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Szinte biztos a tulajdonosváltás a világhírű húsipari cégnél 

Államosíthatják a Picket 
Folytatás az 1. oldalról 

Egy elképzelhető variáció, hogy 
az MFB a vevőjelölt gazdáknak 
nyújthatna hitelt a Pick megvá-
sárlására, állami garanciával, 
ami azért kiváltana némi ellen-
zéki tiltakozást. 

A különböző mezőgazdasági 
érdekvédelmi szervezetek - Ma-
gyar Agrárkamara, Magyar Gaz-
dakörök és Gazdaszövetkezetek 
Országos Szövetsége, Mezőgaz-
dasági Termelők és Szövetkezők 
Országos Szövetsége (MOSZ) -
az elmúlt hónapokban, a rend-
szeres közös miniszteri uzsonná-
jukon többször is felvetették Né-
meth Imrének, hogy a Pick el-
adásába az ő érdekükben avat-
kozzék be az állam, s a miniszter 
e találkozó után vette fel a kap-
csolatot Erős Jánossal. 

- A Pick márkanevet nemzeti 
tulajdonban kellene tartani -
szögezte le Csikai Miklós, a Ma-
gyar Agrárkamara elnöke, hozzá-
téve, a dán sertéstenyésztők pél-
dául azért élik túl a húsipari vál-
ságokat, mert a nagy feldolgozók 
az ő szövetkezeteik tulajdonában 
állnak. A Pick nemzeti tulajdon-
ban tartása mellett érvelt Hor-
váth Gábor, a MOSZ elnöke is, 
azt azonban hozzátette, hogy ál-
lami segítség nélkül az ötlet nem 
valósítható meg, hiszen a terme-
löknek nincs pénzük. 

Leisztinger Tamás, az Arago el-
nöke üzleti titokként kezeli az 
összeget, amit a Pick 93 százalé-
kos pakettjéért vár. - Nem tudok 
arról, hogy az állam érdeklődne a 
Pick iránt, tanácsadónk, a Delo-
itte & Touche a minap gyűjtötte 
össze azokat a külföldi érdeklő-
dőket, amelyekkel majd tárgya-
lunk a cég eladásáról - szögezte 
le az elnök. Tavaly Európa egyik 

Leisztinger Tamás első hivatalos közgyűlési „belépője" 2000 közepén Szegeden. Az Arago elnöke üz-
leti t i tokként kezeli, mennyit vár a Pick 93 százalékos pakettjéért . Fotó: DM Archív 

legnagyobb, évente több mint 20 
millió sertést feldolgozó húsüze-
me, a magyar gazdák által is pél-
dának tekintett dán Danish 
Crown merült fel mint esetleges 
vevő, az elmúlt hónapokban pe-
dig - értesüléseink szerint - finn, 
spanyol, német és orosz cégek 
puhatolóztak. 

Az Aragónak akár jól is jöhet, 
ha az állam megveszi tőle a Pic-
ket, vagy elcseréli vele másra, hi-
szen ez biztos bevétel lenne a szá-
mára. Igaz, egyszer már megjárta 
az Arago, hogy az állam bankjá-
val üzletelt: a holding ugyanis 
1998 őszére felvásárolta a Bizo-
mányi Kereskedőház és Záloghi-
tel Rt. többségi pakettjét, amely-
nek a kisebbségi tulajdonosa ak-

kor az MFB volt, majd 1999 tava-
szán - némi polgári kormányzati 
nyomásra - kénytelen volt eladni 
a részét a fejlesztési banknak. 

Számítások szerint az Aragó-
nak a Pick megszerzése összesen 
mintegy 20 milliárd forintjába 
került, aminek nagy részét már 
vissza is kapta. 2002 tavaszán -
a 200l-es esztendő után - 3 mil-
liárd forintnyi osztalékot vettek 
ki a cégből, s ugyanez nagyban az 
idei áprilisi közgyűlésen is leját-
szódott: az Arago 15 milliárd fo-
rintos osztalékot vitt haza. 

