
Ezer szám lógnak a pulykák a futószalag fölötti 
szállítón. Egyikük-másikuk termetes példány: tizen-
nyolc-húsz kilós jószágok utaznak utolsó útjukra. Ml 
pedig a nyakunkat behúzva próbálunk egyensúlyozni 
közöttük. A szalagsor végén, egy másik teremben, 
már a készterméket Is megízlelhetjük. A készre sü-
tött, panírozott pulykamellek úgy hullanak alá a szá-
rítógépből, mint ősszel a falevek. 

Ingatag területre tévedt Bokros pénzügyminiszter úr 

az ingatlanadóval. Azt nem m o n d o m , hogy már 
visszakozna, d e az a kijelentés, miszerint 1997 előtt 
semmiképpen sem vezethető be, arra utal, nem ara-
tott osztatlan elismerést az ötlettel. Nem beszélve ar-
ról, hogy azt meg is kell érni, s az utóbbi évek nagy 
pénzügyminiszter jövés-menését látva ez korántsem 
biztos. 

Valamiféle visszamenőleges igazságtevés-felét ér-
zek abba, hogy adóztassuk meg az ingatlanokat. Azt 
senki sem állítja, hogy valamennyi csodapalota, luxus-
lakás adózott jövedelemből épült. Bizonyára Szegeden 
is találni olyan házsort két sarok között, ahol minden 
második gazda zavarba esne, ha té te les elszámolás 
kérnének tőle, de ezzel már elkéstünk. Talán, ha annak 
idején tényleg kötelezővé tették volna a vagyonnyilat-
kozatot, eset leg olyan áron is, hogy mindenki „am-
nesztiát" kap, azaz tiszta lappal indul. így azonban ez 
nem más , mint u tó lagos j ö v e d e l e m a d ó , s az sem 
mentesíti kiötlőjét, hogy itt-ott féketejövedelemről van 
szó. 

Vegyük el a gazdagoktól, adjuk oda a szegényeknek 
- gondolatmenet még akkor is sántít, ha mindez meg-
marad a lakáságazaton belül, azaz a fiatalok lakás-
gondjainak megoldására fordítanák az adóból befolyt 
pénz. És akkor még ott vannak a méretek, mi legyen 
az alsó határ? Ott vannak azok a szép nagy emeletes 
falusi házak - már az utca miatt is muszáj volt akkorát 
épfteni - főzni viszont a nyári konyhában főznek, s 
csak négy éve fűtöttek utoljára az emele ten . Mi ez, 
flancadó? 

Kárpótlási összesítés 

Félmillió pótkérelem 
A vagyoni igények alapján 

mintegy 74 milliárd forintnyi 
kárpótlási jegyet adtak ki. Az 
első és a második vagyoni kár-
pótlásra az eredeti határidőben 
beadott kérelmek közül már 
csupán néhány száz ügyben 
húzódik a határozathozatal kü-
lönféle jogi problémák miatt. 
A póthatáridőre érkezett 531 
ezer 819 kérelemből már több 
mint a felénél - 297 ezer 162 
esetben - megszületett a hatá-
rozat. Ez mintegy 8,3 milliárd 
forintnyi kárpótlási jegy ki-
adását jelenti. Az első vagyoni 
kárpótlás esetében az egy kár-
pótoltra jutó kiadott kárpótlási 
jegyek értéke mintegy 67 ezer, 
a második vagyoni kárpótlás-
nál 138 ezer, míg a pótigé-
nyeknél pedig egyelőre közel 
28 ezer forint volt. 

