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Hétfőig tart a Pick részvények cseréje 

Nincs kolbászból a kerítés 
A Pick Rt. kisrészvényeseinek 
meg kell küzdeniük tulajdonu-
kért: előbb az értékpapírok 
tőzsdei kivezetése, majd most a 
november 4-éig tartó részvény-
csere okozhat számukra kelle-
metlenséget. 

A szalámigyár részvényeseinek 
hétfőig van idejük arra, hogy régi 
kibocsátású értékpapírjaikat újra 
cseréljék. Már ami megmaradt, 
hiszen sokan eladták még a szep-
tember eleji tőzsdei kivezetés 
előtt. Szeptemberben ugyanis a 
Pickben 87,65 százalékban tulaj-
donos Arago Holding egy darab 
ezer forint névértékű szalámi-
részvényre 5265 forintos vételi 
ajánlatot tett, s akkor többen úgy 
vélték, a körülményekhez képest 
ez a legjobb ár és alkalom az érté-
kesítésre. - Sokan utolsó lehető-
ségként értékelték ezt az ajánla-
tot, hiszen nem kell ahhoz ta-
pasztalt brókernek lenni, hogy 
belássuk: a Pick-papír nemigen 
éri el egykori, 16 ezer forint körü-
li csúcsárfolyamát - mondta egy 
neve elhallgatását kérő részvé-
nyes, aki ennek ellenére mégis 
megtartotta, s most cserére adta 
be részvényeit. 

Keserű megjegyzések szerint a 
többségi tulajdonos befolyása és 
elképzelései miatt ki is lehetne 
törölni a szótárból a kisrészvé-
nyes kifejezést, hiszen már nem 
bír valódi jelentéstartalommal. 
Ha a helyzet nem is ennyire 
drámai, hiszen az tulajdonosok 
továbbra is azok maradnak, 
mégis joggal feltételezhető, 
hogy e csere oka az, hogy az 
Arago a tőzsdei kivezetéssel 
együtt szeretne megszabadulni 
az úgynevezett „alvó részvénye-
seitől", vagyis azoktól a valóban 
kicsinyke befektetőktől, akik 
jellemzően 1992-93-ban kár-
pótlási jegyért jegyeztek szalá-
mirészvényt, s azóta talán el is 
felejtették azt. 

Lajkó József titkárságvezető mutatja a régi és az új részvények mintáit . Fotó: Karnok Csaba 

A mostani csere előzménye 
egyébként az volt, hogy a társa-
ság augusztusban leszállította 
alaptőkéjét, s e leszállításnak a 
közgyűlési döntés értelmében 
261 ezer darab részvény bevoná-
sával, majd új részvények kiadá-
sával kell történnie. A Pick akkor 
felszólította valamennyi részvé-
nyesét, hogy szeptember 30-ától 
kezdődően személyesen, vagy 
meghatalmazott útján nyújtsa 
be cserélni kívánt értékpapírját. 
Az első határidő október 29-e 
volt, majd ez módosult a már 
említett november 4-i időpontra, 
azért, hogy „a tőzsdei elszámolás 
és a folyamatban lévő tőzsdei 
ajánlat, valamint a csere techni-
kai lebonyolítása egymással 
összhangban és részvényesi ér-

deksérelem nélkül valósuljon 
meg" - áll a társaság közlemé-
nyében. 

Meg kell jegyezni, hogy bár a 
Picknek joga van a tőkeváltozást 
részvénycserével megoldani, 
mégis tény: hazánkban ritka, 
hogy egy cég a tőkeemelésnél 
vagy leszállításnál a teljég érték-
papír-mennyiséget kicserélje. E 
döntésbe nem vonták be a Köz-
ponti Elszámolóházat (Kelert), 
ami azért nem túl részvényesba-
rát cselekedet, mert így a cserélni 
szándékozóknak Szegedre kell 
utazniuk. A Pick könnyített a 
részvényesek terhein azzal, hogy 
október elejéig átvállalta a fizikai 
részvények Kelerből való kiszállí-
tásának borsos árát. 

Becslések szerint jelenleg kö-

rülbelül 150 ezer darab Pick-pa-
pír van kisbefektetők kezében, 
azaz jó esetben ennyi darab rész-
vény fordul meg Szegeden. Mint 
azt Lajkó József, a Pick titkárság-
vezetője elmondta: november 
4-én, hétfőn egyidejűleg vesznek 
be és már adnak is ki új részvé-
nyeket, ezért a hosszas sorban ál-
lás elkerülése végett célszerű vol-
na, ha a szegedi lakóhelyű rész-
vényesek nem hétfőn, hanem 
később, hivatalosan november 
12-éig jelennének meg az új pa-
pírokért. 

A határidő lejárta után még 
előkerülő részvények tulajdono-
sai elveszítik részvényesi jogai-
kat, ami annyit tesz: számukra 
kifizetik részvényeik értékét. 

O.K.K. 

