
PÉNTEK, 1076. AÜGUSETTTS 28. 

Gyerekruhát venni 
- nem gyerekjáték 

A napokban egy boldog 
családanyával beszélgettem. 
Amikor a gyerek öltöztetése 
került szóba, a szülői örö-
mökről eddig meghatóan 
valló mama valósággal tűz-
be jött. Véleményét így sum-
mázta — nyilván alaposan 
túlozva: „Nézd. ahhoz, hogy 
a lányom felöltöztessem, ne-
kem kell „lerongyolódnom". 
És ez a „hölgy" mindössze 
hároméves. 

Édes, de.., 
A Centrum Áruházban 

nyüzsögnek az emberek. 
Ahol a gyerekruhákat árul -
ják, ott most csak egy-két 
nézelődő akad. 

— Iskolaköpenyt kérek, a 
kislányom részére, muta t a 

NAPI 
KISLEXIKON 
o csatornákról 

A város tisztaságához, 
rendjéhez szervesen és 
láthatat lanul hozzátar-
tozik csatornahálózata. 
Amikor egy város iga-
zából növekedni kezd. 
okvetlenül szükségessé 
válik a csatornahálózat 
megépítése. Így történt 
ez Szegeden is. 

• Mikor? 
Egy 1883-ban készüli 

feljegyzés szerint a vá-
rosban már 19 kilométer 
volt a csatornák hössza. 
melyek a belvárosból ve-
zették el a csapadékot 
é6 a szennyvizet. Ezek 
a csatornák az árvíz 
után. a belváros rende-
zésekor épültek, tégla-
falazattal . Egyes szaka-
szai még most is hasz-
ná la tban vannak. a 
Széchenyi téren és kör-
nyékén. Az 1900-as évek 
elején két szennyvízát-
emelő épült a Tisza-
parton. A felső a mai 
SZEOL-stadion alatt, az 
alsó n gyermekkliniká-
nál van. A csatornázás 
csak lassan haladt a vá-
rosban. 1945-ben még 
csak 66 kilométer volt a 
hosszuk. 1945. és 1960. 
közt nem volt említés-
r e méltó fejlesztés. A 
hálózat egyre inkább 
elavult. 

• A Jelen? 
Az utolsó évtized fő-

ként Újszeged csatorná-
zásában hozott, változá-
sokat. A csapadékvizet 
Itt a Holt-Marosba ve-
zetik. a szennyvíz nyílt 
árkon á t a Tiszába öm-
lik. A szegedi oldalon is 
épültek úl csatornák. 
Időközben a felső á t -
emelő telep feladata 
megváltozott. Már nem 
a folvóba szivattyúzza a 
szennyvizet. hanem 
a belvároson átvezető 
hálózatba, melyen ke-
resztül az alsó telephez 
kerül a víz. Itt emelik 
á t a folyóba, hogy a vá-
ros területén a Tisza 

r szennyeződését elkerül-
jék. Erre nemcsak az 
úszóházak és a s trand, 
hanem a szalámigyár 
vízkivételi műve miatt 
is szükség van. 1969. vé-
gén Szeged csatornahá-
lózatának hossza 92 ki-
lométer volt. Emellett 
még 25 kilométernvl 
nyílt, árok Is van a vál-
lalat, kezelésében. 

A tervek? 
jszeged fejlődésével 

szükségessé vált eav 
Észak-Dél irányú ge-
rincvezeték építése, 
amelv Odessza szenny-
vizét is képes lesz elve-
zetni. Szegeden már 
épül a szintén észak-déli 
irányú főcsatorna, amely 
a város összes szenny-
vizét összegyűjtve a 
Holt-Tiszába vezeti. a 
később felépülő tisztító 
berendezéseken keresz-
tül. 

hét ev körüli szökesegre a 
mama. 

Abból nagy a választék. 
Máris négy-ötféle, világos, 
és sötétkék kerül elő. A 
megfelelő fazon és nagyság 
most — szerencsés véletlen! 
— egybeesik. A kislány és 
mamá ja is boldog: legalább 
ez nem okoz problémát az 
iskolakezdéskor. 

A serdülőkor kezdetén 
álló, lófarok-fr izurás kislány 
lehengerlő mondatözönt zú-
dít m a m á j á r a a gyerekosz-
tály előtt, és húzza a piros-
kockás, hosszúujjú. matróz-
galléros ruhák felé. Az 
anyuka nem tud ellenkezni. 

