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Orbán Viktor: A családi adókedvezményért megdolgoznak az emberek 

Hétmilliárd lenne a matrica Tőzsde-
búcsú 

KOVÁCS ANDRÁS 

Távozhat a tőzsdéről a Pick, a szegedi szalámigyár egykori siker-
papírja. Az a társaság hagyja el a parkettet, amelyik a kezdetek-
kor még az év tőzsdei kibocsátója megtisztelő címet is kiérdemel-
te. Amikor az Állami Vagyonügynökség úgy döntött, a tőzsdén ke-
resztül privatizálja a céget, a kor elvárásainak megfelelően hatá-
rozott. Kezdetben mindenkinek jó üzlet volt, különösen azért, mert 
kárpótlási jegyben számítva egészen olcsón lehetett hozzájutni 
az ezerforintos névértékű papírokhoz. Volt, aki néhány hónap múl-
va túladott rajtuk, egy befektetett forintból kihozott kettőt, a tü-
relmesebbek - szerencsésebbek - bőven tízezer forint fölötti ár-
folyamon értékesítették a Pick -részvényt. A legmagasabb kötés 
néhány forinttal tizennyolcezer fölött született erre a papírra, a 
legalacsonyabb - az amerikai ikertorony összeomlása után -, va-
lahol kétezer-négyszázon. 

A Picknek kezdetben talán tetszett a tőzsdei nyilvánosság, 
emelkedő árfolyamok mellett szép dolog a parketten forogni, ám 
később a hullámzást már nem igazán tudta követni a társaság. 
Pontosabban azt, hogy a részvények árfolyamát legkevésbé sem 
az befolyásolta, milyen eredményesen dolgozott a Pick, hány 
milliárd forint nyereséget ért el, hanem valami láthatadan - Sze-
gedről nézve befolyásolhatatlan - erő. Szóval, a szalámigyártás-
hoz, a húsfeldolgozáshoz értettek a régi és kevésbé régi vágású 
vezetők, a tőzsdéhez meg csak nagyon kevesen értenek igazán. 

Akik értettek, azok a mai főtulajdonos, az Arago vezetői, tulaj-
donosai voltak, s hiába szögezte le a Pick alapszabálya, hogy öt 
százaléknál nagyobb szavazattal egyik tulajdonos sem voksolhat 
a közgyűlésen, ez a felvásárlást kivédő passzus nem sokat ért a 
gyakorlatban. Mert hétszer öt százalék az már elegendő arra, hogy 
a hagyományosan alacsony közgyűlési részvétel mellett érdemi 
befolyást szerezzen. Azt mondják, a Pick már éppen jegyben járt 
egy komoly és fizetőképes külföldi szakmai befektetővel, amikor 
feltűnt az Arago. főtt, látott és győzött. 

A végeredmény pedig könnyen lehet egy komoly, fizetőképes, 
külföldi szakmai befektető - és némi árfolyamnyereség az eladó 
mérlegében. 

Vonza András 
a törzstenyészetnél 

- Miniszterelnök úr, az M5-ös to-
vábbépítése mindennél fontosabb 
Szegednek, a megyének, és a drá-
ga autópályánál csak a sztráda hi-
ánya a rosszabb. Elképzelhető, 
hogy 2003. december vége előtt 
megindulnak a munkagépek: 

- Az egész ország együtt érez 
önökkel, én dunántúli vagyok, ott 
is mindenki tudja, az M5-ös autó-
pályát a kilencvenes évek derekán 
egy olyan szerződéssel kezdték meg 
építeni, amely szinte elviselhetet-
lenül magas sztrádadíjakhoz ve-
zetett. Ma a Dunántúlon közis-
mert, hogy ha mi az Ml-esen, az 
M3-ason, az M7-esen járunk, és 
átmegyünk a túloldalra, akkor csak 
töredékét adjuk annak a pénznek, 
amit önök alig bírnak kifizetni. 
Azért, mert rossz megállapodás 
keretében épült meg ez az autópá-
lya. Három éve birkózunk a szer-
ződést aláíró vállalatokkal. Nehéz 
örökséget kaptunk, a koncesszió-
ban megállapodó kormányzat ke-
vés mozgásteret hagyott nekünk, 
nem könnyű ebből kihátrálni. 
Amint a társaságnak 2003 végén 
lejár a joga arra, hogy folytassa az 
autópálya építését, már másnap 
maga az állam kezdi meg a sztrá-
da továbbépítését. 

