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Kabátot is hitelre veszünk 
Az áruhitel hiteldíjmutatója 30 
százalék körüli, de t z nem tán-
torítja el a vásárlási rohamra 
indulókat. Érdemes azonban 
kölcsön-ügyekben is alaposan 
tájékozódni, mert széles a kí-
nálat. 

November elején kezdődött az 
áruhitelezési „boom", a vezető 
pénzintézetek olykor egy nap 
alatt több szerződést kötnek, 
mint korábban egy hónap alatt. 
Természetesen a hitelkár-
tya-szerződéseket most nem em-
lítjük, e plasztikkártyák ugyanis 
egyre népszerűbbek, még egysze-
rűbbé és kellemesebbé teszik az 
eladósodást. 

A pénzintézetek joggal re-
ménykednek abban, hogy kará-
csony előtt országosan akár 15 
milliárd forint hitelt is felvesz-
nek majd az ajándékvásárlók. 
Ennek azért nagy az esélye, mi-
vel az áruhitelek a jegybanki 
alapkamat 3 százalékos meg-
emelése ellenére sem drágulnak 
az év végéig. Más kérdés, hogy 
ezek a kölcsönök így is sokba ke-
rülnek, a kamat mellett az összes 
többi költséget is tartalmazó tel-
jes hiteldíjmutató (THM) 30 
százaléknál kezdődik. 

A Skála Divatáruházban Szabó 
Józsefné vevőszolgálatos azt 
mondta el lapunknak, hogy még 
a kis háztartási gépekre - a na-
gyobb méretűek már egy ideje 
nem kaphatók a volt Centrum-
ban - , valamint ruhaneműre is 

Új műszaki cikk nélkül nem is ünnep a karácsony. Fotó: Miskolczi Róbert 

áruvásárlási hitelt vesznek fel az 
emberek. A legkelendőbbek a 
mikrosütők, a vasalók és a bőr-
kabátok. A divatáruházban a leg-
népszerűbb a Cetelem 150 ezer 
forintos hitellevele. Ezt 6 száza-
lékkal kedvezőbb kamattal azok 
vehetik igénybe, akik már koráb-
ban vettek fel kölcsönt a pénzin-
tézettől, s a részleteket megbíz-
hatóan fizették vissza. 

A Media Marktban Sánta 
Károly igazgató szerint az elmúlt 
évhez képest magasabb hitelfor-
galmat bonyolítanak le. Ez töb-
bek között annak köszönhető, 
hogy már két hitelintézet konku-

rál egymással, a Budapest és a 
Cetelem Bank, a kínálatban pe-
dig halasztott idejű törlesztő-
részlettel igénybe vehető hitel is 
található. A pénz visszafizetését 
csak három hónap múlva kell el-
kezdeni, aki pedig ez idő alatt 
rendezi a számlát, akár nullaszá-
zalékos THM-mel is megúszhat-
ja vásárlását. A hitelminősítések 
is egyszerűbbek, mint korábban, 
a pénzintézetek már nem kérnek 
munkahelyi igazolást és vezeté-
kes telefonszámlát, elég egy fo-
lyószámla-kivonatot bemutatni. 

A pénzintézetek mellesleg egy-
öntetűen úgy határoztak, hogy 

az év végéig már nem emelnek 
kamatot. Bankként ugyan ezt 
kellene tenniük, ám „kereskedő-
ként" tartják magukat az akciók-
ban megígért 30 százalék alatti 
hiteldíjmutatókhoz - nyilatkoz-
ta a sajtóban több bank vezetője. 
Sok ügyfél kap személyre szabott 
ajánlatot. De hogy a kamatszint 
jövőre is változatlan marad-e, ar-
ra nem teszik le a nagyesküt a 
bankok. Nem kizárt az emelés, 
hiszen a piaci kamatok növeke-
dése miatt szűkült a kamatrés, a 
korábbinál kevesebbet hoz a 
konyhára egy hitel. 

FEKETE KLÁRA 

Bármikor lángra kaphat a templom elavult elektromos hálózata 

Sötétség a dómban, áldozáskor 
Folytatás az 1. oldalról 

Egy cég, amely már több más hatalmas 
templomot is gyönyörűen kivilágított,, 
most megnézi, hogyan tudná fénnyel 
megszépíteni a dómot - tájékoztatott 
Kondé Lajos. 

A Szeged jelképének számító székesegy-
házban utoljára 1962-ben újították föl az 
elektromos berendezéseket. Hasonló korú 
az épület villámvédelme, amelynek földe-
lései elrozsdásodtak, ezért ezt is föl kelle-
ne újítani. A dóm villanyszerelője emiatt 
kénytelen védeni magát: felelősséget csak 
azért vállal, amit ő javított ki. Az azonban 
mindenütt a régi rendszerhez kapcsoló-
dik. 

