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A vendéglátósok áremelésnek érzékelnék a kiszolgálás számlázását 

Fehérítenék a borravalót 
Elhunyt 
Kósa Zsigmond 

Életének 48. évében, tragikus hirtelen-
séggel elhunyt Kósa Zsigmond, a Tisza 
Volán felügyelőbizottságának elnöke, az 
MSZP megyei vállalkozói tagozatának ve-
zetője, Szeged egyik karizmatikus polgára 
és egyénisége. 

Utólag olyan könnyű okosnak lenni. Lehet, 
most te is azon gondolkozol valahol a má-
sik világban, hogy mit lehetett volna más-
ként tenned? 

Ha rám hallgatsz onnan fölülről - mert-
hogy te ott vagy, az nem lehet kérdéses senkinek sem, aki igazán 
ismert téged -, akkor semmit. Sok emberrel találkoztam már, aki 
élvezte az életet, de aki olyan lelki békével, olyan kedélyesen, any-
nyi szeretettel és jóindulattal, mint te, olyannal eggyel sem. 

És a szíved? Az élet legnagyobb igazságtalansága, hogy éppen az 
mondta fel a szolgálatot. Hiszen a szíved annyira jó volt! Segítet-
tél boldog-boldogtalannak. Sosem azt mérlegelted, ki kér tőled va-
lamit, te mindenkinek adtál. Szívesen (látod, már megint ez a 
szó...) végighallgattad a leszakadt, egzisztenciáját elvesztő isme-
rősöket, és véletlenül sem engedted, hogy ők fizessék a fröccsöt. 
De barátodnak tudhattad az alpolgármestert, és alig akadt olyan 
neves szegedi vállalkozó, aki ne lett volna kedves ismerősöd. 

Tudod, biztos azért volt így, mert rád nem lehetett haragudni, 
még ulti közben sem. Nem tudom, miért, ezt nem lehet megma-
gyarázni, talán Marcsi meg tudná, más nem hiszem. 

A gyász perceiben nehéz gondolkozni, de próbálunk majd a mi 
kis baráti társaságunkkal úgy emlékezni rád, ahogy neked jólesne. 
A Gól büfé biliárdtermét - ha Marcsi megengedi - berendeznénk 
Zsiga bátyánk emlékszobájának. A Kék Mókus Kupát pedig, ígé-
rem, megszervezzük decemberben, csak Kósa Zsigmond-emlék-
torna lesz a neve. Nem mintha csak akkor emlékeznénk rád, de 
szívügyed volt, megérdemled. 

Most elbúcsúzom tőled úgy, ahogy félig viccelődve mindig kö-
szöntünk egymásnak. Azért így, mert rájöttem, ez nem tréfa, va-
lóban így gondolok rád az én időm végéig. 

Nagy tisztelettel. 
SZ. A. 

800 millió a gátra 

Ha elégedettek vagyunk a kiszolgálással, szívesen adunk borravalót a pincérnek Fotó: Karnok Csaba 

TISZTÍTÓ HATÁST VÁRNAK AZ INTÉZKEDÉSTŐL 
• j A felszolgálásban részt vevők jövedelmét kiegészítő borravaló a személyi 

jövedelemadó alapját képezné, és mértékét a számlán kívül az étlapon Is 
fel kell majd tüntetni - hangzott a kormány szerdai döntése. A legális piaci 
szereplők érdeke is a szigorítás - jelentette ki Veres János pénzügyminisz-
ter csütörtökön. A borravalók „fehérítésétől" néhány mill iárd többletbevé-
telt remélnek, az idén nyilván szolidabb szinten, á m jövőre nagyobb „tisztí-
tóhatást" várnak az intézkedéstől. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Folytatódhat a csongrádi gátre-
konstrukció, a kormány erre az 
évre és jövőre nyolcszázmillió fo-
rintot különített el a védmű vá-
rosi szakaszának felújítására. A 
közbeszerzési eljárás után, az ár-
hullám levonulását követően 

megkezdődhet a munka. Gom-
bos András, a szaktárca szentesi 
kötődésű államtitkára március-
ban azzal nyugtatta meg a csong-
rádi gáttémában interpelláló-
Vmcze Lászlót, hogy mindent 
megtesznek a program idei foly-
tatásáért, s ehhez megpróbálnak 
elegendő forrást találni. Sikerült. 

