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• Kétszázezer fölött van az áfás tehén ára 

Marha mellett nincs ünnep 

Bartosék tanyáján: Gina féltérden, de az ágazat nem rogyott össze. (Fotó: Nagy László) 

az ipari 
M ó r a h a l o m i p a r i 

parkjában m ű a n y a g h u l -
ladék-feldolgozó és újra-
h a s z n o s í t ó ü z e m é p ü l , 
t ö l d m e z ö s b e r u h á z á s -
ban. A z e l s ő b e t e l e p ü l ő 
termelőüzem többek kö-
zött a térségben ke letke-
zett f ó l i a v á z a s és e g y é b 
termelési c ik lusból k ike-
rülő, nem v e s z é l y e s mű-
anyag h u l l a d é k o t h a s z -
nosítja ú j r a , s e z e k b ő l 
állít e l ő m á s o d l a g o s 
nyersanyagokat , c soma-

I golóanyagokat . 

A környezetvédelmi leírás 
és szakvélemény alapján a 

| 6000 négyzetméteres terület-
re tervezett műanyag-feldol-
gozó üzem a környezetvédel-
mi követelményeknek meg-

, felel. A vállalkozás a felesle-
| gessé váló anyagok újrahasz-

nosítását - önkormányzati 
támogatás mellett - kívánja 
megoldani a térségben. A 
program keretében új üzem-
csarnokot építenek és beszer-

| zik a szükséges speciális gé-
peket-berendezéseket. 

A mórahalmi ipari park 
potenciális betelepülői közül 
ez az első vállalkozás, amely 
innovációs céljaival, vala-
mint pozitív munkaerőpiaci 
hatásával maximálisan meg-
felel az önkormányzat elvá-
rásainak. Az üzemben egy-
két éven belül húsz ember 
dolgozhat majd, ami a város 
foglalkoztatásában kedvező 
irányú változást jelent. 

A Compax Kft., valamint 
a Duna-Tisza Regionális Fej-
lesztési Rt., a minap aláírt 
társasági szerződés alapján, 
50-50 százalékban részese-
dik a 11 millió forintos alap-
tőkéjű Moraplast Kft.-ben. 
Mint Németh Mihálytól, a 
Duna-Tisza Rt. vezérigazga-
tójától megtudtuk, a tőke-
emelés mellett egyéb pénz-
ügytechnikai eszközökkel is 
- lízing, kölcsön - finanszí-
rozzák a beruházást. Az öt-

• Budapest (MTI) 
Már közel egymillió 200 

ezer állampolgár lépett át a ré-
gi nyugdíjrendszerből az újba, 
ők a „lábukkal szavaztak" a 
nyugdíjreform mellett -
mondta László Csaba, a Pénz-
ügyminisztérium közigazgatá-
si államtitkára pénteken Buda-
pesten a magánnyugdíjpénztá-

I rakró! rendezett nemzetközi 
I konferencián. 

László Csaba aláhúzta: bár 
a nyugdíjbiztosítási alap jövő 

parkban 
millió forintos területfejlesz-
tési alap támogatásáva l 
együtt összesen körülbelül 
40 millió forintos fejlesztést 
hajtanak végre. 

A Duna-Tisza Rt. már ko-
rábban elkötelezte magát a 
területfejlesztésben, így sze-
repet kíván vállalni az ipari 
parkba betelepülő vállalko-
zások forrásszervezésében. 
A Moraplast Kft. által az ön-
kormányzattól megvásárolt 
6000 négyzetméteres terüle-
tet - az infrastruktúra már ott 
van a telekhatárnál - novem-
ber elején veszik birtokukba 
az építők. 

Tallósy Benjámin, a Mo-
raplast egyik tulajdonosa azt 
emelte ki, hogy ez egy agrár-
ipari parkba települő vállal-
kozás , s az új üzem mű-
anyagipar i , c somagolóa-
nyag-ipari profilja is ehhez 
illeszkedő. Az újrahasznosí-
tással foglakozó társaság üz-
leti és termelési tervét a fi-
nanszírozó reálisnak értékel-
te, ezért is szállt be tőkével a 
társaságba, valamint segít 
előteremteni a beruházáshoz 
szükséges összeget. 

Nógrádi Zoltán, Móraha-
lom polgármestere elmond-
ta, hogy a közel 150 millió 
forintos ipari parki költség-
nek kétharmadát pályázati 
pénzből finanszírozták, egy-
harmad erejéig a település 
nyúlt a zsebébe. A Mora-
plaston túl jelenleg is négy 
céggel állnak napi kapcsolat-
ban, mint potenciális beköl-
tözőkkel. Ettől függetlenül 
maga a város is beruház, az-
az épít egy ezer négyzetmé-
teres inkubátorházat, amely 
7-8 kis vállalkozásnak, jel-
lemzően 3-8 embert foglal-
kozta tó műhe lynek adhat 
majd bérelhető otthont. És 
ami még nagyon fontos -
hangsúlyozza a polgármester 
- , a település jelentős adó-
kedvezménnyel várja az ipa-
ri parki lakókat. 

