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Bekapcsolták az új telefonközpontot 

B e s z é l h e t ü n k ! 
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FOTÓ: NAGY LÁSZLÓ 

Ma reggel 7 órakor megkezdődött az első 
számok átkötése a Rókusi körúton felépült, és 
világszínvonalú technikával fölszerelt telefon-
központban. Az első rfapon 3 ezer 920 új, és 2 
ezer 850 régi előfizetőt kapcsolnak be. A város 
életében nagy jelentőségű eseményről tegnap 
tartottak sajtótájékoztatót. 

Vojnár László, a Szegedi Távközlési Igazga-
tóság vezetője ,jeles napnak" nevezte 1992. 
december 18-át: ekkor helyezik üzembe az új 
digitál is távbeszélőközpontot , amelynek 
működésétói a városi (és városok közötti) tele-
fon-viszonyok ugrásszerű megjavulását várjuk. 
Utalt a legutóbbi hónapok számos és jogos 
panaszára, amelyek a régi, analóg rendszerű 
központ túlterheléséből fakadtak. 

De ennek most - remélhetőleg - vége . 
Ezután, ha fölemeljük a kagylót, mire a 
fülünkhöz ér, már búg a tárcsahang... Korábbi 
írásainkban megjelöltük azokat a városrészeket, 
amelyek elsőként kapcsolódnak az új köz-
ponthoz. Ezek Makkosháza és Újrókus, vala-
mint Újszeged: utóbbi területen az új előfizetők 
számíthatnak a bekapcsolásra, a régi tele-
fontulajdonosokat január végéig, folyamatosan 
„kötik át." Ezenkívül mintegy ezer nagy 
forgalmú előfizetőt is átkapcsolnak (közöttük 
szerkesztőségünket is: hívószámunk hétfőtől 
változik meg). 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Városi közgyűlés 

Közoktatási 
állóháború 
Az egy héttel korábban 

megkezdett képviselő-testületi 
ülés folytatására került sor 
tegnap a torony alatt. Ezúttal a 
„maradék" napirendi pontokat 
tárgyalták, valamint az újon-
nan tárgysorozatba iktatott kér-
déseket. Először a múlt héten 
is igen nagy vitát kiváltó sze-
mélyi kérdéseket igyekezett 
megoldani a közgyűlés, de ez 
most sem sikerült. A Bartók 
Béla Művelődési Központ 
igazgatójának kinevezése körül 
nagyobb vita ugyan nem volt, 
de a kétharmados többséget 
ezúttal sem nyerte el egyik 
jelölt sem. Ugyanez történt a 
Városgazdálkodási Vállalat és 
a Drog-Centrum vezetőjének 
kinevezésével is. 

Igent mondott viszont a 
közgyűlés a második világ-
háború szegedi áldozataiért 
emlékmű alapítványának létre-
hozására és kuratóriumának 
kinevezésére, ugyanezt tette a 
Szegedi Aba-Novák Alapít-
ványra is. Délelőtt tárgyaltak 
még a Kórház-Rendelőintézet 
és a Gyermekkórház-Rendelő-
intézet tevékenységi körének 
módosításáról, a szakorvosi, 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Nincs nyertes 
A 7. játékhét senkinek sem 

hozott szerencsét, „hála" a 
kihúzott számoknak. A jövő 
héten viszont - utolsó játé-
kunkban - 400 ezer forint 
várja a nyertest. 

(Minderről bővebben la-
punk 4. oldalán.) 
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MILLIÓS 
NYEREMÉNYJÁTÉK 

7. hét 
Napi nyerő-
számok 
a 4. 
oldalon. 

Egy Úfei Jhfa gazdát keres 

Pajkos kilométerek 
Besoroltak. Büszkén mondhatom, hogy B l-esnek. Ha 

valaki azt hinné, hogy ez valamiféle nehézbombázó fajta, 
azt ki kell ábrándítanom. A biztosttóm aggatta rám ezt a 
bélyeget, amiért az elmúlt évben nem törtem-zúztam össze 
más kocsiját a sajátommal. Bonusom van - mondom otthon 
boldogan. Néhány fillérrel kevesebbet fizetek jövőre. Persze 
lehetne malus-om is. Hogy micsodám? No, elő gyorsan a 
latin szótárt. Malus: rossz, hitvány, alkalmatlan, csúnya, 
gonosz, aljas, csalfa, ártalmas, ártó, káros, veszedelmes és 
szerencsétlen is lehetnék a fordítás szerint. Nekem mégis 
egy másik meghatározás tetszett a legjobban: pajkos - írja 
még a szótár a malusra. Pajkos kilométerek... Ez már 
valami. Persze, ha túl sokat pajkoskodik az ember az 
országúton, még malusa is lehet jövőre. 

