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A K T U Á L I S "

Jól járhatnak az utóbbi hetek részvényvásárlói

Mementó
moril

Távozhat a tőzsdéről a Pick
A Pick Szeged Rt. igazgatósága egyetért a
társaság részvényeinek tőzsdei kivezetésével, az ország vezető húsipari cégének többségi tulajdonosa, az Arago már másodszorra
próbál „távozni a parkettről".
Az Arago Rt., mint a Pick Szeged Rt. szavazatainak több mint 75 százalékával rendelkező
tulajdonosa, szeptember 6-án döntött arról,
hogy kezdeményezi a Pick-részvények tőzsdei kivezetését - közölte az Arago a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos lapjában, a
Magyar Tőkepiacban kedden. A döntésről az
Arago értesítette a Pick igazgatóságát.
A Pick Szeged Rt. tegnap arról tájékoztatta
lapunkat, hogy a cég igazgatósága egyetért a
részvények tőzsdei kivezetésével. A Budapesti Értéktőzsde hétfőn délután 3-kor a Pick Rt.
saját kérésére a szerdai tőzsdei kereskedési
nap végéig felfüggesztette a társaság papírjainak kereskedését. Mivel a kivezetési kérelem
benyújtásának pontos időpontja nem ismert,
ezért kérte a Pick azt, hogy szeptember 11 -én
a tőzsde zárásáig ne kereskedjenek az értékpapírokkal. A társaság részvényeinek pénteki
záró ára 4 ezer 315 forint volt.
A Pick 3 millió 267 ezer részvényéből jelenleg 92 ezer van a kibocsátó tulajdonában,
és nagyjából 370 ezer különböző befektetőknél. Ez utóbbi pakett az Aragónak a tavalyi 4
ezer 270 forintos árfolyamon számolva 1
milliárd 600 millió forintba kerülne, ám elemzők szerint - valószínű, hogy ezen az árfolyamon kevés részvényt tudna venni. Hiszen aki el akarta adni a papírjait, ennyiért
már régen túladhatott rajtuk. Ráadásul a
Pick májusban 1000 forint osztalékot fizetett, és a kifizetés előtt már 5 ezer 200 forinton forgott a tőzsdén a papír. A hathavi átlagárfolyam megközelíti a 4 ezer 450 forintot.
Ezért vélik úgy az elemzők, hogy a kivezetési ajánlat árfolyama ennél is magasabb lehet, így nem járnak rosszul azok a
befektetők, akik az utóbbi hetekben némi
meglepetésre 4 ezer 600-4 ezer 800 forintos áron is vettek a Pickből. Az Arago tehát, ha minden részvényt megkap, mintegy 16 milliárd forintért juthat hozzá a
legértékesebb magyar élelmiszer-ipari céghez. Az ár a márkanévhez és az egykori
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Egy ismert márkanévvel lesz szegényebb a tőzsde.
tőzsdei csillogáshoz képest olcsó, a Pick
mostani teljesítményéhez képest viszont
(2002 első felében.28 milliós veszteséget
szenvedett el) már nem kifejezetten. Ha
tehát a kivezetési árfolyam magasabb lesz,

