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jelezték az ünnepség kezde-
t é t majd köszöntötték a 
résztvevőket, a megye és a 
város párt-, állami, tömeg-
szervezeteinek. a külföldi és 
a hazai szakszervezeteknek 
a képviselőit. Ott volt az ün-
nepségen Gyárfás Mihály, a 
megyei, Berta István, a vá-
rosi pártbizottság ti tkára is. 

A nemzetközi néptáncfesz-
tivált Ligeti László, a SZOT 
alelnöke nyitotta meg. Be-
szédében a magyar szak-
szervezeteknek az amatőr 
művészeti mozgalom támoga-
tásában betöltött funkciójá-
ról szólt. Hangsúlyozta, hogy 
az öntevékeny művészeti 
együttesek nagy hatású ne-
velőközösségek, amelyek ké-
pesek formálni a fiatalok 
magatartását, gazdagítani 
személyiségüket. Jelentős 
szerepük van a népek közöt-
ti barátság ápolásában. Az 
amatőr művészeti csoportok 
közül a néptáncegyüttesek 
sajátos feladatot töltenek be: 
őrzik és ápolják a múlt ér-

Kedvező helyre települt 
annak idején a szegedi kem-
ping, hiszen most, amikor 
bővítése megkezdődik, s táv-
lati fejlesztése is körvonala-
zódik már, az elképzelések 
igazi turistaközpont kialakí-
tását célozhatják. Ennek el-
ső fokozatában épül ma jd fel 
az a Touring Motel, amely-
nek terveit a Szegedi Terve-
ző Vállalatnál Kánai József-
né készítette, s amelynek 
alapozási munkáihoz még az 
idén hozzálátnak a DÉLÉP 
dolgozói. Turisták lakják a 
jelenlegi faházas motelt is, 
miben különbözik hát az 
épülő a meglevőtől? 

Mindenekelőtt funkciójában. 
A faházak, bármennyire ké-
nyelmesek, tiszták, télen is 
lakhatók, kényesebb igé-
nyeket, a szállodaszerű, ám 
annál valamivel olcsóbb szo-
bát kereső vendégek igényeit 
nem elégítik ki. Márpedig az 
idegenforgalmi szakemberek 
gyakorlatból tudják, volna 
hazai és külföldi turista bő-
séggel, aki a két-három-
ágyas, fürdőszobás szobáért 
szívesen fizetne három-négy-
száz forintot, s ha ehhez még 

reggelit is kínálnak neki, 
joggal érzi: jól járt. A Sze-
ged Tourist, tehát jelentke-
zett az Országos Idegenfor-
galmi Tanács fejlesztési pá-
lyázatára, s kapott is támo-
gatást, a B kategóriás, 44 
szobás, összesen 111 vendég-
ágyas Touring Motelhez. A 
bank öt év alatt visszafize-
tendő hitelével és a „hazai 
erőforrásból" származó pénz-
zel együtt most már biztosí-
tott a fedezet, a 39 és fél 
millió forint. 

A Touring Motel külső-be'-
ső megjelenésével is eltér 
majd a faházas moteltől. 
Földszinti része monolit vas-
beton szerkezetű lesz. két 
emeletét pedig a szegedi ház-
gyár egyik, némileg módosí-
tott paneltípusából rakják 
majd össze. Homlokzati és 
hátsó falát loggiák díszítik, 
amelyeket egyedivé tesz H 
Zománcipari Müvek bonyhá-
di gyárában készülő színes 
tűzzománc mellvéd, összha-
tásában is figvelemfelkeltő 
lesz tehát az épület, amelyet 
a kempingcsárdával szem-
ben, a bekötő ú t túldalán. 
az E5-ös úton érkezők is 
könnyen észrevehetnek majd. 

A Touring Motel földszint-
jén az előtértársalgó, s a reg-
gelizőszoba faburkolatot és 
egyedi bútort kap, a szobák 
berendezésénél pedig töreke-
dett a belsőépítész — Sági 
József —, hogy a kereske-
delmi forgalomban kapható 
bútorokat beépített szek-
rényes elemek egészítsék ki. 
Minden szobában lesz fürdő-
szoba, s vagy telefon, vagy 
jelzőberendezés. A 20—25 ta-
gú személyzet munkájá t pe-
dig teherlift könnyíti meg. A 
reggelikészítés helye elekt-
romos rendszerű konyhában 
lesz, a fűtés- és melegvíz-
szolgáltatás kazánházát a te-
tőn helyezik el. Nyaranta 
nyitott terasszal bővül a tár-
salgó, efölé később könnyű-
szerkezetes árnyékoló tető is 
építhető. 

