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T É M Á I N K B Ó L 

HATVANEZREN EVAZNAK 
[anuár 1 - jétől több mint 60 ez-
ren választották a nyugalom 
adóját, az egyszerűsített vállal-
kozói adót, vagyis az evát az 
egyéni vállalkozók, a kft.-k és a 
bt.-k közül. Leginkább azoknak 
volt érdemes bejelentkezni az 
eva „alá", akik kevés költséget 
tudnak elszámolni tevékenysé-
gük során. 

3. oldal 

FEGYVERREL A KÉZBEN 
Tavaly példátlan fegyveres bűn-
cselekmény történt Móron, ami-
kor az Erste Bank ottani fiókját 
két fegyveres megtámadta, majd 
kivégezte az ügyfeleket és a bank 
dolgozóit. Többek között ezzel 
az esettel is beírta magát 2002 a 
magyar történelembe. 

6. oldal 

SZUB1EKTÍV OBJEKTÍV 
Összeállításunkban azt az öt fo-
tót mutatjuk be olvasóinknak, 
amelyek közül az egyiknek (szer-
zője Gyenes Kálmán] Oscar-díjat 
ítélt oda a Délmagyarország és a 
Délvilág zsűrije. A szerzők vala-
mennyien lapjaink fotórovatá-
nak munkatársai. Az elismerés-
sel a Lapcom Kft. hagyományt 
kíván teremteni. 

8. oldal 
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Közlekedési káosz a szőregei dombon 

Tél tábornok megérkezett 

A téli szünet örömei, az utolsó pillanatban. Fotó: Karnok Caba 

Ónos eső után, tegnap megérkezett a megyébe az 
első igazi hó. Lapzártánkkor is szakadt, minde-
nütt lelassult, akadozott a közlekedés. A főbb köz-
lekedési utak és a hidak tisztítását megkezdték. 

A gyerekek hiába várták a téli szünetben a havazást, 
nem volt szerencséjük: Csongrád megye jelentős, de 
leginkább a déli része lemaradt a fehér karácsonyról. 
Tegnap azonban mintha az égiek pótolni szerették 
volna a kiesést, megérkezett az igazi tél. A várható 
havazás ellenére sokan indultak útnak autóval, első-

sorban a bevásárlóközpontok felé. A zord időjárás 
miatt a késő délutáni óráktól az egész megyében le-
lassult, akadozott a közlekedés. Az ünnepekre nagy 
számban hazatért jugoszláv vendégmunkások is 
most indultak vissza Nyugat-Európába, ami a szege-
di bevezető utakon okozott fennakadásokat. A nagy 
hó miatt még a villamosok is leállásokra kényszerül-
tek. Káosz azonban csak a Makót Szegeddel összekö-
tő 47-es úton alakult ki, Szőregnél. 

Folytatás a z 5. oldalon 

Kétórás leállás a buszközlekedésben 

Hajnali Volán-sztrájk 
Kétórás figyelmeztető sztrájk bénítja meg ma hajnalban ország-
szerte a buszközlekedést, mivel a szakszervezet és az ÁPV Rt. 
képviselői nem tudtak megegyezni az idei béremelés mértekéről. A 
munkabeszüntetést a bíróság jogtalannak ítélte, a döntés ellen a 
szakszervezet fellebbezett, a sztrájkot megtartják. 

A Közúti Közlekedési Szakszerve-
zet (KKSZ) vezetőinek nem sike-
rült megállapodniuk a többségi 
tulajdonossal, az ÁPV Rt.-vei az 
idei béremelés mértékéről, ezért 
a 24 Volán-társaság munkaválla-
lói ma országszerte kétórás fi-
gyelmeztető sztrájkot tartanak. 

A KKSZ, mint azt már koráb-
ban többször is megírtuk, azért 
bocsátott ki sztrájkfelhívást, 
mert az ÁPV Rt. - az antiinfláci-
ós politikára hivatkozva - csu-
pán 4,5 százalékos béremelést 
engedélyezett ebben az esztendő-
ben a volánosoknak. A szakszer-
vezet viszont ügy látja, hogy a 
dolgozók átlagbére annyira elma-
rad máris a nemzetgazdasági át-
lagtól, hogy minimum 26,4 szá-
zalékos bérkorrekcióra lenne 
szükség a felzárkóztatáshoz. Az 

álláspontok ugyan közeledek 
szombaton, ám Inokai Géza, a 
KKSZ elnöke azt nyilatkozta a 
megbeszélések után, hogy az 
ÁPV Rt. legutolsó ajánlata is ke-
vés ahhoz, hogy elfogadhassák. 

Időközben a Fővárosi Munka-
ügyi Bíróság első fokon jogelle-
nesnek minősítette a sztrájkot, 
ám a KKSZ vezetése ez ellen fel-
lebbez, s a munkabeszüntetés 
sem marad el. 

