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Akik ödbít í iS öltöznek azok között 
mobiltelefonokat és értékes 
ajándékokat sorsolunk kii Hozd 
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Csemerék feje fölött sem biztos a tető 

Három hete karácsony van 

Csemerékhez is jön a Jézuska - immár három hete megállás nél-
k ü l . Fotó: Tésik Attila 

TÉMÁINKBÓL 

Egy picit fellélegzett a sóshalmi 
Csemer és Molnár család, ol-
vasóink ugyanis jó időre ellát-
ták őket ruhával, pelenkával, 
bébiétellel, édességgel. A teljes 
nyugalom viszont elérhetetlen 
álomnak tűnik, hiszen Cseme-
rék feje fölött sem biztos a tető. 
A két család most együtt, a kö-
rülményekhez képest boldogan 
készül a karácsonyra. 

Szitál az eső, cseppjei azonnal rá-
fagynak a ház előtti kövekre, csí-
pős a hideg, a karácsonyi készü-
lődésnek pedig semmi nyoma a 
sóshalmi Csemer családnál. De 
ez csak a látszat. Mert a Jézuska 
bizony jó három hete beköltözött 
erre a tanyára, s úgy tűnik, egy 
darabig még itt is marad. 

Amint arról korábbi riportunk-
ban írtunk, a háromgyermekes 
Csemer házaspár szoba-konyhás 
kis lakjába befogadta a váratla-
nul megözvegyült Molnár Józse-
fet és két kisgyermekét. 

Folytatás az 5. oldalon 

Az állami támogatással fölépített házak. 

Bordányban 47 millió forintos állami segítséggel 
építették föl a település első tíz önkormányzati 
lakását. 

A másfél éves Révész Bálint éppen elalváshoz ké-
szülődött édesanyja mellett, a nagyszobában, ami-
kor belülről is megnézhettük a karácsonyra elké-
szült tíz bordányi önkormányzati lakás egyikét, a 
Révész család otthonát. A Széchenyi utcában öt 
ház épült, s mindegyikben két lakást alakítottak ki, 
így a napokban tíz család örülhetett annak, hogy az 
ünnepet már az új lakásban tölthetik. 

- A bordányi kiskertekben laktunk, s öt évre kap-
tunk bérleti, jogot ebben a kétszobás, 52 négyzet-
méteres lakásban, amelynek havi bére 12 ezer fo-
rint. A bérleti jog újabb öt évre meghosszabbítható 
- mondta Révész István, aki Szegedre jár dolgozni, 
a környezetgazdálkodási kht. gépkocsivezetője. Fe-
lesége, Kiss Edina benzinkútkezelő, most Bálintkát 
gondozza. Öt (vagy újabb öt) év alatt Révészék föl-

Fotó: Gyenes Kálmán 

építhetik saját, végleges otthonukat. Néhány perc-
cel korábban, a hideg eső elől a Széchenyi utca 
egyik újonnan elkészült önkormányzati lakóházá-
nak eresze alá húzódó meghívottaknak Balogh Fe-
renc polgármester foglalta össze a házak építésének 
történetét. 

A beruházás ötlete két éve vetődött föl, majd ta-
valy sikerrel indultak a Széchenyi tervprogram pá-
lyázatán. A 47 millió forintos állami támogatást 15 
millió forintos önrésszel egészítették ki. A telepü-
lés előtt most nyílt először lehetőség önkormány-
zati tulajdonú lakások építésére. 

A házak terveit Sári János készítette el, a beruhá-
zás lebonyolításával a Csominvest Kft.-t, a kivitele-
zéssel a Modus Vivendi Kft.-t bízták meg. 

A boldog lakásbérlők azt sem bánják, hogy a há-
zak körűi még nincs kerítés, és a tereprendezés is 
rájuk vár: mihelyt az időjárás megengedi, nekilát-
nak a parkosításnak. 

NY. P. 

MEGVAN AZ ÚJ 
KÖLTSÉGVETÉS 
Hétmilliárd forinttal módosított 
bevételi és kiadási oldallal az or-
szággyűlés tegnap elfogadta a jö-
vő évi költségvetést. A köztársa-
sági elnök bejelentette: nem írja 
alá a szociális törvény módosítá-
sát. A miniszterelnök támoga-
tást ígért a Terror Házának. 

2. oldal 

CSAK FAGY NE JÖJJÖN 
A FÖLDEKRE! 
Az enyhülés után az újabb fagy 
jelentős kárt tehet a határban. A 
változékony ősz után a várható-
an rendhagyó tél valószínűleg 
nem kedvez majd a gazdáknak. 

