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BOTKA: A VAGOHID UJ 
MUNKAHELYEKET HOZHAT 
A város számára az a legfontosabb, hogy a 
Pick stabilitása helyreálljon - reagált Botka 
László polgármester az újabb létszámleépí-
tés hírére. Elmondta, nemrégiben a városhá-
zán tartott sajtótájékoztatón jelentette be Ko-
vács László, hogy az alkalmazottak negyede 
az adminisztrációhoz tartozik, vagyis a Pick 
korábbi tulajdonosa „víztejet" hozott létre, 
ami tarthatatlan. A polgármester szerint a 
vágóhíd beindítása új munkahelyeket teremt 
majd, valamint a régió termelői, vállalkozá-
sai számára piacot, biztonságot nyújt. 

Nagy elbocsátás a Picknél 

Szalámi az érlelőtoronyban. A társaság vezérterméke eddig minden változást túlélt Fotó: Gyenes Kálmán 

Folytatás az 1. oldalról 

A vezérigazgató - akit tegnap emlékeztettünk 
a korábban elhangzottakra - azzal magyaráz-
ta az újonnan előállt helyzetet, hogy az eltelt 
egy hónapban (a Délhús április 11-én vette 
meg a Pick többségi tulajdonát) fokozatosan 
ismerte meg a cég gazdálkodását, elemezte 
mélyrehatóan a számokat, a piaci lehetősége-
ket, s derült ki: a helyzet válságos. A tavalyi 
mintegy 6 milliárdos veszteség után az idei el-
ső negyedév is mínusszal zárult, az elért 8 és 
fél milliárd forintos árbevétel elmarad még a 
tavalyi első negyedévestől is. Sajnos hosszabb 
távon is veszteséges lesz - csodák nincsenek -
a gazdálkodás, a vágóhidat azonban vagy idén 
év végén, vagy jövőre év elején beindítják. 

A várhatóan júliusban és augusztusban 
sorra kerülő 160 fős leépítésre azért van 
szükség, hogy a többiek munkahelye meg-
maradjon. „Nem tehetek mást, nem nézhe-
tem tétlenül a helyzetet, nincs lehetőségem 
arra, hogy még fél évet kivárjak egy felduz-
zasztott létszámmal. Véráldozatot kell hoz-
ni, menteni a menthetőt" - mondta. A Pick-
nek fel kell vennie a fordulatot, amivel ver-
senyképes lehet a jövőben - tette hozzá. 

A „bruttó" 1900 alkalmazottnak a 8-10 szá-
zalékát küldik el a Picktől, de a létszámleépí-
tés a teljes vertikumot érinti. A legtöbben -
mintegy 25-30 százalék - az irodaházból ke-
rülnek utcára. A cégvezetése az üzemi tanács-
csal május 30-án tart kötelező konzultációt. 

F E K E T E K L Á R A 

A Pickből sokmilliárdot kicsavaró, a veszteséget és adósságot ma-
ga mögött hagyó pénzügyi befektetőnél csak jobb jöhet - kom-
mentálták nemrégiben lapunk hasábjain is a Pick tulajdonosvál-
tásának hírét a munkájukat féltő dolgozók. Mert az Arago után 
Csányi Sándor gyakorlatilag szakmai befektetőnek tekinthető, 
még akkor is, ha első milhárdjait klasszikusan „pénzügyi vona-
lon" teremtette az OTP-vezér. És ezeket a milhárdokat fekteti 
mostanában folyamatosan a hazai borászatba, tejiparba, húsipar-
ba. Számolnia azonban neki is kell, és akkor óhatatlanul előbújik 
a szakmai tulajdonosból a pénzügyi befektető, s ilyenkor majd-
nem mindegy, melyik ágazatról van szó, költséget kell csökkente-
ni. Ennek egyik módja - ugyancsak szakmától függetlenül - az el-
bocsátás. Azon persze hosszasan lehetne vitatkozni, hogy ez a kö-
zeli múlt mély sebeinek fájdalommal járó gyógyítása, vagy egy 
nagyon is előrenéző, versenyképességet fokozó, racionális döntés 
- olyan, amelyik az életben maradáshoz elengedhetetlen. 

A kérdésre az idő majd megadja a választ. 
Szeged azonban egy kicsit újra aggódni kezd legnagyobb ver-

senypiaci munkáltatójáért. Es félti „címertermékét", a világhíres 
Pick szalámit. Pedig már kezdett örülni a szakmai befektetőnek, 
annak, hogy nyomában újra vágáspárti első embere van a hazai 
mértéket tekintve még mindig nagynak számító húsipari cégnek. 
Ám a beinduló vágásnak létszámbővítésről kellene szólnia, most 
pedig kényszerű elbocsátásokról - nyolc-tíz százalékos leépítésről 
- érkeznek a hírek. Persze ez is komoly költség, de valószínűleg 
elkerülhetetlen és egyszeri. Valahogy meg kell állítani a milliárdos 
veszteség termelődését, és a Picknél erre az esztendőre csupán 
azt merik tervezni, hogy csökkentik a negatív folyamat ütemét. 
Szóval, még 2005 végén is csak mínusszal fordulhat a társaság. 