— Nézd, anyu, milyen 
édes, hát nem aranyos? — 
és már a kezében is a ru -
hácska. A mama nézi. Aztán, 
az árcédulát is. Kétszázhar-
mincöt forint. Riasztónak ta-
lál ja. 

— Ha átmegyek a túlsó 
oldalra, a magam részére is 
kapok ennyiért — mondja , 
és zúgolódva távozik. 

A kisebbek részére azonos 
fazonú, más-más színű ru-
hácskák egész sora díszeleg 
az akasztókon. Virághímzés, 
darázsminta. Húsz évvel ez-
előtti ruha tá ramban nekem 
is volt egy ilyen, rózsaszínű. 
Akkor sem tetszett. 

Leakasztok egy négy év 
körüli kislánynak való mű-
szálas ruhát . Az ara 290 fo-
rint. Mellette ötös, hatos 
méretű színes, vatelinbélés-
sel ellátott velúrkabátot 244 
forintért . Nincs i t t is valami 
arányta lanság? 

— Érezzük az ősz közeled-
tét, mondja az elárusítónő, 
aki t réningruhákat tereget a 
pulton. — Keresik a pulóve-
reket, mackókat. 

— Az árak ellen nincs ki-
fogás ? 

— Nem volt panasz. A kö-
tött gyerekholmik nem drá-
gák. 

Hamarosan gazdára talál 
két t réningruha. 

— Két f iam van, és ez • a 
legpraktikusabb, ősszel, té-
len — és kifizeti a közel 
kétszáz forintot. Nem ls elég 
egy idényre, karácsonyra 
kapnak másikat. 

A cipőosztályról csalódott 
arccal mennek tovább szülők 

és gyerekek. Az iskoláskorú-
ak fűzős félcipőt, a kisebbek 
lyukacsos magasszárút ke-
resnek. de hiába. Az eláru-
sítónőtől megtudom, hogy 
régi hiánycikk, de ígéretek-
kel sem nyugta that ják a ve-
vőket. Ritkán kapnak és 
keveset. Szandállal viszont 
tele vannak a raktárak. 

A Lurkóban 
A Lenin körúti Lurkó 

szaküzletben bébiholmikat is 
árulnak. Innen a műszálas 
tipegőt keresőknek kell üres 
kézzel távozniok. 

— Néha hiánycikknek 
nyilvánítanak sajnos olyan 
á ruka t is — mondja az üz-
let vezetője —, amelyek csak 
egyes üzletekben nem kap-
hatók. Ilyen például a tetra 
pelenka, nálunk van szegett 
és szegetlen is. 

— Melyik az a gyerekhol-
mi, amit még r i tkán lehet 
kapni? 

— A pólyabetét. Jelenleg 
abból is van készletünk, 
csak sajnos kevés. Mindösz-
sze 180 darab. 

Gyerekek és szülők 
Csöpi gyerekruha szaküz-

let kedvelt vásárlóhelye ki-
csiknek és nagyoknak. Ahogy 
az árakat nézem, a serdülö-
és bakfisruhák aránylag ol-
csóbbak, mint a kisebb gye-
rekszámok. 

— Gyakran Jönnek ide fel-
nőttek is, akik olcsón, f ia-
talosan és csinosan akarnak 
öltözni. 

— Sok fiúöltönyt látok A 
f iúsmamák nem panaszkod-
hatnak a választékra. És az 
á rak? 

— A kisfiúk 400 forintból 
i t t felöltöztethetők. 

Nézegetem a kabátokat. 
Ebben az üzletben már meg-
jelent az í rhabunda is. Egy-
két évesnek való ezerhétszáz 
forint. Gyönyörű. Az ára is! 

Él jünk inkább magunk-
nak? A többség nem akar. 
De talán „antianya" is keve-
sebb lenne, ha a gyerekek 
felöltöztetése nem jelentene 
szinte teljes szülői önfeláldo-
zás t 

Chikán Ágnes 

Vasárnap : 

Honvédelmi 
bemutató 

ÓS verseny 

Az MHSZ Csongrád me-
gyei vezetősége a KISZ 
Csongrád megyei bizottságá-
val együttműködve két nap 
múlva, vasárnap délelőtt 9 
órakor Szegeden, a Baja) úti 
MHSZ repülőterén nagysza-
bású összetett honvédelmi 
versenyt és honvédelmi be-
mutatót rendez. Az összetett 
honvédelmi vereenyen a vá-
rosi és a járási döntők után 
közel száz csapat vesz részt 
Csongrád megye városaiból 
és járásaiból. Ezzel együtt 
ta r t ják maid a tartalékos 
tisztek honvédelmi versenyé-
nek Csongrád megyei döntő-
iét is. A KISZ I f júgárda is 
több csapattal vesz részt az 
összetett honvédelmi verseny 
megyei döntőjében. 

