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Tanácskozás a torony alatt 

Közoktatási állóháború és néhány kinevezés 
(Folytatás az 1- oldalról.) 
valamint a háziorvosi ellátás 
részben önálló költségvetési 
szerv keretében történő ellá-
tásáról. E tárggyal kapcsolat-
ban három beteijesztett válto-
zat szerepelt a városatyák előtt, 
és az előterjesztő az „A" vál-
tozatot javasolta elfogadásra. 
A hosszú vita után azonban a 
szavazás azt bizonyította, hogy 
egyik változat sem kapott 
megfelelő többséget. 

Ebédszünet előtt a napirend 
szerint dr. Kovács Lászlónak, a 
Deák Ferenc Kéttannyelvű 
Gimnázium igazgatójának a 
közgyűlés megköszönte, mint 
ahogyan a tanácskozást vezető 
dr. Lippai Pál polgármester fo-
galmazott, iskolateremtő mun-
káját, és további sok sikert 
kívánt pályafutásához. 

E napirendi pont keretében 
azonban kínos jelenetek is 
lejátszódtak a tegnapi ülésen. 
Jelesül az, hogy Gyimesi 
Kálmán képviselő, aki szintén 
elismerőleg szólt az igazgató 
úr munkájáról, lemondásának 
okát abban határozta meg, 
hogy konfliktusai voltak a köz-
gyűlés oktatási bizottságának 
elnökével. 

Mivel a közgyűlés szólásra 
kérte Kovács Lászlót, ő a kö-
szönet hangján szólt a képvi-
selő-testülettel való együttmű-
ködésről, és az eddigi kapcso-
latok kialakításának lehetősé-
géről, s hozzátette, hogy bele-
fáradt, nem kívánja tovább 
végezni ezt a munkát. A ko-
rábban Gyimesi képviselő által 
felvetett kérdésről azt mondta, 
hogy Moldován Judittal, az 
oktatási bizottság elnökével 
valóban nem volt jó együtt-
működése, mert a képviselő-
nőnek sem a stílusa, sem a 
hozzáértése nem megfelelő. 

Jenei Ferenc, a liberális 

KÖZELETI 
NAPLÓ 

MA 
KISTELEKI KÁRPÓT-

LÁS címmel rendez fórumot a 
Nemzeti Kisgazda és Polgári 
Párt Kisteleken, a polgármes-
teri hivatal nagytermében, 
délután 3 órai kezdettel, me-
lyen részt vesz Bíró Sándor, a 
megyei kárpótlási hivatal taná-
csosa, a helyi földügyesek és 
az érintett szövetkezetek kép-
viselői. A fórumot dr. Lévay 
Endre vezeti. 

RÓZSA EDIT országgyű-
lési képviselő fogadóóráján 
várja azokat a közelmúltban 
nyugdíjassá vált állampolgá-
rokat, akiknek a nyugdíj-
folyósítás beindulásával nehéz-
ségeik vannak. 17-18 óra között 
az SZDSZ-ben (Földváry utca 3.). 

ALGYŐ VÁROSRÉSZ ÖN-
KORMÁNYZATA FALUGYŰ-
LÉST tart 18 órakor az algyői 
művelődési házban (Kastélykert 
u. 16.). Napirend: l.Algyő dél-
nyugati terület részletes rende-
zési terve. Programterv ismerte-
tése, elfogadása, meghívott elő-
adóval. 2. A városrészi önkor-
mányzat 1992. évben végzett 
munkájáról beszámoló és az 
1992. évi lakóterületi alap fel-
használásának ismertetése. 3. 
Bejelentések. 

AZ MDF székházban (Ró-
mai krt. 31.) 17 órától dr. Kiss 
Lajos jogi tanácsadást tart. 

AZ MSZDP szatymazi 
alapszervezete taggyűlést tart a 
művelődési házban 18 órakor. 
Téma: a fiatal munkavállalók 
helyzete. 

I N G Y E N E S JOGI TA-
NÁCSADÁS lesz 16-18 óráig 
a Független Kisgazdapárt Te-
leki utca 3. szám alatti szék-
házában. 

HOLNAP 
A F Ü G G E T L E N KIS-

GAZDA FÖLDMUNKÁS ÉS 
POLGÁRI PÁRT hódmező-
vásárhelyi szervezete nagy-
gyűlést tart 16 órakor a Kossuth 
Zsuzsa Szakközépiskolában. A 
szónok Gyimóthy Géza,, a/ 
FKGP országos főtitkára. 

