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A Pick értéke csak nő az átalakulással. 

NÉVJEGY 
LEISZTINGER TAMÁS 
Született: 1968 
Tanulmányok: ELTE TTK, fizikus 
1996-: Arago Befektetési Holding Rt. vezérigazgatója 
2001-: Pick Szeged Rt. igazgatóságának elnöke 
1998-: Magyar Sakkszövetség elnöke 
Hobbija: sakk, fallabda 

A Magyar Hírlap felmérése szerint a negyedik leggazdagabb ma-
gyar. Becsült vagyona: 30 milliárd. 

tisztséget a mindenkori polgár-
mesternek, azaz jelen helyzetben 
Botka Lászlónak. 

- Rendkívül nagy távolságot 
tart a médiával szemben, ezút-
tal is kérte, hogy a fotója ne je-
lenjen meg. Miért ez a „rideg-
tartás"! 

- Nem tudom, ez valószínű-
leg alapösztön nálam. A ma-
gánéletem magánügy, a fotóm-
mal meg minek riogassam az 
olvasókat... Nem is tudom, 
hogy szeretnék-e változtatni 
ezen a kapcsolaton. Néha már 
úgy érzem, megbarátkoztam az 

Fotó: Gyenes Kálmán 

engem körülvevő negatív kép-
pel, úgyhogy maradjon is ez 
csak így. 

- Ön nem csupán a legna-
gyobb szegedi vállalat első em-
bere, hanem a Magyar Sakkszö-
vetség elnökeként is dolgozik. 
Az egyre húzódó világbajnoki 
döntő egyik résztvevője pedig a 
szegedi Lékó Péter... 

- Ne folytassa! Örömmel je-
lenthetem be, hogy a Pick Sze-
ged, a Raiffeisen Bank és a ma-
gyar állam összefogásával kan-
didáltunk a világbajnokság 
megrendezésére. Most már 
csak a sakkozókon és mene-
dzsereiken múlik, hogy még eb-
ben az évben Budapesten meg-
rendezik-e a világbajnoki finá-
lét. 

SZETEY ANDRÁS 

Leisztinger Tamás: Újabb munkahelyek létesülnek a megyeszékhelyen 

A Picknek Szegeden van a jövője 
Folytatás az 1. oldalról 

Lottóvágy 
BÁTYI ZOLTÁN 

Én bizony nem várok tovább. Még ezen a héten, egészen ponto-
san 2003. szeptember 27-én, szombaton, néhány perccel este fél 
nyolc előtt megnyerem minden idők legnagyobb magyarországi 
lottónyereményét. Ülök a fotelban, egyik kezem villát forgat, 
mert hogy a vacsora még ily jeles esemény idején sem maradhat 
el, a másikkal meg rajzolgatom a karikákat a számok köré. S mi-
kor kiderül (mert hogy kiderül, arra akár mérget is vennék, ha 
lenne miből), hogy sikerült mind az öt kihúzott számot eltalál-
nom, békésen hátradőlök, s csak annyit mondok a családnak -
nincs mit tenni, gazdagok lettünk. 

Ugyan hányan tervezzük meg ebben az országban azt a pilla-
natot, amikor Fortuna asszonyság az ölünkbe pottyantja azt a 
több mint hárommilliárdot, amit az ötöslottó kínál a legszeren-
csésebb magyarnak? Gyanítom, van közöttünk olyan, aki már 
azt is eldöntötte, nyereménye egy részéből vasbetonnal erősített 
bunkert épít, így védve magát sok pénzre áhítozó martalóc elől. 
Más azt a balgaságot forgatja fejében, hogy ő meg tudja őrizni a 
titkot, s még sanda tekintetű szomszédjának sem tűnik fel, hogy 
a parkolóban Rolls-Royce áll a madzaggal megerősített Trabant 
helyén. 

Az alakoskodók (vagy nevezzem őket a leginkább rettegők-
nek?) afféle hazugsággal bástyázzák körbe magukat, miszerint 
nekik nem is kéne ennyi pénz, mert csak gonddal jár. Az előrelá-
tóbbak, pedig már azt is kinézték maguknak, a világ mely fertá-
lyán szerződtetik majd a nap melegét ellegyező hastáncos nőket 
hintaszékük mellé. 