A versennyel együ t t ' a 
Magyar Honvédelmi Szövet-
ség klubjai és néphadsere-
günk egységei különféle ér-
dekes és Izgalmasnak ígér-
kező bemutatókat tar tanak. 
Többek között sor kerül az 
ejtőernyősök, a modellezők, a 
repülök bemutatójára is. 
Ezeket technikai bemutató 
egészíti kl. Keretében hadi-
technikai eszközöket, s az 
MHSZ technikai és felszere-
lési tárgvait lá tha t ják majd 
gz érdeklődők. 

K e z d ő d i k a z ú j 

Végleges műsorterv — UJajla bérlet 
Néhány nap múlva, szep-

tember 1-én délelőtt összeül 
a Szegedi Nemzeti Színház 
társulata a hagyományos 
évadnyitó értekezletre. Dél-
után pedig megkezdődnek a 
próbák. Az első premier J. Gi-
raudoux Párizs bolondja cí-
mű darabjának bemutatója 
október 2-án, pénteken lesz. 
Utána rögtön, másnap kerül 
sor a következő bemutatóra, 
Lehár Luxemburg grófja cí-
mű nagyoperet t jének előadá-
sára. 

Néhány nappal ezelőtt kez-
dődött a bérletezés. jA szín-
ház Kárász utcai jegyirodá-
ja augusztus 25-éri megnyílt, 
megjelentek az ú j évad első 
plakátjai . Ezek szerint a né-
zők a már említetteken kí-
vül idén a következő dara-
bokat lá that ják. G. Haup-
tann Naplemente előtt, G. B. 
Shaiv Candida. Németh 
László A két Bolyai. Madách 
Imre Mária királynő, A. Cse-
hov Ványa bácsi, Mozart 
Don Jüan, R. Strauss Rózsa-
lovag, Erkel Sarolta és Kál-
mán Imre Cigányprímás. 

Mint a szervezőirodában 
elmondották — a Pécsre tá-
vozott Dunai József helyett 
Kozaróczy József vezeti az 
osztályt — az idén négy bér-
letfajta között válogathatnak 
a nézők, nem számítva az i f -

i júsági bérletet. Ez utóbbira 

most is 50 százalékos, a 
többi bér le t fa j tára 20 szá-
zalékos kedvezményt adnak 
Újdonság a Nagy írók, nagi 
szerepek, nagy színészek 
címmel meghirdetett próza 
bérlet. Szegeden ehhez ha-
sonlót még sohasem szervez, 
tek: tulajdonosaik hat pró-
zai előadást tekinthetnek 
meg. A többi bérlet hagyo-
mányos: a premierbérlet há-
rom opera, 6 próza, és 2 
operett-előadásra szól. A ve-
gyesbérlet tulajdonosai 6 
prózai, 2 opera és 2 operett-
előadást tekinthetnek meg. 
Az operabérlet tíz előadás 
megtekintésére jogosít. 

A szervezés még csak né-
hány napja kezdődött, de 
máris igen nagy az érdeklő-
dés. A színház a nyár folya-
mán minden tavalyi bérlő-
höz levelet ju t ta tot t el. 
amelyben ismertették az ú j 
évad műsortervét és bérlete-
zés! rendszerét. A válaszok 
most érkeznek. Ezekről ki-
derült, hogy a legnagyobb 
érdeklődés a premierbérlet 
i ránt mutatkozik. 

A szervezők egyik legfon-
tosabb feladatuknak tekin-
tik, hogy az üzemekben nö-
veljék a bérletesek számát. 
Ezért rövidesen összeülnek 
az üzemi közönségszervezők-
kel és közösen megbeszélik 
a tennivalókat. 

illést tartott 
a III. kerületi tanács 

Beszámolók, interpellációk 
Tegnap, csütörtökön a sze-

gedi III. kerületi tanács az 
alsóvárosi pártszervezet he-
lyiségében ült össze. 