Kondé Lajos egyelőre megbecsülni sem 
tudja, mennyibe kerülne a templom elektro-

mos rendszerének felújítása. Jelenleg a beázó 
tetőt javítják ki, és az önkormányzat támoga-
tásával sikerült elkezdeni a hatalmas és telje-
sen elavult orgona gyengeáramú vezérlési 
rendszerének újjáépítését, valamint az elöre-
gedett szelepek újrabőrözését is. Közben még 
az óriási belső tér több évtizede beszerelt 
hangosítását is korszerűsítik. Mindezek mel-
lett az egyházmegye, a plébánia, a város nem 
tud már többet áldozni templomára. 

A plébános azt reméli, mivel hármas évfor-
dulóra készülnek - az egyházmegye, a dóm és 
a nagy árvíz jubileumát kapcsolja össze a plé-
bánia égy rendezvénysorozattá - , találnak 
majd olyan támogatókat, akik segítenek. 
Nem egy ember vagy egy cég adománya, ha-
nem az összefogás jelentené a megoldást -
véli Kondé Lajos. 

MOLNÁR BALÁZS Kondé atya villanyt szerel. Fotó: Miskolczi Róbert 

Mol-stop az eladásra 
A Mol Rt. bizonytalan ideig el 
halasztotta 4 százaléknyi saját 
részvénycsomagjának eladását, 
mert a jelenlegi bizonytalan 
helyzetben nem akarták áron 
alul eladni részvényeiket. A cég 
kommunikációs igazgatója ked-
den Ferencz I. Szabolcs elmond-
ta: a Mol saját maga döntött ar-
ról, hogy a jelenlegi bizonytalan 

piaci he lyze tben n e m ér tékes í t i 
részvényeit. Hozzátette: novem-
ber végén még logikus lépésnek 
tűnt, hogy az állami részvény-
csomaggal egy időben adják el 
részvényeiket. A Mol részéről to-
vábbra is fenntartják, hogy nin-
csen szükségük a 4 százalékos 
saját részvénycsomagra, de sor-
sáról csak később döntenek. 

Feketelista 
SZETEY ANDRAS 

Igazából nem értem a makói kereszt ügyét. Olvasom, hogy az 
egyik egyesületnek (tényleg mindegy, melyik politikai oldalon ál-
lónak) a feketelistáját Makó vezeti. Merthogy nem engedélyezték 
a kereszt felállítását. 

Utánanéztem a történetnek, és rájöttem, vagy nekem nincs fo-
galmam a demokráciáról, vagy másoknak. Történt ugyanis, hogy 
egyesek kitalálták (mindegy, kicsodák és mindegy, miért): állít-
sunk tekintélyes méretű, ötméteres keresztet Makó központjá-
ban. Eddig rendben van. 

Az ötlet bekerült a város képviselő-testülete elé. Azon grémium 
elé, melyet Makó polgárai választottak maguknak - szabad aka-
ratukból. Még mindig rendben. A testület leszavazta a megjelölt 
helyen, a megjelölt méretű kereszt felállítását. (Rendben, ők tud-
ják.) 

A gond számomra eztán kezdődik. Értelmezésem szerint e dön-
tést követően sok mindent tehet az ember a demokráciában. El-
mondhatja mindennek azokat, akik leszavazták az ötletet. Politi-
kai ármánykodást sejthet a voksolás ürügyén. Újabb átgondolás-
ra javasolhatja a témát. Lemondhat a mandátumáról. Sajtótájé-
koztatón szidhatja a polgármestert, vagy bejelentett tüntetésre 
hívhatja a keresztállító pártiakat. 

Egyetlen valamit nem tehet. Nem állíthatja fel a keresztet oda 
és úgy, ahogy eredetileg tervezte. 

Makón mégis felállították, a megyés püspök pedig jelezte, meg-
áldja a szent jelképet. Nálam ez már nagyon nincs rendben. 

A makói polgármester (szemben több más, városi kollégájával) 
még ekkor is nyelt egyet, nyilván jó nagyot. És azt mondta: nem 
bontatja el az engedély nélkül felállított, ötméteres keresztet. Ó 
tudja, idősebb és tapasztaltabb nálam, ráadásul politikus, és a to-
lerancia végtére is valóban nagy erény. 

De hogy ezek után miért kerül Makó bárki feketelistájának az 
élére ?Ezt már végképp nem értem. 

Sertéstartók gondjairól Makón 

A nyári vá 
visszatérhet 

• •• / / vore 

Továbbra is súlyos helyzet-
ben van a magyar sertésága-
zat - mondta el a Pick Rt. 
képviseletében Forró Sándor 
értékesítési osztályvezető 
Makón, a mezőgazdasági téli 
esték legutóbbi termelői fó-

A térség domináns felvásárló-
ja, a Pick Rt. jövőre ugyanany-
nyi disznóra köt szerződést, 
mint idén: négyszázötvenezer 
darabra - mondta el a makói 
gazdafórumon Forró Sándor. 
Ez tíz-tizenkét ezer gazdának 
jelent értékesítési lehetőséget. 
A cég a nagy súlyú szalámiser-
tésekért kétszáznegyvenöt fo-
rintos minimálárát garantál, 
ami néhány hónappal ezelőtt 
még szűkmarkú ajánlatnak 
tűnt, mostanra viszont már az 
érintettek is reálisnak tartják. 
Az elmúlt két hónapban 
ugyanis folytatódott a sertés-
hús árának drasztikus csökke-
nése, miközben a takarmány-
árak szinte az égig szöktek. 
Forró Sándor szerint - bár túl-
súlyos sertések már sehol az 
országban nincsenek az ólak-
ban - az ágazat továbbra is 
mély válságban van, amit a 

szűnni nem akaró gazdatünte-
tések jeleznek. 

