
Utakf útjelző táblák 
A szabvány 

szerint 
Az idegent eligazítják út-

ján a lakott területek előtt 
álló helységjelző táblák, 
amelyekből sok-sokezernyit 
számlálhatunk össze Szege-
den és Csongrád megyében 
in Szeged előtt és fontos el-
ágazásoknál azonban most 
már elégtelennek bizonyul-
nak a korábbi kisméretű táb-
lák. A KPM Csongrád me-
gyei Közúti Igazgatósága 
szegedi címfestő részlegé-
ben is 

készülnek a szabvány sze-
rint!, nagyméretű helység-
jelző és útbaigazító táblák, 

amelyeket nagyforgalmú he-
lyeken állítanak fel. Az utak 
minősítése szerint változnak 
e táblák méretei. Más mére-
tű táblát kapnak az autópá-
lyák, az autóutak és mást a 
főútvonalak. Egyben viszont 
megegyeznek: alapszínük 
zöld, a rájuk rajzolt betűk 
és útvonalrajz színe sárga. 
A különféle kísérletek e két 
szín kombinációját találták 
legalkalmasabbnak arra, 
hogy 

nappal és éjszaka egyaránt 
jól olvashatók legyenek. 
A szegedi közúti híd alatt 

levő kis festőműhely látszat-
ra jelentéktelennek tűnik. Itt 
festik pedig és feliratozzák 
Csongrád megye összes út-
vonalaira a közúti jelzőtáb-
lákat, útépítésekhez a mesz-
sairől is jól látható terelő-
bakokat és más felszerelési 
tárgyakat, és új ít ják fel a ré-
gieket Vajon lépést tar-
tunk-e a közúti jelzőtáblák 
kihelyezésével? Nappal még 
csak jól látható a kilométer-
kő is, nemcsak a veszélyes 
útszakaszokra figyelmeztető 
tábla. A gépjárművekkel vi-
szont éjjel is szeretnénk biz-
tonságosan közlekedni az 
utakon. A szomszédos Cseh-
szlovákiában és az NDK-ban 
foszforeszkáló fényvisszave-
rődéssel „tisztelegnek" éjjel 
az utak mentén a kilomé-
terjelző karók is. 

Ilyen biztonságot nálunk is 
Szívesen fogadnak a gépjár-
művezetők, hiszen ha a lám-
pák fénye rávetődik a fosz-
foreszkáló, vagy fluoreszkáló 
anyagra, az útjelző táblák 
éj jel is „beszédessé" válnak. 
Az E—5-ös, a Szegedet Deb-
recennel összekötő 47-es, va-
lamint a Hódmezővásárhelyt 
és Szentest átszelő 45-ös úton 
optikai fénytörésen alapuló 
közúti jelzőtáblák „irányít-
j ák" a közlekedést éjjel ls. 
Hogyan készülnek az ilyen 
táblák? A már felfestett ala-
pot belakkozzák, majd apró-
ra tört üveggyöngyöket szór-
nak rá, s hagyják, hogy be-
leszáradjon a lakkba. Ilyen 
táblákat helyeztek el például 
BZ algyői úti kanyarban, ahol 
már sok és súlyos baleset 
történt, különösen az esti, éj-
szakai órákban. Az ilyen, vi-
szonylag olcsó technikai mű-
velettel készült táblák 

megfelelnek rendeltetésük-
nek 

Tavaszi nagytakarítás 

Munkában a KRESZ-tábla 
Béla és 

akkor, ha azokat tisztán ls 
tartják. A por ugyanis rá-
rakódik, beletömődik az 
üvegszemcsék közé, s a fény-
törés elveszti hatását Ügy 

Somogyi KSrolyné felvétele 

festők: Veréb István, Bacsa 
Kószó Ferenc 

véljük, hogy az útőröknek 
időnként le kell mosniuk a 
táblákat, mert azok piszko-
san semmit sem érnek. 

