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ElMszült a leendő l-es felső vezetéke 

Uj trolijárat Szegeden 

k j A 7-es trolibusz útvonala 

Az új trolivonal az SZKT-telepet a Bakay Nándor utcán át Újszegeddel köti össze. DMgrafika 

Minden kedves 
olvasónknak 
boldog új évet 

kívánunk! 

SZERDA, 2003. DECEMBER 31., 93/303. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 70 FT (ELŐFIZETVE: 53 FT) 

Már csak néhány óra maradt a kedvezőbb vásárlásra 

Ma még minden olcsóbb 
Botrányt kavart 
a halapenz.hu 
weboldal 

Háromszázmilliós beruházás Mórahalmon 

Hamarosan jönnek 
a schengeni normák 
Az európai uniós csatlakozás miatt szigorodik Magyarország keleti és 
déli határainak őrzése, 2004. május elsejével az úgynevezett schenge-
ni határ kitolódik hazánk ezen szakaszára. Emiatt a Kiskunhalasi 
Határőr Igazgatósághoz tartozó Mórahalmon jelentősen fejlesztik a 
határőrizeti kirendeltséget, megemelik a létszámot, valamint új, a 
legszigorúbb követelményeknek is megfelelő objektum épül a jövő év 
végéig. 

Információink szerint a beruházás 300 millió forintba kerül. Az 
épület az új rendőrség mögött lesz. Egyelőre nem tudtak felvilágosí-
tást adni a beruházás részleteiről, így arról sem, mekkora és milyen 
műszaki felszereltségű objektumot alakítanak ki. 

Részletek a 3. oldalon 

TÉMÁINKBÓL 

DROGOS GYILKOSOK 
ELŐZETESBEN 
Előzetes letartóztatásba 
helyezték azt a négy 
fiatalembert, akik Alsónémedi 
határában megölték süketnéma 
társukat. A 29 éves áldozatnak 
az lett a veszte, hogy rászokott a 
kábítószerre, sőt adta-vette is a 
drogot. Két, szintén süketnéma 
társa és két másik fiatalember 
november 22-én kicsalták 
Alsónémedi határába egy 
szeméttelepre, ahol 53 szúrással 
megölték. A rendőröket az egyik 
fiú barátnője vezette nyomra, 
akire viszont az áldozat 
mobiltelefonjának utolsó hívása 
irányította rá figyelmüket. 

2. oldal 

BETÖRTEK A SZEGEDI 
SZIMFONIKUSOKHOZ 
Betörtek tegnapra virradó éjjel a 
Szegedi Szimfonikus Zenekar 
Festő utcai székházába, ahonnan 
mintegy négymillió forint 
értékben hangszereket és 
számítógépeket vittek el. A 
harsonák, kürtök, hegedűk 
mellett Fürst János 
szmokingjának is lába kélt. 

4. oldal 

VELÜNK TÖRTÉNT, 
ELMESÉLJÜK 
Az újságíró délelőtt a 
miniszterrel készít interjút, 
délután egy baleset áldozatának 
családjával kell beszélgetnie, este 
pedig razziára elkísérni a 
rendőröket. A pörgő tempó, a 
váratlan helyzetek rengeteg 
élménnyel fűszerezik életünket. 
Gyakran történik olyan sztori, 
amit alig várunk, hogy 
elmesélhessünk kollégáinknak -
és most olvasóinknak. 

Szilveszter 

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

Horrorálarcok plakáton és standon egyaránt. Fotó: Karnok Csaba Folytatás az 5. oldalon 

Húsz év után ismét trolibuszvonalat építettek ki 
Szegeden. A Bakay Nándor utcai SZKT-telepet 
Újszegeddel összekötő új járat a már egyszer hasz-
nált, ám később megszüntetett 7-es számot kapja. 
A forgalom jövő év első felében indulhat meg. 

Elkészült az új trolibusz felső vezeték Szegeden, a 
Bakay Nándor utcában. A város legmodernebb tro-
libuszvonalát építette ki a Szegedi Közlekedési Tár-
saság az egykori 5/A járat vonalán. 

A most a Bakay Nándor utcában elkészült felső 
vezetéket új rendszerű, cseh technológia alapján 
szerelték föl. A korábban ismert vezetékekkel 
szemben ez nem kígyózik, a huzalok nyílegyenesen 

futnak, és rádiós automatikával működő váltókat 
építenek be, amelyen sokkal gyorsabban, biztonsá-
gosabban haladhatnak át a járművek. A város 
húszmillió forint értékben rendelte meg tőlünk az 
építési munkákat - tájékoztatott Dózsa Gábor. Az 
SZKT igazgatója elmondta, a napokban érkeznek 
meg a Csehországból beszerzett használt, de felújí-
tott trolibuszok, így a társaságnak biztosan elég jár-
műve lesz a hálózat bővítéséhez. A 7-es beindítása-
kor ritkítják majd az 5-ösöket, az utazási szokások 
felmérése azt mutatja ugyanis, hogy a Csongrádi 
sugárúton túl sűrűn követik egymást a trolik. 