A tervezett értékesítés mellett 
talán a rekord osztalékról szóló 
döntés volt az a falat, ami már 
nem ment le a vezérigazgató, Bi-
hari Vilmos torkán: június köze-

pén ugyanis közös megegyezés-
sel távozott. Üzletpolitikai el-
képzelései különböztek a tulaj-
donosétól, hosszabb távon gon-
dolkodott, mint a pénzügyi be-
fektető. Az ellentét egyik állomá-
sa volt, hogy Bihari részvényes-
ként már 2001 júliusában ki-
szállt a cégből: 15 ezer darab 
Pick-részvényt értékesített 3 ezer 
450 forintos árfolyamon, ami 
akkor történelmi mélypontnak 
számított. Tény, Bihariék koráb-
ban a Pick szabadon elkölthető 
milliárdjait külföldi cégvásárlás-
ra szánták, ám az akvizíció - az 
elhúzódó húsipari válsághelyzet 
ürügyén - elmaradt. 

A pénz meg azóta elfogyott. 
K.A. 

Jó vásárt 
csináltak 

SULYOK ERZSÉBET 

A legjobb az időzítés. Most nem arra gondolok, hogy néhány hete, 
szegediek, azt hihettük, az idén nem is lesz vásár, hiszen kimúlt a 
szervező cég, a Kamara Expo, s a balhiedelmekre legjobb a gyors, 
csattanós cáfolat. (Mellesleg az a gyanúja támad az embernek, 
hogy ha Gellért Ákos, akié a vásárhelyszín a Kereskedő közben, 
nem kapcsol ötödik sebességbe és röpke hetek alatt nem sikerül 
megszervezni a cégének a Szeged Expót, akkor most tényleg nem 
lenne ott semmi.) De arra nagyon is gondolok, hogy a magamfajta 
hétköznapi polgár, aki az alkalmazotti létnek azt az előnyét élvezi, 
hogy fizetést kap a hónap elején - hajlamos ilyenkor költekezni. 

Először is, a kiállítás - szép. Tágas terek, esztétikus berendezke-
dés, normális információs lehetőségek, kifejezetten vendéghívo-
gató sörsátor, szabadtéri színpad, amit irigyelhet bármely rendez-
vényszervező (Apollóék muzsikálnak, pont az én korosztályom 
zenéje, klasszikus rock and roll), lépten-nyomon büfék és illem-
helyek, ahogyan egy potenciálisan nagy forgalmú helyen kell. Mi-
vel utoljára a Mars téren voltam a vásárban, szemem szám eláll -
mégiscsak mozdul valami ebben a városban! 

A forgalom, az persze jóindulattal is gyérnek mondható. Ez 
nem jó a kiállítóknak, gondolom, viszont jó nekem, legalább nyu-
godtan nézelődhetem. Mármost a nyílászárók, bojlerek, építő-
anyagok, bőrgarnitúrák, klímák és kandallók bősége - az alkal-
mazotti lét hátrányaiból következően - cseppet sem érint meg, 
de a spéci fürdőszobaszőnyeg, a konyhai kisgép, a meszes csigo-
lyák doktora vagy a biopárna - kifejezetten fölizgat. De csak meg-
állok, nézek, nem kérdezek. Végtére a hónap vége messze van! 
Csakhogy a kereskedők lecsapnak rám. Bül-bül szavú mesterei a 
szakmájuknak, mézes mondataik ottragasztanak a dekoratív 
standnál, a hőségben fagylaltot gyártanak öt másodperc alatt, 
olyan finom, hogy elhiszem: ha az enyém a gépezet, egész nyáron 
képes leszek kápráztatni a családot. 

Száz pergő szónak is egy a vége, ami cash-ben nálam volt, mind 
otthagytam, plusz rendeltem, mint egy krőzus. Jó vásárt csinál-
tak. Mivelünk meg, a hónap végén - majd csak lesz valami. 

Veszélyek, felsőfokon 
A Magyar Rektori Konferencia 
szerint a kormány által bejelen-
tett elvonások veszélyeztetik az 
egyetemek és főiskolák zavarta-
lan működését. A kormányzati 
takarékossági intézkedések a fel-

sőoktatási intézmények támoga-
tási előirányzatát 3,371 milliárd 
forinttal érintik. Az elvonás az 
egyébként is szűkös dologi és mű-
ködési kiadásokat terheli, mint-
egy 25-30 százalékkal csökkenti. 