L. F. 

Mint minden esztendőben, 
idén is általános „támadás" 
indul a városban ezekben a 
hetekben a tél folyamán fel-
gyülemlett szemét és piszok 
ellen. A különbség talán az 
lesz az eddigiekkel szemben, 
hogy most „össztüzet' zúdít 
a városi tanács és a kerüle-
ti tanácsok, a népfront a 
KISZ, az iskoiák, az ingat-
lankezelő és a városgazdálko-
dás. A társadalmi erőket és 
a vállalati erőket összefog-
ja majd a tiszta Szeged aka-
rása. Úttisztító gépek és diá-
kok, KISZ-esek és lakók fog-
nak össze azért, hogy a vá-
ros minél hamarabb minél 
szebb legyen. 

Nem először vagyunk ta-
núi efféle kampánynak, s 
most mégis bízunk benne, 
hogy jobban sikerül, mint 
az eddigiek: a vállalatokat, 
kereskedelmi szerveket, az 
építőket levélben kérik fel, 
hogy takarítsák ki portáju-
kat, tüntessék el a felgyülem-
lett szemetet, maradék épí-
tési anyagot. A házfelügyelő-
kön kívül a lakóbizottságok 
is munkába kezdenek, hogy a 
„senki földje" utcákban is 
rend és tisztaság legyen. Né-
hány hét még, és elbírálhat-
juk : mire vezetett a törek-
vés. 

Utazás 

— részletre 
Az Országos Takarékpénz-

tár megállapodott az IBUSZ-
szal és az Express Utazási 
Irodával, hogy a szocialista 
országukba irányuló csopor-
tos társasutazások költségei-
nek részbeni fedezetére már-
cius 15-től kezdve kölcsönt 
folyósít. A társasutazások 
résztvevőinek a jelentkezés-
kor csak a meghatározott elő-
leget kell készpénzben be-
fizetniük. Az utazási köl-
csön az IBUSZ 2000 forinton 
felüli, s az Express Utazási 
Iroda 1000 forintot meghala-
dó utazásaira vehető igény-
be. 

Gyerekjáték-újdonságok 
— Bevált a találmány 

A hazai játékgyártásban 
nagy szerepet vállalnak a 
kisipari termelőszövetkeze-
tek, köztük a szegedi ktsz-ek 
is. A Szegedi Nívó Faipari és 
Játékkészítő Ktsz, valamint 
a Szegedi Tömegcikk Ktsz 
évről évre növeli a játékok 
gyártását, választékát. 

A Nívó Ktsz-ben tavaly 50 
féle gyermekjátékot készítet-
tek, egész kis meseországot, 
a plüssmackótól a játék-
autóig, a játékbútoroktól az 
építőkockáig mindenfélét, 
ami vonzó a gyermeki szem-
nek. Exportjuk egyes termé-
kekből időlegesen visszaesett, 
de most már szemmel lát-
hatólag újra felível. A plüss-
mackóra, korábbi slágercik-
kükre ismét rendeléseket 
kaptak, s jelenleg is foly-

Üzletek ünnepi 
nyitvatartása 

Az élelmiszer- ée húsboltok 
20-án. csütörtökön a szombati 
rend szerint vannak nyitva, 
21-en, pénteken zárva tartanak. 
22-en szombaton csak a vasár-
nap is nyitvatartó élelmiszer-
boltokban lehet ma jd vásárolni. 

Az édesség- és dohányboltokra 
20-án a hétköznapi nyitvatartás 
vonatkozik, 21-én és 22-én a va-
sárnap Is nyitvatartó boltok áll-
nak a lakosság rendelkezésérc. 

Az iparcikk, ruházat i boltok, a 
Centrum és a Lakberendezési 
Áruházak, valamint az egyéb ke-
reskedelmi tevékenységet foly-
tató boltok 20-án a hétköznapi 
nyitvatartás szerint árusitanak, 
21—22-én zárva vannak. 