Szeri Istvántól, a Tisza Volán 
Rt. vezérigazgatójától vasárnap 
délután megtudtuk: társaságuk 
minden szempontból felkészült 
a menetrend szerinti járatokat 
érintő sztrájkra, a buszok a rész-
letesen kidolgozott sztrájkme-
netrend szerint indulnak. 

Folytatás a 3. oldalon 

Sportprogramok 2003 
Az MTI Sportszerkesztősége ösz-
szeállította az esztendő verseny-
naptárát. Az események közép-
pontjában ugyanis már azok az 
Európa- és világbajnokságok áll-
nak, amelyeken a résztvevők 
nem csak az érmekért, hanem a 
2004-es olimpiai kvalifikációért 

is harcba szállnak. Magyarorszá-
gon nyolc vb-t, kilenc Fb-t és ti-
zennyolc Világkupa-futamot 
rendeznek, Szeged evezős regat-
tának és kajak-kenu világkupá-
nak lesz otthona. 

R é s z l e t e k A Dél Sportjában 

Botrány a Való Világban 
Harc dúlt az RTL Klubnál péntek 
este a Való Világ beválasztó műso-
rában. A szegedi Zombory Petrá-
nak (képünkön) nem sok szava-
zat hiányzott, hogy bekerüljön a 
villába. Szerinte döntő szempont, 
ki vállalja a botrányos viselkedést. 
Ismerősei közül többen jelezték, a 
műsor utolsó nyolc-kilenc percé-
ben nem lehetett rá szavazni. 

B ő v e b b e n a 4 . oldalon 

Kedden már kávézhatunk a felújított, patinás cukrászdában 

Holnap nyílik a Virág 
Három év kényszerű szünet 
után holnap reggel a nagykö-
zönség előtt is megnyílik a híres 
szegedi Virág Cukrászda. 

Több mint három évvel ezelőtt, 
1999. október 4-re virradó éjjel a 
cukrászdát üzemeltető soltvad-
kerti Szervánszky család tíz teher-
autóval elszállította a teljes be-
rendezést és bezárta az üzletet. 
Ettől a naptól számítva két évbe is 
beletelt, mire 2001 végén az új tu-
lajdonos, a szembeni Kis Virágot 
is üzemeltető Virág Cukrászda 
Kft. elkezdte az üzlethelyiség tel-
jes felújítását. Ezek a munkálatok 
fejeződtek be a napokban, és má-
ra minden készen áll a vendégek 
fogadására. A bútorzatot a koráb-
bihoz hasonló stílusban gyártat-
ták le és sikerült visszaszerezni 
Soltvadkertről a herendi porce-
lánból készült nevezetes kávéfő-
zőt is. A cukrászda felújítása több 
százmillió forintba került, a pon-
tos összeg üzleti titoknak számít. 

Minden készen áll a holnap reggeli kávéhoz. Fotó: Schmidt Andrea írásunk a z 5. oldalon 

Ötszáz éves a szeged-alsóvárosi templom 

Az ünnepi év elkezdődött 

Püspöki szentmisével megkezdődtek az alsóvárosi templom jubileumi ünnepségei. Ford- Schmidt Andrea 

A Pick hizlaldái az Arago Holdingon belül termelnek tovább 

El is adták, meg nem is 
Információink szerint a Pick 
Rt.-ben legnagyobb tulajdoni 
hányaddal rendelkező Arago 
Holding vette meg a társaság 
hizlaldáit. 

A tőzsdéről novemberclején távo-
zott nagy múltú társaság a napok-
ban eladta három hizlaldáját: a 
Pick Farm Sertéshizlaló, a Pick 
Központi Sertéshizlaló és a Pick 
Farm Kft. talált a cégen belül ve-
vőre. Kovács Tamás, a társaság 
igazgatótanácsának tagja lapunk 

érdeklődésére elmondta, hogy a 
Pick hosszú távú szerződést kö-
tött ezekkel a cégekkel és az általa 
közzétett árakon továbbra is vásá-
rolja tőlük az élelmiszer-ipari 
alapanyagot. A feldolgozó a serté-
sek nagy részét továbbra is terme-
lőitől szerzi be, hizlaldái hiány 
esetén jutnak kiemelt szerephez. 
Kovács elmondta azt is, hogy a 
hizlaldák értékesítési ára alig kü-
lönbözött azok úgynevezett 
könyv szerinti értékétől, az el-
adással csökkenteni kívánták az 

iparági kockázatot az unióhoz va-
ló csatlakozás előtt. 

Varga András, a szentesi Pick 
Farm Kft. vezetője arról tájékoz-
tatott, hogy a telepen folyamato-
san nevelik az állatokat, míg az 
árpádhalmi hizlaldába nemrégi-
ben került űjabb hatszáz koca. A 
szentesi telep ötven, az árpádhal-
mi jelenleg harminc embernek 
ad munkát. Az ott dolgozók a tu-
lajdonosváltás kapcsán nem tar-
tanak kedvezőtlen változástól. 

B. G. 
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