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Üzletkötések, megegyezéseit 
Ma zárul a Pannónia Vásár 

A szabadkai Pannónia 
Vásár ma, vasárnap este be-
zárja kapui t Amint arról 
már beszámoltunk, a sza-
badkai vásáron nyolcvanhá-
rom magyar kiállító vett 
részt hogy megismertesse a 
szomszédos Jugoszláviában 
legújabb termékeit kapcso-
latokat, piaci lehetőségeket 
keressen árui számára, bő-
vítse a termelési kooperá-
cióját. növelje a határ men-
ti árucsere választékát A 
Pannónia Vásár iránt igen 
nagy érdeklődést tanúsítot-
tak a jugoszláv partnerek, 
gazdasági és társadalmi 
szervezetek egyaránt A hét 
közepén megtekintette a vá-
sárt Nikola Kmezics. a Vaj-
dasági Tartományi Végre-
hajtótanács (kormány) elnö-
ke is, valamint a szegedi 
városi pártbizottság tisztség-
viselői. Török József első 
titkár, Berta István és De-
ák Béla titkárok. A megnyi-
tótól kezdve nagy figyelem-
mel és segítőkészséggel kí-
sérte a vásári tevékenységet 
Dénes István, a belgrádi 
magyar nagykövetség keres-
kedelmi tanácsosa. 

Az elmúlt hét minden 
napján tartottak szakmai ta-
nácskozásokat, pénteken a 
kishatármenti kereskedelmi 
kapcsolatokról tárgyaltak az 
érdekeltek, & ugyancsak 
ezen a napon került sor a 
szegedi Volán és a Volán 
Tourist idegenforgalmi tájé-
koztatójára. A szegedi Vo-
lán-iroda elsősorban Szeged-
re és Csongrád megyébe .in-
vitálja a jugoszláv kirándu-
lókat, de szervez részükre az 
ország bármely területére 
programokat. A Pannónia 
Vásáron jelentős termelési 
kooperációs megállapodáso-
kat. kereskedelmi üzletköté-
seket realizáltak. A Kender-
fonó és Szövőipari Vállalat, 
amely régi résztvevője a 
vásárnak, s most vásári kü-

löndíjban is részesült a koo-
peráció fejlesztésében elért 
munkájáért, további megál-
lapodásokat kötött partne-
reivel. A zentai és az apati-
ni kendergyárakba nyers 
kenóerkórót szállítanak, 
amelyet ott bérmunkában 
dolgoznak föl, és a kender-
rostot adják vissza, de az 
apatini gyár további feldol-
gozást is végez, egészen a 
kétágú zsineg minőségéig. 

A Szegedi Szűcsipari Szö-
vetkezet, amely ugyancsak 
vásári díjban részesült, elő-
zetes tárgyalásokat folyta-
tott arról. hogy nutria-, 
pézsma- és nyúlszőrmékből 
készült bundákat adion el a 
szabadkai divatáruháznak, s 
ellentételként juhnappa bőrt 
vásárolna. Jelentős megálla-
podást írtak alá az Ipari 
Műszergyár képviselői a 
SEVER-céggel. A tárgyalá-
sokat már a tavalyi szegedi 
ipari vásáron elkezdték, s 
most tettek pontot a megál-
lapodás végére. A két érde-
kelt fél közösen készíti a 
víznyomást fokozó berende-

zéseket. amelyek a magas-
házak vízellátását garantál-
ják. A HÖDGÉP látványos 
üzletkötést ugyan nem rea-
lizált a Pannónia Vásáron, 
de kitűnő gépeit bemutatta, 
amelyeket szívesen használ-
nak már a Vajdaság terüle-
tén is. A DÉLÉP. amely 
több építési munkát végzett 
már déli szomszédainknál — 
apatini sörgyár csarnoképü-
lete és egyebek — házgyári 
fürdőszobás blokkjait mu-
tatta be, s ha a vajdasági 
területen házgyárat létesíte-
nek, kooperációban szívesen 
részt venne „vizesblokkok" 
gyártásával, mivel abban 
van fölös kapacitásuk. 

Eredményesnek mondható 
az idei szabadkai Pannónia 
Vásár, a nagyszámú magyar 
résztvevőnek lehetőséget 
nyújtott arra. hogy megis-
mertesse legújabb termékei-
vel jugoszláv partnereit, a 
vásárlátogató közönséget, és 
impulzust adjon újabb üzle-
ti megállapodásokra, a kap-
csolatok bővítésére, különö-
sen a határ menti áruforga-
lom bővítésére. 

