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• Második utazás a Marson 

A szép emberi környezetért 
Európában ma már a gazda-

sági régiók nem kötődnek 
országhatárokhoz. Magyar-
országon is új regionális köz-
pontokra van szükség, melyek 
új, meg új vonzáskörzeteket 
hoznak létre. Ehhez kiváló 
szervező erő lehet egy-egy 
szakvásár, kiállítás. Segítségé-
vel biztosítani lehet a régiók 
esélyegyenlőségét és fel lehet 
gyorsítani a vidék innováció-
ját. Ezért törekednek a szegedi 
vásárok szervezői arra. hogy a 
városban minél több szakmai 
találkozót, bemutatót rendez-
zenek. Hogy megmutatkoz-
hassék - jelszavuk szerint -
Szeged a világban, világ a vá-
sárban. 

Ezzel a céllal rendezik július 
1-4 között idei második be-
mutatójukat , az Oázis Lak-
berendezési és Építészeti Szak-
vásárt, melynek szponzora és 
fővédnöke a szegedi KÉSZ, 
Könnyüszerkezet-Épttő és 
Szolgáltató Kft. Csonka Gábor 
vásárigazgatótól és Sebők Zita 
főszervezőtől a rendezvényről 
a következőket tudtuk meg. 

• Kiknek szánják a kiál-
lítást és szakvásárt, a 4x4 
nap a Marson rendezvény-
sorozat „második utazá-
sát", s milyen nagyság-
rendű lesz? 
- Azoknak terveztük, akik 

építkeznek, felújítanak, szeret-
nének szép környezetben élni, 
fogla lkozta t ja őket a lakás-
kultúra. Tízezer négyzetmé-
teren, fedett és nyitott területen 
több, mint 80 cég mutatkozik 
be. A tavalyi kiállításon ebben 
a támakörben a mostaninak 
körülbelül egyharmada volt a 
részvétel. 

• A tavalyi „show-jellegű" 
nemzetközi vásárhoz képest 
ez a bemutató mennyiben 
más? 
- Ez inkább szakmai jellegű 

lesz, s az adott terület széles 

körű bemutatkozása. Nagyobb 
kört mozgósít a szakterületről, 
eleve alkalmat adva a cégek 
közötti kapcsolatok erősítésére. 
A régió reprezentánsait vonul-
tatja fel, s ezzel mintegy hajtó-
erőjévé válhat az itteni gazda-
sági fejlődésnek, élénkítheti a 
piacot. Mert lehetőség lesz itt a 
cégeknek információgyűjtésre, 
tapasztalatcserére, üzleti kap-
csolatok alakítására, direkt 
marketing tevékenységre. A 
rész tvevők itt p iackutatás t 
végezhetnek, közvetlen jelzé-
seket kaphatnak a szakmától, a 
fogyasz tók tó l . Utóbbiaktól 
annál is inkább, mert az igé-
nyes, szép standok nyitottak 
lesznek, mindenki közel 
kerülhet a bemutatott termé-
kekhez, kipróbálhatja azokat. 

• A nagyközönség nyilván 
örömmel veszi ezt a korábbi 
„mindent csak a szemnek" 
jellegű kiállítások után. Mi 
minden egyébre számíthat 
még? 
- Arra például , hogy az 

épí tkezők itt mindent egy 
helyen elintézhetnek - alapo-
zástól a tetőfedésig. A kiállító 
cégek ráadásul árengedmény-
nyel vesznek fel megrende-
léseket. Szinte minden cég 
kedvezményes akciókkal ren-
delkezik. Lesznek közvéle-
ménykuta tások és azoknak 
résztvevői között nyeremény-
sorsolások. S persze számos 
újdonság, érdekesség. 

• Említhetünk néhányat az 
új, a különleges ,fogyasz-
tócsalogatók " közül? 
- Bizonyosan sokakat ér-

dekelnek majd a fagyálló és 
intarziás padlóburkolók , a 
kerámia és betoncserepek.A 
parafaburkolók, a hőszigetelő 
vakolatok, a hangsz ige te lő 
álmenyezetek. Korszerű, ener-
giatakarékos fa lazóelemek. 
Különböző padlófűtések, nap-
energiás fű tőberendezések . 
Elektromos nyílászárók, auto-
mata kapuk, garázsajtók, ko-
vácsoltvas kerítések. Úszó-
medencék, kandallók. Faházak. 

