Miklós ren-
dezésében és Vaszy Viktor 
vezényletével — nagy siker-
rel mutatták be a játékok 
idei nyitódarabját, Erkel 
Hunyadi László című ope-
ráját. Az előadást megtekin-
tette P. Ny. Fedoszejev aka-
démikus, az SZKP Központi 
Bizottságának tagja, a Szov-
jet—Magyar Baráti Társaság 

elnöke, V. J. Pavlov, a Szov-
jetunió magyarországi nagy-
követe, G. V. Kiszeljov, az 
SZKP KB külügyi osztályá-
nak helyettes veztője is — 
akiket délután fogadott Győ-
ri Imre, az MSZMP KB tag-
ja, a Csongrád megyei párt-
bizottság első titkára, dr. 
Komócsin Mihály, a Csong-
rád megyei tanács elnöke és 
dr. Biczó György, továbbá 
ott volt az előadáson Mirko 
Csanadanovics, a Juaoszláv 
Kommunisták Szövetsége el-
nökségének tagja, a Vajda-
sági Kommunista Szövetség 
elnöke is. 

kezeti ipar bemutatott cik-
keiről, többek között az Áp-
rilis 4. Cipő- és Papucské-
szítő Ipari Szövetkezet, a 
szegedi Asztalos Szövetkezet, 
az UNIVERSÁL, és a ME-
DIKÉMIA díjat is nyert 
áruiról. Nagy sikerre szá-
mithat az élelmiszeripar, a 
textilipar és a mezőgazda-
sági gépeket kiállító gép-
ipar, valamint a Fővárosi 
Kézműipari Vállalat is a vá-
sáron. 

Az ünnepélyes megnyitó 
után kiosztották azokat a 
vásári díjakat, amelyekkel a 
legszebb küllemű vitrineket, 
pavilonokat jutalmazták. 
Ebben a versengésben a ki-
állítás esztétikuma volt a 
döntő. A zsűri díját nyerte 
el a Fővárosi Kézműipari 
Vállalat kiállított kollekció-
ja, különösen a bőráruk el-
rendezése, egységes ízléses 
és szép. Az Alföldi Porce-
lángyár nagy területen mu-
tatja be termékeit, impozán-
san és dekorativan, ezért 
kapta meg a zsűri díját. 
Ugyancsak a zsűri díjával 
jutalmazták a KGM Műsza-
ki Tudományos Tájékoztató 
Intézetet. Vásári díjat ka-
pott szép kiállításáért a 
HÖDGÉP, a Csongrád—Bács 
megyei FŰSZERT, a Szege-
di Kéziszerszámgyár, a 
M1RKÖZ, a Szegedi Ruha-
gyár és a Kecskeméti 
TÜZEP. 

A vásár kapuit a nagykö-
zönség előtt délután 1 óra-
kor nyitották meg, s tíz na-
pon át reggel 10 órától es-
te S óráig lehet megtekinte-
ni. 

A vásári séta után dr. 
Biczó György a Tisza Szál-
ló koncerttermében fogadást 
adott a vendégek és a kiállí-
tók tiszteletére. 

Nem volt még ekkora 
lakodalom 

Beszélgetés Nóvák Ferenccel 

Érkeznek a jubileumi 
turistataldlkozó vendégei 

Mától várják a Volán uta-
zási irodánál a X. Nemzet-
közi Turista Találkozó 
résztvevőinek érkezését. A 
jubileumi rendezvényre 13 
országból majd 2 ezer ér-
deklődő jelentette be igé-
nyét az elmúlt napokig. A 
tapasztalatok szerint Ra-
dics János, a Volán utazási 
iroda vezetőjének informá-
ciója alapján — ez azt jelen-
ti, hogy jóval többen lesz-
nek idén Szegeden, mint az 
elmúlt években — legalább 
1200-an —, hiszen a jelent-
kezőknek hetven százalékára 
lehet biztosan számítani. 