Ja, kérem, nyereményügyben is elmondható: nincs két egyfor-
ma ember. S ezt a tengernyi tervet, ötletet csupán egy köti cso-
korba - az elszánt hit, amivel a lottózókat rohamozzuk. Nincs 
az a visszér, ami elrettenthetne a rohanástól, nincs olyan üres 
bugyelláris, amiben ne találnánk legalább egy szelvényre való 
csörgő forintot. így aztán az előbb említett 2003. szeptember 
27-én (s mint mondám: néhány perccel este fél 8 előtt) Európa 
Magyarország nevű államában uszkve tízmilhónyi kipirult arcú 
vidám hölgy és urat láthat majd az, aki betér hozzánk, látogató-
ba. 

Hogy aztán milyen képet is vágunk, ha a majdnem fél 8-ból 
pontosan fél nyolc lesz ? Nos, erről inkább egyelőre ne beszéljünk. 
Mert nagy baj az, ha véletlenül mégsem én (te, ő, mi, ti, ők...) 
nyerem, nyerjük azt a 3 milliárdot, meg a hozzá csapott, százmil-
lió forintnál alig több aprót. De a lelket ezerszer jobban megviseli, 
ha a lottóhúzás előtt mégiscsak elveszítjük a nagy nyereménybe 
vetett hitünket, s még annak se nézünk utána, mennyibe is ke-
rülnek mostanság a luxusvillák. Erről jut eszembe - nem tudja 
valaki, hol is árulnak mifelénk panel alá szerelhető kacsalábat ? 

- Nemrégiben vezérigazga-
tó-váltást hajtottak végre a vál-
lalatnál. Miért kellett távoznia 
a Picket tizenhárom éven át irá-
nyító Bihari Vilmosnak1 

- Azért én nem tizenhárom, 
hanem csak három évet dolgoz-
tam Bihari úrral. És olyan szak-
emberre volt szükségünk, aki az 
általunk megálmodott modellt 
tökéletesen le tudja fordítani a 
termelés szintjére. Ehhez erős el-
ső embert kellett találnunk. De 
fogalmazhatok úgy is: a nagy-
mértékű átszervezés tette szük-
ségessé a váltást. Áz új vezérigaz-
gatót, Kovács Lászlót a piacon az 
egyik legjobb szakembernek tart-
ják, a reputációja és a hite miatt 
került a vállalat élére. 

- Meg tudná határozni, hogy 
mennyit ér ma a Pick Rt. ? 

- Sokféle modell alapján álla-
pítják meg a vállalatok értékét. 
Ami biztos: tizenhét milliárdnyi 
a cégben a saját tőke, mely nem 
tartalmazza sem a Pick, sem a 
Herz márkanevet. Mostanában, 
a Herz megvásárlása óta, a Pick 
életében a legnagyobb átalakulás 
zajlik. A változások utolsó har-
madában vagyunk, és remélem a 
munka végeztével a cég értéke 
meghaladja a harminc milliár-
dot. 

- Miként viszonyul az Arago a 
politikához ? Elvégre Bartha 
László, Szeged előző, fideszes 
polgármestere jelenleg is tagja 
a Pick felügyelőbizottságának. 

- Magyarországon egy nagyvál-
lalat nem engedheti meg magá-
nak a politizálást. A felügyelőbi-
zottság elnöki posztját mi nem 
személynek, hanem Szegednek 
szánjuk. Ha ezt a rendszert a vá-
ros elfogadja, akkor az átszerve-
zések befejeztével felajánljuk a 

Bartha helyett Baláspirí vezeti a polgári frakciót 

Vita a tiszteletdíjakról 
A szegedi dóm felújításához kér segítséget az egyházközség 

Politikusok látogattak 
a belvárosi a plébániára 

Gyulay Endre kifejtette, hogy a korábbinál nehezebb helyzetben vannak az egyházak. Fotó: Karnok Csaba 

Egy hete sötétben maradtak a hívek és a miséző plébános a szegedi 
dómban. A hibát a székesegyház még a harmincas években épült 
teljesen elavult elektromos hálózata okozta. A plébános, most 
először, politikusokhoz fordult, a megye országgyűlési képvi-
selőitől kért segítséget. 

Elkülönítette a megyei közgyű-
lés a szentesi élelmiszer-bizton-
sági központ létrehozására 
szánt 33 millió forintot. A teg-
napi ülésen kiderült: mégis 
csatlakozhat a megyei önkor-
mányzat az M5-ös Autópálya 
Alapítványhoz. 

