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Csak 77 dolgozójától válik meg a Pick a tervezett 160 helyett 

Megfelezték a leépítést 
A tervezett 160 helyett 77 dol-
gozóját küldi el a Pick Szeged 
Rt. augusztus l-jétől. A beígért 
létszámot azért felezték, mert a 
cég pillanatnyilag jobb helyzet-
be került - mondta a vezér-
igazgató. 

Május második felében tömeges 
létszámleépítést jelentett be a 
Pick Szeged Rt. a Csongrád Me-
gyei Munkaügyi Központnál, 
160 ember elbocsátását tervezte 
a gazdálkodási nehézségek mi-
att. A vezérigazgató, Kovács 
László egyenesen úgy fogalma-
zott, hogy a helyzet válságos. A 
gondokkal az első számú vezető 
akkor szembesült, amikor már 
néhány hetet a cégnél töltött 
(mint emlékezetes: a Délhús Rt. 
április 11 -én vette meg a Pick 
több mint harminc százalékát). 

Az eltelt hetekben azonban a 
vártnál kedvezőbben alakult az ér-
tékesítés - mondta el tegnap Ko-
vács László - , emiatt úgy döntöt-
tek, mindössze 77 dolgozójuktól 
köszönnek el. Ok augusztus l-jé-
től rendes felmondással távoznak 
a hungaricumot előállító húsipari 
cégtől. A vezérigazgató hozzátette: 
egyelőre nem tudni, tartós lesz-e a 
piaci fellendülés, ezért csak óvato-
san nyilatkozik a jövővel kapcso-
latban. Nincs itt az ideje annak, 
hogy hosszú távú következtetése-
ket vonjon le. 

Golhovics Gábor, a Pick Sze-
ged Rt. szakszervezeti tanácsá-
nak elnöke elmondta, az elbocsá-
tottak között 30 a szellemi fog-
lalkozású, 47-en pedig fizikai 
dolgozók, ez utóbbiak többsége 
segédmunkás. A szakszervezet-
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TULAJDONOSI 0SSZEF0N0DAS? 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a múlt héten 30 napra 
felfüggesztette a Délhús Rt. azon kérelmének elbírálását, miszerint 1046 
forintos árfolyamon megvásárolná a jelenleg 31,21 százalékban a tulajdo-
nában lévő Pick Rt. többi, 1000 forint névértékű törzsrészvényét is. A fel-
ügyelet arra hivatkozott, hogy már korábban vizsgálni kezdte, nincs-e kap-
csolat a Délhús és azon két magánszemély között, akik jelenleg a fennma-
radó közel 68 százalékos tulajdoni részt birtokolják. 

tel folytatott egyeztető tárgyalá-
sok eredményeként, valamint a 
gazdasági helyzet javulása miatt 
sikerült a tervezett 160 dolgozó 
elbocsátását redukálni. A szak-
szervezeti elnök szerint a cégve-

zetés azt ígérte, ez volt az utolsó 
tömeges létszámleépítés, sőt a 
sertésvágás újbóli beindításakor, 
várhatóan januárban munkaerőt 
vesznek majd fel. A létszám így 
remélhetően megáll a mostani 

1500-nál (egy évvel ezelőtt még 
több mint 1800-an vitték haza a 
Picktől a munkabérüket). 

Golhovics Gábor elmondta: a 
húságazat továbbra is válságban 
van az olcsó külföldi import mi-
att, amely a multinacionális áru-
házláncoknak köszönhető. Gyu-
lán például a múlt héten zárták 
be a vágóhidat és bocsátottak el 
csaknem 350 embert. A búsipari 
dolgozók szakszervezete felszólí-
totta kormányt arra, hogy alakít-
son ki stratégiát az ágazattal kap-
csolatban. A húgosok országos 
demonstrációra is készülnek, a 
sztrájkbizottság pénteken Buda-
pesten tanácskozik. 

F.K. 