S z e g e i i 

Feszültség 
alatt 

a trolivezeték 
A Szegedi Közlekedési 

Vállalat hétfőn, április 23-
án délután 2 órakor 550 Vol-
tos egyenfeszültség alá he-
lyezi a kísérleti trolibusz 
forgalmi, üzemi felsőveze-
ték-hálózatát és tápkábel-
rendszerét a Bartók Béla 
tér, Mikszáth Kálmán és At-
tila utca, valamint a Nagy-
körút felőli oldalán, az Atti-
la és a Nagy Jenő utcában, 
a hídon, a Vedres és a Csa-
nádi utcában és az újezegedi 
fordulóban, valamint vissza-
felé a Széchenyi tér nyugati 
oldalán, a Károlyi és a 
Mikszáth Kálmán utcában 

Az üzemi vonal a Bartók 
Béia téren, Jósika, Guten-
berg és a Bakay Nándor ut-
cán vezet a tápkábel a Ba-
kay. Huszár, Menhely utcán, 
5 az Úttörő téren át a Tol-
buhin sugárúti villamosvo-
nájig. illetve a Victor Hu-
ro és a Deák Ferenc utcán 
u Híd utcai kereszteződésig 
vezet 

Április 23-tól 29-ig 

Közlekedésbiztonsági bét Szegeden 
Április utolsó hetébe® a 

szokottnál is több szó esik 
majd arról, miként lehetne 
megelőzni a baleseteket hol 
kell nagyon óvatosnak lenni 
Szeged útjain. Igaz ugyan, 
hogy ki-ki maga lehet a sa-
ját biztonságának a legjobb 
őre, ám, ez az állítás fél-
igazsággá válik, ha a gyere-
kekre, az idős emberekre, s 
tán nem túlzás a kifejezés, 
a kiszolgáltatott védtelenek-

Kommunista műszak 
— gyerekekért 

Tegnap, szombaton a DÉLÉP 2670 dolgozója kommu-
nista műszakban 2 millió forintot érő munkát végzett A 
ré.ztvevők a 350 ezer forintnyi bérüket elsősorban gyer-
mekintézmények támogatására ajánlották fel. 

A Nagyalfcldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat sze-
gedi üzemének dolgozói, mintegy 280 olajmunkás tegnap, 
szombaton szintén kommunista műszakot tar tot t Vezeté-
keknek ástak nyomvonalat hibaelhárítást és egyéb föld-
munkákat végeztek. A különmunkában részt vevők bérüket 
a nemzetközi gyermekév alkalmával nyitott csekkszámlára 
fizetik be. 

re gondolunk. Hiszen köztu-
dottí a balesetet szenvedők 
jelentős része más hibájából 
sérül meg, 1978-ban például 
Csongrád megyében a sérül-
tek 58,4 százaléka csak ré-
szese, s nem okozója volt a 
balesetnek. A sérültek 7,1 
százaléka volt 14 éven aluli 
gyehnek, s mir.üen ötödik 
baleseti sérült hatvan évnél 
idősebb volt 

Egyebek között éppen erre 
tekintettel rendezi meg min-
den évben a Szegedi Közle-
kedésbiztonsági Tanács is 
akcióhetét. Rendezvénysoro-
zatával a gyalogosokat, a 
közlekedés szabályait csak 
hallomásból ismerőket védi 
azzal, hogy a közúti forga-
lom „tanult" járművezetői-
vel veszi fel a kapcsolatot 
Azokkal is. akik jogosítvá-
nyukat évekkel ezelőtt sze-
rezték, s bármilyen turcsa, 
azokkal is, akik még el sem 
érték a nagykorúság határát, 
máris egy évtizede ismerői 
a közlekedés szabályainak, 
hiszen óvodáskoruktól törő-
dik velük a pedagógus, az 
elővigyázatos szülő. 

Az április 23-től 29-ig tartó 
közlekedésbiztonsági hét sze-
gedi programjának összeállí-
tói arra törekedtek, hogy 
utcán és munkahelyen, áru-
házban és moziban, iskolá-
ban és öregek napközi ottho-
nában plakátokkal, ismerte-
tőkkel, előadásokkal, játékos 
versenyekkel és önkéntes 
vizsgákkal, járőrszolgálattal 
és ingyenes műszaki szolgál-
tatásokkal keltsék fel a köz-
vélemény érdeklődését. 

Plakátok az utcán, a tö-
megközlekedési járműveken, 
ismertetők a kerékpáros-, 
gyalogos, és a troliközlekedés 
tudnivalóiról, a kötelező mű-
szaki előírásokról, az M3-as 
autópályáról, figyelemfelkeltő 
intelmek az üzemi híradók-
ban, s a forgalmasabb köz-
intézményekben — a sor 
hosszan folytatható. 

