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• A munkavállaló csak rosszul járhat 

A feketegazdaság 
vesztesei 

A m a g á n s z f é r a tér-
nyerésével párhuzamo-
san megsokszorozódott 
a nyugdíj- és egészség-
biztos í tás i j á ru lékot 
nem fizetők száma, le-
gyen szó kereskedelem-
ről, vendéglátásról, me-
zőgazdaságró l , építő-
iparról. Becslések szerint 
a megye gazdaságának 
30 százalékában folyik 
f e k e t e f o g l a l k o z t a t á s , 
amelynek sokszor sú-
lyos következményeit a 
munkavállalók viselik. 

Gabriella akkor döbbent 
rá, hogy számára hátrányos 
következményei lesznek an-
nak, hogy munkaadója ném 
jelentette be a tb-nél, amikor 
kidobták a boltból, ahol el-
adóként dolgozott. Ma már 
tisztában van azzal, menet 
közben kellett volna követel-
nie a bejelentést, de akkor 
még nem törődött a jövővel. 
Gabr ie l la tör téne te nem 
egyedi, legfel jebb amiatt , 
hogy ő most perelni akarja 
egykori munkaadóját. 

A fiatal lány tavaly de-
cemberben lépett be az 
egyik, Csongrádi sugárúti 
garázsbolt alkalmazottainak 
sorába. A boltot időközben 
tulajdonosa eladta, s az új 
tulaj, vélhetően azért, mert 
megt&dta, hogy a lány ter-
hes, június 9-én megköszön-
te eddigi munkáját. 

- Túl azon, hogy nem ér-
tem az egész eljárást, tele 
vagyok félelemmel. Hiába 
jelentkezem bárhová dolgoz-
ni, terhesen szóba sem áll-
nak velem - panaszol ja a 
nyílt tekintetű, 20 éves kis-
mama, aki boldogan vállalja 
gyermekét. Jó látni bájos kis 
arcát, amikor öntudatosan 
kijelenti: - Noha a vőlegé-
nyemmel még nem terveztük 
a gyermekáldást, meg sem 
fordult a fejemben, hogy el-
vetessem a babát. Persze, 
akkor még szó sem volt ar-
ról, hogy elbocsátanak, sőt, 
könnyebb munkát ígértek. 

Nem így lett, s Gabriella 
most joggal fél a következ-
ményektől, attól, hogyha ne-
tán veszélyeztetet t terhes 
lesz, egy fillér táppénzt sem 
kap, s elesik mindenfa j ta 
biztosítási támogatástól, ami 
egyébként megilletné. 

• 

- Gabriella azoknak a fia-
taloknak a csoportjába tarto-
zik, akik fiatalságuk okán 
nem ismerik érdekérvényesí-
tésük módját. Nem érdekli 
őket az, hogy mi lesz 20 év 
múlva, ha most nem fizet 
utánuk se nyugdíj-, sem pe-
dig egészségbiztosítási járu-
lékot a munkaadójuk - kezdi 
sorolni Csúcs Ágoston, a 
Csongrád Megyei Nyugdíj-
biztosítási Igazgatóság ellen-
őrzési főosztályának osztály-
vezetője azokat az okokat, 
amelyek miatt a munkaválla-
lók beleegyeznek a fekete-
foglalkoztatásba. Merthogy 
a járulékok nem fizetése ese-
tén erről van szó, szürkegaz-
daságról pedig akkor, ha a 
dolgozót minimálbérrel je-
lentik be, s ez után fizetnek 
járulékot. 

- A két gazdaságban, a 
feketében és a szürkében, az 
i f júság nemtörődömségén 
kívül, még két ok miatt vál-
lalnak munkát az emberek -
részletezi az osztályvezető. -
Vagy azért, mert valamilyen 
fizetési kötelezettség elól 
menekülnek, például gyer-
mektar tás , OTP- rész le t , 
vagy mert érdekükben áll el-
tűnni a ha tóságok szeme 

elől. Magyarán bujkálnak, s 
titkon vállalnak csak mun-
kát. 