Más lesz a világ. Ezt mondtak rengetegen tavaly szeptember 11.
után és mondják azóta is. De pontosan miben más ?- kérdezhetjük, akár magunktól is, hiszen Amerika, mint tudjuk, egyáltalán
nincs messze.
Azt hiszem, több lett a szorongás. Megszaporodott a félelem. A
bizonytalanság érzése. És biztosabbak lettünk benne, fölerösödött annak tudata, hogy ideje van a gondolkodásnak. Valahogyan
közelibbé váltak, valóságosabbnak és konkrétabbnak tűnnek a
jövót féltő aggodalmak. Korábban a fogalom tágasságában mintha
elveszett volna a felelősség. Kinek a dolga az emberiség jövőjével
törődni ? Mindenkinek - és senkinek. De ahogyan ledőltek az
ikertornyok, az iszonyú kép és a mögöttes jelentés igenis sürgetővé, mindennapossá, hétköznapivá tette kinek-kinek a személyes
felelősségvállalását.
Vagy mégsem ?
Egy év után világos, hogy a világ úgy reagált erre a páratlan traumára is, mint a többire szokott volt. Ellentmondásosan.
A képernyőn egy megőszült amerikai asszony, akinek a fia veszett oda, azt mondja, semmiféle „visszacsapás" nem keltheti
életre halott gyermekét. Vele együtt sokan figyelmeztetik az évfordulón az amerikaiakat, hogy a gyászt és az emlékezést ne engedjék fölhasználni politikai célokra, azaz újabb háborús pszichózis szítására. Mindazonáltal az USA-ban - a felmérések hazájában - már a lakosság 58 százaléka gondolja úgy, hogy Szaddám
Huszeintől meg kell szabadulni, mielőbb. A világ békét óhajtó
polgárainak milliói pedig szörnyedve szemlébk, hogyan rohanunk megint egy háborúba, s nem tudnak megszabadulni a tapasztalatokból előbújó sejtéstől: ismét politikai-hatalmi ebtek
játszmái döntik el, hogy élet vagy halál, virulencia vagy válság. B.
és B. az elmúlt hét végén megnevezték az ellenséget, passz. Bush
és Blair háborút fog vezetni Irak ellen, ez egyre biztosabbnak tűnik. A népek pedig, sokan, el fogják hinni, megint, hogy a támadás - védekezés. Hiszen csak azt tudják, amit tudni engednek nekik.
Mintha csak arra lenne képes az emberiség, évszázadok óta.
hogy hagyja ismétlődni a drámákat. Egyre pusztítóbbakat. Emlékezz a halálra! Készülj a halálra! Mindkettőt jelenti a halott
nyelvben a kifejezés: mementó mori! De az emberiség java mindig tudta: azért kell emlékezni és úgy kell készülni, hogy az utódokra lakható világot hagyhassunk.
Fotó: Gyenes Kálmán

mint a tavalyi, a „spórolós" kisbefektetők
jól járhatnák. S amennyiben a magyar
húsipar túléli a mostani válságot, az Arago
sem jár majd rosszul.
F.K.

Megtévesztés a Cégközlönyben
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az elmúlt napokban több újonnan alakult gazdasági társaság ügyvezetője kapott - értetlenséget, bizonytalanságot kiváltó - fizetési felhívást, áll az Igazságügyi Minisztériumnak a Cégközlönyben megjelent
közleményében. A felhívás szerint a címzett társaság a gazdasági társaságok jegyzékében megjelent cégbejegyzési adatainak közzétételi
díját, a 12 ezer 500 forintot még nem egyenlítette ki, mulasztását a
mellékelt csekken 8 napon belül kell pótolnia.

A felhívást a Magyar Jegyzékkiadó jegyzi, az aláíró Kovács G. Imre
osztályvezető. A levélen a magyar címer, egy számozott, címeres körbélyegző, illetve iktatószám is szerepel, törvényellenesen azt a látszatot keltve, hogy közigazgatási feladatot ellátó szerv hivatalos eljárásáról van szó.
Az Igazságügyi Minisztérium az üggyel kapcsolatban megtette a
szükséges jogi lépéseket, egyben felhívja az érintettek figyelmét arra,
hogy a megtévesztésre alkalmas fizetési felhíváshoz a tárcának, illetve hivatalos lapjának, a Cégközlönynek nincs köze.

Allergológiai klinika
Nem véletlen, a páciensek
évről evre növekvő száma indokolta, hogy a klinika orvosai
közül öten szereztek immunológiai és allergológiai szakvizsgát.
Az intézmény speciális, jól
felszerelt
laboratóriumában
havonta több ezer allergiameghatározást, tesztet végeznek el
a szakemberek. A klinika tevékenységi körének bővülését
tükrözi az intézmény nevének
változása, ami ezentúl bőrgyógyászati és allergológiai klinika.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szegedi Tudományegyetem
bőrgyógyászati klinikája az
utóbbi években nagy hangsúlyt
fektetett a bőrgyógyászat hagyományosan fontos területére, az allergológiára: az allergiás betegek gyógyítására, s az e
területtel kapcsolatos kutatásokra, valamint az oktatásra.
A szegedi bőrklinika járó betegeinek 20 százaléka, a fekvő betegek 10 százaléka, az adatok
szerint, allergiás panaszok miatt szorul kezelésre.

