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napi unnepseg 
Újszegeden 

Győri Imre mondott beszédet — Kitüntetéseket, 
Jutalmakat adtak át 

j Az ünnepi nagygyűlés elnöksége és a résztvevők egy csoportja a sportcsarnokban 

Bár az idő nem kedvezett 
a vasárnapi juniálisnak, ki-
tartóan esett az eső, de ez 
6em tartotta vissza azt az öt-
hat ezer embert kik autó-
buszokkal, gyalogosan, vagy 
személygépkocsikkal igyekez-
tek a DÉLÉP-sportpólyára, 
hogy résztvevői legyen az 
Idei építők napi ünnepsé-
geknek. A horgászok kora 
reggel kezdték versenyüket, 
a Holt-Maros halait ijeszt-
gették, állítólag volt, aki 
nagy halat fogott, vagy csak 
-horgász beszéd" volt az 
egész? Nem tudni. A zene-
kar pattogó indulókkal fo-
gadta az érkező vendégeket 
a focistákat, a kézilabdások 
és röplabdások barátságos 
mérkőzéseken mérték össze-
tudásukat ügyességüket. A 
szakácsok alágyújtottak a 
bográcsoknak, forrni kezdett 
a marhapörkölt. Az eső ereje 
is alábbhagyott, egyre töb-
ben célozgattak a lövöldés-
sátraknál, a gyerekek a kör-
hintást ostromolták, egyszó-
val elkezdődött az igazi épí-
tők napi juniális. A pályát 
körülívelő sátrakban család-
tagjaikkal együtt foglaltak 
helyet az építőmunkások, míg 
a sportcsarnokban több mint 
ezer ember várta, hogy el-
kezdődjék az ünnepi gyűlés. 

A Himnusz hangjai után 
az elnöki emelvényen Mar-
tonosi Imre. a DÉLÉP szak-
szervezeti tanácsának titkára 
köszöntötte az ünnepség 
résztvevőit és a vendégeket, 
közöttük Győri Imrét, az 
MSZMP Központi 'Bizottsá-
gának titkárát, Török Já-
nost, az Építő-, Fa- és Épí-
tőanyag-ipari Dolgozók Szak-
szervezetének elnökét. Jant-
ner Antalt, építési és város-
fejlesztési miniszterhelyet-
test, dr. Perjési Lászlót, a 
Csongrád megyei tanács el-
nökét, Gyárfás Mihályt, az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának osztályvezető-
jét, Török Józsefet, az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottságának első titkárát, 
Papp Gyulát, a szegedi vá-
rosi tanács elnökét, dr. Ágos-
ton Józsefet, az SZMT ve-
zető titkárát, valamint a 

társadalmi és tömegszerveze-
tek képviselőit, a társvállal-
tatok vezetőit. Üdvözölte az 
építők napi ünnepségekre ér-
kezett külföldi vendégeket, 
az NDK-beli erfurti és drez-
dai építőipari vállalatok, a 
Lengyelországból érkezett 

Győr i I m r e 

krakkói és elblangi, a jugo-
szláviai bácska-topolyai Má-
jus 1. Építőipari Vállalat és 
a csehszlovákiai Kassai Épí-
tőipari Vállalat dolgozóinak 
képviselőit. Ezután Győri 
Imre mondott ünnepi beszé-
det. 

Az alkotó munkát 
megbecsülés övezi 

Köszöntötte az ünnepség 
résztvevőit, Csongrád megye 
építőiparának dolgozóit, és 
átadta a párt Központi Bi-
zottságának és Kádár János 
elvtárs üdvözletét. Hangsú-
lyozta, hogy az idén az építők 
napján jeles évfordulóra em-
lékezünk, hiszen 75 évvel ez-
előtt egyesültek szövetséggé 

G y e n e s K á l m á n f e t v é t e l e i 

Győri Imre kitüntetett épitőmunkásokkal beszélget 
• sportpályán 

Szekér Gyula 
hazaérkezett 

Dr. Szekér Gyula, a Mi-
nisztertanács elnökhelyettese 
Ivan Sztambolicsnak, a Szerb 
Szocialista Köztársaság és 
Petar Flekovicsnak, a Horvát 
Szocialista Köztársaság kor-
mányelnökeinek meghívására 
június 5. és 11. között hiva-
talos baráti látogatást tett 
Jugoszláviában. 

A kormány elnökhelyette-
sét fogadta Veszelin Gyura-
novics, a szövetségi kormány 
elnöke, Dusán Cskrebics, a 
szerb köztársasági képvise-
lőház elnöke és Jakov Bla-
zsevics, a Horvát Szocialista 
Köztársaság elnökségének 
elnöke. 