Kovács András 

évi költségvetéséből valóban 
hiányozni fog mintegy 80 mil-
liárd forintnyi járulékbevétel, 
ez az összeg azonban a ma-
gánnyugdíjpénztárakba áram-
lik át és hosszú távon segíti a 
pénztárak befektetései révén a 
gazdaság fejlődését. - A la-
kosság azt is megértette, hogy 
az új nyugdíjszisztémába az 
átlépés elsősorban a fiatalabb 
korosztályok számára kedve-
ző - húzta alá a közigazgatási 
államtitkár. 

Csongrád megyében 
több mint 14 ezer tehenet 
tartanak a magángazdák 
és a szövetkezetek. A 
marhák egy nap majd-
nem 250 ezer liter tejet 
adnak, amelyeket négy 
osztá lyba sorolnak. A 
húsznál nagyobb állo-
mánnyal rendelkező gaz-
dák állatai adják általá-
ban a jobb minőségű te-
jet. Bartos Kornél, aki 
egy Balástya melletti ta-
nyán él, k i sgazdából 
küzdötte fel magát a na-
gyok közé. 

Hollandiában készült fel-
mérések szerint a kisgyerekek 
34 százaléka gondolja úgy, 
hogy a tehén lila színű. Erről 
az egyik nagy csokoládégyár 
tehet, amelynek reklámján lila 
marha legel a svájci mezőkön. 
Bartos Kornélnak és feleségé-
nek két gyermeke van, akik 
tudják, milyen színű a tehén. 
A család a balástyai volt Rá-
kóczi Mezőgazdasági Termel-
őszövetkezet egykori közpon-
ti majorságán él 1996 novem-
bere óta. 

- A tanya 1991 óta állt 
üresen - mondja Bartos Kor-
nél. A tolvajok hat év alatt 

mindent elhordták, ami moz-
dítható. Még a villanyvezeté-
ket is kitépték a falból. Ide-
költözésünk után is próbál-
koztak, de beszereztünk négy 
kutyát, hogy megnehezítsük a 
dolgukat. 

Bartos Koméi állattenyész-
tő üzemmérnökként végzett a 
kaposvári főiskolán, majd egy 
szövetkezet szarvasmarhatele-
pén helyezkedett el, de a 
rendszerváltozást követően 
megszűnt a munkahelye. 

- Kübekházán, a felesége-
mék házánál három tehénnel 
és két üszővel kezdtük el a 
gazdálkodást - emlékezik. -
Nagyon olcsón hozzá lehetett 
jutni akkoriban az állatokhoz. 
A mai árak mellett lehetetlen-
ség lenne belevágni. Egy 
„áfás" tehén ára 200 ezer fo-
rint fölött van. Ha rossz minő-
ségű tejet ad és nem válik be, 
akkor selejtezni kell, és csak 
80-100 ezer forintot kapunk 
érte. Semmire nincs garancia, 
a tehén élőlény, amely ál-
landóan változik. Sok min-
den befolyásolja, milyen tejet 
ad. 

A gazdaság mára kinőtte a 
kübekházi udvar kereteit. A 
Balástya melletti tanyán hu-
szonnégy tehenet és huszonöt 

növendéket tartanak. A mun-
ka mellett nincs idő pihenni. 
A házaspár háromnegyed öt-
kor kel, és este hét órára vé-
gez. 

- Éjszaka is csak fél szem-
mel tudok aludni, hiszen az 
állatokkal nemcsak nappal 
történhet baj - mondja Bartos 
Kornél. - Alkalmazottakat 
nem szívesen veszek fel, ne-
héz megbízható munkaerőt ta-
lálni. Nemrég egy volt mun-
kásom tört be hozzám. 

A balástyai magángazda-
ságban az állományt saját sza-
porulatból fejlesztik. Már har-
madik éve vehetnek fel üsző-
dotációt a Csongrád Megyei 
FVM-hivatalból. 

A megyében 14 ezer 782 
tehén van, amelyek egy nap -
átlagban - 248 ezer 491 liter 
ellenőrzött minőségű tejet ad-
nak. A tejet négy kategóriába 
sorolják: extra, első, második 
osztályú és osztályon kívüli. 
A fejés eredményét a tejipari 
vállalatok veszik meg, míg 
Hódmezővásárhely és kör-
nyékén a Mártélyi Sportkör a 
begyűjtő. Bartosék a Szeged-
tej RT.-vel állnak kapcsolat-
ban. Az extra minőségű tej li-
terjéért 58, míg az első osztá-
lyúért 53 forintot kapnak. 

- Kistermelő az, akinek 
húsznál kevesebb tehene van 
- mondja Bánfi István, a Gö-
döllői Állattenyésztési Telje-
sítményvizsgáló (GÁT) Kft. 
területi központi igazgatója. 
- Lehetőségeik korlátozottak, 
ezért gyakran csak másod-
osztályú vagy osztályon kí-
vüli, úgynevezett takarmány-
tejet tudnak átadni a begyűj-
tőknek, aminek literjéért öt-
ven forint körüli összeget 
kapnak. 