• 
Az élet persze nem ilyen 

kategorikus, s ha az ember 
körülnéz, pillanatok alatt ta-
lál számos egyéb ok miatt fe-
ketén dolgozó ismerőst és is-
meretlent. 

Például K.-t, a szobafes-
tőt, aki „alól" pár éve kihúz-
ták a gyárat, ahol dolgozott, 
de sohasem volt annyi alap-
tőkéje, hogy versenyképesre 
szerelje fel magát, így aztán 
egy menő festőhöz szegődött 
el feketén segédnek. P. „új-
gazdagéknál" házvezetőnő, s 
nyilván addig tartanak igényt 
munkájára, ameddig a szíve 
nem rendetlenkedik. P. már 
betegen jött át Romániából, 
abban reménykedve, hogy 
itt, a szegedi kl inikán 
meggyógyftják. Amióta itt 
van, még sohasem dolgozott 
legálisan. Családoknál taka-
rított, míg végül „újgazdag-
né" kiemelte magának, cse-
lédnek. Kap kosztot, szál-
lást, fizetést is, de senki nem 
fizet utána tébét. P. viszont 
nagy árat fog fizetni akkor, 
amikor betegsége súlyosbo-
dik. 

- Nem számolnak a ké-
sőbbiekkel - szögezi le 
Csúcs Ágoston - , pedig a 
következmények már a köze-
li jövőben is megmutatkoz-
hatnak. Ha az illető beteg 
lesz, nem kap táppénzt, a fe-
ketén dolgozó terhes kisma-
ma hiába kér terhességi , 
gyermekágyi segélyt, nem 
jár neki. Ha veszélyeztetett 
terhes lesz, akkor sem kaphat 
egy fillért sem, ha valakivel 
munka közben baleset törté-
nik, s elvész a munkaképes-
sége, sem nyugdí j ra , sem 
táppénzre nem jogosult. 

A nyugdíjbiztosító ellen-
őrzési főosztálya éppen arra 
hivatott, hogy kiszűrje a fe-
ketén munkálkodókat. Csúcs 
Ágoston szerint a megye 
gazdaságának legalább 30 
százalékában folyik a fekete-
foglalkoztatás, s ezt nagyon 
nehéz leleplezni. Az ellenőr-
zés kétféleképpen történhet. 
Egyik módja, amikor az el-
lenőrök a benyújtott doku-
mentumok alapján könyv 
szerinti vizsgálatot tartanak. 
A másik lehetőség, amikor a 
helyszínen ellenőrzik, há-
nyan dolgoznak az adott 
munkahelyen, s valamennyi-
en bejelentettek-e, vagy akad 
köztük „fekete" munkaválla-
ló. Sajnos nem ritka, hogy a 
leleplezett azt mondja, ma 
állt munkába, s ennek okán 
nem jelentették be - állítja az 
osztályvezető, s magyarázza 
is a kibúvót. - Könnyen hi-
vatkozhat erre az illető, hi-
szen a munkáltatónak több 
mint egy hónap haladéka van 
a bejelentésre. Amikor pedig 
a feketemunkás olyan hely-
zetbe kerül, hogy meg akar 
szabadulni illegális státusá-
tól, s követeli, jelentsék be, 
vá laszképpen e lküldik . 
Visszamenőleg igen nehéz 
bizonyítani a feketefoglal-
koztatást. Tény, hogy a ma-
gánszféra gyarapodásával 
párhuzamosan megsokszoro-
zódott a nyugdíj- és egész-
ségbiztosítási járulékot nem 
fizetők száma, legyen szó 
kereskedelemről, vendéglá-
tásról, mezőgazdaságról , 
építőiparról . S az is tény, 
hogy az egyelőre virágzó fe-
ke tegazdaságban csak a 
munkavállaló járhat rosszul, 
nem pedig a munkaadó. 