Szeged legnagyobb versenypiaci munkáltatója veszteséggel ér-
kezik 2006-hoz, miközben a város optimizmussal telve fordul rá 
az elkészült autópályára. Azért jó lenne minél többet megtartani 
abból a régi értékből, amiért még érdemes idejönni. 

Tizedelés 
KOVÁCS ANDRÁS 

Fidesz: rossz úton halad a munka - a kivitelező cáfol 

Parázs vita folyik 
a csatornaépítésről 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Fidesz szerint a jelentős rész-
ben uniós forrásokból finanszí-
rozott szegedi csatornaépítés 
nagyon rossz úton halad. A be-
ruházásra ugyanis a szakérte-
lem hiányából következő hibás 
és költséges munkavégzés jel-
lemző. Erről a Mit takar a föld 
címmel? megtartott szegedi saj-
tótájékoztatóján számolt be 
tegnap Tárkány István. A Fi-
desz országos választmányi tag-
ja szerint a kivitelező Culvert 
2003 konzorcium elvileg ren-
delkezik a munka szakmai ellá-
tásához szükséges referenciák-
kal, ugyanakkor az alvállalko-
zók egy részének semmilyen ta-
pasztalata nincs a csatornaépí-
tésben. Tárkány István el-
mondta: a 2006 végéig elkészí-
tendő 250 kilométernyi csator-
nából eddig mindössze 26 kilo-

méternyit adtak át a kivitele-
zők. 

A kivitelező Culvert 2003 
konzorcium létesítményvezető-
je, Csepregi András is részt vett 
a tegnapi sajtótájékoztatón, 
ami után kategorikusan vissza-
utasította az ott elhangzotta-
kat. Szerinte a tájékoztatón 
többszörös csúsztatások és 
konkrét problémák felvetését 
nélkülöző, általánosított meg-
állapítások hangzottak el. 
Csepregi András hangsúlyozta: 
a munkálatok az ütemtervnek 
megfelelően, szakszerűen ha-
ladnak. A projekt határideje 
2006. szeptember 19., s a szer-
ződés részhatáridőket nem tar-
talmaz. A szakember szerint a 
Fidesz vádjai számos tévedést 
tartalmaznak, összekeverik 
több beruházás adatait és az 
esetlegesen felmerülő problé-
mákat. 

Tavaszi áreső! 
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Chevrolet Alfa Autóház 
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A gyógyszertárak maguk dönthetnek el, mennyiért adják a vitamint 

Ellenzik az árversenyt a patikusok 
Egy törvényjavaslat értelmében 
októbertől a nem támogatott 
gyógyszerek árát a patikák hatá-
rozhatnák meg, így az egyik 
gyógyszertár olcsóbban adhatná 
a vitamint, mint a másik. A szak-
ma tiltakozását jelentette be. 

Már hivatalosan is tiltakozik a 
Magyar Gyógyszerész Kamara 
egy készülő törvényjavaslat el-
len, amelynek értelmében meg-
szüntetnék az egészségbiztosító 
által nem támogatott orvosságok 
egységes árát. A tervek szerint 
mintegy tízezer gyógyszer „sza-
badáras" lenne, köztük a vitami-
nok, a köptetők, a hormonké-
szítmények, a fogamzásgátlók. 

A jogszabályalkotók szándéka 
információink szerint az, hogy a 
gyártók által nyújtott kedvezmé-
nyeket a betegek is élvezhessék. 
Elvben tehát az a patika, amelyik 
nagy tételben vásárol, emiatt je-
lentős árengedményben része-
sül, a kedvezményét továbbad-
hatná a betegeknek is, akárcsak a 
kereskedők. 

A szakmában azonban nagy el-
lenérzést és felzúdulást váltott ki 
a törvénytervezet híre. Hávelné 

Szatmári Katalin, a Magyar 
Gyógyszerész Kamara elnöke a 
Népszabadságnak elmondta: a 
vevők nem fogják tudni, hogy ol-
csóbban vagy drágábban jutot-
tak-e a készítményekhez, miköz-
ben teljesen kiszámíthatatlanná 
válnának az árak. 

A patikák közötti ellentétek-
hez vezetne az intézkedés -
Stumpf Lórántné, a szegedi Bar-
tók gyógyszertár vezetője szerint. 
Saját gyógyszertárát a kicsik kö-
zé sorolva úgy véli, a törvényter-
vezet a nagyobbaknak kedvezne. 
Ugyanakkor a gyógyszerek árára 

Szabadáras lehet a gyógyszer Illusztráció: Karnok Csaba 

leginkább odafigyelő öregek is 
nehéz helyzetbe kerülnek, hi-
szen járkálhatnának egyik pati-
kából a másikba megtudni, hogy 
az adott orvosság hol a legol-
csóbb. 