A lakberendezéshez gazdag 
lesz a bútorválaszték, a koló-
niáitól a s t í lbútorig, az ex-
kluzív garnitúráktól a gyer-
mek-, illetve kerti bútorokig, s 
az irodaberendezésekig. Bemu-
tatnak fűthető amarikai vízá-
gyat. A fürdőszobákba a ha-
gyományos szaniterárúk mel-
lett öntött márványt is ajánla-
nak. Sőt. finn szaunát, szolári-
umot, szobaszökőkutat. A tá-
volkeleti kézi faragású bú-
torokhoz stílusos kerámiákat, 
szobrocskákat . Rendkívül 
gazdag lesz a szőnyegválasz-
ték. Bemutatnak energiatakaré-
kos, különleges világítóberen-
dezéseket, elektromos háztar-
tási gépeket is. A barkácsolók 
a legújabb, világmárkás szer-
számok, gépek között válogat-
hatnak. Lesznek kerti kisgé-
pek, sót, még mezőgazdasági 
hulladékot hasznosító hőterme-
lő berendezés is. 

Az Oázis ma délelőtt 10 
órakor nyitja kapuit. 

Szabó Magdolna 

• A szakvásár szponzora 

Gyorsaság -
pontosság - „KÉSZ '-ség 

Az Oázis Lakberendezési és Építészeti Szakvásár fővédnöke a 
KÉSZ, a szegedi Könnyűszerkezet-Építő és Szolgáltató Kft. A cég 
1982-ben mint gmk alakul t . 1987-tól a Gmk KÉSZ 
Kisszövetkezetként működött tovább, majd 1991-ben korlátolt 
felelősségű társasággá alakult át. 

A cég tervez és kivitelez könnyűszerkezetes ipari, 
mezőgazdasági, kereskedelmi és sportlétesítményeket, továbbá 
benzinkutakat. 

Fő tevékenysége mellett hagyományos épületek tervezésével, 
kivitelezésével és felújításával is foglalkozik az egész ország 
területén. 

A társaság az engedélyezési és kiviteli tervek komplett 
elkészítését, „KÉSZ"-létesítmények átadását vállalja, s ezen 
komplex feladat minőségi megoldása érdekében olyan külföldi 
termékek beszállítási, illetve gyártási jogát nyerte el, melyek 
világszerte ismertek az építőiparban jártasak számára. 

A KÉSZ Kft, az Astron építési rendszer hivatalos beilder 
dealere. Ez a rendszer Európa legkedveltebb és leggyakrabban 
alkalmazott könnyűszerkezet építési rendszere. Legfőbb előnye, 
hogy az épület valamennyi eleme (vázszerkezet, homlokzat, tető) 
egyetlen komplex, összehangolt rendszert képez. A rendszernek 
ilyen módon való kialakítása, valamint a számítógéppel segített 
ten'ezés és gyártás lehetővé teszi, hogy a megrendelő bármilyen 
egyedi igényét is szokatlanul gyorsan és garantált európai 
minőségben ki lehessen elégíteni. Az Astron szerkezeti rendszer 
kialakítása lehetővé teszi bármely típusú nyílászáró, így pl: a 
Bntzbach ipari kapu beépítését. Ez a fajta kapu biztonsági 
üvegből készül, betörés és ütésbiztos. Kis súlya el lenére 
rendkívül stabil és a különleges időjárási viszonyoknak is 
ellenáll. 

A KÉSZ Kft. által kizárólagos joggal forgalmazott másik 
kapu-család az ATS németországi cég terméke. Az ATS kapuk 
kiváló funkc ioná l i s tu la jdonságuk mellet t reprezentatív 
megjelenésük miatt nagyon népszerűek. Dupla fotocellával 
működnek, éppen ezért áruházak, bevásárlóközpontok, bankok, 
kórházak bejárataként kiválóan alkalmasak. 

A holland Hunter Douglas cég és a KÉSZ Kft . k iváló 
termékeinek egyike a Luxaion paneles álmennyezet, mely 
alumínium ötvözetből készül. A termék tartósságát és szín-
ál lóságát a tűz i -zománcfes téknek köszönhet i . A panelek 
szerelése, karbantartása rendkívül egyszerű, s ez lehetővé teszi a 
vi lágí tás megoldását vagy a légkondic ionáló berendezés 
beépítését, illetve hangszigetelés beépítését, valamint dekorációs 
célok megvalósítására is kiválóan alkalmas. 

Ezen kiváló termékek és a nagyszerű csapatmunka együttes 
e redményét az é rdeklődók az ország bármely pont ján 
megtek in the t ik . Áll jon itt néhány lé tes í tmény neve, 
reprezentálván a cég sokoldalúságát: 

- Szegedi Ipari Vásár Kiállítócsarnok, 
- Szegedi ÖMV üzemanyagtöltő állomás, 
- Kecskemét Petőfi Nyomda, 
- Csolnok Tornacsarnok, 
- Kecskemét Tormási autószalon stb. 
A cég filozófiáját jól érzékelteti a régi jelszó: „Gyorsaság -

pontosság - KÉSZ-ség" mellé az 1993-as év új szlogenje, a 
„Vállalkozzon velünk!" jelzi a KÉSZ KFT új céljait. A fent 
említett kiváló termékek magyarországi forgalmazásához, illetve 
széles körben való együttműködéshez keres üzleti partnereket a 
cég a kiállításon. 