Kalocsai Katalin 

• Szódareneszánsz és szikvízmúzeum Szegeden 

A szegények üdítője 

Bánffi István és Ampovics Zsolt: üzletben is létezhet barátság. (Fotó: Mohos Angéla) 

Erős túlzás lenne azt ál-
lítani, hogy a szikvízké-
szítők megfojtanák egy-
mást egy kanál szódá-
ban, de az azért igaz, 
hogy nem járnak össze 
fröccsözni, arról nem is 
beszélve, hogy a szóda-
készítés technológiáját és 
trükkjeit mindannyian fél-
tékenyen őrzik. Éppen 
ezért érdekes, hogy eb-
ben az üzletben is létez-
het barátság, márpedig 
erre Ampovics Zsolt és 
Bánffi István, a két szege-
di szódás esete a legjobb 
példa. 

Nem elég szódagépet ven-
ni, abból még nem lesz ízletes 
szikvíz. Számtalan apró trükk 
és fogás, valamint az évtize-
dek alatt összegyűlt családi ta-
pasztalat segíthet abban, hogy 
a szegények üdítőjének neve-
zett szódavíz valóban üdítő le-
gyen. Éppen ezért őrzik titkai-
kat féltékenyen a szikvízkészí-
tők. 

Meglepődtem, amikor né-
hány esztendeje Bánffi István 
szódásüveg-kiállítása kapcsán 

Dinasztiák 
Dinasztikus szakma a szikvtzkészttés, hiszen a szá-

zadelőn csak korlátozott számban bocsátottak ki iparen-
gedélyeket, hasonlóan ahhoz, ahogy ma csak a lakosság 
arányában lehet gyógyszertárakat létesíteni. Az iparen-
gedélyek pedig a nemesi kutyabőrhöz hasonlóan örök-
lődtek a családban, a tradíciókat egyedül az államosítás 
tudta megtörni. Igaz, hírmondónak maradt még néhány 
„maszek", persze rövid pórázon, havi 40 kg szénsavat 
kaphattak, nehogy megerősödjön az állami üzemek kon-
kurenciája. A ma is aktív szegedi szódásdinasztiák közé 
tartozik a Bánffi és a Bene család, a legidősebb mester 
pedig a szőregi Radács Nándor, aki nem is olyan rég 
még lóval szállította házhoz a szikvizet. 

fontosnak tartotta megemlíteni, 
hogy jóban van Ampovics 
Zsolt kollégájával, s épp közös 
találmányon dolgoznak. A 
meglepetés csak fokozódott, 
amikor néhány hete Ampovics 
Zsoltot elsősorban az általa ké-
szített szódagépek miatt keres-
ve azt a választ kaptam, szíve-
sen beszélget, de csak ha Bánffi-
nak is szólok. így együtt üldö-
géltünk néhány nap múlva a 
frissen berendezett tápéi Ampo 
szikvízüzemben, s hörpöltük 

mindannyian Ampovics szódá-
ját, ezúttal tisztán, bor nélkül. 
A két barát első pillantásra tűz 
és víz. Bánffi István csendes, 
halk szavú ember, mindig ad 
magára, ingben és szövetnad-
rágban jelenik meg. így leg-
többször csak hallgatja, amikor 
az életvidám és erős hangú, 
megtermett Ampovics anekdo-
tázik és incselkedik. Régi ba-
rátság ez már, akkor kezdő-
dött, amikor Kisteleken a még 
gyermek Ampovics a Bánffi 

mamához járt friss szódáért. 
Később egy szakcsoportban 
dolgoztak a Kisteleki ÁFÉSZ-
nál, majd mindketten vállalko-
zók lettek. Igaz, Ampovics 
nem érte be a szikvíz készíté-' 
sével, a gépész végzettségű 
mester szódagépeket is gyárt. 