A Vasas Szent Péter Gyógyszer-
tár - amelyik a nagyobb patikák 
közé tartozik - vezetője, Fodorné 
Nóvák Alexandra szerint nem a 
kicsik és a nagyok, hanem a kis-
kereskedelem és a nagykereske-
delem harca alakulna ki a piacon 
a törvényjavaslat parlamenti 
megszavazásával. A gyógyszertár 
nem tudná alkalmazni a kedvez-
ményeket, hiszen nagyon kicsi 
az az árrés, amit alkalmaznak. 
Példaként elmondta, hogy egy 
drága, 70 ezer forintba kerülő 
ampullán jelenleg 850 forintot 
keresnek. (Mellesleg ennyi a ha-
szon az összes, 5 ezer forintnál 
drágább orvosságon.) Ennél ki-
sebb árrésért egyiket sem tudná 
adni, hiszen hatalmas a patika 
rezsije: a nagyobb alapterület 
több kiadással jár, a több, maga-
san kvalifikált gyógyszerésznek 
pedig a bérköltsége is jóval maga-
sabb. 

F . K . 

A nyolcszoros Grammy-díjas világsztár koncertjére rekord helyárakkal kínálják a jegyeket 

George Bensőn is fellép a Dóm téren 
Rekord helyárakkal, a VIP-páholyba például 
25 ezer forintért kínálják az amerikai világ-
sztár, George Bensőn július 22-i Dóm téri 
koncertjének belépőit. A fekete dzsessz, R&B 
és soul ikonszerű figuráját a Szegedi Ifjúsági 
Ház közvetítésével a Mafioso Concerts hozza 
el első alkalommal Magyarországra. 

Csak a közelmúltban elhunyt legendás Ray 
Charles vagy Stevie Wonder karrierjét lehet a 
nyolcszoros Grammy-díjas George Bensoné-
hoz hasonlítani. Bob Fosse Mindhalálig zene 
(Ali That Jazz) című világsikerű filmjének fő-
címdalát, az On The Broadway-t szinte min-
denki ismeri - ez talán a legismertebb dala 
George Bensonnak, akit a fekete dzsessz, 
R&B és soul ikonszerű figurájaként szokás 
emlegetni. Ahogyan Ray Charles, Quincy 
Jones vagy Stevie Wonder dalait sem szokták 
műfaji kategóriákba skatulyázni, Bensőn ese-
tében is így van ez. Platinalemezek, meg-
számlálhatatlan díj és olyan örökzöld sláge-
rek, mint a This Masquerade és a Give Me 
The Night jellemzik pályafutását. A világ 

egyik legjobb gitárosaként tartják számon, 
miközben az egyik legjobb dzsessz és soul 
énekes is. Az első lemezfelvételt tizenegy éves 
korában, 1954-ben rögzítették vele. A hatva-
nas évek végére már tucatnyi albuma jelent 
meg, megalakította saját zenekarát, és együtt 
muzsikált Miles Davistől Herbie Hancockig 
szinte mindenkivel, aki valamit is számít a 
dzsessz világában. Kísérletező kedvű, fárad-
hatatlan muzsikus, kimeríthetetlen energiájú 
előadó. Eddig még sohasem sikerült Magyar-
országra csábítani, most világkörüli turnéja 
keretében jön, és csak Szegeden ad koncertet. 
Mostanában Sao Paulóban, Rio de Janeiróban 
lépett fel, a következő hetekben San Diego, 
Las Vegas, a Los Angeles-i Playboy Jazz Festi-
val, Párizs, Montreux, Zürich sztárvendége 
lesz, Szegedre Linzből érkezik. 

A Dóm téri belépők még sohasem kerültek 
annyiba, mint most a Benson-koncertre szó-
lók: a hatszemélyes VIP-páholyért 150 ezret 
(azaz személyenként 25 ezret), a jegyekért 
4900-15 ezer 900 forintot kérnek. 

- George Bensőn koncertjére egy üzleti vál-

lalkozás bérelte ki tőlünk a szabadtéri szín-
padát és nézőterét. Örülök neki, mert ez a 
rendezvény is színesíti a fesztivál kínálatát. 
Bátraké a szerencse, a szervezők viselnek 
minden kockázatot, remélem, el tudják adni 
a jegyeket ezen az áron is - mondja Bátyai 
Edina, a játékokat üzemeltető kht. ügyvezető 
igazgatója. 

- Nyolc Grammy-díjas világsztár még so-
hasem járt Szegeden. Máris óriási az érdeklő-
dés nemcsak itthonról, hanem még a Vajda-
ságból és Erdélyből is. Biztos vagyok benne, 
hogy elfogynak a jegyek. A Szegedi Ifjúsági 
Ház csak a koncertet rendező budapesti Ma-
fioso Concerts partnereként, közvetítőként 
vesz részt a szervezésben, így pénzügyi koc-
kázatot nem vállal - mondja Boros Gyula, az 
intézmény igazgatója, aki szerint George 
Bensőn gázsija üzleti titok. Információink 
szerint több tízmillió forintot kér a sztár, aki 
6-7 tagú saját zenekarával érkezik Szegedre, 
és 70 fős technikai személyzet gondoskodik 
majd a produkció kiszolgálásáról. 

H O L L Ó S I Z S O L T 


