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Harminc m 
a mórahaln 
Harminc menekültet fogtak el 
Mórahalomnál. A kutyás járőr 
lakossági bejelentés alapján ta-
lálta meg a határsértőket. 

Idegenek mozgására lett figyel-
mes tegnap kora reggel egy ha-
tár mentén élő mórahalmi pol-
gár. Riasztotta is azonnal a ha-
tárőröket, s a -járőr az úgyneve-
zett régi határőrőrs mellett, né-

A beteg asszony az intenzív osztály ápolójának segítségével pró-
bálja az otthonra szánt lélegeztetőgépet. Fotó: Schmidt Andrea 
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hány száz méterre a ma-
gyar-jugoszláv határtól har-
minc illegális határátlépőt tar-
tóztatott fel. 

A 22 iraki, 7 afgán és egy szu-
dáni semmilyen ellenállást nem 
tanúsított. Menekülésük körül-
ményeiről a Kiskunhalasi Határ-
őr Igazgatóság Idegenrendészeti 
Központjában hallgatják ki a me-
nekülteket. 

Az 57 éves Éva lélegeztetőgéphez 
kötve fekszik a szegedi belklinika 
intenzív osztályán. Egy veleszü-
letett gerincbetegség következ-
ménye, hogy az asszony mellka-
sa deformálódott, s emiatt egyre 
nehezebben lélegzett. A légzési 
elégtelenség miatt kómába esett, 
amiből az orvosok kihozták, de 
az intenzív osztályt hetek óta 
nem hagyhatja el, mert az életét 
jelentő gép odaköti. Most re-
mény látszik arra, hogy a súlyo-
san beteg asszony mégis hazatér-
het. Az intenzív osztály olyan 
kisméretű lélegeztetőgépet ka-
pott kölcsönbe egy műszercégtől, 
amely az otthoni lélegeztetésre 
alkalmas. Az 1 millió 800 ezer 
forintos műszert azonban a kli-
nika nem tudja megvásárolni, 
ezért az intenzív osztály Vész-
helyzet Alapítványa gyűjtésbe 
kezdett a pénz előteremtésére, 
számítva a cégek és magánsze-
mélyek adományára. 

Cikkünk a 3. oldalon 

. ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT) 

Közösen 
a Démász 
és a Dégáz 
A Démász és a Dégáz Rt. 4 mil-
lió forint törzstőkével megalapí-
totta a DL Dél-alföldi Leolvasó 
Szolgáltató Kft.-t. Az új társaság 
célja, hogy kihasználják a két cég 
ügyfélköréhez kapcsolódó leolva-
sási és számla-előállítási mun-
kák közös végzésében rejlő üzleti 
lehetőségeket. A közös cégben a 
Démász tulajdoni aránya 65, 
míg a Dégázé 35 százalék. Az 
alapítók szándékai szerint az új 
társaság 2003. január l-jétől vég-
zi a leolvasáshoz és számla-előál-
lításhoz kapcsolódó munkát. 

Novemberi 
tizenöt fok 
Nem rendkívüli az elmúlt na-
pokban tapasztalható jó idő. No-
vember elején rendszeresen elő-
fordul ehhez hasonló - tájékoz-
tatta lapunkat Pernyész László, 
az Országos Meteorológiai Inté-
zet szegedi állomásának ügyele-
tese. 

A szakember elmondta: csü-
törtökön és pénteken kisebb bo-
rulásra számíthatunk, de marad 
a jó idő. A hét vége is kellemes 
lesz, erősödő déli széllel és 15 
fokkal. 

Vízumkényszert vezetünk be Jugoszláviával és Romániával szemben 

Magyarország zárja határait 
T É M Á I N K B Ó L 

EGYSZERŰSÍTETT 
VÁLLALKOZÓI ADÓ 
Az országgyűlés kedden elfogad-
ta az egyszerűsített vállalkozói 
adóról |eva| szóló törvényjavas-
latot, amelynek alapján az évi 15 
millió forintnál alacsonyabb ár-
bevétellel rendelkező vállalkozá-
sok 15 százalékos kulccsal áta-
lányadózást választhatnak. 

2. oldal 

BALOGH LÁSZLÓ SZERINT 
EGYSÉGES AZ MDF 
Kommunikációs zavar idézte 
elő, hogy lemondott az MDF 
frakcióvezetője, Balsai István, 
tudtuk meg Balogh László sze-
gedi MDF-es honatyától. A 
tisztújításig Font Sándor, Balsai 
általános helyettese vezeti az 
MDF parlamenti képviselőcso-
portját. 