Harmadszor is döntött a Legfelsőbb Bíróság 

Kifizetik a pótlékot 
a kismamáknak 
A Legfelsőbb Bíróság tegnapi 
döntése nyomán előrelátható-
lag mintegy hárommilliárd fo-
rintot kell kifizetni visszame-
nőlegesen a k ismamáknak 
Csongrád megyében. A Magyar 
Államldncstár vezetői ma tá-
jékoztatják a területi igazgató-
itat arról, milyen eljárást kell 
követniük a kifizetésekkor. 

A Legfelsőbb Bíróság |LB) szer-
dán úgy határozott, hogy jár az 
elmaradt jövedelempótlék azok-
nak a kismamáknak, akik koráb-
ban gyest kaptak. Az LB múlt hé-
ten már hatályon kívül helyezett 
két kismama jövedelempótléká-
ról hozott államháztartási hiva-
tali határozatot. Tegnap a har-
madik kismama esetében is 
ugyanez történt. Emlékezetes, 
hogy az államháztartási hivatal 
áprilisban elutasította a kérel-
mező kismamák jövedelempót-
lék iránti beadványát. A július 
2-i LB-határozattól függött, hogy 
kifizetik-e az 1998 és 2002 kö-
zött gyesen lévő kismamáknak a 
gyermekenkénti havi 6700 forin-
tos jövedelempótló támogatást. 
Ha ugyanis más döntésre jutott 
volna a Legfelsőbb Bíróság, mint 
múlt héten, akkor jogegységi ha-
tározatot kellett volna hoznia a 
legfőbb bírói fórumnak. Lapin-

formációk szerint az LB határo-
zata nyomán több mint félmillió 
kismama lehet jogosult a fejen-
ként mintegy 200 ezer forintos 
jövedelempótlékra. 

Korábban beszámoltunk ar-
ról, hogy Csongrád megyében 
mintegy 15 ezer kérvényt re-
gisztrálták. A számítások sze-
rint csak a megyében élő volt 
k i smamáknak mintegy három-
milliárd forintot kell visszame-
nőlegesen kifizetnie az állam-
nak, egészen pontosan a Ma-
gyar Államkincstár Csongrád 
Megyei Területi Igazgatóságá-
nak (július elseje óta így hívják 
a megyei területi államháztar-
tási hivatalt - a szerk.). Siket 
Judit, a területi igazgatóság ve-
zetője tegnap lapunknak el-
mondta: mivel a Magyar Ál-
lamkincstár vezetői csütörtö-
kön adnak tájékoztatást arról, 
milyen eljárást kell követniük 
a területi igazgatóságoknak a 
kifizetésekkor, így egyelőre 
nem tud részletekről beszá-
molni. Csehák Judit, az egész-
ségügyi tárca vezetője koráb-
ban azt mondta, az érintettek-
nek nem kell jelentkezniük a 
hivatalokban, automat ikusan 
megkapják az elmaradt jövede-
lempótlékot. 

s z . c . s z . 

Embercsempészek segítségével érkeztek Ásotthalomra 

Ötvenegy határsértőt fogtak el 
Ötvenegy menekültet tartóztattak fel a ha-
tárőrök tegnap hajnalban Ásotthalom köze-
lében. A negyvennégy afgánt, négy iránit, 
két etiópot és egy szudánit előbb Kisltunha-
lasra, majd Szegedre szállították, tegnap es-
te már Békéscsabán szállásolták el őket. Ez 
volt az év legnagyobb csoportos elfogása. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A mórahalmi határőrök tegnap hajnalban 51 
menekültet fogtak el Ásotthalom közelében, a 
szerb-montenegrói határnál. A járőr infrahő-
kamerával látta meg a csoportot, és azonnal 

értesítette a parancsnokságot. A határőrök 
negyvennégy afgán, négy báni, két etióp és egy 
szudáni állampolgárt kísértek a mórahalmi 
ldrendeltségre. A határsértők között öt gyer-
mek is volt. Közülük a legkisebb még pólyás, 
de a legidősebb sem múlt még el hateszten-
dős. 