Nógrádi Zoltán országgyűlési és 
megyei önkormányzati képviselő, 
a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 
megyei elnöke tegnap a megyei 
közgyűlésen napirend előtt beje-
lentette: a polgári frakciót ezentúl 
nem Bartha László, hanem Balás-
pirí Csaba vezeti. Nógrádi Zoltán 
lapunk kérdésére azt válaszolta, ez 
belső ügy, s nem kíván róla bőveb-
ben nyilatkozni. Bartha László azt 
mondta, a frakció reggel, a köz-
gyűlés kezdete előtt tudomásul 
vette, hogy ő mentelmi ügye miatt 
lemond posztjáról, mert „nem 
akarja kitenni a képviselőcsopor-
tot nemtelen támadásoknak". 

A közgyűlés munkája egyhan-
gú határozattal kezdődött: Vass 
Józsefnének, az óföldeáki otthon 
vezetőjének ítélték oda a Csong-
rád Megye Szociális Ellátásáért 
Díjat, amelyet november 12-én 
ad át a díjazottnak Frank József 
elnök. Ismét a megyei levéltár 
igazgatójává választották - egy-
hangú döntéssel - Blazovich 
László professzort. 

Negyvenhárom esztendeje fog-
lalkozik idegenvezetéssel a mis-
kolci Farkas Gyula. A nyugdíjas 
orosz-földrajz szakos tanár a 
hetvenes években járt először 
Ópusztaszeren, amikor még épp 
csak elkezdődött az építkezés. 
Am a Feszty-körképet sokkal ko-
rábban, 1941-ben látta, ezért 
örült annak, hogy a hányatott 

Jóízűt vitáztak a képviselők az 
elnök, az alelnökök és a képvise-
lők tiszteletdíjáról. Baláspiri Csa-
ba bejelentette: mivel a törvény 
nem teszi kötelezővé, csak meg-
engedi, hogy a tiszteletdíjakat jú-
liusig visszamenőleg, s már az 
idén megemeljék, a polgári oldal 
szerint csak januárban legyen 
emelés. Az MSZP-SZDSZ-frak-
ció vezetője, Simicz Józsefviszont 
úgy vélte, már korábban meg kel-
lett volna születnie annak a tör-
vénynek, amely értékén kezeli, 
megfelelően díjazza a polgármes-
terek, s a megyei elnökök munká-
ját. így, ha a többletbevételek ré-
vén most mód nyílt rá, javasolja: 
éljenek a lehetőséggel. 

A polgári oldal fönntartotta vé-
leményét, így többségi szavazás-
sal, s végül csak második nekifu-
tásra sikerült eldönteni, hogy az 
elnök tiszteletdíja 525 ezer forint 
lesz, az alelnököké 498 ezer 750, 
a képviselőké 73 ezer 500 forint. 
Hosszú vita után céltartalékként 
különítette el a megyei közgyűlés 
azt á 33 millió forintot, amelyet 
a Szentesre tervezett élelmi-
szer-biztonsági és innovációs 
központ létrehozására szánt. Ér-
dekes fordulatot vett az M5-ös 
Autópálya Alapítvány támogatá-
sának ügye. Nógrádi Zoltán az 
ülésen arra hívta föl a figyelmet, 
hogy az előterjesztésben olvasha-

sorsú alkotást a szakszerű resta-
urálás után ismét láthatja a kö-
zönség. Farkas Gyulát a minap 
abból az alkalomból köszöntötte 
Nagy László igazgató, hogy 1995 
óta a századik csoportot hozta el 
az Opusztaszeri Nemzeti Törté-
neti Emlékparkba. 

A szabadúszó idegenvezető 
az elmúlt nyolc év alatt közvet-

tó indoklással ellentétben - s itt 
idézte a törvény magyarázatát -
igenis van lehetőség arra, hogy a 
megyei önkormányzat csatlakoz-
zon magánalapítványhoz. 

