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Új film 

A Cég - az emberi krimi 
Főszereplők: Tom Cruise, 

Jeanne Tripplehorn, Gene 
Hackman 

Zene: Dave Grusin 
Kendezte: Sydney Pollack 

Abból bizony mindig nagy 
dráma születik, ha egy erköl-
csös ember rövid úton sok 
pénzhez, vagyonhoz, hírnév-
hez akar jutni. Pedig a jóléti 
államok „főszereplői" - leg-
alábbis a filmekben - mindig 
arról ismerszenek, hogy ez 
előbbieket akarják elérni. Na-
gyon is jól ismerjük már ezeket 
a figurákat, hadd ne mondjam, 
unásig. 

Mivel Sydney Pollack ren-
dező épp ebbe. az amúgy is 
nyúlós , ragacsos masszába 
nyúlt bele. megajándékozott 
bennünket egy két és fél órás 
f i lmmel , amely alapját egy 
bestseller könyv adja, mégis, 
közel sem áll ahhoz, amit Pol-
lack képviselni „szokott" film-
jeiben. Csak apró jelenetekben 
érhető tetten a Pollack-film, a 
többi szokványos krimi. 

A fiatal végzős jogász elké-
pesztően j ó a jánla tot kap a 
Cégtől . A fér f i á lmodozni 
kezd, de felesége már sejt vala-
mit, hogy ez mégsem az az 
élet, amire vágytak. Aztán már 
késő lesz, a Cég is és az FBI is 
szorongatja a férfit, s úgy kell 
kimásznia a pácból, hogy ő 
maradjon a nagy amerikai igaz 
ügyvéd, aki nem szegte meg az 
esküjét. 

És persze sikerül neki. Miért 
ne? Tűzön vizén át, hogy az 
izgalom lebilincseljen a szék-
be. 

Csakhogy nem bilincsel le, 
hanem lelankaszt. 

Pollack csinált tehát egy át-
lagos amerikai filmet, de le-
galább ezzel is megerősíthette 
az európai filmeseket abban, 
hogy csinálni kéne valamit, 
mielőtt az Atlanti-óceán túl-
partjáról belénk fecskendezik 
az összes „szennyvizet"; hígít-
sa csak a saját agyukat. 

Podmaniczky Szilárd 

• Szeptember elsejétől az új 
igazgató kinevezéséig bízták 
meg a Csongrád Megyei Mun-
kaügyi Központ vezetésével 
Juhász Károlyt. Az eddigi igaz-
gató-helyettes azért került ma-
gasabb pozicióba, mert a me-
gyei munkaügyi szervezet első 
embere, Vladiszavlyev András 
Budapestre, az Országos Mun-
kaügyi Központ élére távozott. 
A Foglalkoztatási Törvény sze-
rint a megyei igazgatókat a mi-
nisztérium közigazgatási ál-
lamtitkárának javaslatára, a 
munkaügyi tanács előzetes vé-
leményezése mellett a minisz-
ter nevezi ki. Az állás betöl-
tésére lehet, de nem kötelező 
pályázatot kiírni. Hogy mit hoz 
a jövő, mikor és ki lesz az új 
igazgató, esetleg marad-e a ve-
zetői székben Juhász Károly, 
nem lehet tudni. 

- Az én feladatom az, hogy 
jól működtessem a jelenlegi 
rendszert, úgy, hogy a kollégák 
és az ügyfelek lehetőleg észre 
se vegyék, hogy itt igazgató-
váltás történt. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy hónapokig 
nem változtatunk semmin, hi-
szen a munkanélküliség min-
dig új és új feladatok elé állít 
bennünket - ezekre pedig rea-
gálni kell. 

• Hogyan került kapcsolat-
ba a munkaüggyel? 
- Először állásnélküliként. 

Amikor elvégeztem a jogi egye-
temet, nemigen volt szabad 
munkahely. Bementem a Mun-
kaügyi Szolgáltató Irodába, 
ami akkor még egy hölgyből és 
két doboz kartonból állt. Mivel 
építőipari szakközépiskolát vé-
geztem, találtak nekem egy ál-
lást - a Posta halósági műszaki 
ügyinézője lettem. Nem igazán 
tetszett a feladat, ezért átmen-
tem a városi tanácshoz sza-
bálysértési ügyintézőnek. Itt 
meg az volt a baj, hogy én in-
kább segíteni szeretek az em-
bereknek, nem büntetni őket. 
így végül a munkaügynél kö-
töttem ki, először a megyeta-
nács munkaügyi osztályán, ké-
sőbb, amikor a létrejött a mun-

„Ma már szigorúbbak a szerződések 
- mondja az új munkaügyi igazgató 

• Látászavar, gyomorpanasz, 
idegrendszeri rendellenesség, 
fülfájás, lábtörés és még sorol-
hatnám, mi minden előfordul-
hat az emberrel, hogy aztán 
kénytelen legyen igénybe ven-
ni a magyar egészségügyi ellá-
tás valamelyik szolgáltatását. 
A továbbiak szempontjából tel-
jesen mindegy, hol sikerült ta-
pasztalatokat gyűjteni, körzet-
ben, szakorvosi rendelőben, 
magánorvosi praxisban, gyógy-
intézetben-e, ne is-kutassák, 
lehet hogy csak egyikben, de 
lehetségesen akár mindegyik-
ben. Nem a speciális hely a 
fontos, hanem az a fantasztikus 
tény, hogy alighanem rájöttem, 
miként lehetne megváltani , 
átszervezés utáni bajaiból ki-
gyógyítani a magyar egészség-
ügyet. (Ezúton ajánlom magam 
a T. Találmányi Hivatal figyel-
mébe, ha ugyan azt is át nem 
szervezték, be nem olvasztot-
ták, vagy még nem adták ma-
gánkézbe...) 