Hirdetnek 400 ezer forintba kerülő tanfolyamokat is 

A lakatosból nem lett virágkötő 
A munkanélküli több interjún 

esik át, aminek a végén az is le-
het, nem kap képzési támogatást 
a 30-400 ezer forintos tanfo-
lyamok elvégzésére. S mint a 
szakemberek elmondták, az 
egyéni kurzusok esetében csak 
ritkán szerezheti meg a tanulni 
vágyó a teljes összegű támoga-
tást, annak mértéke ugyanis 0 és 
100 százalék közötti lehet. Az 
előzetes beszélgetések során azt 
is vizsgálják, mi a munkanélküli 
alapképzettsége, így például volt 
már arra is példa, hogy egy dur-
vább munkához szokott lakatos-
nak nem javasolták: virágkötő 
legyen, holott az illetőt ez a pálya 
kifejezetten vonzotta. 

A-munkaügyi központ a képző 
cégeket is vizsgálja, s azokat, 
amelyek nem felelnek meg a fel-
tételeknek, fel sem veszi a kíná-
latába. Az ominózus vámügyin-
téző szakmával kapcsolatban be-
szélgetőtársaim elmondták: bár-
mennyire hihetetlen, csoporto-
san képeztek ki munkanélkülie-
ket kifejezetten a vám- és pénz-
ügyőrség kérésére, és sokakat 
már várta a fix állás. A tébéü-
gyintézés pedig azért kapós kép-
zési forma, mert általában azok 
tanulják meg, akik könyvelés-
hez, számvitelhez értenek, s több 
papírral a birtokukban később 
nagyobb eséllyel pályázhatnak. 

A munkaügyi központ támoga-
tásával szakmát szerzett embe-
rek 40 százaléka talált magának 
munkát Csongrád megyében -
derült ki a szervezet „nyomon-
követéséből". De a továbbra is ál-
lás nélküliek számára sem volt 
haszontalan a tanulás - véli Bor-
bélyné Nagy Mária és Rózsa Jó-
zsefné. 

FEKETE KLÁRA 

A Munkaerőpiaci Alap forrá-
saiból Csongrád megyében az év 
első felében 175 millió forintot 
költöttek a munkanélküliek 
képzésére. Kérdés azonban, cél-
ba találnak-e az állami forin-
tok. 

Az újsághirdetéseket böngészve 

a látszat az, hogy a szegedi kép-
zési piacon tömegével okítják 
azokat a munkanélkülieket, 
akikből vám- és tébéügyintéző-
ket, marketing, avagy idegenfor-
galmi menedzsereket próbálnak 
faragni. Ha az ember csak a rek-
lámok alapján próbálna tájéko-
zódni a megyei helyzetről, való-

ban azt hihetné, minden máso-
dik szegedi vagy vásárhelyi állás 
nélküli vámügyintézői tanfo-
lyamra jár. 

A munkanélküliek átképzése 
azonban - derült ki kapun belül, 
vagyis a Csongrád Megyei Mun-
kaügyi Központban - ennél ösz-
szetettebb ügy. Mint ahogy azt 

Borbélyné Nagy Máriától, a sze-
gedi kirendeltség vezetőjétől és 
Rózsa Józsefné képzési szakrefe-
renstől megtudtuk, ebben az év-
ben 14 csoportos tanfolyam in-
dult, 14-et jelenleg szerveznek, 
ezen kívül pedig több mint 200 
egyéni képzésre is lehet jelent-
kezni. 

Ebben az esztendőben közel 
négyezren - valamennyien mun-
kanélküliek, a megyében állás 
híján lévők negyedéről van szó -
tanultak a munkaügyi központ 
támogatásával. A csoportos kép-
zések mindig intenzívek, a hét 
minden napját lekötik, s általá-
ban a költségek száz százalékát 
megtérítik a résztvevőknek. 

Az a munkanélküli azonban, 
aki egyéni választása, ötlete alap-
ján szeretné képezni magát, nem 
biztos hogy kap állami forinto-
kat. Vagyis, nem biztos, hogy az 
összes idegenforgalmi mene-
dzser okítását támogatja a Mun-
kaerőpiaci Alap. 

Az átképzés segíti az elhelyezkedést. Fotó: Schmidt Andrea 

Holtig 
tanul 

FEKETE KLÁRA 
Meg kell barátkoznunk az új szlogennel, az élethosszig tartó ta-
nulással. Nincs más hátra, mint előre - mondja a köznyelv, és so-
kan máris szinte érzik, amint a felnőttoktatást szervező cégek vé-
szik ki a zsebükből a tíz- és százezreket. Merthogy manapság ta-
nulni nem olcsó mulatság, nem úgy, mint régen, amikor minden 
- idézőjelben - ingyen volt. Már ott tartunk, hogy még a munka-
nélküliek képzését sem vállalja át teljes egészében az állam, a 
munkaügyi központok - mint ahogy azt egy másik cikkünkben 
írjuk - alaposan mérlegelik, mely tudásszomj minősül támoga-
tandónak, s melyik nem. 