Folytatás az 5. oldalon 

Az idén a horror a sláger: rémséges arcok a standokon 

Sikollyal indul az új év 
Régi hagyomány, hogy hango-
san és lehetőleg valamilyen fel-
tűnő kelléket magunkra öltve 
megyünk át az új esztendőbe. 
Az utcai árusoknál, illetve a 
boltokban óriási választék várja 
a papírtrombitát, álarcot, szer-
pentint, konfettit keresőket. 

- Hát, nem nagyon látom a kü-
lönbséget. Talán egy kicsit ré-
misztőbb vagy, ha nincs rajtad 
álarc! - tréfálkozott a Sikoly cí-
mű film főszereplőjének maszk-
ját felpróbáló haverjával egy fia-
talember tegnap délután a szege-
di Széchenyi téren. A platánok 
alatt felállított standokon az idei 
szilveszterre is újítással rukkol-
tak elő a fröccsöntők. 

Egyre nagyobb botrányt kavar az az in-
ternetes honlap, amelyen szülészek-nő-
gyógyászok nevei olvashatók munka-
helyük nevével és címével, valamint pri-
vát telefonszámaikkal. A www.hala-
penz.hu-n névtelenül minősítik az or-
vosok munkáját, leírják, mennyi hála-
pénzt kérnek terhesgondozásért és egy 
szülés levezetéséért. Az oldalon több 
szegedi orvos neve is szerepel. Szakértők 
szerint bűncselekményt követtek el az 
adatokat nyilvánosságra hozók. 

Sokan már tegnap kiváltották jövőre esedékes gyógyszereiket is. 

Ha nem is sokat, de azért spórol, aki ma még vásárol néhány alapvető cikket. Az 
áfakulcsok január elsejei változása miatt ugyanis drágább lesz egyebek mellett az 
élelmiszer, a közlekedés, az újság- és kábeltévé-előfizetés, valamint a gyógyszer. Az 
áfaváltozás miatt az üzletekben is elindul a nagy átárazási hajrá. 

Az áfatörvény változása úgy lép hatályba, 
hogy a 2004. január 1-je előtt teljesített 
ügyletekre még a régi szabályok vonatkoz-
nak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 

ma még érdemes egy nagy élelmiszervá-
sárlást beiktatni, elintézni pár, jövő évre 
tervezett ügyet, s előrehozni néhány ki-
adást. Mivel a teljesítés időpontjaként a 

Fotó: Karnok Csaba 

törvény a legtöbb esetben a kifizetés ese-
dékességét jelöli meg, ezért általában a 
kedvezményes áfakulcsba tartozó, jövő 
évre szóló bérletek (busz, uszoda), előfize-
tések (kábeltévé, újság) és az élelmiszerek 
idei megvásárlásával megspórolható a há-
rom százalékpontos áfakulcs-emelkedés. 

Folytatás a 3. oldalon 

Országos szülészorvosi adatbázis címmel 
olyan internetes oldalt nyitottak, ame-
lyen bárki leírhatja pozitív vagy negatív 
tapasztalatait orvosáról. A www.hala-
penz.hu oldal létrehozójának eredetileg az 
volt a célja, hogy segítsen a nőknek a leg-
megfelelőbb szülész kiválasztásában, tájé-
kozódjanak arról, hogy az illető orvos 
mennyit és hogyan foglalkozik betegével, 
és alkalmanként mennyi hálapénzt kér 
vagy fogad el. 

Az internetes portálra kontroll nélkül 
bárki feltehet információkat, amiket a 
weblap szerkesztői városonként csoporto-
sítanak. Az érintettek tudta és hozzájáru-
lása nélkül olvasható az orvosok munka-
helyének neve és címe, hivatali és privát 
telefonszáma, valamint olyan leírások, 
amelyek esetenként sértőek és vádasko-
dóak. Ugyanakkor az orvost ajánlónak 
(vagy éppen nem ajánlónak) csak az e-ma-
il címe jelenik meg fantázianévvel. A szá-
mos jogi kérdést is felvető weboldal érthe-
tően egyre nagyobb vihart kavart. 

Folytatás a 3. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