Elektronikus ügyintézés az adózásban 

Kinyílt az inernetes Ügyfélkapu 
A magyar kormányzat elektronikus ügy-
félbeléptető és -azonosító rendszerén, az 
Ügyfélkapun keresztül az adóhatóság szol-
gáltatásai is elérhetők. Erről tegnap Papp 
István, az APEH Csongrád Megyei Igaz-
gatóságának igazgatója tájékoztatott. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Budapest után Csongrád megyében használ-
ják a legtöbben adóbevallásra az internetet -
mondta Papp István, az APEH megyei igazga-
tója, jelezve, hogy a világháló kínálta lehető-
ségekre az itt élők mennyire fogékonyak. 
Hozzátette, a közügyek elektronikus intézé-
sében 2005. április l-jén újabb korszak kez-
dődött: kinyílt az az Ügyfélkapu, amelynek 

„bejárata" a kormányzati portálon (www.ma-
gyarorszag.hu| található, és amelyen keresz-
tül immáron az adózással kapcsolatos összes 
szolgáltatás elérhető. 

Ha hozzá szeretnénk férni az Ügyfélkapu 
nyújtotta kínálathoz, elegendő egy egyszeri 
azonosítási eljáráson - a legközelebbi okmány-
irodában - átesni. Rendelkezni kell egy elektro-
nikus levélcímmel is, hogy az érintett az első 
belépéshez szükséges egyszeri kódot megkap-
hassa. Az Ügyfélkapu létrehozása ingyenes. 
Ezen a „kapun" át vezet az út az APEH szolgál-
tatásaihoz is: az adóbevallások benyújtásán kí-
vül - amely ettől kezdve csak egy kattintás, és 
nincs többé nyomtatás, papírköltség, aláírás, 
posta - az ügyfélnek adófolyószámla megte-
kintésére is bármikor lehetősége nyílik. 

Az adófolyószámlák kézbesítését mellesleg 
tegnap kezdte el az APEH és augusztus 31 -én 
fejezi be. Nem kapnak értesítést azok, akik-
nek 2004-re nem kellett késedelmi pótlékot 
felszámítani és 2004. december 31-én a fo-
lyószámlájukon nem volt se túlfizetés, se tar-
tozás. 

MINISZTERI EMLEKLAP 
A köztisztviselők napja alkalmából a 
pénzügyminiszter Bajnóczi Ferencnét, az 
APEH Csongrád Megyei Igazgatóságának 
főmunkatársát Miniszteri Emléklap ki-
tüntetésben részesítette. 

Már nem ingyenes a leukémiás gyerekek gyógyszere 

Kikerült a méltányossági körből 
Fizetniük kell a rákos beteg gye-
rekek szüleinek egy eddig ingye-
nes gyógyszeréit, a készítmény 
ugyanis kikerült a méltányossági 
körből. Az utókezeléshez hasz-
nált szer ráadásul csak egyetlen 
budapesti gyógyszertárban kap-
ható és ezután a szülőknek ma-
guknak kell beszerezniük. 

Eddig ingyen járt, mostantól fi-
zetni kell egy leukémiás gyere-
kek kezelésére szolgáló készít-
ményért az érintetteknek, az 
ugyanis kikerült az úgynevezett 
méltányossági körből. A Pu-
ri-Netholt általában otthon sze-
dik a rákbeteg kicsik, kemoterá-
pia után. Mivel kezelésük része, 
eddig ingyen kapták, annak elle-
nére is, hogy Magyarországon a 
készítmény nincs törzskönyvez-
ve. Bár rengeteg papírmunkával 
járt, méltányossági alapon min-
den érintett hozzájuthatott a 
szerhez. Eddig. A legújabb kérel-
meket az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár már elutasította. 

A gyógyszert az unió több or-
szágában törzskönyvezték már. 
Magyarországon erre azért nem 

Csúszhat a kezelés, mert a készítményt csak egyetlen budapesti 
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került sor, mert mindössze kö-
rülbelül kétszáz gyereknek van 
rá szüksége, ekkora mennyisé-
gért pedig egyik forgalmazó cég-
nek sem érte meg törzskönyvez-
tetni. Az eljárás ugyanis rengeteg 
pénzbe kerül. Egyedi elbírálás 
alapján hoztak be az országba 
minden egyes rászorultnak a 
szerből, melyet aztán ingyen 
megkaptak. Ez most megszűnt. 

- Nem az a baj, hogy ez egy ki-
emelkedően drága készítmény, 

hiszen 25 szem 1880 forint -
mondta Bartyik Katalin, a Szegedi 
Tudományegyetem Gyermekkli-
nika és Gyeremekegészségügyi 
Központ onkológiai osztályának 
vezetője. - Az háborít fel bennün-
ket, hogy a magyarországi rákos 
gyerekek 75 százalékát meg tud-
juk gyógyítani, mégis sajnálják 
tőlünk azt a szert, amelyet eddig 
is eredményesen használtunk. 
Most teljes áron kell felírnunk a 
betegeknek egy olyan készít-

ményt, amit a kezelésükhöz hasz-
nálunk, vagyis az OEP egy fillér 
támogatást nem ad hozzá. 