Azt még csak értem, hogy kötelező a biztosítás, azt már 
kevésbé, hogy miért fizet egy koccanásért 15 százalékkal 
többet az ember, amikor a vétlen csak 5 százalék 
kedvezményt kap. Az pedig akár fel is háboríthatna, hogy 
aljasnak, elvetemültnek, vagy mondjuk szerencsétlennek 
titulálnak éppen azok, akik belőlem, az ügyfélből, élnek. 

Mondják, hogy nagyon sokan meghúzzák a parkoló 
autókat, de biztosítási cédulát csak töredékük hagy ott. Az 
egyik biztosító vezetője éppen a napokban mesélte, hogy 
egyetlen év alatt négyszer „kozmetikázták" ki parkoló 
autóját a mazsolák. Cédula persze sehol. Szerencsére a 
negyedik károkozót sikerült elkapni. Na ná, mondják, ha 
jövőre többet kell fizetni a koccanónak, majd bolond lesz 
otthagyni a névjegyét. Vagy egyszerűen csak az sérti, hogy 
majd lemalusozzák? Hiszen mit szól majd a feleség, ha 
megtudja, hogy csalfa volt a férje, persze az elvetemült, 
vagy az aljas jelzőkért sem lelkesedik egyetlenegy autós 
sem. 

Én legfeljebb a pajkost venném magamra, de azért 
igyekszem továbbra sem koccani. 

Rafai Gábor 

Abortusz és költségvetés igen, 
Göncz-javaslat nem 

Országgyűlési tudósításunk a 2. oldalon. 

Ma délután 3 órakor Szegeden, az Ipari Vásár Mars téri „U" 
pavilonjában sorsolják ki az Opel Rupersky Autószalon és a 
Délmagyarország - „kék" Délvilág féléves nyereményjátékának 
fődíját, ezt a gyönyörű Opel Astra gépkocsit. Hogy ki lesz a 
boldog nyertes? Az majd az Önök jelenlétében kiderül, hiszen 
mindenkit szeretettel várunk erre az ünnepélyes sorsolásra. 

Opel Rupersky, 
Délmagyarország és a „ k é k " Délvilág 

...és ne feledje, nyertes csak az lehet, akinek érvényes előfizetése 
van a Délmagyarországra vagy a „kék" Délvilágra. 

ertyak egtek a békéért 
Több száz lobogó gyertya 

fénye tanúsította tegnap este a 
Dugonics téren, hogy a szege-
diek szolidaritást vállalnak a 
Délvidéken élő magyarokkal. 

A Dugonics téri megmoz-
dulást a Vajdasági Magyarok 
Demokratikus Közösségének 
szegedi tagozata szervezte. 
Hegedűs László, a VMDK 
elnöke olvasta fel azt a levelet, 
amelyben a menekült és átte-
lepült magyarok tiltakoznak a 
szomszédos állam intézkedése 
ellen, ami nem teszi lehetővé a 
december 20-i rendkívüli vá-
lasztásokon való részvételüket. 
Mint mondotta, ebben a cse-
lekedetben még a romániai 
vezetés is demokratikusabbnak 
bizonyult. 

A béketüntetés résztvevői: 
délvidéki menekültek, szegedi 
polgárok, politikai pártok, 
karitatív szervezetek tagjai ír-
ták alá a tiltakozásukat tanúsító 
ívet, és gyújtottak egy szál 

FOTÓ: NAGY LÁSZLÓ 

gyertyát a békéért. Szép gesz-
tusként kell említeni, hogy a 
városházán tanácskozó képvi-
selő-testület délután 5 órakor 

megszakította ülését, és a vá-
rosatyák többsége együttérzé-
sét kifejezve, részt vett ezen a 
békemegmozduláson. 

Szabadságolt 
kiskatonák 
A Magyar Honvédség 

parancsnokának intézkedése 
értelmében valamennyi sor-
katona vagy a karácsonyi 
ünnepeket, vagy pedig a 
szilvesztert otthon töltheti -
mondta el az MTI-nek Erdélyi 
Lajos alezredes, honvédelmi 
szóvivő. Hozzátette: kivételt 
képeznek azok a fenyítés alatt 
álló sorkatonák, akik nem 
kaphatnak eltávozási enge-
délyt. 

Az ünnepnapokon látogatni 
lehet a sorkatonákat. A lak-
tanyában maradók, ha igénylik, 
részt vehetnek a helyőrségi is-
tentiszteleteken. A parancsnok 
arról is intézkedett, hogy a ka-
tonák ünnepi ellátást kapjanak. 

Közeleg 
a kará-

csony! VALASSZON AJANDEKOT VASARAINKON 
A SZÉCHENYI ÉS A MARS TÉREN 

Gyermekeit az Upavilonban várja a „LEGO-ÓCEÁN" és a szórakoztatóközpont. 
M I N D E N KEDVES L Á T O G A T Ó N K N A K B O L D O G ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! 
VÁSÁRIGAZGATÓSÁG, GÖTZ Szeged Kft., AUTÓFER, GEMMAX KFT., FORD PAPP 