Fehérítené a borravalót a kor-
mány - hangzott el a napokban, 
és többletbevételt vár az intéz-
kedéstől a pénzügyminiszter. 
Az általunk Szegeden megkér-
dezett vendéglátósok és a ven-
dégek meglepőnek minősítet-
ték e régi magyar fizetési szokás 
megváltoztatását. 

- Intim kapcsolat a pincérrel a 
számlafizetés rituáléja, ezért is 
kínos kitalálni, mennyi borrava-
lót adjak - jellemezte érzéseit az 
egyik szegedi étteremben a 
szombathelyi vendég, Molnár 
Gyula Szilárd. - Jobban érezném 
magam, ha tudnám, benne fog-
laltatik a számlában a megfelelő 
kiszolgálásért járó 10-15 százalé-
kos szolgáltatási díj. Értékelném 
persze akkor is az étterem dolgo-
zóinak munkáját, az asztalon 
hagynám a jutalmat, ha az átla-
gosnál jobban tetszett. 

A fiatalember asztaltársaságá-
ban egyedül maradt a vélemé-
nyével, és az általunk megkérde-
zett étterembe járók között 
ugyancsak, sőt: az üzletvezetők 
sem osztották az elképzelését. 

- Régi magyar szokás, külföld-
ön is ragaszkodtam hozzá. Dá-
niában is adott borravalót az ét-
teremben - mondta Kúti Andrea, 
holott tudta, a szerviz díját ráír-
ták a számlára. - Az ottani pin-
cér egyáltalán nem habozott, el-
tette az összeget, nyilván tudta, 
mire való. 

Osztrák és olasz példára hivat-
kozott Németh Veronika. Ott is 
kitűnik szerinte, ki fizet saját ha-
zájában. A fiatal lány úgy tapasz-
talta: a megrögzött szokások ma-
radnak, az osztrákok és az ola-
szok nálunk hébe-hóba hagynak 
borravalót, ha nagyon elégedet-
tek, a magyarok viszont nagyvo-
nalúan fizetnek ott is, ahol nem 
kellene. 

- Idén szerettünk volna árakat 
emelni. Ha most még egy lépcső-

vel feljebb tennénk a szintet, 
dupla emelésnek hatna. Nem 
tartom jó ötletnek - kételkedett 
Mateisz Renáta, a kisteleki Aqua 
Hotel és Étterem üzletvezetője. -
Üzletvezetőként és vendégként 
is inkább a vendégre bíznám a 
döntést. Ne szóljon bele rende-
let, ki hogyan ítéli meg a szolgál-
tatás színvonalát. 

Megrökönyödésüknek adtak 
hangot más vendéglátósok is: 
szerintük áremelésnek érzékel-
nék a vendégeik, ha beépítenék 
számláikba a kiszolgálást. 

- Elképzelhető, hogy további 
visszaélésekre adnának lehetősé-
get, hiszen ha a munkaadó pin-
cérei bérét nem emelné párhuza-
mosan, továbbra is kényszeríte-
né, hogy a felszolgáló elvárja a 
plusz borravalót. Akkor viszont 
két bőrt húzzunk le a vendége-
inkről? A vendéglátósok is kárát 

látnák - hangsúlyozta a szegedi 
Port Royal étterem vezetője, Mák 
Tibor. Szerinte a korábbi tíz szá-
zalék egyébként is csak átlagban 
jellemző, ennél kevesebbről hall 
leginkább. Véleményével a tápéi 
Aranylabda étterem üzletvezető-
je is egyetértett. - Nem szeren-
csés ötlet, nagyon meg is lepett. 
Követhetetlennek érzem, és ven-
dégeinket szorítanánk vele ké-

nyelmetlen helyzetbe - mondta 
Novkov Iván. 

- Műszakonként váltjuk egy-
mást. Saját zsebre dolgozunk, a 
fizetésem másik felét viszem ha-
za feketén havonta - számolt 
utána Mura Csilla, egy belvárosi 
kávézó pincérnője. - Nincs helye 
az irigykedésnek, ennyit legáli-
san biztosan nem keresnék. 

DOMBAI TÜNDE 

Szerződés ötvenmillióig A koldusok a tiltott övezetekben várják a turistákat 

Bár a türelmi idő egy hete lejárt, 
még egyetlen kéregető koldust 
sem büntettek meg a szegedi 
Belvárosban és a Mars téren. A 
koldusok azt mondják, jön a 
nyár, érkeznek a turisták, ők 
maradnak. 