Az ügyben az egyik szegedi szülő 
levelet is írt az egészségbiztosító-
nak: magyarázatot vár döntésük-
re. - Az embernek ilyenkor annyi 
baja van, ezzel pedig csak még to-
vább bonyolították az életünket -
mondta Ilona, akinek lányát a sze-
gedi gyermekklinikán kezelik. -
Az intézkedés miatt csúszott is a 
kezelés, mert a gyógyszert csak 
egyetlen budapesti patikában le-
het megvásárolni, és nem tudtuk 
időben beszerezni - mesélte. 

A készítményt kúraszerűen 
kell alkalmazni: esetenként több 
hónapon keresztül kell szedni a 
tablettákat. Ilona lánya hamaro-
san egyéves kezelést kezd meg. -
Havonta körülbelül tízezer forin-
tot költünk gyógyszerekre és táp-
lálékkiegészítőkre *- mondta az 
édesanya. - Nekünk egyáltalán 
nem mindegy, hogy ezentúl több 
ezerrel megy majd el több. De 
természetesen kifizetjük, hiszen 
nem tehetünk mást: a lányunk 
egészségéről van szó. 

TÍMÁR KRISZTA 

* Szerencsétlen 
* tizenharmadik 

ÚJSZÁSZI ILONA 

Egy átlátszó propagandafogással több. Ez lesz a luxusadó minősí-
tése, ha megvizsgáljuk, milyen változás várható az áfát, az szja-t, 
a társasági és az iparűzési adót, az ehót és a tb-t érintő reformo-
kon belüli utolsó, a 13. lépés megvalósulásától. 

A közteherviselés igazságosabbá formálása jogos óhaj azok szem-
szögéből, akiket bosszant a luxusméretű uradalmi kastély a falu kö-
zepén, a kacsalábon forgó palota a kertváros szívében, a magas kőfa-
lak mögé bújtatott maffiózóerőd, vagy a könnyű életet sejtető Dal-
las-rancs a homokon. Ám az ilyen ingatlanok tulajdonosaira kivet-
hető új adóból Csongrád megyében még a legmagasabb ingatlan-
árakkal büszkélkedő Szeged önkormányzata sem remélhet pluszfo-
rintot. így aztán itt a luxusadó hatásvadász ötlet marad. 

Az apróhirdetéseket csokrokba kötő újság legutóbbi számában 
közölt, több mint ötszáz szegedi ajánlat között tizennégy ház és 
lakás ára haladja meg az ötvenmillió forintot. A legdrágábban, 
hatvanhét millióért egy négyszáz négyzetméteres, felújított, üz-
letnek is alkalmas nagykörúti palotát kínálnak. Százmillió forint-
nál többet érő szegedi ingatlannal eddig egyik tapasztaltnak mi-
nősülő forgalmazó, illetve a Tisza-parti város önkormányzati adó-
hatósága sem találkozott. A legóvatosabb becslések szerint az or-
szág négymillió lakóingatlana közül legfeljebb harmincezret 
érinthet a luxusadó. De ezután hosszan sorolódnak a kivételek. 
Csak a gazdagabb régiókban, azokon belül is csak minden tizedik 
településen, s persze csakis akkor, ha a jogszabály bevezetésének 
időpontjáig el nem tűnnek, vagyis társasházzá nem alakulnak e 
luxusingatlanok. így aztán az új adóból beígért 5 milliárd forint 
pluszbevétel is köddé lesz, ígéret marad. 

A terv kidolgozatlansága miatt könnyen hihető, a luxusadó 
nem szerepelt az adóreformbizottság elképzelései között. Állító-
lag Gyurcsány miniszterelnök saját ötlete ez, a száz lépés közül 
talán a legszerencsétlenebbik, melynek lényege átlátszóan egy-
szerű: nesze semmi, fogd meg jól! 

Csatornarégészet 
Az autópálya-építéshez hasonló-
an, a szegedi csatornázás előtt is 
régészek kutatják át az építésre 
kijelölt területeket. Medgyesi 
Konstantin, a Móra Ferenc Mú-
zeum sajtóreferense elmondta, 
hogy a gyermekklinika közelé-
ben épülő szennyvízátemelők 
helyét is átvizsgálják. A föld-
munkát megelőző kutatást a kul-
turális örökség védelméről szóló 
törvény írja elő. 