- Birkóztak, harcoltak a kon-
cessziós társasággal, azért jó lett 
volna, ha legalább egy csatát nyer-
nek, és bevonják a matricarend-
szerbe az M5-őst is. Ez nem csu-
pán pénzkérdés 1 

- Az az autópálya, amit majd az 
állam épít meg Szegedig, és amely 
- terveink szerint - továbbmegy 
Belgrádig, matricás lesz. Arról, 
hogy be lehet-e vonni a matricás 
rendszerbe az M5-öst, természete-
sen tárgyaltunk, de olyan pénz-
ügyi ajánlatokat kaptunk, amelye-
ket nem fogadhatunk el. Ez évi 
mintegy hétmilliárd forintot jelen-
tene. 

- Az eddigi árnyékdíjon fölül, 
mellyel az állam a franciákkal 
kötött szerződés értelmében kö-
teles kipótolni az árbevételt 1 

- Igen. Tíz év alatt ki kellene fi-
zetnünk plusz hetvenmilhárd fo-
rintot, ami hetven kilométer autó-
pálya építésének költsége. Ez túl-
ságosan sok. Sajnos nagyon messze 
vannak egymástól az álláspontok. 

- Beszéljünk továbbra is a pénz-
ről! Üzleti alapon vagy támoga-
tásként készül részesedést vásá-
rolni a sportklubokból az állami 
tulajdonú Magyar Fejlesztési 
Bank1 

- Egy bank csak üzleti alapon 
tehet ilyet, még akkor is, ha fejlesz-
tési bankról van szó. Nem a rövid 
távú megtérüléseket keresi, ha-
nem egy-egy piaci terület hosszabb 
távú megerősítését kapta felada-
tul, kizárólag üzleti alapon. Ha a 
kormány támogatni akarja a spor-
tot, akkor azt mindig a költségve-
tésen keresztül kell tennie. így is 
cselekszünk, jelentős sporttámoga-
tásokat adunk, ami pedig ezen túl 
van, az üzlet, ahol szigorú vastör-
vényeknek kell érvényesülni. 

- Magyarország megpályázza a 
2008-as labdarúgó Eb rendezését. 
Ön szerint megtanulunk addig-
ra focizni1 

- Én az optimistább fajtához tar-
tozom Magyarországon, részben 

Folytatás az 1. oldalról 

Mikola István ugyanakkor tegna-
pi, szegedi látogatásán határozot-
tan leszögezte: az SZTE gyermek-
klinikája megkapja a tárca által 
ígért 20 millió forintot, amelyből 
kilencet már átutaltak. Az összeg-
gel a minisztérium a szeptikus in-
tenzív osztály mintegy ötvenmil-
lió forintba kerülő kialakítását se-
gíti. A gyermekklinika igazgatója 
szerint a szükséges szakhatósági 
engedélyek beszerzése után április 
végén Palánkai Tibor építész tervei 

Orbán Viktor miniszterelnök. 

azért, mert látom, hogy megindult 
a stadion-újjáépítési program, s 
hogy ez mennyi lelkesedést, ener-
giát hozott felszínre. Márciusban 
tizennyolc helyen kezdődik meg a 
stadionok rekonstrukciója, az em-
berek mindenhol örömmel fogad-
ják, szinte követelik az építést. Azt 
szoktam mondani az ellenzéknek, 
amikor azt állítja, túlságosan sok 
stadiont építünk, hogy jelöljék ki, 
melyiket ne csináljuk. Azután 
menjenek oda és álljanak a helyi 
emberek elé, és mondják meg ne-
kik, nem kell stadion. Ráadásul 
az utánpótlásprogram is megin-
dul, Mezey György készített egy ki-
váló utánpótlás-nevelési progra-
mot, amely idén tavasszal meg-
kezdődhet. Akik ma még tartózko-
dóbbak vagy borúlátóbbak, egy-
másfél éven belül talán majd más-
képp tekintenek a magyar foci jö-
vőjére. 