Dr. Szekér Gyula megte-
kintette a kragujevaci Crve-
na Zasztava autógyárat, a 
magyar fővállalkozásban 
épült Obrovaci Timföldgyá-
rat, az Adria kőolajvezeték 
Krk-szigeti fogadóállomását. 

A Minisztertanács elnök-
helyettese az Eszék melletti 
Vörösmart községben felke-
reste a Kis Ferenc nevét vi-
selő magyar tannyelvű álta-
lános iskolát és bensőséges 
ünnepség keretében a Hor-
vát Szocialista Köztársaság 
művelődési és testnevelése 
minisztere, a helyi szervek 
és a Horvátországi Magya-
rok Szövetsége vezetőinek 
jelenlétében könyvekből és 
iskolai szemléltető eszközök-
ből álló ajándékot adott át. 

Vendéglátóival dr. Szekér 
Gyula véleménycserét foly-
tatott a magyar—jugoszláv, 
azon belül a magyar—szerb 
és a magyar—horvát kapcso-
latokról. Kedvezően értékel-
ték a két szomszédos szocia-
lista ország politikai, társa-
dalmi és kulturális együtt-
működésének eredményeit. 
Szekér Gyula vasárnap visz-
szaérkezett Budapestre. 

Román parlamenti 
küldöttség Budapesten 

Az országgyűlés meghívá-
sára Virgil Teodorescuna'k, a 
román nagy nemzetgyűlés 
alelnökének, a Román Kom-
munista Párt Központi Bi-
zottsága tagjának vezetésé-
vel, román parlamenti kül-
döttség érkezett hétfőn h!va-
talos, baráti látogatásra 
Budapestre. A delegáció 
tagjai: Ana Herlea, Gheor-
ghe Petrica, Gheorghe San-

du, Georgeta Tache, Antonitt 
Kőműves és Nicolae Tanase 
nemzetgyűlési képviselő. A 
vendégeket a Ferihegyi re-
pülőtéren Péter János, az 
országgyűlés alelnöke, az 
MSZMP KB tagja, s a par-
lament számos más tisztség-
viselője fogadta. Jelen volt 
Victor Bolojan, a Román Szo-
cialista Köztársaság buda-
pesti nagykövete. 

Magyar-osztrák 
gazdasági tárgyalások 

A kereskedelmi és koo-
perációs kapcsolatoknak köl-
csönösem előnyös fejleszté-
séről folytat tárgyalásokat 
Ausztria stájerországi gaz-
dasági küldöttsége — jelen-
tette be hétfői sajtótájé-
koztatóján Anton Peltzmann, 
a stájerországi tartományi 
kormány minisztere. A saj-
tótájékoztatón megjelent dr. 
Johann Dengler, azt Osztrák 
Köztársaság budapesti nagy-
követe is. 

A budapesti megbeszélése-
ken több mint húsz stájer 
gazdasági szakember a 
mintegy 200 stájer vállalat 
exportját összefogó és se-
gítő közös vállalkozás, az 
Expartring nevében tesz 
ajánlatokat magyar partne-, 
reinek az export—import 
cikklista bővítésére, a két-
oldalú termelési koőperáció-
ra és a harmadik piaci ér-

tékesítés fejlesztésére, s je-
lentős know-howk vásár-
lására. A kölcsönös előnyök 
alapján kívánnak hozzájá-
ruLni ahhoz, hogy a két-
oldalú árucsere-forgalomban 
a magyar partnerek számá-
ra kedvezőbben alakuljon 
az export-import mérleg 
egyenlege. A múlt évben 
ugyanis Ausztria csaknem 5 
milliárd schilling értékű 
árut szálb'tott Magyaror-
szágnak. ahonnan mindösz-
sze 3 milliárd értékű ter-
méket importált. 

A kölcsönös szállítások fej-
lődésében is az a helyzet, 
hogy amíg Ausztria az elő-
ző évhez viszonyítva 11,® 
százalékkal több árut ex-
portált a magyar partnerek-
nek, addig a Magyarország-
ról vásárolt •ermékék szál-
lításának aránya csupán 3,1 
százalékkal növekedett. 