„Nekem elhihetik, az egyik 
legbonyolultabb elem a vilá-
gon a víz - Ampovicsot nem 
tudjuk csőbe húzni incselkedé-
sünkkel, miszerint a szódavíz-
nek nincs is íze. - Az eső 
számtalan ásványi rétegen ke-
resztül jut el 400-450 méter 
mélyre, s ma valójában 30-35 
éves vizet iszunk. De akárhol 
fúrunk, mindenhol más és más 
a víz összetétele, a szódaüze-
mek építésekor szükséges víz-
analízis például minimum 30 
nyomelem mennyiségét vizs-
gálja. " Jó, jó, a vizet gyorsan 
megértjük, de tovább kötözkö-
dünk, hiszen mi lehet olyan 
nagy kunszt a szikvízkészítés-
ben, ha egy lakótelepi konyhá-
ban elég egy autószifon, s 
máris kész a fröccs teteje. 

„Mi nem dúsítjuk, hanem 
telítjük szénsavval a vizet" -
hangzik a szakszerű felelet. 

majd jön a magyarázat is. Ki-
derül, hogy amíg a buborékos 
üdítőkben literenként 5-7 
gramm szén-dioxid van, addig 
náluk 7 gramm az alsó határ, 
egy jó szódásnak pedig illik 
12,5 grammot produkálni. 
Fontos ez, hiszen a szénsav-
nak baktériumölő hatása van, s 
8 gramm fölött már a szénsav 
gondoskodik a tisztaságról. 
Nem véletlen, hogy a háború 
előtt a patikákban is árusítot-
tak szikvizet. 

S ha kevesen ismerik a jó 
szóda titkát, akkor ugyanez 
hatványozottan igaz a szóda-
gépekre, nem véletlen, hogy 
az országban mindössze hét-
nyolcan foglalkoznak gép-
gyártással. Márpedig az Am-
povics-féle masinák a határon 
túl is híresek, Litvániától Ka-
zahsztánig, több mint 100 üze-
met szereltek fel ilyen gépek-
kel. A mester büszke arra, 
hogy ő mindig az adott kút vi-
zéhez készíti a gépet. 

Szódareneszánsz tombol az 
egész országban, mióta a régi 
és veszélyes üveget felváltot-
ták a műanyag palackok. Ép-
pen ezért is kezdte gyűjteni 
Bánffi István a századelő kü-
lönleges színes, különböző 
formájú és fejű szódásüvegeit, 
ma már ezernél is több palack 
várja a szegedi szikvízmúze-
um megnyitását. A helyszint 
kinézték már, s ha elkészül 
egyszer a felújítás, akkor itt 
kap helyet az a 8-10 hagyomá-
nyos szódagép, melyeket nem 
villanymotor, hanem - a régi 
orgona fújtatójához hasonlóan 
- kézi eró működtetett. A nagy 
gépészkedés közben szóba ke-
rül a néhány éve még titokként 
kezelt találmány is. Megtu-
dom, egy újfajta, kevesebb al-
katrészt tartalmazó és gyor-
sabban tölthető műanyag szó-
dafejet fejlesztettek ki. A sza-
badalmaztatás és az alkalma-
zás azonban húzódik, legalább 
2 millió kellene a fröccsöntő 
szerszám elkészítéséhez. 

„De ezt inkább ne is írja le 
- vonja ismét védelem alá a 
találmányt Ampovics Zsolt 
mert megjelenik az újságban, 
aztán jönnek a műanyag nyak-
kendős menedzserek, s annyit 
zaklatnak, hogy nem tudok 
majd szódát csinálni!" 

Takács Viktor 

Badgastein, ahová visszajárnak 
• Munkatársunktól 

A polgári Ausztria nem 
szeret i a H a b s b u r g o k a t , 
és nagyon szereti a Habs-
bu rgoka t . Ez a ket tősség 
l é p t e n - n y o m o n f ö l t ű n i k 
ebben a szép o r szágban . 
Ottó és családja nem kap-
ha to t t o s z t r á k út levele t , 
m i k ö z b e n Ferenc József 
é s E r z s é b e t k u l t u s z á t 
ápol ja a filmipar, ápol ják 
a vendéglősök és a törté-
n e l e m t a n á r . Nincs m á s -
k é p p ez B a d g a s t e i n b e n 

A városka, mely ezer mé-
terrel a tengerszint fölött fek-
szik, több vendéget tud el-
szállásolni, mint ahányan 
lak ják . Nem is rejt ik vé-
ka alá: itt a vendég híré-
ből-rangjából is pénzt csinál-
nak. Dobol ják hát, minél 
messzebbre hallják, kik vol-
tak náluk a legjelesebb bete-
gek. 