3. oldal 

13 szerda 

JTáger 
„ hostessek. 

P a r t y játék<*, 
p>y u v testfestők, 

italakciók 
DIFFERENT SIDE 

Ibtza House Night Balage 
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CSONGRÁDI 
MEGSZÁLLOTTAK 
Három éve szerzett magának lét-
jogosultságot a szociális munká-
sok napjának megünneplése. A 
Csongrád Megyei Önkormány-
zat az idén Csongrádon, az 
Aranysziget Otthonban rende-
zett ünnepséget a szociális mun-
kát végző dolgozóinak. 

3. oldal 
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Egyelőre nem kérnek vízumot Röszkénél, ám bő fél év múlva változik a helyzet. Fotó: Karnok Csaba 

Várhatóan 2003. július elseje után csak 
vízummal utazhatnak Magyarországra a 
szomszédos déli-délkeleti országok állam-
polgárai. 

Jóllehet hivatalosan még nem nyilatkozott a 
Külügyminisztérium illetékese lapunknak, 
szinte bizonyosra vehető, hogy 2003. július 
l-jét követően a szomszédos déli-délkeleti 

országok állampolgárai csak érvényes vízum-
mal léphetik majd át a magyar határt. Köz-
tük azok a határainkon túl élő magyarok is, 
akik az utóbbi években nemcsak rokoni, de 
már üzleti szálakkal is kötődtek hozzánk, sőt 
itt vásárolták meg a legszükségesebb élelmi-
szereket is. A jugoszlávokkal, románokkal, 
bolgárokkal előreláthatóan 2003. július l-jét 
követően léptetjük életbe a vízumkényszert. 

Mégpedig azért, mert leendő uniós tagor-
szágként át kell vennünk az összes EU-s elő-
írást, beleértve a schengeni egyezményt is. 

Értesüléseink szerint hazánk a Jugoszláviá-
ban élő magyarok miatt az utolsó pillanatig 
várt a vízumkényszer alkalmazásával, holott 
az már a balkáni háború idején felmerült. 

Bővebben a 3. oldalon 

Gyűjtésbekezdett a Vészhelyzet Alapítvány 

Éva gép segítségével lélegzik 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egy újjáépítés stációi 

Mi van a kisszínházzal? 

A maradék... Az ülőhelyek egy részét átvitték a Tantuszba. Fotó: Gyenes Kálmán 

December elején biztosan el-
kezdődik a kisszínházi rekonst-
rukció és 2004-ben remélhető-
leg korszerű és kihővített ka-
maraszínházat vehetnek bir-
tokba a szegediek. 

A két évvel ezelőtt életveszélyes-
nek mondott és ezért bezárt Hor-
váth Mihály utcai kisszínház 
sorsáról azóta keveset tudunk. A 
járókelők csak azt látják, hogy 
nem történik vele semmi. Pedig 
az önkormányzati beruházás eb-
ben a pillanatban majdnem telje-
sen előkészítettnek mondható, 

olyannyira, hogy december ele-
jén el is kezdődhet a munka. 

Mi több: muszáj elkezdeni. Hi-
szen a rekonstrukcióhoz pályáza-
ton elnyert állami céltámogatás 
forog kockán. Ha ebben az esz-
tendőben nem nyitják meg az 
építési naplót, a támogatás elve-
szik. Márpedig ez majdnem a tel-
jes beruházási összeg: 925 millió 
forint. A szegedi önkormányzat 
ehhez tesz hozzá 100 milliót. Va-
gyis 1 milliárd 25 millióból lesz a 
városnak 2004-ben egy viszony-
lag korszerű kamaraszínháza: 
megvalósul az épület rekonstruk-

ciója, megújul az egész színház-
technika, a színpadgépészeti, 
hangosítási, világosítási berende-
zések. Ráadásul bővül is a szín-
ház, hiszen az épület mögött lé-
vő, önkormányzati tulajdonú tel-
ken a díszletek előkészítésére és 
tárolására alkalmas oldalszinpad 
épül. A tervekben szerepel egy 28 
lakásos ház felépítése is az Arany 
János utcai jelenlegi foghíjtelken, 
színészlakások céljára. Ám a te-
lek nagyobb része pillanatnyilag 
földhivatali tulajdonban van. 

Folytatás az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