iromszázüven kiállító jön 
a szegedi vásárra 

az építő és famur.kás szakma 
szervezetei. Emlékeztetett az 
építőmunkások politikai har-
caira. Méltatta a MÉMOSZ 
szegedi szervezetének mun-
kásságát, amellyel harcos, 
forradalmi szellemben szer-
vezte a munkásság osztály-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Tájékoztató az előkészületekről 
A Szegedi Ipari Vásár 

kétévenként nyitja meg ka-
puit a hazai és külföldi ki-
állítók és természetesen a 
nagyközönség előtt. A vá-
sár igazgatója, dr. Zsótér 
Mihály tegnap, hétfőn meg-
tartott tájékoztatóján el-
mondta, hogy lezárultak a 
jelentkezések, s örömmel üd-
vözölhetnek 230 hazai ki-
állítót. valamint a hagyo-
mányosan megjelenő jugo-
szláv cégek közül 94 részt-
vevőt. Eljön a Szegedi Ipa-
ri Vásárra finnországi test-
vérvárosunk, Turku is, sót 
az NDK-beli turistairoda is 
megjelenik, a Reisebüro, 
mely bemutatja a Német 
Demokratikus Köztársasá-
got, s vendégségbe hívja a 
szegedi és a környékbeli 
embereket, látogassanak el 
az NDK-ba. 

A Szegedi Ipari Vásár igaz-
gatóságának vezetői el-
mondták, hogy ebben az esz-
tendőben 22 ezer négyzetmé-
ter alapterületet biztosítot-
tak a kiállítóknak, ebből a 
fedett rész több mint 7 ezer 
négyzetméter, míg a szabad 
terület 15 ezer négyzetméter 
lesz. A vásár ünnepélyes 
megnyitójára július 21-én 
délelőtt tíz órakor kerül 
sor, s a nagyközönségnek is 
megnyitják a kapukat dél-
után 2 órakor. Szakmai na-
pokat tartanak a kereskedel-

emi es termelővállalatok 

képviselőinek egész héten 
át, majd a zárás napján, 
július 30-án este kiosztják 
a közönség szavazatai által 
megállapított díjakat. A Ma-
gyar Divatintézet, iiietve az 
OKISZ Labor többször tart 
majd divatbemutatót, sőt a 
Szegedi Ifjúsági Napok al-
kalmával a fiatalok divat-
ját szeretnék „elővezetni" 
az ipari vásár területén. 

A Szegedi Ipari Vásár, 
amint az már köztudott, 
hézagpótlást szeretne betöl-
teni a nagy nemzetközi vá-
sárok idején. Az 1978-as 
Szegedi Ipari Vásár lehető-
séget kínál a hazai és a 
külföldi cégeknek, hogy az 
őszi nemzetközi bemutatók 
előtt itt, a Tisza partján 
..tesztezzék" új termékeiket, 
amelyekkel piacokat kivan-
nak szerezni. E célt szol-
gálja az is, hogy az idei 
szegedi vásáron közel száz 
jugoszláviai kiállító jelenik 
meg. A két ország közötti 
gazdasági és kereskedelmi 
kapcsolatokat szeretné bő-
víteni a határmenti árucse-
re és termelési kooperáció 
javításában is a Szegedi Ipa-
ri Vásár, örvendetes, hogy 
nem. csupán a szomszédos 
Vajdaság ipara, kereskedel-
me és mezőgazdasága je-
lentkezik a szegedi vásá-
ron. hanem egész Jugoszlá-
via, a baráti ország min-
den tájaiéi áUbaaek, be-
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mutatkozni a cégek. Az !s ör-
vendetes, hogy finnországi 
testvérvárosunk, Turku is 
bemutatkozik, s hatvan 
négyzetméteren láthatjuk ba-
rátaink kiállítását. 

A vásár igazgatója rész-
letesen beszámolt a hazai ki-
állítókról. Elmondta többek 
között, hogy a Szegedi Ipa-
ri Vásár ebben az esztendő-
ben is szeretné elősegíteni az 
új termékek bemutatkozó-
ját, a termelők, a kereske-
dők és a fogyasztók talál-
kozását, véleményalkotását. 
Olvasóinknak később rész-
letesen is beszámolunk a 
Szegedi Ipari Vásár előké-
születeiről, de annyit már 
is elmondhatunk, hogy ér-
demes lesz felkeresni a 
Marx téri vásárvárost, hi-
szen ott a bemutatókon kí-
vül számos rendezvény, vá-
sárlási lehetőség várja majd 
a látogatókat. A közönség 
szavazhat is a legszebb ter-
mékekre és kiállításokra. A 
MÁV kedvezményes jegye-
ket ad az ország bármely 
tájáról idelatogató emberek-
nek, s természetesen Szeged 
várja és hívja a hazai és 
a külföldi vendégeket júli-
usban és augusztusban a 
rendezvények idejére. de 
azon kívül is szeretettel kö-
szöntjük a városunkba ér-
kező vendegeinket. 
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