A szakember szerint, aki 
komolyan végzi munkáját és 
áldoz a tej minőségére, annak 
megéri tehenet tar tani . A 
GÁT-nál például lehet kérni 
tejfehérje és szomatikus sejt-
szám vizsgálatot, amiből ki-
derül, nincs-e tőgygyulladása 
az állatnak. Ez a betegség el-
sorvaszthatja az egészséges 
tehenek tejét is, ha a csarnok-
ban összeöntik. 

Bartos Kornél megvalósí-
totta álmát, mára nagygazda 
lett. Igaz, ennek ára lett: éle-
téből eltűntek az ünnepna-
pok, minden nap egyforma. 
A gyermekeivel mégis ki tud 
kapcsolódást. A gyermekei-
vel, akik tudják, hogy a tehén 
nem lila. 

Tóth-Szenesi Attila 

Európa 
nem vásárol 

• Bécs (MTI) 
Az orosz válság elbi-

zonytalanítja az európai 
agrárpiacot, hiszen az 
orosz m e z ő g a z d a s á g i 
import g y a k o r l a t i l a g 
összeomlott. 

Eddig Oroszország az élel-
miszerszükségletet negyedét 
külföldről szerezte be, ám ma 
már nem képes fizetni. Mivel 
a Közép-Európai Szabadke-
reskedelmi Megál lapodás 
(CEFTA) országaiban az 
idén jó volt a termés, a tagál-
lamok egyre nagyobb értéke-
sítési gondokkal küzdenek. 
Szakértők szerint ez a helyzet 
erőteljesen hat a CEFTA-or-
szágok közötti kereskedelem-
re is. Példaként hazánkat is 
lehet említeni, itthon hatal-
mas gabonafelesleg keletke-
zett, és most az ország meg-
próbálja növelni a kivitelét 
Lengyelországba, Csehor-
szágba és Szlovákiába, ahol 
ugyancsak felesleggel küzde-
nek. Ennek eredményeként 
magasabb vámkor lá tokat 
emelnek egymással szemben. 
Ezek a folyamatok destabili-
zálják a CEFTA-t, amelyben 
eddig is nagy gond volt a me-
zőgazdasági termékek keres-
kedelme. 

Zdenek Lukas, a Bécsi 
Nemze tköz i Gazdasági 
Összehasonlítások Intézeté-
nek kutatója szerint az Euró-
pai Uniót is megterhelik a 
mezőgazdasági értékesítési 
gondok, mivel ezek nehezítik 
a közös mezőgazdasági poli-
tika (GAP) reformját. A kül-
ső országok csökkent keres-
lete az EU-beli parasztok jö-
vedelmébe vág. Lukas arra is 
felhívta a figyelmet, hogy a 
GAP reformja nem az unió 
tervezett keleti bővítése miatt 
vált szükségessé , hanem 
azért, mert nagyon sokba ke-
rült. Nagy-Britannia, Auszt-
ria, Németország, Hollandia 
és Svédország nettó befizető 
országokként most megpró-
bálnak egy olcsó GAP-ot el-
fogadtatni a többi tagállam-
mal, és az agrárpolitika bizo-
nyos ésszerűsítését is szüksé-
gesnek tartanák. Az elképze-
lések szerint a közös mező-
gazdasági politika egy részét 
átsorolnák a nemzeti ügyek 
kategóriájába, és az egyes or-
szágoknak a saját költségve-
tésükből kell majd finanszí-
rozniuk ezt a részt. 

• „Lábukkal szavaztak" 

Nyugdíjpénztárak 
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ADÓNAPTÁR November 
5. Gyakorított áfa Áfa gyakoribb áfaengedély alapján 

10. Külföldi személytől levont adó; kifizető által levont 
osztalékadó 

12. Az előző havi kifizetésekből a munkáltató által levont 
jövedelemadó-előleg, a kifizető által levont jövede-
lemadó és jövedelemadó-előleg; kifizető által a ter-
mőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont 
adó 

15. Havi beszedett idegenforgalmi 
adó; adatszolgáltatás a költség-
vetési támogatás igénybevételé-
hez felhasználható igazolások 
kiadásáról. 

Az októberre esedékes adók, illetve költségvetési tá-
mogatások; a fogyasztási adó nettó összegének és 
előlegének különbözete; sertésállomány-mentesítési 
hozzájárulás, fogyasztóiár-kiegészítés, termelésiár-ki-
egészítés és -dotáció, mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari exporttámogatás; engedély alapján gyakoribb 
költségvetési támogatási előleg; a beszedett idegen-
forgalmi adó. 

20. A havi adóbevallásra kötelezet-
tek előző havi adói és költségve-
tési támogatásai; havi és gyako-
rított áfa; jövedéki adó. 

Áfa; jövedéki adó nettó összegének és előlegének kü-
lönbözete; A havonta fizetők társaságiadó-előlege; 
játékadó; munkaadói, munkavállalói járulék. 

28. Fogyasztásiadó-előleg; jövedékiadó-előleg. 
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