Semmit nem változtatott meg az 
országos visszhangot kiváltó kol-
dusrendelet a szegedi Belvárosban 
és a Kárász utcán. Gyerekek kér-
nek pénzt vagy cigarettát a Virág 
cukrászda, az A Capella, a Hatos 
rétes teraszán ücsörgő vendégek-
től, napközben felnőtt koldusok 
telepednek le a Klauzál téren, a 
Kárász utcán, a Széchenyi téren a 
posta előtt, vagy a nagyáruház 
környékén, a Dóm téren és a De-
ák Ferenc utcában. 

A Klauzál tér és a Kárász utca 
sarkán a kutyájával ülve játszó, 
hátát a bank épületének támasztó 
férfi válaszra sem méltat, amikor 
megkérdezem, megbüntették-e 
már. 

- Engem még nem büntettek 
meg, másoktól sem hallottam, 
hogy valakinek fizetni kellett 
volna - veti oda a Kossuth-szo-
borral szemben, a lámpaoszlop 
alatt ücsörgő társa. - Egyébként 
is: miből adnánk 25 ezer forin-
tot? Most ment el két rendőr, 
nem szóltak hozzám. A jó idővel 
egyre több ember jár az utcán, 
jönnek a turisták, akik könnyeb-
ben adnak néhány forintot, mint 
a szegediek, bár ők is segítenek. 

A türelmi idő lejárta után öt 
nappal, vagyis csütörtök dél kö-

rül kilenc koldus kéregetett a Ká-
rász utcán és a Klauzál téren, 
egy-egy a postánál, a nagyáruház 
passzázsán, a Deák Ferenc utcá-
ban és a Dóm téren, a templom 
előtt. Két, tíz év körüli gyerek pe-
dig a teraszokon üldögélőktől 
próbált néhány forintot, esetleg 
pár szál cigarettát kicsikarni. 

A szegedi közgyűlés három ön-
kormányzati képviselő - Szondi Il-
dikó, Pintér Ferenc és Szőke Péter 
- módosító javaslatát elfogadva 
március 15-ével tiltotta meg a kol-
dulást a Tisza Lajos körút Tisza ál-
tal határolt területen és a Mars té-
ren. Az említett városrészekben 
kéregetők április végéig haladékot 
kaptak. A közterület-felügyelők és 
a rendőrök a múlt hónap végéig 
nem büntethettek, hanem szociá-
lis munkásokkal együtt ismertet-
ték a koldusokkal a rendeletet, 
amelynek értelmében a tilalmat 
megszegőket akár 25 ezer forint 
bírsággal sújthatják. 

Nem tartja kudarcnak Szondi 
Ildikó, hogy a koldusok továbbra 
is megjelennek és kéregetnek a 
számukra tiltott övezetekben. 
Azt mondja, nem a mindenáron 
való büntetés volt a céljuk, ha-
nem egy szerintük súlyos jelen-
ségre akarták felhívni a figyel-
met, amit a társadalomnak a kü-
lönböző hivatalokkal, hatósá-
gokkal együtt kezelni kell. 

Az önkormányzat illetékes iro-
dáinak munkatársai és a rendőr-
ség képviselői a napokban érté-
kelik az elmúlt több mint egy hó-
nap tapasztalatait, s ezután dön-
tenek a folytatásról. A polgár-
mesteri hivatalban megerősítet-
ték, hogy eddig még egyetlen til-
tott helyen kéregető koldust sem 
büntettek meg. 

o . z . 

Tíz- és ötvenmillió forint kö-
zötti összegre van aláírási joguk 
a szegedi önkormányzati cégek 
vezetőinek. Az összeget az ha-
tározza meg, hogy mekkora a 
társaság jegyzett tőkéje. Koráb-
ban a cégvezetők korlátozás nél-
kül vállalhattak kötelezettsé-
get, köthettek szerződéseket. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az áprilisi közgyűlésen a Teréz 
utcai ingatlan eladása kapcsán 
merült fel az ellenzék részéről, 
hogy az önkormányzatnak felül 
kellene vizsgálnia a városi tulaj-
donú cégek vezetőinek döntési 
jogkörét. A fenti ingatlant 25 
millió forintért adta el a város a 
Démásznak. Az ügyletet Né-
meth István, az IKV Rt. el-
nök-vezérigazgató ja bonyolította 
le. Ismeretes, hogy a városveze-

