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Jegyzet 

egy vendég-

könyvbe 
Ezekben a napokban, ami-

kor az „ország kirakatára", 
a BNV-re szegeződik szinte 
minden szem, érthetően ke-
vesebb figyelem jut egy-egy 
helyi ipari kiállításnak, s ha 
azt mondjuk: most is figyel-
met, elismerést érdemel a 
Csongrád megye textil-, ru-
házati és konfekcióiparának 
harmadik ötéves terv alatti 
fejlödesét tükröző kiállítás, 
annak oka. hogy ez a kiállí-
tás szép eredményeket, kitű-
nő törekvéseket reprezentál. 
Rendezői — a KISZ Csong-
rád megyei bizottsága és a 
Szakszervezetek Csongrád 
megyei Tanácsa — egyrészt 
a műszaki hónap rendez-
vénysorozatát gazdagították 
vele, másrészt az első orszá-
gos textilipari konferencia és 
találkozó résztvevőinek fi-
gyelmét is még inkább fel-
hívták vidékünk nagymúltú, 
s nagy léptekkel fejlődő ipa-
rára. 

A Kenderfonő- és Szövő-
ipari Vállalat mintegy más-
fél száz gyártmányát, mű-
anyagújdonságok egész sorát 
állította ki a Horváth Mi-
hály utcai képtár ipari „tár-
latán". A Pamutnyomóipari 
Vállalatnak nemcsak szege-
di, hanem valamennyi gvára 
bemutatja legújabb, legkor-
szerűbb termékeit. A Sze-
gedi Ruhagyár nemcsak új-
donságait tette „kirakatába", 
melléjük helyezte a minő-
ségjavulást eredményező gé-
pek egy részét, a gyártási 
eljárásokat bemutató tabló-
kat is. Már a világipacon is 
előkelő rangot vívtak ki ma-
guknak a szegedi szőrme-
gyár termékei, ezek szintén 
megtekinthetők a kiállításon; 
ugyancsak legjobb munkái-
kat állították ki ebből az 
alkalomból megyénk kisipari 
szövetkezetei. 

A kiállítás jó tájékoztatást 
ad megyénk textiliparáról, 
tehát elérte kitűzött célját. 
Azaz, teljesen csak akkor ér-
heti el, ha május 24-ig, a 
nyitvatartás utolsó napjáig 
minél többen látogatják és 
tekintik meg. 

Hűvös marad az idö 
Közép-Európát északról 

származó hűvös, nedves lég-
tömegek árasztották el. Ezek-
nek első hulláma Genova— 
Belgrád vonaláig jutott el és 
vonul tovább délkelet felé. 
A hűvös légtömegek megér-
kezésének .kis eredménye": 

az egész ország területén 
több-kevesebb csapadék 
hullott. 

Számottevő mennyiséget 
azonban csak nagyon kevés 
és kis terület kapott. Tízmil-
liméteres csapadékot jelen-
tette Túrkevéről, tizenegyet 
Miskolc, Pécs. Zalaegerszeg-
től, tizenkettőt I,e lényéről, 
tizenhármat Lentiből és Vá-
sárosnaményból. a legtöbb 
eső azonban Szentgotthárdra 
hullott: 22 milliméter. Az 
esőt több felé zivatar kísérte, 
főként az ország déli és ke-

leti részein. Az éjszaka 5— 
8 fokig csökkent a hőmér-
séklet. 

Ahol Európában uralomra 
jutott, a hűvös levegő, ott 
színié „téliessé" változott 
az időjárás. 

Csehszlovákia. Németország 
és Lengyelország egyes ré-
szein a napi csúcsérték csak 
tíz fok körül volt, Berlinben 
pedig csak hat fokig emelke-
dett a hőmérséklet. 

A hűvös levegő utánpótlá-
sa a legközelebbi egy-két 
napra biztosítottnak látszik. 
Tehát gyors és nagyobb ará-
nyú javulásra egyelőre nem 
számíthatunk. Sajnos a csa-
padék zöme a hűvös levegő 
érkeztével már lehullott — 
pedig az eső lenne most a 
legfontosabb —, legfeljebb 
csak futó záporokra számít-
hatunk. 

SZEGED FÉNYEI 
Tanulmány készült a város közvilágításáról 

l y 
Az elmúlt év nyara óta 

aszály sújtja az országot. 
Jellemző, hogy az elmúlt év 
októberétől április elejéig a 
lehullott csapadék mennyi-
sége a sok évi átlagnak csu-
pán 50—70 százaléka volt. 