A most kezdődő hét ren-
dezvényeinek sikeréért sokat 
tesznek a közlekedéssel hi-
vatásszerűen foglalkozó vál-
lalatok, szervezetek is. A 
Volán, a KPM Autófelügye-
lete, az SZKV. az Autóklub 
s a tanácsi szervezetek ön-
kéntes vizsgákat, nyílt napo-
kat, ellenőrző akciókat szer-
veznek, melyek helyét, ide-
jét lapunk hírrovatában tu-
datjuk majd olvasóinkkal. A 
holnap kezdődő közlekedés-
biztonsági hét első hírét 
azonban itt adjuk közre: 
holnap ugyanis az Autóklub 
reggel hat órától este fél 
nyolcig ingyenes fényszóró-
beállításra és fékhatásmérés-
re invitálja a szegedi gépjár-
művezetőket. A Kossuth La-
jos sugárúti műszaki állo-
mást ezúttal azok is felkeres-
hetik, akik nem tagjai az 
Autóklubnak. 

Az új híd' krónikája 

Már majdnem összeér... 
A töltésről nézve, úgy látja az ember, már majdnem 

összeér a két part között a híd (első képünkön); keskenye-
dik a távolság, amely a két oldalról növekvő hídszerkezetet 
elválasztotta még néhány hónappal ezelőtt is. Még né-
hány hát, s a híd építőinek valóban nem lesz szükségük a 
két part között ingázó csónakra. Ám hogy a látszat ne 
téveszthesse meg a parti sétálókat, fotóriporterünk segítsé-
gével megmutatjuk: a szegedi oldalt még csak egy kábel, 
s a szerkezet árnyéka köti össze az újszegedivei. (Második 
képünkön.) S miközben rendre- helyükre kerülnek az acél-
elemek, a híd feljáróinál, s a támfalak^ közé zárt munka-
területen is tucatnyi szakma mesterei dolgoznak' egy idő-
ben. (Harmadik képünk.) A híd építésének befejező, körül-
belül félévnyi szakaszában ugyanis 12 külső kivitelező éa 
négy szállító vállalat tevékenységét kell összehangolni. 

Somogyi Károlyné felvételei 

Befejeződött a magyar-bolgár 
barátsági hét 

G y e n e s K l l m i n f e l v é t e l e 
Képünkön: a DÉLÉP Egyetértés szocialista brigádjának 
tagjai az £®zaki városrészben énü'ő 16 tantermes iskola 

Üvegezését végzik 

A legfiatalabbak pedagó-
gusai óvodai bemutató fog-
lalkozáson ismerkednek meg 
a leghatásosabb módszerek-
kel, szemléltetőeszközökkel 
az úítörőkorú iskolások köz-
lekedési szakpróbán, kerék-
Páros versenyen ellenőrizhe-
tik ismereteik alaposságát. A 
közlekedésbiztonsági héten 
le3z a segédmotoros fiatalok 
záróvizsgája, s az általános 
iskolás közlekedési „úttörők" 
részt vesznek a „felnőtt" köz-
úti ellenőrzéseken, s maguk 
is szerveznek járőrszolgála-
tot, 

A szegedi városi tanács, a 
Hazafias Népfront Csong-
rád megyei és Szeged váro-
si bizottsága és a budapesti 
Bolgár Kulturális Központ 
április 17 és 21. között ma-
gyar—bolgár barátsági hetet 
rendezett Csongrád megyé-
ben. Tegnap a népfront me-
gyei és szegedi bizottságá-
nak épületeiben rendezett 
találkozókkal befejeződött a 
Bolgár Népköztársaságot, a 

bolgár nép történelmét bemu-
tató kiállítások, rendezvé-
nyek sorozata. 

Tegnap délelőtt $ nép-

front szegedi bizottságán 
rendezett baráti találkozón 
dr. Sztojan Radev, a ma-
gyarországi Bolgár Kulturá-
lis Központ igazgatója érté-
kelte a barátsági hetet. Ott 
volt dr. Koncz János, az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának titkára, Deák 
Béla, a városi pártbizottság 
titkára, Bányainé dr. Birkás 
Mária, a városi tanács el-
nöhelyettese, Nagy István, a 
megyei népfront elnöke, dr. 
Berencsi György, a népfront 
vá-osi bizottságának elnöke, 
dr. Dobóczky Károlyné, a 

Szakszervezetek megyei Ta-
nácsának titkára és a fő-
városi bolgár kulturális 
centrum több munkatársa is. 
A baráti beszélgetésen je-
lenlevők is meg állapították, 
hogy a kiállítások, a magyar 
—bolgár baráti találkozók 
nagyban hozzájárultak ah-
hoz, hogy a két nép megis-
merje egymás múltját, je-
lenét és elmélyítse a Bol-
gár Népköztársaság Ma-
gyar Népköztársaság immár 
hagyományokon alapuló ba-
rátságát. 
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