Arról, hogy a nyári sertéstúl-
termelési válsághoz hasonló 
helyzet kialakulhat-e újra Ma-
gyarországon jövőre, Forró 
Sándor nem vállalkozott jós-
lásra. Mint fogalmazott: a világ 
teljes sertéshús-termelésének 
hazánk mindössze fél százalé-
kát adja, ezért nincs komoly 
befolyásunk a nemzetközi kí-
nálat-kereslet alakulására. Az 
is tény, hogy miközben a ser-
téshús iránti fogyasztói érdek-
lődés folyamatosan csökken, 
évről évre többen foglalkoznak 
hizlalással - ez a növekedés 
globálisan két százalék, de Bra-
zília például nyolc-tíz száza-
lékkal is növelte az állatok lét-
számát egy év alatt. Ami ben-
nünket ebből a szempontból a 
leginkább érdekel, az az Euró-
pai Unió. Kérdés, mennyire 
nyílik meg előttünk a közös pi-
ac, illetve mennyire árasztja el 
a nyugat-európai húsipar saját 
termékeivel Magyarországot 
jövőre, a csatlakozás évében. 
I^zzel kapcsolatban a szakem-
berek egyelőre találgatni sem 
mernek. 

SZABÓ IMRE 

Pilótaképzést javasolt az állástalan magyartanárnőnek a munkaügyi központ 

Tanárból a levegő ura lehetne 
Folytatás az 1. oldalról 

Közben a folyosón azt súgták fiatal dolgozók, 
hogy bátran kérjek százezer forint körüli fize-
tést, és gondoljak arra, hogy akivel beszélge-
tek, annak másfél millió forint a havi jöve-
delme. Mindeközben nekem ez az ember a 
minimálbért ajánlotta - teszi hozzá elkesere-
detten. Máshol csak számlára akartak fizet-
ni. 

- Ezek többnyire különböző asszisztensi, 
ügyintézői álláshelyek voltak, de ott böl-
csész nem kell, mert sokan jelentkeznek 
gazdasági főiskolai diplomával. Semmibe 
se vettek, hiszen annyi pályakezdő diplo-
mást találhatnak, amennyit csak akarnak, 
és megalázóan alacsony fizetéseket is kí-
nálhatnak, vagy ocsmány munkát. Egyik 
ismerősömet irodai munkára vette föl egy 
közepes méretű nemzetközi cég, aztán 

egyszer csak egy raktárban pakolt dobozo-
kat, természetesen egyetemi végzettség-
gel. 

Márta törékeny, szőke, álmodozó pil-
lantású, érzékeny lány. Imádja a színhá-
zat, a művészeteket. Mindig előírásos, 
elegáns sminkkel, frizurával lép ki a la-
kásajtón. Reggel fölkel, elmegy uszodába, 
aztán sétál a városban. Egy internetkávé-
zóban megnézi, kapott-e választ leveleire, 
és átnézi az állásajánlatokat. Aztán haza-
megy, tornázik és olvas. Már vége a „re-
ménykedő szakasznak". Elkeseredett, bár 
van, aki biztatja, hogy ma már hozzátar-
tozik egy fiatal életéhez, hogy hosz-
szabb-rövidebb ideig állástalan legyen, és 
ez a legtöbb nyugat-európai országban is 
így van. De az ismerősöknek „elég égő be-
vallani, hogy még mindig semmi". 

- A tanári diploma igazából egy nagy nulla, 

arra nagyon gyorsan rá kellett jönnöm. Az is-
kolák általában ismerősöket vesznek föl, de 
igazából sehol sem keresnek tanárokat, rá-
adásul magyar szakosból van a legtöbb. Totá-
lisan fölöslegesek az egyetemen kínált speci-
ális képzések is, hiába végeztem el őket - so-
rolja. 

- A munkaügyi központban is regisztrál-
tattam magam. Megnézték az adatbázist, 
de nem találtak semmit nekem, azt mond-
ták, három hónap múlva nézzek be újra. 
Aztán egyszer csak csörgött a telefonom, a 
központtól hívtak. Nagyon megörültem, 
mert mondták, hogy diplomásokat keres-
nek - meséli Márta. - Azt kérdezték, jelent-
keznék-e pilótaképzésre. Eddig ez volt az 
összes ajánlatuk számomra. Biztos lehető-
ség a gyors felemelkedésre, de sajnos tér-
iszonyom van. 

M.B.I. 
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