Az élelmiszerellátás a hó-
napok. óta tartó aszály el-
lenére zavartalan volt. A 
primőr zöldségekből a ko-
rábbinál nagyobb választék-
ban tudták az igényeket ki-
elégíteni. Ha azonban a szá-
razság tovább tart, akkor az 
öntözetlen szabadföldi terü-
letekről származó zöldségter-
melés mennyiségileg és mi-
nőségileg egyaránt kedvezőt-
lenebbül alakulhat. A fagy 
következtében a korai csont-
héjas gyümölcsökből, a cse-
resznyéből, a meggyből és a 
kajszibarackból a vártnál ki-
sebb lesz a termés. 

Ebben a helyzetben na-
gyon fontos, hogy gondos-
kodjanak az állattenyésztés 
takarmánybázisáról, a meg-

piac Az idő rontja 
az árakat 

felelő készletekről és a ta-
karékos felhasználásról. Az 
eddig levágott és az aszály 
következteben kiszántott nö-
vények, sőt még a kalászo-
sok után is lehetőség van 
rövid tenyészidejű kukorica, 
cirokfélék, napraforgó, borsó 
és silókukorica különböző 
keverékeinek vetésére. A má-
sod- és tarlóvetésekre min-
denütt sokkal nagyobb mér-
tékben szükséges már most 
előre felkészülni. 

Az öntözésre berendezett 
több mint 700 000 katasztrá-
lis holdon az aszálykár el-
leni hathatós védekezésnek 
biztosítottak a műszaki fel-
tételei. További területek al-
kalmi öntözését lehet megol-
dani egyszerű öntözési mód-
szerek alkalmazásával. A 
rendkívüli helyzetben mil-
liós értékeket menthetnek 
meg ott, ahol szabad víz-
készletek állnak rendelke-
zésre, tehát minden erőfeszí-
tést meg kell tenni az al-

j kalmi víznyerő helyek fel-
i tárására. Gondot .kell fordí-

tani arra, hogy az öntözött 
területek minél nagyobb ré-
szén két termést takaríthas-
sanak be. 

A Marx téren fázósan húz-
ták össze magukon a kabátot 
a hajnalban érkezett eladók. 
Más szombaton nagyobb szo-
kott lenni a felhozatal, mint 
tegnap v o l t A kevesebb áru 
magasabb árakat eredmé-
nyezett. Általános volt a vá-
sárlók véleménye, hogy jobb 
volt a szerdai piac. 

Az élelmes kereskedők 
azért nem sajnálták a fá-
radságot, hogy vevőiket vi-
szonylag olcsó és bő válasz-
tékú árumennyiséggel fogad-
ják nyitáskor. Az Anna-kúti 
csemege vezetője már 4 óra-
kor járta a piacot s boltnyi-
tás előtt fél órával három 
áruval megrakott szekér állt 
az üzlet előtt. Az eredmény: 
jóformán minden zöldséget 
és gyümölcsöt olcsóbban 
árusítottak mint a piacon. 
Hasonló jó módszerrel dol-
gozik az ÉLIKER 8. számú 
üzlete s még egy-két bolt. 

A piacon 500 rántani való 
csirkével jelent meg az ül-

lési termelőszövetkezet, s 
átvevője, az ÉLIKER min-
den termelőnél olcsóbban, 
30 forintért tudta adni kilo-
grammonként a szép szár-
nyasokat Erre az árra állt 
be a városellátó szövetke-
zet is. 

Még mindig merev a MÉK 
ármegállapítási módszere: az 
előző napon megszabott ár 
miatt egyes zöldségféléket 
tegnap is drágábban kínált, 
mint a többi eladó. 

Már a hét közepén jelen-
tették a fővárosból, hogy 
megjelent a piacokon a 
Csongrádból szállított új-
burgonya — mi itt Csongrád 
szívében hiába kerestük, 
egy szemet nem találtunk 
sem az állami felvásárló, 
sem a tsz-ek, sem a magán- ! 
termelők standjain. 

A Marx téri és a Szent 
István téri piacok tegnapi 
átlagárai nagyjából meg-
egyeztek a saját felvásár-
lású üzletek áraival. 

A száraz időjárás mellett 
fokozott jelentősége van a 
szakszerű növényápolásnak, 
a kapálásnak, a gyommen-
tességnek. 

Szerelmespárok búvóhelye, 
tekergő ifjak rejteke a sö-
tétség. Nem panaszkodhat-
nak sem ezek, sem azok: 
akad még számukra elég fél-
reeső tér, zúgutca Szegeden. 
Pedig a tanács tíz év alatt 
csaknem tízmillió forintot 
költött a város közvilágítá-
sának javítására. A Belvá-
ros esti fényei, legalább is 
a Lenin körúton belül, már 
kezdenek méltókká válni 
Szegedhez, s a külső terüle-
teken is mind több a meg-
felelően megvilágított utca. 
Bebizonyosodott dolog azon-
ban, hogy az emberi szem 
fényigénye szinte együtt nő 
a fénnyel. 