A vendégek részére a fi-
zetővendég szolgálat révén, 
illetve különböző kollégiu-
mokban foglaltak szállást 
Újszegeden a Móra Ferenc 
és a Hermann Ottó kollé-
giumok, a Belvárosban a 
József Attila és az Irinyi 
János kollégiumok állnak a 
turisták rendelkezésére A 
legtöbben Bulgáriából, Len-
gyelországból, az NDK-ból 
és a Szovjetunióból érkez-
nek. A hazai turisták mel-
lett lesznek azonban jugosz-
láviai, romániai, iraki, hol-
land, angol. NSZK-beli és 
svéd vendégek is. 

A hivatalos program — 
melyben három szabadtéri 
előadás megtekintése. az 
ipari vásár meglátogatása, 
orgonakoncert, múzeumláto-
gatás és dorozsmai kirándu-
lás is szerepel — 24-én kez-
dődik. A jubileumi talál-
kozó hivatalos megnyitására 
25-én. kedden kerül sor dél-
előtt 10-kor a megyei tanács 

nagytermében. A záróünne-
pély ugyanott lesz augusztus 
2-án: délelőtt Hantos Mi-
hály, a megyei tanács elnök-
helyettese fogadja majd a 
különböző csoportok képvi-
selőit, délután pedig hiva-
talosan is befejeződik a 
szegedi program. 

A turistatalálkozó idején 
különböző szakmai tanács-
kozásokat is tartanak a 
résztvevők: 26-án a postá-

sok, 27-én a turista világ-
szövetség képviselői. 29-én 
pedig eszperantista filmeket 
mutatnak be az érdeklődők-
nek. A hangulatosnak ígér-
kező kiskundorozsmai ki-
rándulás estéjén, 31-én 3—3 
hölgy és férfi számíthat lel-
kes ünneplésre: akkor vá-
lasztják meg a Mister és 
Miss Volántoürist, Esperanto 
és Festivalo cím büszke tu-
lajdonosait. 

Nem volt még Magyaror-
szágon ekkora lakodalom. A 
néptáncfesztivál Dóm téri 
gálaestjén több száz táncos 
vigalmának lehetnek része-
sei a szerencsés jegytulaj-
donosok. A kétrészes tánc-
kompozíció koreográfusát, a 
gálaest rendezőjét Nóvák 
Ferenc SZOT-díjast kértük 
meg, beszéljen a „lakodalmi 
előkészületekről". 

— Tulajdonképpen mér 
évek óta tart a készülődés. 
Az előző évi versenykiírás 
követelményeinek csak jól 
felkészült, együttműködésre 
kész együttesek tudtak ele-
get tenni. A Hegyen-völgyön 
lakodalom bemutatásához 
elsősorban a táncosok ilyen 
erényeire van szükség. 
Egyébként februárban vala-
mennyi hazai és külföldi 
koreográfus megkapta a for-
gatókönyvet, amely alapján 
otthon készülhettek a bemu-
tatóra. A magyar lakodal-
mas szokásrendben tudniil-
lik sok olyan mozzanat van, 
amely Európa-szerte általá-
nos, mint a legénybúcsú, a 
menyasszony búcsúztatása, 
az ajándékozás. Ezek meg-
tartásával lehetővé vált, 
hogy a külföldi együttesek 
egy-egy önálló feladatot kap-
janak, önállóan készülhes-
senek 

— Itt a helyszínen csak 
három nap állt rendelkezés-
re a közös táncok megtanu-
lásához. Elég ez ilyen nagy-
szabású prodükció bemuta-
tásához? 

— Kevés. Nagy fegyelem 
és lelkesedés nélkül — na-
gyon kevés. Az első nap bá-
beli zűrzavara után a má-
sodik napon már kialakult 
speciális jel- és beszédrend-
szerünk. A csend szó mindig 
franciául hangzik, a jobb és 
bal oroszul stb. Hogy min-
denki értse. A harmadik na-
pon összeállt a produkció. 