A napirendi javaslatok 
előtt Vincze Antal vb-el-
nök a tanácsi határozatok 
végrehajtásáról tartot t be-
számolót. Ezt a III, kerületi 
tanács tevékenységéről szó-

Csak egy telefon Új filmek 

Csak egy vígjáték lett a 
Csak egy telefonból, Fehér 
Klára nagysikerű színdarab-
jából. Eredetileg is az volt, 
persze. A filmváltozat, 
Mamcserov Frigyes rende-
zése elmélyíthette volna a 
témát. A protekció, a szolga-
lelkűség, a hatalommal való 
visszaélés témájá t a szatíra, 
az elevenebb és lenyegreta-
ptntóbb kri t ika irányába. 
Nem ez történt, és sajnos, 
hogy nem ez történt. Mam-
cserov megőrizte a f i lmet a 
színdarab műfa j i keretei kö-
zött, sőt azzal, hogy Vuji-
csics Tihamérral zenét íra-
tott hozzá, egyébként nem 
valami jólsikerült zenét, még 
felületesebbé, könnyedebbé 
és elnézőbbé tette a feldol-
gozást. 

Szó se róla: jogosult az ef-
féle hangvétel is. Csak nem 
a legillőbb témához; nem 
olyan habkönnyű dolgok 
ezek. Maga az alapötlet, az 
a valóban megtörtént ese-
mény, amelyet Fehér Klára 
színdarabjának kiindulópont-
jául választott — egy kétség-
beesett anya egy miniszter 
feleségének nevében telefo-
nál az iskolához lánya felvé-
tele ügyében —, még talán 
elbír ja ezt a könnyed, tréfás-
vicces hangvételt. Ami utána 
jön, már kevésbé. A minisz-
terasszony telefonja ugyanis 
megindít ja a kékújhelyi veze-
tők fantáziáját . Ünnepi he-
tekről ábrándoznak, nagysza-
bású terveket dolgoznak ki s 
rögtön hozzá is látnak a 
megvalósításhoz. Az igazság-
hoz tartozik, hogy ebben "a 
részben, a középrészben egy 

. kicsit komorabb és sötétebb 

lesz a film hangja — csak az 
a sok ének ne volna! — a 
tárgyhoz ugyan illőn, kezdeti 
hangulattól viszont elütöen. 
S aztán jön az idillikus befe-
jezés, a ielojdas, amely kese-
rű szatíra helyett megint vic-
cessé válik. Ha nagyon szi-
gorúak akarnánk lenni, azt 
mondhatnánk, a Csak egy te-
lefon tulajdonképpen két 
film, egy felületesebb vígjá-
ték és egy mélyebbre törő 
szatíra. A szintézist jobb lett 
volna az utóbbi alapján meg-
találni. 

Ettől függetlenül, illetve 
ezzel együtt, pontosabban ép-
pen ezért jól szórakoztat, jól 
mulattat a film. Kitűnő szí-
nészeket láthatunk, akik — 
mint mindig — most is min-
dent el tudnak játszani és 
mindent el tudnak hitetni. 
Az a kettősség azonban, 
amely a film műfa jában ki-
mutatható. a színészi játék-
ban is határozottan jelen 
van. A színészek egyik cso-

port ja vígjátékra hangszerel-
ve, másik csoportjuk szatírá-
ra beállítva játszik. Ruttkai 
Éva, Gábor Miklós, Venczel 
Vera képviseli-elsősorban az 
előbbit, Drahota A n d r e a , Kiss 
Manyi és Szirtes Adám az 
utóbbit. 

Ruttkai, a telefonáló asz-
szony, kedves, bübájon. el-
lenállhatatlan. Gábor Mik-
lós, aki segít neki, kissé ide-
genül mozog ugyan á nem 
nekivaló szerepben, de egy 
bizonyos színvonalon belül. 
Venczel Vera, Ruttkai lánya, 
ijedt, semmit sem sej tő diák. 
Drahota Andrea a gimnázi-
um igazgatónője, félelmetes 
jellem, s egy igazi szatíra 
anyagában hatalmassá nőne 
alakítása, a környezet most 
egy kissé lehúzza. Kiss Ma-
nyi rövid szerepében teljes 
jellemet és teljes értékű sza-
t írát ad. akarcsak a tanács-
elnök Szirtes. 

ö . L. 