Józan döntéseket! 
A képviselő-testület tegnapi ülésének kezdetén dr. Tichy-

Rács Csaba, a független frakció nevében az alábbi nyilat-
kozatot olvasta fel: „A szegedi közgyűlésen emberek százai-
nak sorsáról, millió, tízmillió forintokról születik döntés. Egy 
szavazat, egy karemelés hihetetlen felelősséget jelent. A la-
kosság méltán várja el, hogy a döntések nyugodt légkörben, 
körültekintően szülessenek. Ennek alapfeltétele a politikai 
józanság..., a politikai józanságnak pedig a valódi józan-
ság... 

A közgyűlés Független Frakciója ezért megdöbbenéssel 
tapasztalta, hogy a december IO-i ülés végére több képviselő 
döntésképtelen helyzetbe hozta magát ittassága révén. A 
frakció a városra szégyent hozó képviselők helyett is elnézést 
kér Szeged polgáraitól, ettől a nyilatkozattól remélve azt, 
hogy még egyszer nem következik be hasonló eset. 

Szeged, 1992. december 17." 
A nyilatkozatot nyolc képviselő (Básthy Gábor, Csapó 

Balázs, Dobó János, Hatvani Zoltán, Juhász Antal, 
Mészáros Atti la, Szemők Árpád és dr. Tichy-Rács 
Csaba) írta alá. 

frakció vezetője azt mondta, 
hogy az ünnepélyes alkalmat 
nem lenne szabad személyes 
támadásokra és leszámolásokra 
felhasználni. Gyimesi Kálmán 
megkérdezte a polgármestert, 
hogy indít-e valamilyen vizs-
gálatot, mert nem látja jónak, 
ha egy ilyen nagy tudású em-
ber önként távozik posztjáról. 
Dr. Ványai Éva alpolgármester 
elismerőleg szólt az igazgató 
munkájáról, mondván, hogy 
vállalkozó szellemű irányítást 
vezetett be az oktatásba, ki-
emelkedő eredményeket az 
idegennyelv-oktatás terén. 

Lippai polgármester ezt 
követően komoly kétségeinek 
adott hangot, hogy e „szín-
játék" kapcsán nem etikus 
megjegyzések is elhangzottak, 
majd szavazást rendelt el, 
amelynek értelmében a képvi-
selő-testület megköszönte dr. 

Kovács László önzetlen, is-
kolateremtő tevékenységét. A 
szavazás egyhangúlag megerő-
sítette az elismerő javaslatot. 

Ezzel azonban még nem ért 
véget ez a kínos napirendi 
pont. Hatvani Zoltán képviselő 
kifejtette, hogy ez alkalommal 
megsértettek egy képviselőnőt, 
tehát vizsgálatra van szükség, 
és alakítsanak egy ad hoc 
bizottságot, amely véleményt 
mond erről. Ugyanezt kezde-
ményezte Gyimesi képviselő 
is, csak a fentebb jelzett tarta-
lommal. Baloglt László képvi-
selő pedig azt mondta, hogy ő 
nem érzi színjátéknak ezt az 
esetet, annál inkább sem, mert 
annak idején Moldován Judit 
képviselőnő kérte egy város-
atya ügyének ugyanilyen 
módon való kivizsgálását. 
Jenei Ferenc javasolta, hogy 
fejezzék be ezt a napirendi 

pontot, és térjenek át sokkal 
fontosabb dolgokra. Csillag 
János képviselő kérte, hogy a 
közgyűlés ítélje el Gyimesi 
felszólalását, mert azzal egy 
ünnepi aktust sértettek meg. 
Dr. Szilvásy László képviselő 
pedig el lenezte egy ad hoc 
bizottság kinevezését, mert 
annak vizsgálódására egy bi-
zonyos idő után - mint aho-
gyan ő fogalmazott - a kutya 
sem lenne kíváncsi. A meddő 
vita és vádaskodás után a 
polgármester úr berekesztette a 
délelőtti tanácskozást. 

Az ebédszünet után néhány 
címerhasználati kérelmet 
bíráltak el, döntöttek arról, 
hogy Újszegeden eltávolítják a 
volt államvédelmi katonatiszt. 
Gyapjas Pál emléktábláját, 
ugyanakkor a róla elnevezett 
utcát Szent-Györgyi Albertről 
nevezik el. Ezt követően 
zártkörű ülést rendeltek el, s 
ezen személyi kérdésekben 
döntöttek. 