A csoportot előbb a Kiskunhalasi Határőr 
Igazgatóságra szállították, ahol kihallgatták 
őket. Egyiküknél sem volt semmiféle ok-
mány, azt pedig nem árulták el, hogy melyik 
európai országba kívánnak eljutni. Annyi 
azonban kiderült, hogy embercsempészek se-
gítségével jutottak el Magyarországra, de a 

csempészek már nem lépték át a határt. Késő 
délután a menekülteket továbbszállították 
Szegedre, a Belügyminisztérium Bevándorlá-
si és Állampolgársági Hivatalába, ahol tol-
mács segítségével újból kihallgatták őket, 
adataikat rögzitették. A határsértők mene-
kültstátusért folyamodtak a hatósághoz. 

A Londoni körúti hivatal egyébként nem az 
utolsó magyarországi állomása volt a cso-
portnak. Négy-öt napra szóló tartózkodási 
engedélyt, valamint egy-egy ingyenes vasút-
jegyet kaptak. Este vonattal Békéscsabára 
utaztak, ahol a menekülttáborban szállásol-
ták el őket. 

A Démász és a Dégáz sikeresnek ítéli a vállalkozást 

Közös a számlaleolvasás 
Két nagy szolgáltató cég, a Dé-
mász Rt. és a Dégáz Rt. tegnap a 
két hónapja bevezetett közös 
óraleolvasás tapasztalatairól 
tartot t sajtótájékoztatót a Sze-
ged Expón. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A helyi gázszolgáltató, a Dégáz 
Rt. és a villamosenergia-szolgál-
tató Démász Rt. május elsejétől 
egy közösen létrehozott társaság 
segítségével olvassa le ügyfelei 
mérőóráit. A Dél-alföldi Leolva-
só Szolgáltató Kft.-t a múlt évben 
4 millió forint törzstőkével alakí-

tották meg, 65 százalékos Dé-
mász, 35 százalékos Dégáz tulaj-
doni aránnyal. 

- Az elmúlt két hónap tapasz-
talatai összességében pozitívak -
jelentette ki Kecse Nagy Sándor, 
a 750 ezer ügyfelet ellátó Dé-
mász Rt. kommunikációs osz-
tályvezetője, aki még azt is el-
mondta: a leolvasással kapcsola-
tos szolgáltatás összevonásával a 
két társaság költségeinek csök-
kentése volt az elsődleges cél. 

Tajti Péter, a Dégáz Rt. hálóza-
ti igazgatója úgy vélekedett, a kö-
zös leolvasás, amely a 400 ezer 
gázfogyasztójukat érintheti, az 

eddigi tapasztalatok szerint az 
ügyfeleknek kedvező, hiszen a 
gáz- és a villanyóra állásának fel-
jegyzését egyszerre végzik, a két 
szolgáltató számára pedig ez a 
leghatékonyabb módszernek bi-
zonyult. A hálózati igazgató sze-
rint a szolgáltatók versenye so-
rán mindenképpen a fogyasztó-
nak kell nyernie. A két társaság 
jelenleg havonta mintegy 300 
ezer ügyfélnél végez közös órale-
olvasást, s a fogyasztóik igényei 
szerint ez a szám tovább növe-
kedhet. A jövőben sor kerülhet a 
közös tevékenység további bőví-
tésére is - hangzott el. 

Pénztári 
r / • / 

I U Z I O 
Kétszereplőssé szűkült a magyar 
lakástakarék-pénztári piac, miu-
tán a Gazdasági Versenyhivatal 
jóváhagyását követően hivatalo-
san is fuzionált a Fundamenta és 
a Lakáskassza. Az egyesült szako-
sított hitelintézet szerdai közle-
ménye szerint az új lakás-taka-
rékpénztár neve Fundamenta-La-
káskassza Rt. A 2 milliárd forin-
tos alaptőkéjű pénztár átveszi a 
két előd teljes szerződéses állo-
mányát és kötelezettségeit. A tár-
saság igazgatóságának elnöke 
Walter Stahl, a Fundamenta ko-
rábbi vezetője, vezérigazgatója pe-
dig Gergely Károly, a Lakáskasz-
sza-Wüstenrot Rt. irányitója lett. 

www.poischeszeyed.hu 

Tegyen próbautat a július 5 -én kezdődő 
Transporter Napokon! 
Az új Transporter. Vagy semmi. 

Porsche Szeged 
6724 Szeged. Sárosi ». 11. 
Pel: 62/549 400 Fax: 62/549-401 
E-maii: posta@porscheszeged.hu 

Mostonjórmövek 

http://www.poischeszeyed.hu
mailto:posta@porscheszeged.hu