Hét fényes utca 
A tanács felkérte az 

MTESZ Csongrád megyei 
szervezetét, hogy vizsgáltas-
sa meg, miként szükséges és 
miként lehetséges a város 
közvilágítását továbbfejlesz-
teni. Két tagegyesület, az 
elektrotechnikai, az építő-
ipari és ' az Építőművészek 
Szövetségének helyi szakem-
bereiből alakult munkabi-
zottság, melynek közremű-
ködésével csaknem harminc 
ember tudása, véleménye és 
társadalmi munkája van 
benne a nemrég elkészült ta-
nulmányban. A fénytechni-
kai megoldásoktól a tartó-
szerkezetek külső megjele-
néséig tették ilymódon vizs-
gálat tárgyává a Belváros és 
a főbb útvonalak közvilágí-
tását. 

Természetesen a jelenlegi 
helyzet felmérésével kezd-
ték. S itt az első meglepetés: 
az utcák közül mindössze 
hét akadt, ahol a jelenlegi 
követelményeknek teljesen 
megfelel a világítás. Érde-
mes még felsorolni is őket, 
hogy úgy van-e: Kárász, 
Bajcsy-Zsilinszky, Kölcsey, 
Jókai, Oskola, Kelemen és 
Zrínyi utca. Ezeken kívül 
még további 18 megvilágítása 
lehetne megfelelő egy kis 
javítással. Nagyon szép a 
Tisza-parti sétány folyóig érő 
fényfűzére. A Széchenyi tér 
középső részének szolid fé-
nyei összhangban állnak an-
nak hangulatával. Ezekkel 
tehát nincs baj, és jónak 
mondható az Oskola utcai új 
lakótömb, a Roosevelt tér, 
valamint a Dugonics és az 
Aradi vértanúk terének most 
készülő világítása is. 

Torony-
kandeláberek 

Ami a sugárutakat illeti: 
az Április 4. útján, a Petőfi 
Sándor sugárút belső részén 
és a Kossuth Lajos sugár-
úton is kiválóan sikerült a 
villamosvezeték tartóoszlo-
painak és a lámpatartó osz-
lopoknak az egyesítése. Gyen-
ge a világítása azonban a 
városból kivezető legtöbb 
nagyforgalmú útnak: Buda-
pest felé csakúgy, mint Baja 
és Szabadka felé. 

Nyári építőtáborok 

A r a ( F t ) 
A z á r u m e g n e v e z é s e 

- t ó i - i g 

Z ö l d b o r s ó (1 k g ) 10.— 14,— 

K a r a l á b é (1 c s o m ó ) 2 ,— 4,— 

K e l k á p o s z t a ( l f e j ) 1 ,— 3.— 

K a r f i o l ( ! k g ) 14 — lfl ,— 

Z ó l d u b o r k a (1 k r t 18,— 32 — 

I d e i s á r g a r é p a é s z ö l d s é g (1 
c s o m ó ) B t , — 

C s e r e s z n y e (1 k g ) 6.— 12.— 

F ö l d i e p e r (1 k g ) 10,— 16.— 

Y.gres (1 k g ) 6 . s - 10,— 

C s i r k e ( t k s ) 3 0 , - — 

T y ú k (1 k a j 26,— —: 

A KISZ Központi Bizott-
sága által szervezett építő-
táborok ez évben június 30-
án nyitják meg kapuikar. és 
kéthetenkénti váltásokkal 
augusztus 24-ig fogadják az 
egyetemi és főiskolai hall-
gatókat. a középiskolás diá-
kokat A jelentkezések már 
befejeződtek; az illetékes 
KISZ-vezetőségek a napiok-
ban adják át a megjbizoleve-
leket. 

A középiskolás lányok ré-
szére a KISZ KB Alcsiszi-
geten (Szolnok m.) szervez 
tábort. A „Bagi Ilona" épí-
tőtáborban 150 szegedi kö-
zépiskolás lány fog növény-
ápolási munkát végezni. A 
szegeai, középiskolás fiúk — 
százan — a Dunántúlra utaz-
nak: a „Hess Károly" építő-
táborban a balatoni autó-
sztráda polgárdi szakaszát 
építik. 

A KISZ KB által szerve-
zett központi építőtáborok 
mellett helyi építőtáborban 
is segítséget adnak középis-
kolás diákjaink a népgazda-
ság fontos feladatainak meg-

valósításában. Közel 900 diák 
dolgozik majd a konzerv-
gyárban. 