A multik gyakran hangoztatják, képzett ugyan a magyar mun-
kaerő, de mégsem eléggé képzett, s fanyalogva állnak odébb, he-
lyezik át üzemüket tőlünk keletebbre, ahol köztudomásúlag még 
ennyi tudást sem szereztek meg az emberek, mint nálunk. Ab-
ban valószínűleg igazuk van, még mindig nem vagyunk profik a 
számítógép napi használatában és az összeszerelő üzemekben is 
inkább magyarul beszélnek egymással az emberek, mintsem an-
golul. Ezen a két területen van mit előre lépni, és ha elhagyjuk az 
iróniát, akkor tényleg be kell látni: egy érettségizett, ügyeit önál-
lóan intéző, bármilyen területre szakosodott vállalkozó valóban 
nem lehet meg számítástechnikai ismeretek és nyelvtudás nél-
kül. 

És az emberek tanulnak és tanultak: sokan vámügyintézők let-
tek, mert a Vám- és Pénzügyőrségnek egy bizonyos időszakban 
sok-sok ilyen profilú ügyintézőre volt szüksége. Ülnének is a ba-
bérokon és a forgószékeken az irodákban, ha nem hallanák 
nap-mint nap: 2004-ben nagy valószínűséggel az Európai Unió 
tagjai leszünk. Márpedig sejteni lehet, ha ez a csatlakozás tényleg 
megtörténik, odavész egy csomó ember állása, hiszen ilyen 
ügyekkel egy bizonyos határszakaszon nem kell majd foglalkoz-
ni. 

Az iskolapadból ki, az iskolapadból be, ez a folyamat látszik, új-
ra zsebbe kell nyúlni, tanfolyamokat elvégezni és lesben állni 
azon a bizonyos munkaerőpiacon. Ez most a perspektíva, amit 
tetszik, nem tetszik, el kell fogadni. 

Eltűnt a vonatról egy 
szegedi asszony 
Folytatás az 1. oldalról 

Kedd reggel, amint kivilágoso-
dott, mintegy hetven rendőr foly-
tatta a kutatást a sínek mellett. 
Tegnap délután fél 2 körül a 
szatymazi vasútállomás mellett 
éppen ebédidejüket töltötték a 
rendőrök. 

- Lehet, hogy még él az asz-
szony. Ebben az esetben pedig 
mindent meg kell tennünk, hogy 
megtaláljuk - fogalmazott a ku-
tatás vezetője, Dobó Márton őr-
nagy, a Szegedi Rendőrkapitány-
ság közrendvédelmi osztályának 
vezetője. 

- Régen fordult elő, hogy ilyen 

Kábítószer 
a maciban 
Marihuánát találtak a vámpa-
rancsnokság munkatársai Tom-
pán egy plüssmaciba rejtve. 

A tompái vámhivatalnál jelent-
kezett belépésre egy jugoszláv 
vendégmunkásokat szállító né-
met rendszámú busz. Mivel a fi-
náncok már nem egyszer tapasz-
talták, hogy az. ilyen buszokon 
rendszeresen történik valami 
rendkívüli, tételes vámvizsgálat 
során kutatták át a járművet, ar-
ra kérve az utasokat, hogy cso-
magjaikkal szálljanak le a busz-
ról. Fontos feladat jutott a vám-
hivatal Dodó nevű kutyájának is, 
aki végigszaglászta a buszt, s a 
gépkocsivezetők fekhelyének ki-
alakított részen rá is harapott egy 
sporttáskára. Nem véletlenül ta-
lálta gyanúsnak Dodó a csoma-
got, ugyanis a táskában egy 
plüssmaciból öt, míg egy plüss-
kacsából négy tasak, összesen 
279 gramm marihuána került 
elő. 

A busz sofőrje azzal védekezett, 
hogy a táska tulajdonképpen egy 
feladott csomag, amiért menet 
közben jelentkezett volna valaki. 
Nos, ez a bizonyos ismeretlen 
személy már hiába vár a kábító-
szerre, ugyanis a narkotikumot -
aminek összértéke 279 ezer fo-
rint - a vámosok lefoglalták. 

B. Z. 

nagy erővel vonultunk volna ki a 
helyszínre. Legutóbb 1998 telén 
egy ásotthalmi kisfiút kerestünk 
az ottani erdőben. Végül a tanyá-
juktól két kilométerre, a határtól 
nem messze találtuk meg - me-
sélte Kiss Torma Gyula őrnagy, a 
közrendvédelmi osztály vezető-
helyettese. 

A keddi, egész napos kitartó 
keresés sajnos nem vezetett 
eredményre. A legfrissebb, teg-
nap esti információk szerint 
ugyanis elképzelhető, hogy az 
asszony mégsem Kisteleken, ha-
nem már Kiskunfélegyházán el-
tűnt a vonatról. 

ARANYT. JÁNOS 

A klimatizálás területén is 
több mint 10 éve 

a lakosság szolgálatában... 

ŐSZI 
K L Í M A A K C I Ó 
TOSHIBA klíma, ami 
nem csak hűt, hanem 
percek alatt, energia-
takarékosan kellemes 

meleget varázsol 
lakásában. 

S z o l g á l a t á s a i n k : 

• árusítás 
• telepítés 
• üzemeltetés 
• karbantartás 
• szerviz 
• szaktanácsadás 
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