Miután a fentebb említett 
egészségügyi intézetek tevé-
kenységi körének módosításá-
ról határoztak és az úgyne-
vezett „A" változatot fogadták 
el, döntöttek arról, hogy a 
Szakorvosi Ellátás új vezetője 
dr. Domonkos István, a Házi-
orvosi Ellátás Intézmények 
vezetője dr. Csergő Tibor, a 
Házi Gyermekorvosi Szolgálat 
kinevezett igazgatója dr. Dux 
Ernő, az Ifjúsági Szakorvosi 
Ellátás vezetője dr. Héger 
Károly legyen, s ugyanakkor 
dr. Zelenai Károlyt a Drog-
Centrum megbízott vezetőjévé 
nevezték ki 1995. január 1-
jéig. A közgyűlés Szabó Fe-
renc képviselőt választotta a 
Szegedi Városgazdálkodási 
Vállalat igazgatójának. 

K. F. 

Ünnepség a kis-Petőben 

Évek óta erre a pillanatra vártak a „kis-Pető 
intézet" és a neki otthont adó Ságváritelepi 
Általános Iskola dolgozói és diákjai. Miután -
nem kis harc árán - sikerült megszerezniük a 
szomszédos szolgálati lakást, példaértékű 
közadakozásból, a Lépjünk együtt alapítvány 
jóvoltából, sok-sok intézmény segítségével, 
vállalkozók és kisiparosok kétkezi munkája 
révén újabb tantermekkel, korszerű étkezővel és 
kiszolgálóhelyiségekkel bővült az intézmény. 

A Mozgássérültek Konduktív Pedagógiai 
Csoportjának új helyiségeit tegnap, csütörtökön 
ünnepélyes keretek között avatta föl dr. Lippai 
Pál polgármester. A budapesti Pető intézet. 

különböző egyesületek, egészségügyi intézmé-
nyek, kft.-k képviselőiből álló közönség 
meghatóan szép műsor részese lehetett. A 
mozgássérült gyerekek jelenetet adtak elő A 
tücsök és a hangya címmel, az általános 
iskolások diszkótáncot mutattak be, a zenét a 
Király-König Péter Zeneiskola tanárai szolgál-
tatták, s Gregor József énekelt. 

Az ünnepségen az iskola igazgatója, dr. Szíj 
Elemérné átvette a IV. Boszorkány Kupa 
fölajánlott bevételét, valamint a Gyermekvédő 
Liga szegedi csoportjának ajándékait, majd 
köszönetet mondott a rengeteg támogatásért, a 
gyerekek felé sugárzó, megható szeretetért. 

KERTÉSZEK FIGYELEM! 
Új fajtákkal, új utakon az 

N / N / V 
56 szegfű-, 57 gerbera-, 76 krizantém-, 26 muskátlifajta dugványa kapható 

pünkösdfürdői kertészetünkben. Kérje díjtalan katalógusunkat. 
1039 Budapest, Királyok útja 208. 
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(muskátli kivételével) 

MIRŐL IRT A DM? 

DELMAGYARORSZAG 
Az egyetem minden fakultását megnyitják a nők előtt 
Budapestről jelentik: Va-

sárnap a Nőegyesületek Szö-
vetsége közgyűlést tartott, 
amelyen megjelent Neményi 
Imre kultuszminiszteri ál-
lamtitkár is. Az államtitkár 
kijelentette, hogy a közel-
jövőben az egyetem minden 
fakultását megnyitják a nők 
előtt. A kormány tekintettel 
van arra, hogy a nők a hábo-
rú során kiváló szolgálatokat 

teljesitettek és ezt honorálja 
a választójog megadásával 
is. A közgyűlésen gróf Ap-
ponyi Albertné a mozik er-
kölcsrontó hatásáról beszélt 
és kifejtette, hogy a műsorra 
kerülő mozifilmeknél szük-
ség van az előzetes cenzúrára 
és a tizenhatéves korhatár 
kimondására. 
(1917. dec. 18.) 

DÍJMAGYARORSZÁG 
Szinyei-Merse kultuszminiszter a szegedi egyetem fejlesztéséről 
Szinyei-Merse Jenő kultusz-

miniszter megemlítet te , hogy 
fog la lkoz t ak a f e l szó la lók a 
szegedi egyetemmel , kérve a 
csonkaság megszüntetését és a 
jog i kar v i sszaá l l í t ásá t . Már 
elódje leiratot intézett az egye-
temi tanácshoz és a városhoz 
arról, hogy tervbevette a jogi kar 
működésének újból való megin-
dítását. Szeged valóban minden 
elismerést megérdemlő áldozat-
készséget tanúsított a múltban is, 
a jelenben is. Ezt megfelelően 
honorálni kell. De nem könnyű a 
kérdés, mert nem kedvezőek 
sem az ép í tkezés i anyagvi -

szonyok, sem a pénzügyi viszo-
nyok. Reméli , hogy a háború 
után megvalósulhatnak ezek az 
építkezések, a jogi kar elhelye-
zése. 