Nemcsak a középiskolások, 
az egyetemi és főiskolai 
hallgatók is végeznek majd 
építőtábori munkát. A hall-
gatónöket a KISZ KB bala-
tonaligai „Martos Flóra" tá-
bora várja: Szegedről két 
turnusban összesen 360 hall-
gató utazik Balatonali gára. 
Az egyetemista fiúk — 
nyolcvanan — Badacsony-
Lábdihegyre utaznak. Ök a 
..Latinka Sándor" építőtá-
borban vasúti rekonstrukción 
fognak dolgozni. 

Természetesen egyetemi, 
főiskolai hallgatók is részt 
vesznek a helyi építőtábo-
rok munkájában. Az idén 
nyáron is több mint 100 
„nagydiák" dolgozik majd a 
Gorzsai Állami Gazdaságban, 
120-an p>edig Szegeden a 
különböző építkezéseken vál-
lalnak munkát . 

A felsőtokú oktatási intéz-
mények egyre szélesedő kül-
földi kapcsolatai lehetőséget 

adnak arra is, hogy a leg-
jobb, arra érdemes hallgatók 
— ez évben több mint két-
százan — külföldön (az 
NDK-ban, Lengyelországban) 
dolgozzanak, majd pedig a 
vendéglátó ország legszebb 
vidékein néhány napot, pi-
henéssel töltsenek el. Vi-
szonzásként szovjet, lengyel, 
német testvérintézmények 
hallgatóit látjuk vendégül 
Szegeden, a helyi építőtábo-
rokban. 

Ha egy pillantást vetünk 
a fenti felsorolásra, s össze-
adjuk a számokat, kitűnik, 
hogy ez év nyarán több mint 
ezerszáz középiskolás és kö-
zel eser egyetemi és főisko-
lát hallgató utazik Szegedről 
különböző építőtáborokba. 

Az építőtábori mozgalom 
eddigi tíz évében diákjaink, 
hallgatóink mindig szép 
eredményeket értek el, így 
joggal bízhatunk abban, 
hogy most is kiérdemlik 
majd az elismerést munká-
jukkal, magatartásukkal. 

Dr. Mészáros Rezső 

A Belvárosban sem mind 
arany, ami alig fénylik. Csu-
pán átmeneti megoldásnak 
tekinthető a Lenin körút vi-
lágítása. A tanulmány java-
solja is, hogy az út átépíté-
sével egyidőben sűrítsék a 
lámpaoszlopokat és fénycső 
helyett higanygőz armatúrá-
kat szereljenek fel. A gyé-
ren elhelyezett gombalám-
pák fénye nincs arányban a 
Magyar Tanácsköztársaság 
útja erős közúti for-
galmával sem. A megol-
dás itt is ostornyeles 
világítás. Minden szegedi 
egyetért azzal, hogy a Klau-
zál tér sötét, csakúgy mint 
a Széchenyi tér két hosszan-
ti oldala. Előbbi helyen a 
gombalámpák számát meg 
lehetne kettőzni, utóbbin 
egyrészt a villamosvezeték 
tartóoszlopaira kívánkozik 
higanygőz lámpa, másrészt 
13—14 méter magas kande-
láberek felállítására lenne 
szükség, melyek nagyobb te-
rületet képesek bevilágítani 
és szépítik a városképet is. 
Más terek megvilágításá-
hoz, mint például a Marx 
téréhez is ilyen megoldást 
javasol a tanulmány. 

A neon kötelezd 
Az elmondottak csak egy-

egy részletét elevenítik fel 
az alapos és részletes mun-
kának. Feltétlenül érdemes 
azonban még elmondani, 
hogy a reklám- és a díszvi-
lágításhoz is sok jó ötletet, 
megfontolandó javaslatot ad. 
Ügynevezett fényár világítást 

I indítványoz többek között a 
' városi tanács, a múzeum, az 

egyetem Dugonics téri épüle-
téhez, reflektorfényt a vár-
romhoz, a Dóm tornyaihoz 
és az alsóvárosi templomhoz 
is, mely így este a vonatról 
sokáig láthatóvá válna. 

A tanulmány rövidesen a 
városi tanács végrehajtó bi-
zottsága elé kerül. Ezért lát-
szik különösen hasznosnak 
az a javaslata, hogy ezentúl 
a Belvárosban épülő köz-
épületek beruházói számára 
már a tervezés korai stádiu-
mában írják elő az építési 
hatóságok a díszkivilágítást, 
s hogy a végrehajtó bizott-
ság dolgoztasson ki szabály-
zatot az üzletportálok meg-
világítására. s mondja ki a 
neonfeliratok kötelező alkal-
mazását. A tanulmány költ-
ségtervet is tartalmaz. Mint 
kiderül, a tervezett munkák 
értéke ismét körülbelül tíz-
millió forintot tesz ki, úgy-
hogy ezzel újra mintegy tíz 
éves programot ad a város 
közvilágítása nak fej lesztésé -
hez. 

F. K. 
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