- Egy hónapja osztja meg a köz-
véleményt a státustörvény. En-
nek munkavállalási fejezetéről 
külügyminiszterünk azt mond-
ta, a teljes romániai esélyegyen-
lőség a romániai magyar munka-
vállalók számára hátrányos. Eb-
ben van a hiba vagy a kommuni-
kációban 1 

- Ami a Romániában élő ma-
gyarokat illeti, ők részesei voltak a 
státustörvény megalkotásának, és 
amikor megállapodtam a román 
miniszterelnökkel, előzetesen min-
den kérdésben kikértem az 
RMDSZ véleményét. Egészen ad-
dig, ameddig Markó Béla elnök úr 
azt nem mondta, hogy rendben 
van, nem írtam alá semmit. Sőt a 
két ország diplomáciájának törté-
netében talán példátlan módon, 

alapján megkezdődhet az osztály 
kialakítása. Túri professzor el-
mondta: a fertőzésveszélynek ki-
tett, intenzív kezelést igénylő be-
tegek számára létrehozott részleg 
feladatai között lesz a súlyos égé-
si sérülést szenvedett gyermekek 
ellátása is. Az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően nem csupán Csongrád 
megyei, hanem Békés és Bács-Kis-
kun megyei sérülteket is fogad-
nak. 

Az égési centrum kialakítására a 
szegedi polgárok és vállalatok, va-
lamint az önkormányzat hozzájá-

Nastase miniszterelnök Budapest-
re érkezett delegációjának az 
RMDSZ két vezetője is tagja volt. 
Amikor az utolsó pontokat egyez-
tettük a miniszterelnökkel, akkor 
mindig megkérdeztem az 
RMDSZ-t, egyetértenek-e. A ro-
mániai magyarok szempontjából 
nem aggódom sem a törvény, sem 
a megállapodás miatt, mert azt ők 
jóváhagyták. Ami pedig a magya-
rokat illeti, a gazdasági miniszte-
rünknek van arra jogosítványa, 
hogy megmondja, évente egy idő-
ben hány munkahelyet tölthetnek 
be külföldiek. Ezt a számot a mi-
niszter meghatározza, a hivatalok 
pedig nem adnak ki ennél több 
munkavállalási engedélyt. 

-A kormány családtámogatásá-
ban az építéssel kapcsolatos 
kedvezmények vitathatatlanok. 
Ám, a családi pótlék változatlan-
sága mellett, a kívánatosnál ke-
vesebben tudnak élni a családi 
adókedvezménnyel - a dolgozni 
akarók és tudók közül is. 

- A családi adókedvezmény azok-
nak jár, akik dolgoznak és gyerme-
keket nevelnek. Nagyon fontos, 
hogy különbséget tegyünk a csalá-
di pótlék, a kiegészítő családi pót-
lék és a családi adókedvezmény kö-
zött. Az első kettőt úgy kapják az ar-
ra jogosultak, hogy a beszedett adó 
egy részét erre fordítjuk Ezzel szem-
ben a családi adókedvezményért 
mindenki maga dolgozik meg. Az 
állam az adó egy részét vagy egészét 
nem vonja el a jövedelmet előállí-
tótól, mert támogatja a gyermekne-
velést. Ez nem ajándék a kormány-
tól, e mögött munka van. Nagyon 
fontos ez a tétel, és szeretnénk is 
megemelni. Akadnak természete-

mlásával eddig 15 millió forintot 
gyűjtöttek össze. 

Vass Imre, a Rádió 88 hírigazga-
tója, a gyűjtés kezdeményezője el-
mondta: mivel a szeptikus inten-
zív osztályon kezelhetik a megégett 
gyermekeket, a támogatók, köz-
tük kiadóvállalatunk hozzájárul-
nak ahhoz, hogy a pénzt a részleg 
kialakítására fordítsák. Vass Imre 
hozzátette: a teljes, 50 milliós be-
ruházási költségből a tárca támo-
gatásával együtt eddig 36 millió 
forint áll rendelkezésre, ezért foly-
tatják a gyűjtést. 

Fotó: Karnok Csaba 

sen olyanok, akik sajnos nem tud-
nak dolgozni, és persze olyanok is, 
akik nem akarnak munkát vállal-
ni. Számukra és a szegényebb réteg 
számára ott a kiegészítő családi pót-
lék. Ennek kifizetéséről a helyi ön-
kormányzat dönt, mert Budapest-
ről nem tudjuk megmondani, ki 
szorul rá erre Szeged külvárosában, 
a tanyavilágban, Csongrád vagy 
Szentes térségében. 