Badgastein ugyanis für-
dőváros, Európa egyik leg-
neveze t e sebb je , s a víz, 
melyből naponta ötmillió li-
ter tör felszínre, sok bajra 
orvosság. III. Frigyes csá-
szár 1478-ban a lábsérülését 

Végh Alpár Sándor író (balról) és Thékes István 
lóval is t a lá lkozot t a z A lpokban 

kúrálta itt, s tán ennek híre 
hozta ide Paracelsust, aki hosz-
szan tanulmányozta Gastein 
bányáit, forrásait, fürdőit. 
Oly hosszan, hogy hat kötet-
re valót összeírt róluk 1526-
ban. 

Az aranyidőket az arany-
bányászattól számolják, az-
tán került eló némi ezüst is 
a föld mélyéből, de a legna-
gyobb érték a klíma, a táj és 

mindenekelőtt a víz maradt. 
Az a víz, mely fiatalít. 

Mi erre a bizonyosság? 
Sziszi, vagyis Erzsébet 

megjelenése. Mert ó nagyon 
adott arra, hogy szépnek lás-
sák. És fiatalnak. De azok-
nak a vendégeknek is 
hosszú a sora, kik hosszú 
kort megéltek: Ferenc Jó-
zsef, Bismarck, Churchill, 
vagy az ismert alkotók kö-

zül Grillparzel és Thomas 
Mann. 

A „sláger" az idén ismét a 
császárnő, akit épp száz éve 
gyilkolt meg Genfben Lu-
choni, az olasz anarchista. Az 
ó mítoszával vonzzák ide 
messze földről a vendégeket, 
akik jönnek és nem csalód-
nak. A Salzburg tartomány 
délkeleti részén fekvő város-
ka élmény akkor is, ha lenéz 
rá a hegyekből az ember. Hát 
még ha megpróbálja a felha-
gyott aranybánya tárnáiban 
az izzasztó radonkúrát, mely 
páratlan hatású, s nemcsak a 
mozgásszervi bajokon és a 
Bechterew-kóron segít, de je-
les sportolókat is „följavított" 
nagy versenyek előtt. 

Remek síterepek vannak 
erre, tömérdek fölvonóval. A 
lesiklópálya 11 kilométer 
hosszú, sz in tkülönbsége 
1150 méter. Mi van még? 
Csönd. Mert erre este 10-től 
reggel 6-ig tilos autózni. Utá-
na viszont érdemes beülni, és 
megnézni Lungaut , ezt a 
csaknem érintetlen tájat, ahol 
annyi sok hagyomány él ele-
venen. Aki elmegy egyszer 
oda, vissza fog térni, mert 
nem felejti, amiben részesül. 

Felkészítő 
tébor 

a bölcsészkaron 
• M u n k a t á r s u n k t ó l 

A Tehetségekért mozga-
lom szervezésében július 5-
től 15-ig felvételi előkészítő 
tábort rendeznek a JATE 
bölcsészkarán. A kar minden 
tárgyából, vagyis magyar-
ból, történelemből, idegen 
nyelvekből és filozófiából 
lesz felkészítés. A tábor ön-
költséges, a díj az ellátás 
mértékétől függ. Érdeklődni 
személyesen a mozgalom 
irodáján (Tisza Lajos körút 
103.), vagy a 454-128-as il-
letve a 454-129-es telefon-
számokon lehet. 

Szegedi székhelyű 
értékpapír-

forgalmazó cég 
vállalkozói 

igazolvánnyal 
rendelkező szegedi 

ügynököt keres. 
Jelentkezés írásban: 

6701 Szeged, Pf.: 2084. 