A vendéglátóipart üzletek 20— 
21-én a szombati. 22-én pedig 
vasárnapi nyitvatartásuknak 
megfelelően fogadják a vendéget. 

A piacok 20-án a szombati, 
22-én a vasárnapi nyitvatartás-
nak mrgfelelően üzemelnek, s 
21-én lesznek zárva. 

Március 23-án. vasárnap a ke-

reskedelmi és vendéglátó üzle-

tek, valamint a piacok a hétfői 

rend szerint ny i tnak és zárnak. 

Az ünnepek előtti és alatti nyit-

vatartasról a vásárlókat az üz-

letekben elhelyezett táblák, fel-

iratok ls tájékoztatni fogják. 

A mezőgazdasági 
nagyüzemek 

éBelrtiiszer-áraíröl 

ELADÓ 

600 q 

rétisséna 
Ar megegyezés szerint. 
Erd.: Homokkul türa Tszcs. 
Zákányszék. x 

Fodrászkellékek, 
hajápolási cikkek 
kereskedése 
SZECSÖDINE. Bolyai Já-
nos u. 19., I. emelet. 
Megüresedett Caola haj-
lakk-szórót újratöltve cse-
rélek. cserénél az üres. 
dobozt visszaváltom 

Ma, szombaton délelőtt 11 órától a 

Boszorkánykonyhában 
napi süteményekből bemutató, 

árusítással egybekötve. 

Tájjellegű borokból borkóstoló. 

Gyakorlott 

gyors- és gépírót 
keres a szegedi Kenderfonógyár 

Fize éi megegye és szerint 

Megjelent a mezőgazdasá-
gi és élelmezésügyi minisz-
ter és a belkereskedelmi mi-
niszter együttes rendelete a 
mezőgazdasági nagyüzemek 
által alkalmazható egyes 
árakról és díjakról. A ren-
deletre azért volt szükség, 
mert az 1968. január 1-én 
életbe lépett árhatósági in-
tézkedések nem rögzítették 
egyértelműen, hogy a mező-
gazdasági nagyüzemek ipari 
és szolgáltató tevékenységé-
nek körében milyen árakat 
kell alkalmazni. Az ú j jog-
szabály kimondja, hogy a 
mezőgazdasági nagyüzemek a 
hatóságilag rögzített és a 
maximált árakat ugyanúgy 
kötelesek megtartani, mint 
az állami ipar vállalatai. 

A hatósági árkorlátok kö-

zött kialakítható árak a me-

zőgazdasági nagyüzemek ipa-

ri szolgáltató tevékenységénél 

a szabad árformába tartoz-

nak. Úgyszintén hatósági 

korlátozás nélkül alakíthat-

ják ki a mezőgazdasági 

nagyüzemek egyes, nem alap-

vető élelmiszer-termékeik — 

például füstölt áruk, túró, 

sajt stb. — fogyasztási árát 

— amely egyébként a rögzí-

tett vagy a maximált ár-

formába tartozik. Ez azon-

ban nem eredményezheti az 

érintett termékeknél a fo-

gyasztói árak emelkedését, 

mert a tsz-eket is megilleti 

az állami iparvállalatokkal 

azonos szintű ártámogatás, és 

így biztosított a termelés 

jövedelmezősége. Ugyanak-

kor a rendelet a szabadabb 

árformával biztosítja a vá-

laszték szélesítésének lehető-

ségét. 

A mezőgazdasági nagy-

üzem az üzletében, vagy el-

árusítóhelyén értékesített sa-

ját termelésű, valamint a ta-

gok háztáji gazdaságából 

származó mezőgazdasági ter-

mékek, élelmiszerek közül 

például a következő termék-

csoportokhoz tartozó termé-

keknél köteles a fix és a 

maximált hatósági árat al-

kalmazni: az étkezési ser-

tészsír, tehéntej, fehér- és 

finomfehér kenyér, félfehér 

és rozskenyér, zsemle és 

kifli. (MTI) 

tatnak üzleti tárgyalásokat 
a gyerekek kedvelte macik-
ról. Tavaly . 30 000 kellett, 
idén viszont már 50 000 da-
rab játékbabaszéket expor-
tálnak Angliába. 