Az előreláthatóan a jövő 
év negyedik negyedévében 
befejeződő építkezés szerve-
zése a Szegedi Beruházási 
Vállalat munkatársainak fel-
adata lesz, közben pedig 
megkezdődhet a felkészülés 
a vendégek fogadására. 

P. K. 

A Szegedi Ruházati Szövetkezet kiállítását, s egyik 
termékét is díjazták 

Acs S. Sándor felvételei 
A Kenderfonó .és Szövőipari Vállalat vásárdijat kapott ki-
állításáért; a pépétex elnevezésű miikendert pedig arany-

éremmel jutalmazták 

X borús, esős W8 egész 
hap azzal fenyegetett, hogy 
a nemzetközi néptáncfeszti-
vál hagyományos, színpom-
pás; látványos megnyitóün-
nepségét ezúttal nem élvez-
heti a szegedi közönség és 
a fesztivál vendégserege; de 
a szerencse — mint annyi-
szor a nyári szabadtéri pro-
dukciók történetében — most 
sem pártolt el rendezőktől, 
résztvevőktől, nézőktől. A 
tegnap délutáni ünnepséggel 
megkezdődött a VII. Nem-
zetközi Szakszervezeti Nép-
táncfesztivál, amely egy-
szersmind a hazai szakszer-
vezeti együttesek 14. szegedi 
találkozója. 

A nyitóünnepség színhelye 
megváltozott az idén: a 
Széchenyi tér helyett a Ti-
sza-parton rendezték, az ú j 
rakpart lépcsői nézőtérként 
funkcionáltak, a víz és a 
túlpart fái pedig festői hát-
térként a néptáncbemutatók-
nak. A feszitválra kilene 
külföldi és öt magyar cso-
portot, összesen 700—750 
táncost, zenészt hívtak meg. 
A résztvevők — a csak teg-
nap érkezett jugoszláviai 
Marolt, és a Finnországot 
képviselő, ma, vasárnap ér-
kező Katrilli együttes kivé-
telével a Széchenyi téren 
gyülekeztek, a Vár utcán és 
a múzeum előtt táncolva-da-
lolva vonultak le a rakpar t -
ra. A közönség tapssal kö-
szöntötte a szebbnél szebb 
népviseletekben fölsorakozó 
együtteseket: a miskolci 
Avas Táncegyüttest; a bol-
gár vendégeket, az építők 
Penjo-Penev központi szak-
mai kultúrházának Szófia 
Táncegyüttesét; a VDSZ 
Bartók Béla Táncegyüttest; 
a ciprusi Sykaly Népművé-
szeti Együttest; a csehszlo-
vákiai Biotika Vállalat Par-
tizán Ének- és Táncegyütte-
sét; a házigazda ÉDOSZ 
Szeged Táncegyüttest: a len-
gyel Beskid Táncegyüttest; a 
MEDOSZ—Kertészeti Egye-
tem Táncegyüttest; a német 
posta lipcsei együttesét; a 
romániai Electroputere Vál-
lalti Mugurelul Művészegyüt-

Somogyl Káro l jmé felvétele 

Ligeti László és Papp Gyula megnyitják 
a néptáncfesztivált 

tékeit, « nemzeti hagyo-
mánykincset, segítve ezzel a 
hazaszeretet érzésének erősö-
dését. A szegedi fesztivál, a 
szakszervezeti néptáncegyüt-
tesek találkozója; a munkás 
nemzetköziség egyik építőkö-
ve. A korábbi seregszemlé-
ken bebizonyosodott, hogy a 
különböző nemzetek képvi-
selői nemcsak egymás nyel-
vét értik meg. hanem arra 
is képesek, hogy közös erő-
feszítéssel nagyot alkossa-
nak, létrehozzák a dómszín-
padi színvonalas előadásokat. 