Kommandósok és rendőrök ve-
tettek véget egy kábítószeres 
bulinak szombat hajnalban 
Sándorfalva és Dóc határában. 
Bár a fiatalok figyelték a kör-
nyéket, az egyenruhásokat nem 
tudták kijátszani. Drogfogyasz-
tás miatt 42 ifjú ellen indult 
eljárás. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Fiatalok rendeztek drogpartit a 
hét végén, szombatra virradó éj-
jel Sándorfalva és Dóc között egy 
tanyán felállított sátorban. A 
rendőrség állampolgári bejelen-
tés alapján szerzett tudomást az 

tés nemrégiben állapodott meg a 
Szegedi Hőszolgáltató Kft. ma-
gántulajdonosával abban, hogy 
ezentúl a cég ügyvezetése az ön-
kormányzat jóváhagyása nélkül 
nem köthet 50 millió forint felet-
ti szerződéseket. 

- A városi cégek vezetőinek 
döntési kompetenciáját tavaly 
szabályoztuk - mondta érdeklő-
désünkre Szentgyörgyi Pál. A 
gazdasági alpolgármester el-
mondta, hogy korábban a társa-
ságok vezetői korlátozás nélkül 
vállalhattak kötelezettséget, köt-
hettek szerződéseket. A vagyon-
gazdálkodási rendeletben össz-
hangba hozták a cégvezetők dön-
tési kompetenciáját a közgyűlés 
és a bizottságok szintjével. E sze-
rint 10 milbó forintig vállalhat 
kötelezettséget az ügyvezető 
azoknál a társaságoknál, ahol a 
jegyzett tőke egyharmada nem 

összejövetelről, azaz valaki „fel-
nyomta" a kábítószerező társasá-
got. 

A szombat hajnali akciót a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság felderítő osztálya irányí-
totta. Az összehangolt, rendkí-
vüli razzián a megye összes kapi-
tányságáról berendelték a rend-
őröket. Információink szerint a 
nyílt terepen összeállított sátor-
táborban már korábban is tartot-
tak hasonló összejöveteleket. 

A kábítószeres buli résztvevői 
elővigyázatosak voltak. Néhá-
nyan a környékben járőröztek, 
hogy kiszűrjék a rendőröket, 
vagy más, nemkívánatos, hívat-

baladja meg a 10 millió forintot. 
Ilyen városi cég például a Szegedi 
Városkép Kft. és a Szegedi Ifjúsá-
gi Ház Kht. E társaságoknál a 10 
millió forint feletti kötelezettség-
vállalást a pénzügyi bizottságnak 
kell jóváhagynia. 

A jegyzett tőke egyharmadáig, 
de maximum 50 millió forintig 
vállalhat kötelezettséget az ügy-
vezető azoknál a cégeknél, ahol a 
jegyzett tőke egyharmada meg-
haladja a 10 millió forintot. Ez a 
helyzet áll fenn olyan stratégiai 
jelentőségű önkormányzati gaz-
dasági társaságoknál, mint az 
IKV Rt., a Szegedi Közlekedési 
Kft. és a Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Kht. 

Szentgyörgyi Pál hangsúlyozta: 
az 50 millió forint feletti kötele-
zettségvállalásnál, szerződéskö-
tésnél minden esetben a közgyű-
lés dönt. 

lan vendéget. A kommandósok 
azonban felkészültebbnek bizo-
nyultak a bulizok figyelőszolgá-
latánál, ugyanis sikerült megkö-
zelíteniük és körbezárniuk a te-
rületet, majd lecsaptak az önfe-
ledten szórakozó, mit sem sejtő 
társaságra. 

A rendőrök 57 ifjút állítottak 
elő a Szegedi Rendőrkapitány-
ságon, ahol az igazságügyi or-
vos szakértő bevonásával elvég-
zett gyorsteszt 42 személynél 
mutatott ki kábítószer fogyasz-
tásából származó anyagmarad-
ványt. Ellenük kábítószerrel va-
ló visszaélés miatt indult bün-
tetőeljárás. Már a koldusok is várják a turistákat Fotó: Frank Yvette 

Alkalmi sátortáborban fogyasztották a drogot a fiatalok Dócon 

Kábítószeres buli egy tanyán 