- Néhány perccel beszélgeté-
sünk előtt négyszemközt tárgyalt 
Szeged polgármesterével, Bartha 
Lászlóval. Megtudhatjuk miről1 

- A polgármester úr rendkívül rá-
menős ember, bármikor meghív, 
azonnal javaslatai vannak, és eze-
ket elegánsan csomagolva, de na-
gyon határozottan szokta előad-
ni. Persze, ha nem így tárgyalt vol-
na, a város most talán szegényebb 
lenne egy szép Klauzál térrel, nem 
készült volna el a rendelőintézet 
felújítása, és valószínűleg a Holt-
Maros ügye sem menne ilyen si-
mán. Mindemellett a központi 
költségvetésből érkezik majd nyolc-
milliárd forint a konferenciaköz-
pont és egyetemi könyvtár felépí-
tésére, hamarosan megtörténik az 
alapkőletétel. Most két nagyobb 
terv fölött alkudoztunk, az egyik a 
vasúti híd, ami a régi Szeged-Te-
mesvár vonalhoz szükséges. Eh-
hez a város már látványterveket 
készített és számításokat végzett. 
A másik pedig egy déli közúti híd, 
ami tulajdonképpen bezárná Sze-
ged déli gyűrűjét. Mindkettő hét-
tíz milliárdba kerül. Erről tárgya-
lunk most, és mindketten egyet-
értünk abban, hogy ezekre szükség 
van. 

KOVÁCS ANDRÁS 

A kialakítandó osztályon egy-
szerre két, testfelületének jelentős 
részén megégett gyermeket tud-
nak ellátni. Az elmúlt három hó-
napban a gyermekklinikán hat sú-
lyosan megégett gyermeket kezel-
tek. 

A bőrgyógyászati klinikán egyide-
jűleg hét, komoly égési sérüléseket 
szenvedett felnőtt ellátására van 
lehetőség, és ez a tapasztalatok 
alapján elegendő - tette hozzá Do-
bozy Attila rektorhelyettes, a bőr-
klinika igazgatója. 

K.B. 

A tavalyi évben már 2,1 milliárd li-
ter tejet termelt a hazai mezőgaz-
daság, s ez a szám csak növeked-
ni fog - mondta Vonza András föld-
művelésügyi miniszter tegnap fá-
biánsebestyéni látogatásán. A mi-
nisztert Farkas Sándor orsszág-
gyűlési képviselő kalauzolta a 
szarvasmarhatelepen és a nóniusz 
töizstenyészetnél. Vonza András 
elismeréssel szólt a Kinizsi 2000 

Évente 350 milhó forinttal támo-
gatja az egészségügyi tárca az or-
szág kilenc regionális újszülött-
életmentő szolgálatát - jelentette 
be Mikola István Szegeden. A mi-
niszter hozzátette: két-három hó-
napon belül minden, veszélyezte-
tett újszülötteket szállító centrum 
egy-egy új, különleges mentőau-
tót kap. Mikola bejelentette, hogy 
febmár második hetében megkez-
dődik az orvoskarok konszolidáci-
ója, ami mintegy 5 milliárd forint-
tal terheli majd meg az állam-
kasszát. Pintér Sándor professzor, 
a szegedi újszülött-életmentő szol-
gálat kuratóriumának elnöke el-
mondta, hogy a koraszülött és sé-
rült újszülöttek szállítását biztosí-
tó mentőautók és az egészségügyi 
személyzet évi három-négyszáz 

Részvénytársaság működéséről és 
gazdálkodásáról. A megalkotott 
földtörvénnyel kapcsolatban kije-
lentette: védi a magyar gazdát. A 
törvény szerint magyar állampol-
gár maximum 300 hektár földet 
birtokolhat, s igaz, ugyanekkorát 
bérelhet külföldi magánszemély 
is, de maximum tíz évig - hangsú-
lyozta a miniszter. 

B. G. 

gyermek életét és szellemi-testi 
épségét óvhatja meg. A professzor 
„mozgó intenzív osztálynak" ne-
vezte a legkisebb betegek számára 
inkubátorral és lélegeztető beren-
dezéssel felszerelt újszülött-szál-
lítót. A professzor kijelentette: az 
életmentő szolgálat szakmai hát-
tere biztosított, képzett gyermek-
orvosok és ápolók állnak készen-
létben a nap 24 órájában. A szüle-
tés helyszínére kiérkező mentő-
autó a kis betegek legmagasabb 
színvonalú ellátását biztosítja. 

A szolgálat orvosai szerint a mi-
nisztériumi támogatásból a dél-
alföldi régiónak jutó, évente mint-
egy 50 milhó forintos juttatás ele-
gendő lesz az újszülöttszállítás fi-
nanszírozására. 

I.SZ. 

Nem égési centrum épül Szegeden 

Újszülöttmentés 

A különleges mentőautót „mozgó intenzív osztálynak" nevezik 
az o r v o s o k , m e n t ő s ö k . Fotó: Karnok Csaba 