Továbbra sem szent a hét vége a folyamatosan működő üzemekben

Dupla bér jár vasárnap a kereskedőknek
Klimatizálás területén is több
mint 10 éve a lakosság
szolgálatában...
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KLÍMA AKCIÓ
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TOSHIBA készülékekkel
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Rendeljen most raktárról!

Szolgáltatásaink:
• árusítás
• telepítés
• üzemeltetés
• karbantartás
• szerviz
• szaktanácsadás
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Nem sokkolta a cégeket, hogy a
vasárnapi
munkáért
dupla
pénzt kell kifizetniük. A dolgozók pedig örülnek a kereseti
lehetőségnek.
A vasárnap is nyitva tartó áruházakban sosem lázadtak a dolgozók amiatt, hogy ünnepnap is a
pult és a pénztárgép mögé kellett
állniuk. Ezekért a műszakokért
ugyanis 100 százalékos pótlékot
fizetett munkáltatójuk, vagyis:
vasárnap nem lépcsőházat takarítottak egy kis maszek pénz reményében, hanem azt a saját cégüknél szerezhették meg.
A munka törvénykönyvének
szeptember l-jétől életbe lépett
módosítása tehát, amelynek értelmében a vasárnapi munkáért
50-100 százalékos pótlék jár, a
leginkább érintett „üzemet", a
kereskedelmet nem érte váratlanul és felkészületlenül. A kereskedelem ugyanis az a terület,
amelynek „rendeltetése folytán"
nem kellene vasárnap is működnie. Mint ahogy azt Kelemen János, a Coop Szeged Rt. vezérigazgató kérdéseinkre válaszolva elmondta, alapvető változás nem
következett be a rendelkezések
megváltozásával. „A cég számára eddig sem volt pénzkérdés a

vasárnapi munkáért járó pótlékok kifizetése - mondta a vezérigazgató -, az amúgy szerény bérekkel dolgozók megkapták a
pluszpénzt, noha ezt direkt módon nem tartalmazta a törvény."
Hozzátette, a kereskedelemben
az élet kényszerítette ki a vasárnapi nyitva tartások rendjét, ennek a vásárlók éppúgy örültek,
mint á Coop Szeged Rt. dolgozói.
A módosított munka törvénykönyve értelmében különben a
ledolgozott vasárnapért akkor jár
50 százalékos bérpótlék, ha cserében a dolgozó másik pihenőnapot kap. Amennyiben nem, akkor 100 százalékos a pótlék,
vagyis dupla pénzért dolgozik a
hét utolsó napján. Gondban inkább a kisboltok lesznek, hiszen
azt a dolgozót, aki vasárnap a
pult mögé áll, szombaton a törvény betűi értelmében nem lehet
dolgoztatni. Lehet, hogy a tulajdonosnak majd az eddigieknél
gyakrabban kell a pult mögé állnia, ha nem akar még egy embert
fölvenni.
A rendeltetésszerűen vasárnap
is működő folyamatos üzemek az egészségügy, az energiaszolgáltatók, a közlekedés, a vendéglátás, a pékségek - számára nem írja eló jogszabály, hogy bérpótlé-

kot fizessenek dolgozóiknak. A
rendelkezés
mindössze
azt
mondja ki, hogy ezeken a helyeken a pihenőidőbe havonta legalább egy alkalommal kell a vasárnapnak beleesnie. A Szegedi
Közlekedési Kft.-nél például havi

munkaidőkeretet
állapítottak
meg, betartják a törvény által előírt 40 órás munkahetet, ám nem
biztos, hogy egy nap csak nyolc
órát dolgoznak a villamosvezetők. A heti két pihenőnapot kiadják, és havonta az egyik vasár-

napra is esik. Minden más munkahelyen különben - és ez is új
szeptember l-jétől a munka törvénykönyve értelmében - a heti
két pihenőnap egyikének mindenképpen vasárnapra kell esnie.
FEKETE KLÁRA

A hét végén is dolgozók általában nem lázadnak a pluszmunka miatt.

Fotó: Miskolczi Róbert