Engedményes 
vásár 
június 28-tól július 10-ig 

INTERSPAN faforgács lap laminált és natúr 
20% engedmény 

MINDEN TÍPUSÚ AJTÓRA, ABLAKRA, 
VELUX tetőablak is 5% engedmény 

THERWOOLIN hő- és hangszigetelő, csőhéj 
10% engedmény 

3 mm-es SÍKÜVEG, KATEDRÁL, DRÓTÜVEG 
10% engedmény 

BRAMAC TETŐCSERÉP 20% engedmény 

TERRANOVA NEMESVAKOLAT 5% engedmény 
ezenkívül kedvező áron 
lapos vas, szögacél, zártszelvény T-vas 54-60 Ft/kg. 
betonvas 6, 8, 10, 12, 14 mm 0 41-43 Ft/kg 
fenyőfűrészáru 15 200 Ft-tól 25 000 Ft-ig 
tölgy és bükk fürészáru, ALBA-fal, tégla és cserép 
bármilyen típus. 

fflföldi Tüzép Vállalat 201 sz. telepe 
Szeged. Rókusi pu. mellett 
T.: 476-876. 489-262. 

Meghívó 
A Modul-Bau Kft. meghívja önöket 
az OÁZIS Lakberendezési 
és Építészeti Szakvásáron lévő 
standjára, ahol az alábbi 
kedvezményekkel árusít. 

8PPHH| BRAMAC TETÖCSERÉPRENDSZER 
y y ^ S j gyári árából 20% engedmény. 

BRAMAC 

- ereszcsatorna 
- trapézlemez, cserepes lemez 
- csarnokrendszer 

10% engedmény 

Tapo lca i hőszigetelő gyári árából 

ISOLYTH 10% engedmény 

J U LB KNAUF nemesvakolatok 
^ j j g ^ és hőszigetelő vakolatok kedvezménnyel 

LB-kmfMoum 

hjetrWL 
csempék és fagyálló padlóburkolók 

15% engedménnyel. 

Üzletünkben megrendelhető különleges kivitelű öntött 
márvány sarokkád és fürdőszoba-berendezés. 

Szeged, Csongrádi sgt. 27. Tel.: 62/491-022 
Szentes, József A. út 24. Tel.: 63/314-011 

EMELETES LONDON BUSZ JÖN 
SZEGEDRE, A MARS TÉRI 
OÁZIS SZAKKIÁLLÍTÁSRA. 
BENNE A THERMO FŰTÉSTECHNIKAI 
SZAKÜZLET REMEK AJÁNLATA 
VÁLLALKOZÓKNAK, 
ÉPÍTKEZŐKNEK... 

Ha hűtés, ha fűtés, érdeklődjön a busznál, 
a vásár után a Római krt. 33. szám alatti üzletünkben. 
Tel.: 62/316-263. 
VASÁRNAP DÉLUTÁN 4 ÓRAKOR SORSOLÁS A BUSZNÁL. 
Fődíj: egy THERMO-emblémás díszkard. 

% 

B Ú T O R I P A R I , K E R E S K E D E L M I 
ÉS S Z O L G Á L T A T Ó KFT. 

— EGYEDI TERVEK ALAPJÁN 
GYÁRTUNK 

konyhabú to roka t 
» nappali- és hálószobaszekrényeket , könyvespolcokat 
» előszobafalakat , tv- és Hi-Fi-állványokat 
» é tkező- , dohányzó - és íróasztalokat. 
Vállaljuk üzlethelyiségek, irodák belsőépítészeti kialakításának 
tervezését és kivitelezését. 
ÜZLETEINKBEN PÁRATLAN VÁLASZTÉKBAN 
ÁLLUNK VÁSÁRLÓINK RENDELKEZÉSÉRE 
AZ ALÁBBI TERMÉKEKBŐL: 

n a t ú r és laminált faforgács lapok, farost lemezek 
dekor i tok , konyhai munka lapok , ablakpárkány-elemek 
bú to r fogan tyúk, fogasok, díszlécek, tükörfóliák. 

»* minőségi csavarok, ragasztók, pácok , zárak, kilincsek 
» k ivetőpántok, f iókcsúszók, 

valamint t ö b b ezer fele bútorszcrclvény. 
Tekintse meg kiállításunkat 1993. július 1 -4 - ig a 
Mars téri vásárterületen megrendezésre kerülő Oázis, 
'93 bútoripari szakvásáron az „U" pavilonban! 
Szeged, Mel inda u. 12. Tel. : 6 2 / 4 3 7 - 4 7 7 . Fax: 6 2 / 4 3 7 - 4 7 6 
Szentes , Somogvi u. 3 . , Kiskunhalas, Bornemissza u. 1. 
Tel . : 7 7 / 3 2 2 - 5 3 6 