Személyi kárpótlási kérel-
mekből több mint 436 ezer ér-
kezett a kárpótlási hivatalba, és 
majdnem 361 ezer ügyben 
döntöttek már. Ez azt jelenti, 
hogy a határidő újramegnyi-

A kárpótlás kezdete 
óta már mintegy 120,9 
milliárd forint értékű 
kárpótlási jegy kiadá-
sáról döntöttek a kár-
pótlási hivatalok. A va-
gyoni kárpótlás kereté-
ben ö s s z e s e n I millió 
427 ezer 715 ügyet tart 
nyilván a hivatal, s eb-
ből több mint I millió 
192 ezer ügyben hoz-
tak döntést. 

tásakor beadott mintegy 80 
ezer kérelem többsége még el-
bírálásra vár. A személyi kár-
pótlás keretében mintegy 192 
ezer fő jutott 46,7 milliárd fo-
rintnyi kárpótlási jegyhez, több 
mint 50 ezer kárpótoltnak ítél-
tek meg havi életjáradékot, és 
26 ezer 647-en részesül tek 
egyösszegű kárpó t lásban . 
Nyugdíjkiegészítést politikai 
jogsérelem alapján 298 ezer 
510 személynek ítéltek meg. 
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MINDKÉT ÜZLET SZOMBATON IS NYITVA TART !!! 

Baromfisok: három a káefté, egy a főnök 
- Vegyenek csak nyugod-

tan! - bíztat bennünket a cég-
vezető, Magyar József Szente-
sen. Miközben kézből kézbe 
egyensúlyozzuk a tűzforró cse-
megét a „főnök" mesél, mitől 
is különleges a csemegéjük: 

- Nemrégiben vendégeink 
voltak odahaza. Kitalál tuk, 
meglepjük őket, s az itt készült 
termékeket tálaltuk fel vacso-
rára. A feleség a recept után ér-
deklődött. Alig akarta elhinni, 
hogy ez nem otthont készült, 
annyira ízlett nekik. 

Kiderül. Magyarországon az 
egész baromfiiparban nem volt 
az elmúlt években akkora be-
ruházás, mint a három szentesi 
..baromfis" cégben: a Hunge-
ritnél, a Hungerit Plus-nál és a 
Gold M Kft.-ben. Másfél év 
alatt több mint 800 millió fo-
rintot költöttek Szentesen beru-
házásra a három - egyébként 
te l jesen önálló - cégnél . A 
végeredmény: összesen 4 mil-
liárdos árbevétel akkor, amikor 
a „hármas fogatból" két KFT. 
csak darab évet futott. Az sem 
elhanyagolható, hogy közel 
ezer új munkahelyet teremtet-
tek a baromfisok Szentesen. 

A három társaságot azért 
egy valami, pontosabban egy 
valaki mégis csak összeköti -
Magyar József ügyvezető, aki 
mindhárom cég vezetője. 

- Huszonöt évet töltöttem el 
a szentesi baromfiiparban. Vé-
gigjártam a szakmai ranglétrát, 
majd 1990-ben, amikor meg-
alakult a Hungerit, a 240 fős 
csapat vezetője lettem. A ma-
gyar-német-olasz vegyes vál-
lalat baromfitermékek tovább-
feldogozására alakult. A leg-
értékesebb húsrészeket, a csir-
ke és a pulyka mellét dolgoz-
zuk fel. 

- Tavaly több mint négy-
ezer tonna készterméket gyár-
tottunk, 1 milliárd 600 milliós 
árbevétel mellett. Termékeink 
18 százaléka Ausztriában, Né-
metországban, Belgiumban, 
Svédországban és Japánban ta-
lált vevőre. Idehaza rajtunk kí-
vül egyetlen cég sem készít 
ilyen elősütött baromfitermé-
keket. 

A sikeren felbuzdulva 1993 
szeptemberében francia-ir-ma-
gyar tőkéből megalapították a 
Hungerit Plusz Kft.-t, amely 

- A három társaság teljesen 
független egymástól, szó sem 
lehet a bevételek átmosásáról, 
hiszen mindegyikben más-más 
tulajdonos van és abban min-
denki egyetért, hogy csak ha-
szonnal lehet dolgozni. Tavaly 
a három cégnek 250 milliós 
nyeresége volt. A gyártmány-
fejlesztést a Hungerit végzi, s 
itt van mindhárom társaság ke-
reskedelmi és export-import 
központja. így minden átte-
kinthető és tiszta marad. 

A szellemiség, a közös erő-
feszítés azért mégis összeköti a 
három céget. Úgy számolnak, 
az idén már 7,5-8 milliárdos 
árbevételt tudnak együtt elérni. 
S ami szintén nem megveten-
dő, magyar munkát adnak el, 
devizáért. 