- Ami az orvoshiányt illeti, a 
kormányzat iparkodik minden 
eszközze l megkönny i t en i az 
orvosképzést és kedvet kelteni 
az orvosi pályára. A közeljö-
vőben szabályrendeletet szándé-
kozik kiadni, amely az orvos-
képzés időtartamát a kötelező 
kórházi gyakorlatnak a tanul-
mányi időbe való beo lvasz -
tásával öt évre szállítja le. (1942. 
dec. 18.) 

dii-Mmmm 
Pelé és Brigitte Bardot 

Pelé, a híres brazil labda-
rúgó 1967-ben is éppen 
olyan népszerű volt, mint az 
e lőző esztendőben. A kü-
lönbség mindössze annyi, 
hogy a világlapok többet 
írtak a filmszerepéről, mint a 
góljairól. 

A rendező elképzelése sze-
rint a futballkirály partnere 

Brigitte Bárdot lett volna. Pelé 
felesége azonban tiltakozott ez 
ellen, ezt mondta: 

- Ha el tudom játszani a 
nagy játékos feleségének a 
szerepét az életben, akkor el 
tudom játszani a kamera előtt 
is... 

A vitát eddig még nem 
tudták eldönteni. 

Vállalkozók, figyelem! Készíttessen ízlése szerint fény- vagy neonreklámot! 

— _ _ _ Sikeres vállalkozáshoz elengedhetetlen. 
ÍL5ZO < G > Moszkvai krt. 15. Tel.: 323-677. 

Bekapcsolták az új telefonközpontot 

Beszélhetünk! 
(Folytatás az 1. oldalról.) 
Az új központban már nem 

lesznek ikerállomások, az oda 
tartozókat pedig kettéválasztják. 

A fejlődés természetesen 
nem áll meg, Vojnár László 
szerint 1994-re egész Szegeden 
kínálati pozícióba kerül a 
távközlési igazgatóság, ami azt 
jelenti, hogy csak annak nem 
lesz telefonja, aki nem akarja. 
Vagy - és ezt már mi tesszük 
hozzá - nem tudja megfizetni... 
A várható díjemelésről most 
sem kaptunk pontos informá-
ciót. Annyi bizonyos, hogy a 
Magyar Távközlési Részvény-
társaság díjemelési kérelme ott 
van az illetékes kormányszer-
vek asztalán, s a döntés jövőre 
várható. Azoknak viszont nem 
kell aggódniuk, akiknél már 
elvégezték az előszerelési 
munkákat: ők a régi, 12 ezer 
forintos áron kapják meg a 
telefont. 

De mi is történik pontosan a 
következő napokban, hetek-
ben? Napra szóló ütemterv 
szerint folyik a régi és az új 
előfizetők bekapcsolása, illetve 
átkötése. Ez folyamatos, idő-
igényes munka, ezért a távközlé-
si szakemberek az átmenet ide-
jére az előfizetők türelmét kérik. 

Sok telefonszám megválto-
zik, ezért már mától, azaz pén-
tektől kezdve folyamatosan 
számváltozási jegyzéket jut-
tatnak el minden előfizetőhöz. 

Aki mégis a régi (immár meg-
változott) számot hívná, azzal 
automatikusan bekapcsolódó 
tájékoztató hang közli az új 
telefonszámot. Az ilyen „té-
ves" hívás nem kerül pénzbe, 
az utcai fülkéknek is vissza 
kell adniuk az ötforintost. Új 
telefonkönyvre legföljebb feb-
ruár elején számíthatunk. 

Ugyancsak fontos, hogy az 
újoncon bekapcsolt előfizető-
ket elsőként a központból hív-
ják majd föl, ellenőrzés céljá-
ból. Ezért kérik a telefon-
tulajdonosokat, hogy már pén-
tek délután 4 órától várjanak 
ezekre a hívásokra, amelyekre 
már csak azért is érdemes fi-
gyelni, mert ki-ki megtudhatja 
a saját, megváltozott telefon-
számát is. 

Ha valakihez mégsem jutna 
el a számváltozási jegyzék, 
vagy egyéb panasza van, akkor 
a 03-as számot hívja, s megkap 
minden fölvi lágosítást . A 
számváltozási jegyzékhez há-
rom helyen is hozzá lehet jutni: 
a Halló szaküzletben (Tisza 
Lajos körút 41.), a távközlési 
igazgatóság szegedi ügyfél-
szolgálati irodájában (Csong-
rádi sugárút 12., telefonszáma: 
322-200), és az Androméda 
közvetítő irodában, amely a 
jegyzék terjesztését végzi (Ti-
sza Lajos körút 38.). 

NY. P. 