Idei újdonságaikat, mint-
egy 20—30 termék mintada-
rabjait első ízben Szegeden, 
az ipari vásáron és kiállítá-
son mutatják majd be a kö-
zönségnek. Olyan barkácsoló 
gyalupadot készítenek pél-
dául, amelyen felnőttek is 
dolgozhatnak. Több külföldi 
Cég érdeklődik különféle, 
tornaszernek is beillő játé-
Icáik iránt, Svédországba 
például 5000 darab kötélhág-
esót szállítottak. Készítenek 
hintákat, s a korlát, a gyűrű, 
á nyújtó, egész sor testedző 

{áték szerepel még újdon-
áglis tájukon. 

A Szegedi Tömegcikk Ktsz 
dolgozói kis tálakat, fazeka-
dat. mindenféle játékedényt 
készítenek alumíniumból. A 
barkácsolás hasznos hobby-
ját ők is segítik, különféle 
szerszámkészleteket gyárta-
nak, s nemcsak kisgyerekek-
nek, felnőttek részére is. 
Mindezekből igen sok áru 
kerül a határokon túlra. 

Nagy mennyiséget vásárol-
nak a szövetkezettől angol 
cégek. Ezért játékaik egy 
része angol keresztnevet is 
kap. Idei termékújdonsá-
gaik: a gáz- és villanytűz-
hely, valamint a zsúrasztal-
ka Hollandiában, Csehszlo-
vákiában találják majd meg 
kis gazdáikat. 

Mindkét szövetkezet gon-
dos piackutatást folytat. A 
párizsi, nürnbergi nemzetkö-

zi játékkiállításokon szerzett 
tapasztalatok — s úgyszin-
tén: az ott kiépített üzleti 
kapcsolatok — alapján egyre 
bővítik a választékot Javít-
ják a minőséget is és sokat 
adnak a külcsínre: ú j cso-
magolási eljárásokat alkal-
maznak. Üj, tetszetősebb ter-
mékekkel jelentkeznek a ko-
moly versenyre késztető bel-
és külföldi piacon. 

S. M. 
* 

A Szegedi Gumi- és Mű-
anyagipari Ktsz fennállása 
óta a legsikeresebb évet 
mondhatja magáénak. Ta-
valy sikerült jól fizető ter-
mékeket készíteni, s emellett 
a szövetkezet berendezései, 
körülményei is nagyot fej-
lődtek. Kihasználva a belső 
piac lehetőségeit jó minősé-
gű motorkerékpár belsőgu-
mikat, valamint futballbel-
söket gyártottak. Az utóbbi 
terméket ú j találmány alap-
ján, amelynek előnyei nem-
csak a gazdaságos termelés-
ben, hanem a használatban 
is bebizonyosodtak. 

A Gumi- és Műanyagipari 
Ktsz tegnap tartott mérleg-
záró közgyűlésén Paragi Fe-
renc elnök 13,5 mil l ió forin-
tos termelés mellett rekord 
nyereségről adott számot a 
tagságnak: a jó, gazdaságos 
munka alapján a dolgozók 
átlag 85 napi keresetüknek 
megfelelő osztalékot vehet-
nek á t A ktsz gazdaságilag 
megalapozta fejlődését a to-
vábbi évekre is, az idén to-
vább korszerűsítik gépeiket, 
eszközeiket. 

Épült: 1957—1969 

Karolyi 
utca 

(36) A Károlyi utcában épült fel a Napsugár bisztró, 
s mögötte egy kétemeletes lakóház, melynek földszintjén 
ugyancsak a bisztró helyiségei kaptak helyet. Az épület-
együttes — Károlyi István tervei szerint készült —, mint 
már e sorozatban szó volt róla, a belvárosnak új, érdekes 
és modern színfoltot ad. 
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