• Előny, vagy hátrány-e a 
szentesiként megjelenni a 
világpiacon? 
- A felszámolt baromfifel-

dolgozó már ismert volt Nyu-
gat-Európában. De ez volt a 
lépéshátrányunk is: az utolsó 
másfél évben már nem expor-
táltak. Amikor átvettük a cé-
get, az volt az első gondola-
tunk, hogy le kell terhelni, ki 
kell használni a kapacitást. Si-
került is. A dolgozók furcsán 
fogadták, hogy mi csak a tel-
jesítményért fizetünk, de ki-
lenc hónap alatt nyolcvan szá-
zalékkal emeltük a béreket, s 
ez azt hiszem őket is meggyőz-
te. 

• Itt a sikersztori vége? 
- Nem, bőven akad még 

tennivalónk - mondja Magyar 
József. - A jövő a zárt integrá-
ciós rendszeré. Szentes kör-
nyékén hagyományai vannak a 
baromfinevelésnek. Ezt kell 
erősítenünk, hiszen korszerű 
technológiával 18 forinttal ol-
csóbban lehetne előállítani egy 
kiló baromfihúst mint ma. Eb-
ben kell most segítséget nyúj-
tanunk a termelőknek. A keres-
kedelemben a „nagykerek" 
szerepét akarjuk erősíteni és 
nem kikilózgatni termékeinket. 
Szerencsére a hazai fogyasztói 
szokások is a javunkra változ-
nak, Nyugat-Erópában pedig 
biztos piacra leltünk a magas 
fokon feldolgozott termékeink-
kel. 

Rafai Gábor 

zöldmezős beruházással alig 
hat hónap alatt vadonat új üze-
met telepített Szentesre. A 120 
milliós alaptőkéjű vállalkozás-
nak ma már önálló exportkódja 
van, tavaly 125 tonna feldolgo-
zott baromfiárut exportáltak, 
660 milliós árbevételt produ-
kálva jó fél év alatt. Száztíz új 
munkahelyet teremtettek, min-
denféle állami segítség nélkül. 

- Már a kezdet kezdetén lát-
szott, a biztonságos alapanyag 
ellátás miatt vágósorokra lesz 
szükségünk. Közben az egyko-
ri Szentesi Baromfifeldolgozó 
Rt. felszámolásra került. Nyil-
vános árverésen tavaly már-
ciusban megvásároltuk ezt a 
céget is. Zömében magyar tő-
kéből, de francia részvétellel 
megalakul t a Gold M Kft . , 
amely gyakorlatilag a volt ba-
romfifeldolgozó termelőberen-
dezéseit vette meg, hiszen előt-
te másfél évig a jogutód nélkül 
megszűnt cég nem termelt. így 
a termelést és a piaci jelenlétet 
a nulláról kellett kezdenünk. 

Nem is eredménytelenül, hi-
szen tavaly 9 hónap alatt közel 
9 ezer tonna napospulykát, na-
poslibát és pecsenyekacsát ter-
meltettek és vágtak le. 

- Meg kellett küzdenUnk a 
termelők bizalmatlanságával 
is, hiszen a Szentesi Baromfi-
feldolgozó Rt. az utóbbi évek-
ben már nem tudott fizetni, 
ígéretet tettünk a termelőknek, 
hogy visszamenőleg rendezzük 
a számlát a baromfifeldolgozó 
helyett is. Tizenkét mill iót 
„dobtunk ki az ablakon", de a 
bizalom mára már helyre állt, s 
reméljük ez is jó befektetést 
volt. 

Tavaly 350 dolgozót vettek 
át, s szűk egy esztendő alatt 
430 új munkahelyet teremtet-
tek a régiek mellé - ismét csak 
saját erőből. Szentesen a gya-
korlatban is bezárult a kör, kia-
lakult a baromfivertikum: a há-
rom cég termeltet, a legmoder-
nebb vágósorokon dolgozik, 
majd magas fokon feldolgozott 
termékekkel jelenik meg a ha-
zai és a külföldi piacokon. 

Szentesi sikersztori? 

Fotó: Enyedi Zoltán 