A csatlakozást ezután meg is 
szavazták a képviselők, azt is, 
hogy 250 ezer forinttal járulnak 
hozzá az alapítvány működésé-
hez. Nagy Sándor, Kistelek polgár-
mestere, aki a csatlakozást java-
solta, azt mondta, sajnálja, hogy 
javaslatával kapcsolatban a főjegy-
ző úr helytelenül értelmezte a jog-
szabályokat, és egy egyébként 
nem jogvégzett képviselő utánajá-
rásán múlt az ügy pozitív kimene-
tele. Kérte, a történtekből Huber 
Bertaián vonja le a következteté-
seket. Szintén a polgári oldal tette 
szóvá, hogy a kórházak kapacitás-
lekötési pályázatairól szóló előter-
jesztés kommentárjában az áll, a 
szentesi kórház épületén belül 
mozgásszervi rehabilitációs rész-
leget terveznek indítani, holott ezt 
a profilt korábban a Csongrádról 
elköltöztetett belosztály épületé-
nek szánták. Szűcs Lajos úgy vél-
te, nincs akadálya annak, hogy 
Szentesen is, Csongrádon is in-
duljon ilyen részleg, „hiszen nem 
vagyunk már a KGST-ben", Vm-
cze László országgyűlési és megyei 
önkormányzati képviselő azon-
ban nem osztotta ezt a véleményt. 

B. A. 

lenül körülbelül hatezer em-
bert kísért, áttételesen pedig 
több mint tízezer embert is-
mertetett meg az emlékpark 
értékeivel. Miskolcon rendsze-
resen tartott dia- és videofil-
mes előadásokat Opusztaszer-
ről, és azt vallja, ezt a parkot 
minden magyarnak látnia kell, 
életében legalább egyszer. 

Csongrád megye országgyűlési 
képviselőit fogadták tegnap a bel-
városi plébánián. Először Gyulay 
Endre megyés püspök köszöntöt-
te őket, majd Kondé Lajos plébá-
nos számítógépes prezentációt 
tartott a megjelent honatyáknak. 
Kiemelte: hetvenöt éve a fogadal-
mi templom összefogásból szüle-
tett. Jövőre kezdődik a nagy víz 
125. évfordulójának megünnep-
lésével az a sorozat, melyet az 
egyházmegye fennállásának 975. 
évfordulója, és a dóm felszentelé-
sének 75. évfordulója követ 
2005-ig. „Nyitott templom -
nyitott szív" jelmondatuk értel-
mében keresik a kapcsolatot 
most első alkalommal a politiku-
sokkal, hogy együtt tegyenek a 
székesegyház felújításáért. A tető 

ugyanis több helyen beázik, po-
tyognak a téglák, hullanak a mo-
zaikok a város jelképének számí-
tó templom falaiból. 

A képviselők ötleteiket sorol-
ták, hogyan segíthetnének. Nóg-
rádi Zoltán mórhalmi polgár-
mester szerint a térségben élők 
szívesen adnának értékeikből. 
Vmcze László csongrádi honatya 
szerint annyit kaptak az egyház-
megye települései eddig, hogy 
most a másik irányba is megin-
dulhatna a segítség. Vincze sze-
rint minden adományozó nevét 
meg kellene örökíteni a dómban. 

Botka László szegedi polgár-
mester elmondta: a szabadtéri 
játékok programját az egyházi 
évfordulókra figyelemmel lehet 
összeállítani 2005-ben, jövőre 

pedig az árvíz utáni újjáépítés je-
gyében zajló évadhoz illeszked-
nek az egyházközség tervei. Az 
idén 15 millió forintot adott a 
város orgonafelújításra, Botka 
hasonló összeget tudott ígérni 
évente. Emellett támogató cége-
ket keresnek, és a parlamentben 
is lobbizni fog az ügy érdekében. 
Gyulay püspök itt megjegyezte, 
hogy a költségvetés jóval keve-
sebbet szán az egyházaknak je-
lenleg, mint a korábban. 

Kozma József alpolgármester 
szerint a dóm és a Dóm tér nem 
viszonyulhat idegenül egymás-
hoz, a programokat összhang-
ban, közösen kell megvalósítani. 
Rákos Tibor képviselő fölvetette: 
indítsanak reklámkampányt, 
hogy az adó 1 százalékát a dóm 
alapítványa javára utalják át az 
emberek. A jelenlévők megálla-
podtak abban: a pártpolitikától 
független együttműködést foly-
tatni kell a közös értékekért. 

M. B. I. 

Hatezer emberrel Ópusztaszeren 