Lajkó Orsolya, múzeum régésze 
szerint Szeged víz alatti régészeti 
leírása nagyon hiányos. Kevés a 
megbízható adat, a kutatók csu-

pán levéltári forrásokból, térké-
pekről, illetve néhány víz alatti 
földerítés eredménye alapján igye-
keznek meghatározni a leletek he-
lyét. Az átemelők építését megelő-
ző föltárás különlegessége, hogy a 
Tisza-part mellett a folyó alatti te-
rületeket is megvizsgálják. Először 
szeizmikus radarral végeznek geo-
fizikai földerítést: az üledékréte-
gekben keresnek föltárásra érde-
mes tárgyakat, maradványokat. A 
radareredmények értékelése után 
döntik el, érdemes-e belekezdeni 
az ásatásokba is. A munka várha-
tóan július közepén indul. 

Ma dönt a területi választási bizottság 

Börcsök megóvta 
a választást 
Megóvta a június 26-i doma-
széki időközi polgármester-vá-
lasztás végeredményét Börcsök 
Lajos. A falu volt polgármeste-
re kérte, hogy a területi válasz-
tási bizottság semmisítse meg 
a szavazás eredményét, mert 
szerinte kampánycsendsértés 
történt a voksoláskor. A há-
romfős bizottság ma dönt az 
ügyben. 

Domaszéken a polgármesteri 
tisztség megszűnése miatt ren-
deztek időközi önkormányzati 
választást június 26-án. A vok-
soláson - közel 45 százalékos 
részvétel mellett - Kispéter Gé-
za negyvennyolc esztendős ker-
tészmérnök győzött 860 szava-
zattal. Ellenfele, Börcsök Lajos, 
előző polgármester közel száz 
szavazattal kapott kevesebbet. 

- Börcsök Lajos már a szavazás 
napján jelezte a helyi választási 
bizottságnak, hogy a Danubius 
rádióban és a Rádió 88-ban, vala-
mint az internetes hírportálokon 
nem csupán a választás tényéről 
számoltak be, de arról is, hogy őt 
2004 tavaszán sikkasztás és hi-
vatali visszaélés miatt jogerősen 
pénzbüntetésre ítélte a bíróság. 
Börcsök Lajos kérte a helyi vá-
lasztási bizottságtól a kampány-
csendsértés megállapítását és a 
szavazás eredményének meg-
semmisítését - tájékoztatta la-
punkat Bobvos Pálné. A Csong-
rád Megyei Területi Választási 
Iroda vezetőjének jogi helyettese 
elmondta: a kampánycsendsér-

tést megállapította, a végered-
mény megsemmisítésére vonat-
kozó kérelmet viszont elutasítot-
ta a helyi választási bizottság. 
Börcsök Lajos ezután fordult a 
területi választási bizottsághoz 
jogorvoslatért. A testületnek - az 
eredeti elképzelések szerint -
már július l-jén határoznia kel-
lett volna az ügyben, de betegség 
miatt nem volt határozatképes a 
háromfős bizottság. Bobvos Pál-
né elmondta, hogy kedd reggel ül 
Ö9sze a Kiss Barnabás alkot-
mányjogász vezette bizottság, 
amelynek tagja: Blazovich László 
jogtörténész és Józsa Zoltán 
egyetemi docens. Ha a testület 
helyt ad Börcsök Lajos kifogásá-
nak, és megsemmisíti a válasz-
tás végeredményét, a másik fél 
már csak a bírósághoz fordulhat, 
amelynek három napon belül 
döntenie kell az ügyben. A bíró-
sági határozat már jogerős, az el-
len nem lehet fellebbezni. 

- Bízom abban, hogy a bizott-
ság elutasítja a jogorvoslati ké-
relmet. Szerintem a Börcsök La-
jos által kifogásoltak nem befo-
lyásolták érdemben a választás 
eredményét. Már csak azért sem, 
mert ismert dolgokról, tények-
ről, nem pedig újdonságokról 
volt szó - mondfT" érdeklődé-
sünkre Kispéter Géza. Megtud-
tuk: a fellebbezések miatt még 
nem iktatták be hivatalábá, így 
egyelőre csak „polgármesteri 
tisztséget ellátó önkormányzati 
képviselőként" dolgozik. 
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