— A Dóm téri est min-
denképpen minőségi válto-
zást jelent a szegedi nép-
táncfesztiválok történetében. 
Mi a jelentősége szakmai 
szempontból? 

— Eddig csak arra volt 
lehetőségünk, hogy a kore-
ográfusok pár lépést megta-
nítsanak a külföldi tánco-

soknak. Kötött és szűk 
anyaghoz jutottak így. Most, 
a produkció dramaturgiájá-
ból következően, 200 em-
bert kell megtanítani egész 
kompozíciók együttes, szín-
vonalas bemutatására. Ez 

egyúttal minden eddiginfi 
nagyobb lehetőséget ad a ta-
pasztalatcserére, egymás 
eredményeinek, és persze 
gyengéinek a megismerésé-
re. El kell itt mondanom a 
következőket: majdnem min-
den európai fesztiválon részt 
vettem már. A táncosok 
többnyire „beesnek" a szín-
padra, amelyet nem is is-
mernek, mert nem is pró-
bálhatnak. Bátran mondha-
tom, a szegedi a legjobban 
szervezett fesztivál ilyen 
szempontból is. A gálaesti 
nagyszabású produkció per-
sze újdonság, az iskolapénzt 
meg kell fizetni. De ennél 
több nehézség, zavaró mo-
mentum ennek előkészítésé-
nél sem volt. 

Sulyok Erzsébet 

Vasárnap: Hunyadi 
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A szabadtéri műsornaptár szerint holnap, vasárnap Er-
kel Ferenc népszerű operája, a Hunyadi László kerül s 
Dóm előtti színpadra. Képünkön: Gara Mária (Horváth 

Eszter) és apja, a nádor (Szalma Ferenc) 

Szegedi Nyári Tárlat 
Szinetár Miklós Kossuth-

díjas érdemes művésznek, a 
televízió főrendezőjének 
megnyitó beszédével holnap, 
vasárnap, déli 12 órakor 
nyílik meg a XIII. Szegedi 

Nyári Tárlat a Móra Ferene 
Múzeum Horváth Mihály ut-
cai képtórában. 

A kiállításon 190 képző-
művész 325 alkotását te-
kinthetik meg majd az ér-
deklődők. 

Amatőrök a Dóm előtt 

A szabadtéri történetében először fordul elő, hogy amatőr együttesek lépnek szín-
padára. A nagy érdeklődéssel várt produkció a néptánc fesztivál gálaestje, a ma, 
szombaton bemutatásra kerülő Hegyen-völgyön lakodalom című táncjáték. Képünk 

a csütörtöki főpróbán készült: A lányok lakodalmas tánca 

A Szegedi Ünnepi Hetek 
mai programja 

Hegyen-völgyön lakodalom. A harmadik nemzet-
közi szakszervezeti néptáncfesztivál gálaestje a Dóm 
téri színpadon este 8 órakor. 

XXVII. Szegedi Ipari Vásár a Marx téren. 
Lechner Lajos emlékkiállításának megnyitója » 

Móra Ferenc Múzeum kupolacsarnokában déli 12 
órakor. 

Képzőművészet a színpadon című kiállítás meg-
nyitása az újszegedi November 7. művelődési köz-
pontban délután 5 órakor. 

A szegcdi könyv a nemzetközi könyvévben című 
kiállítás megnyitója a Somogyi könyvtár olvasótermé-
ben déli 12 órakor. 

A pedagógiai nyári egyetem művelődéspolitikai 
szekciójának előadásai a pártiskola székházában. 

ötvös- és ékszerbemutató a Képcsarnok Vállalat 
Kárász utcai bemutatótermében. 

Szegedi műgyűjtők kiállítása a Bartók Béla műve-
lődési központban. 

Samu Katalin szobrai a Stefánián. 
Károlyi Lajos emlékkiállítása a Sajtóház klub-

jában. 
Koreográfusok nemzetközi konferenciája Újszege-

den, a November 7. művelődési központban délelőtt lő 
órától. 