Értesí t jük kedves vásárlóinkat, hogy 

a Széchenyi téri 

Központi húscsarnok 
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a Károlyi utcai új épületbe költözik 
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ló tájékoztató követte, Szila-
di Sándornak, az ideiglenes 
bizottság elnökének előadá-
sában. Beszámolt a tanács 
testületi tevékenységéről, a 
vb munkájáról , a tanács bi-
zottságainak, az ideiglenes 
bizottságoknak és a tanács-
tagok választókerületi tevé-
kenységéről. ű rdögh Mátyás 
felszólalása után a tanács-
ülés a tájékoztatót elfogad-
ta. 

A III. kerületi tanács idei, 
első félévi fejlesztési alap-
jának és költségvetésének 
teljesítéséről Markos Ká-
roly vb- t i tkár számolt be. 
Sziládi Sándor, Engi János, 
Kiss Istvánné, Borka Lász-
ló kérdéseire az előadó vá-
laszolt, majd a tanácsülés a 
beszámolót egyhangúlag el-
fogadta. f 

Végezetül előterjesztések, 
interpellációk hangzottak el. 
Hernádi János, Kurunczi 
István, Bors István. Engi 
János, Csanádi Balázsné, 
Keszég László, Felhő Jó-
zsef, Acs Sánta Miklósné, 
Nagy Istvánné, Tanács An-
tal, dr. Király Dezső. Zsigó 
István és Sziládi Sándor ta-
nácstagok kérdéseire, ja-
vaslataira a vb elnöke, 
Vincze Antal válaszolt. 

fl posta 
bélyegkiadási 

tervéből 
A korábbi évektől elté-

rően számban kevesebb, ér-
tékben, művészi kivitelben 
gazdagabb a posta jövő évi 
bélyegkiadási terve — jelen-
tette be csütörtöki sa j tó tá jé -
koztatóján dr. Wurm Fe-
renc szakosztályvezető a 
Posta-vezérigazgatóságon. 

Az önálló magyar bélyeg-
kiadás centenáriumi évében 
23 alkalommal, összesen 69 
bélyeg jelenik meg. Bélyeg-
kiadásunk csaknem minden 
rangosabb eseményt követ. 
Az első negyedévben a bu-
dapesti vadászati világkiállí-
tás alkalmából vadász- és, 
horgász-bélyegsorozatot. a 
centenáriumi bélyeg-világki-
állításra pedig Budapest 71. 
elnevezéssel, a korábbi szá-
zadokból származó metsze-
tek a lapján, Pest és Buda 
egykori nevezetességeit áb-
rázoló bélyegeket nyomat-
nak. A második negyedév 
bélyegslügere a X. fest-
mény soroazt lesz, s készíte-
nek magyar lófa j tákat ábrá -
zoló bélyegeket is. A har-
madik negyedévben, a bé-
iveg-világkiállítás megnyitá-
sára a Budapest 71. máso-
dik sorozatként Bélyeg a 
bélyegen-sorozat jelenik 
meg. az elmúlt száz eszten-
dő leghíresebb magyar bé-
lyegeit ábrázolja majd a 

I jubileumi sorozat, és blokk. 

Válaszol az illetékes 

Óvoda vagy rendelő? 
Lapunk augusztus 12-1 

számában, az Olvasóink ír-
| ják rovatban megjelent 

hattyastelepi szülök pana-
szára Kovács József, a sze-
gedi városi tanács vb mű-
velődésügyi osztályának ve-
zetője válaszolt. 

A levél szerint a haty-
tyastelepi óvodában levő 
szolgálati lakás felszabadul. 
A III. kerületi tanács ott 
kíván létrehozni egy körze-
ti orvosi rendelőt, mely a 
szakemberek véleménye sze-
rint a lkalmas erre a célra. 

„A jelenleg meglevő óvo-
dai helyiségek férőhely te-
kintetében a felmerülő igé-
nyeket maximálisan ki tud-

ják elégíteni. Az óvoda je-
lenlegi létszáma 29 tó. Az 
óvoda befogadóképessége 60 
fő. Az adatok kimutat ják, 
hogy az orvosi rendelő ki-
alakítása nem gátolja az 
óvodai férőhelyek fejleszté-
sét. Az épület adottsága le^ 
hetővé teszi az orvosi ren-
delő teljes elkülönítését az 
ó v o d á t ó l . . . Az óvoda kor-
szerűsítésére fogjuk felhasz-
nálni a másik "felszabaduló 
szolgálati lakást." 

A válasz megnyugtathat ja 
az aggódó hattyastelepi ma-
mákat, hogy az egészséges 
környezet továbbra is biz-
tosítva lesz gyermekeik szá-
mára . 