3. oldal 

KARÁCSONYI MISE 
A CSILLAGBAN 
Gyulay Endre megyés püspök 
vitt karácsonyi hangulatot a 
Csillag börtön falai közé. Tegnap 
délután szentmisén vehettek 
részt az elítéltek. 

5. oldal 

2002 BÜSZKESÉGEI 
Lapunk sportrovatának munka-
társai ismét szavaztak, megvá-
lasztották azokat a sportolókat 
és sportvezetőket, akikre az idén 
igazán büszkék lehettünk. 

14-15. oldal 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Engedély 
nélkül 
a sürgősségi 
A szegedi sürgősségi betegellátó 
helynek egyelőre nincs 
ANTSZ-engedélye. Az önkor-
mányzat cáfolja a kórház igaz-
gatójának állítását, az intéz-
mény vezetője azt mondta, a 
város több tízmillió forinttal 
tartozik nekik. 

A szegedi városi kórház sürgős-
ségi betegellátó helyén (SBH), 
mint megírtuk, a napokban meg-
kezdődött a próbaüzem. Cik-
künk megjelenése után kiderült, 
hogy az új egészségügyi részleg-
nek nincs ÁNTSZ-engedélye. Az 
ezzel kapcsolatos kérelem a múlt 
héten érkezett a tisztiorvosi szol-
gálathoz, s a szakhatóság mun-
katársai a közeljövőben vizsgál-
ják majd meg, hogy az SBH meg-
felel-e a jogszabályokban rögzí-
tett személyi és tárgyi minimál-
feltételeknek. 

Kovács Ferenc helyettes me-
gyei tiszti főorvos elmondta: a 
tisztiorvosi szolgálatnak mérle-
gelési lehetősége van, s ez eset-
ben ellátási érdekre való tekin-
tettel nem zárják be a részleget. 

A kórház vezetői lapunknak 
korábban nyilatkozva kijelentet-
ték, hogy az immár két éve ké-
szülő részleget nem tudják 
SBO-ként, vagyis osztályként 
megnyitni. 

Folytatás az 5. oldalon 

Popey ismét Szegeden 

Popey már készül a szegedi bu-
l i r a . Fotó: Gyenes Kálmán 

A Big Brother első nagy közön-
ségtalálkozóján minden bizony-
nyal Popey lesz a sztár. A szegedi 
cukrász a korábbi házlakókkal 
együtt az újszegedi sportcsarnok-
ban, majd a Cócktailban találko-
zik a rajongókkal. Popey egyéb-
ként Szegeden tölti az ünnepeket 
is, de után újra visszatér a Big 
Brother programsorozatába. 

Részletek a 4. oldalon 

Önkormányzati bérlakások a bordányi Széchenyi utcában 

Öt ikerházban tíz család 

A pápa teljes búcsút engedélyezett a templomba zarándoklóknak 

Ötszáz éves Alsóváros lelke 
Felszentelésének ötszázadik év-
fordulóját ünnepli január elején 
az alsóvárosi templom. A fe-
rences plébániát levélben érte-
sítette az Apostoli Szentszék: 
aki 2003-ban a templomba za-
rándokol, teljes búcsút nyer-
het. 

Szegeden immár fél évezrede 
szolgálja híveit a Szenthárom-
ságnak szentelt, Havas Boldog-
asszonyról nevezett alsóvárosi 
ferences templom és kolostor. 
Felszentelésének ötszázadik év-
fordulóján, 2003. január 5-én 
pénteken, vízkereszt napján püs-
pöki misével adnak hálát a plé-
bánia és kolostor hívei és mun-
katársai az eltelt időszakért, va-
lamint ettől a naptól veszi kezde-
tét a jubileumi év is. 

- Úgy véljük, hogy a templom 
és a környező városrészek ötszáz 
esztendeje elválaszthatatlanok 
egymástól, ezért szeretnénk, ha a 
jubileumi évet az itt élők is ma-
gukénak éreznék. Ennek fejében 
egész évre gazdag programkíná-
latot állítottunk össze, rendsze-
resen tájékoztatni fogjuk az ér-
deklődőket a rendezvényeinkről. 
A hívek segítségével szeretnénk 
egy, az alsóvárosi templommal 
kapcsolatos gyűjteményt is ösz-
szeállítani - mondta terveikről 
Horváth Pál Achilles plébános. 

Folytatás a 3. oldalon Fél évezreddel ezelőtt szentelték föl az alsóvárosi templomot. Fotó: Gyenes Kálmán 
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