Ligeti László megnyitója 
után a házigazda ÉDOSZ-
együttes táncospária meg-
gyújtota a fesztivállángot 
Ezután Papp Gyula, a váro-
si tanács elnöke köszöntötte 
a SZOT, az SZMT és Szeged 
város tanácsa által rendezett 
seregszemle valamennyi ven-
dégét A néptáncfesztivál — 
mondta — az ünnepi hetek 
egyik legvonzóbb, leglátvá-
nyosabb programja. amely 
az évek során nemcsak or-
szágos, hanem nemzetközi 

hatókörű kulturális esemény-
nyé vált. A fesztiválon részt 
vevő táncosok nemzetük kö-
veteiként a népek barátságá-
nak erősödését szolgálják, 
egyszersmind produkcióikkal 
gazdagítják a város kulturá-
lis életét. Papp Gyula átadta 
a táncosoknak a város kul-
csát, a fesztivál időtartamá-
ra a város tiszteletbeli la-
kóivá fogadva a találkozó 
résztvevőit. 

A kővetkező, ünnepi pilla-
natokban felvonták a feszti-
válzászlót, fölröpültek a ga-
lambok, és a nézőseregnek 
bemutatkoztak a külföldi 
vendégek: nemzeti hagyo-
mánykincsükből adtak ízelí-
tőt — néhány perces táncösz-
szeállításokkal. A színes tab-
lókban, hangulatos pillana-
tokban bővelkedő megnyitó-
ünnepség a hazai együttesek 
képviselőinek közös táncával 
fejeződött be. (A néptánc-
fesztivál egyéb eseményeiről 
tudósításunk lapunk 4. olda-
lán.) 

S. E. 

Együttműködési megálla-
podást kötött a Nehézipari 
Minisztérium és a Magyar 
Kémikusok Egyesülete. A 
kémikusok egyesületébe tö-
mörült több mint négyezres 
tagság — a vegyipar szak-
területein dolgozó műszaki, 
gazdasági értelmiségiek — 
a különféle rendezvények-
kel, tapasztalatcserékkel 
döntés-előkészítési, javaslat-
tevő, bíráló munkájukkal 
eddig is aktívan részt vet-
tek a műszaki-tudományos 
haladás gyorsításában, az 
együttműködés a miniszté-
riummal azonban nem volt 
megfelelően szervezett. Ezt 
a hiányosságot pótolja a 
most megkötött megállapo-
dás. Ennek alapján az egye-
sület a többi között részt 
vesz a gyógyszer, a növény-
védő szer, és az úgyneve-
zett intermedier anyagok 
gyártása központi fejlesztési 
programjának kidolgozásá-
ban. A program a világpia-
con a versenyképesség meg-
erősítésére. s a gazdaságos 
gyártást irányozza elő, ennek 
érdekében az eredeti kutatá-
sok erősítésére, a műszaki-
technológiai fejlesztésekre és 
a piackutatás fokozására he-
lyezi a súlyt. 

Ezeknek az Irányelveknek 
megfelelően állította össze 
az egyesület ez évi munka-
programját. Az augusztus 
28-án Sopronban kezdődő 
vegyészkonferencián a 
gyógyszerkémiái kutatások 
legújabb eredményeiről szá-
molnak be m a j d a szakem-
berek. Szeptember 10-én 
Siófokon kromatográfiás 
vándorgyűlésre kerül sor, 
ahol a legkorszerűbb anali-
tikaeljárások bevezetéséről 
lesz szó. 

Az országos rendezvénye-
ken kívül jelentős a helyi 
szervezetek munkája is. A 
szervezetek gondot fordíta-
nak az energiatakarékos 
technológiák kidolgozására, 
elterjesztésére, elsősorban a 
különösen energiaigényes 
nehézvegyiparban. (MTI) 

tesét; az ivanovói textilmű-1 
vek Vadrózsák együttesét, a 
szovjet vendégeket: és a bu-
dapesti Építők Vadrózsák 
együttest. 

A fesztiválszignál hangjai 
Touring Motel az E5-ös út mellett 

Képek 
a pécsi vásárból 

A pécsi ipari vásár kiállítói között több szegedi és 
Csongrád megyei vállalatot, ipari szövetkezetet láthat a 
nagyközönség. Különösen szép. a HÖDGÉP , és a Kender-
fonó és Szövőipari Vállalat termékbemutatója, amelyet a 
vásárrendezőség díjakkal honorált. Alább néhány képet 
adunk közre a pécsi vásárról. 

Az Ikarus gyár két darab.kis autóbuszt vitt el a pécsi vá-
sárra, az egyiket üzemeknek kínálják, munkásszállításra, a 

másikat pedig iskolásoknak, óvodásoknak 

A HÓDGÉP nagydíjas uborkabetakarító kombájnja melleit 
a borsóeseplöt tekintik meg sokan, de egyéb mezőgazdasági 

gépeiket is figyelem kiséri 