Azzal kezdem, hogy valahol 
fá j . Nem nagyon, de azért 
kellemetlenkedőn. Miután jól 
körülhatárolható a fájás helye 
- úgymint fog, fül , alhas, s 
egyebek - , laikus ember a he-
lyemben azt gondolná, el kell 
mennie fogászhoz, fülészhez, 
belgyógyászhoz. Ám nem (gy 
én! Először megkérdez tem 
orvosismerősömet, mi ilyenkor 
a teendő. (Az én időmből 
négyszeri telefonálás, az övé-
ből öt perc, hadd várják a bete-
gek.) 

Elbattyogsz a háziorvosod-
hoz, aki lehet a körzeted sze-
rint illetékes is, ha neki adtad 
le a biztosítási kártyádat, kérsz 
egy beutalót, s azzal mehetsz a 
szakorvosiba - kaptam a precíz 
útmutatást. Annak kiderítése, 
hogy a beutalót (ró orvos ép-
pen mikor rendel, legyen csak 

Szemérem 
- avagy hogyan váltanám meg 
a magyar egészségügyet:.. 

öt perc - az ember ugye ezt 
nem tudhatja fejből, időközben 
változhatott is az odaút le-
gyen csak 15 perc, s már ott is 
ülsz fájásaid enyhítésének mí-
nusz egyedik fokán. (Arról 
most nagyvonalúan ne szól-
junk, hogy mellesleg dolgozó 
ember vagy, s a magad idejé-
vel is össze kell hangolnod az 
akciót, ha csak nem akarsz lóg-
ni egy semmi kis görcs, csika-
rás, remegés miatt.) 

A háziorvosi előszobában, 
váróban alkalmad nyílik meg-
tapasztalni. hogy a többiekéhez 
képest milyen kis hülyeség a te 
bajod, hiszen a csukott aj tó 
mögül is tisztán hallod az előt-
ted beszólítottak,- s az orvos 

kaügyi központ, ott. Jogtaná-
csosként kezdtem; a jogi osz-
tály vezetőjeként majd igazga-
tóhelyet tesként fo ly ta t tam, 
most pedig megbíztak az igaz-
gatói teendők ellátásával. 

• Hogy tetszik? 
- Jól működő szervezetet 

örököltem, ezzel nincs baj. De 
igazgató-helyettesként én le-
hettem a jó fiú; mindenben 
benne voltam, de a népszerűt-
len döntéseket nem nekem kel-
lett hoznom. 

• Gyakorta hallani, hogy 
egyes nyugati országokban 
a munkanélküliségi ráta 
magasabb, mint nálunk. 
Azt azonban elfelejtik hoz-
zátenni, hogy ott egy ember 
legfeljebb fél évig van állás 
nélkül. 
- Hozzá kell szoknunk, 

hogy társadalmi szinten ezután 
nálunk is lesz munkanélküli-
ség. De fontos lenne elérni - és 
éppen ez a munkaügyi szerve-
zet dolga - , hogy az egyén 
szintjén a munkanélküliség ne 
hosszantartó állapot legyen. 
Annak oka, hogy ma mégsincs 

Fotó: Schmidt Andrea 

így, egyrészt a gazdaságban, 
másrészt az emberi mentalitás-
ban keresendő. A gazdasági 
rendszerváltás egész ágazatok 
rövid idő alatt történő megszű-
néséval jár. Azt ott dolgozók 
hatalmas tömegének nem köny-
nyű új munkahelyet,"foglalko-
zást tálalni. Ráadásul a nyugati 
országokban egy szakmunkás 
nyugdíjazásáig legalább négy 
tanfolyamot végez el, nálunk 
pedig alig lehet rábírni egy 
épületasztalost, hogy képezze 
át magát bútorasztalossá, ha a 
munkaerőpiac úgy kívánja. 

• Melyik foglalkoztatáspo-
litikai eszközt tartja a leg-
hatékonyabbnak ? 
- Azt, amelyik segítségével 

azonnal munkába ál lhat az 
ügyfél, vagyis a bértámogatást, 
a közhasznú munkát, a mun-
kahelyteremtő támogatást. Per-
sze, az átképzés is fontos, de 
jobb, ha azt munka mellett csi-
nálják. Azt kell elkerülni, hogy 
megkezdődjön a tartós munka-
nálküliséggel járó szellemi és 
fizikai leépülés. Az átképzés 
egyébként sem csodaszer, a 

szavait. (Most tessék először 
arra gondolni, miért a szemé-
rem szó ennek az írásnak a cí-
me!) Ilyenfajta tanulmányok 
folytatására bőven van időd -
kb. egy óra mert sok a beteg, 
s orvosod - hisz épp ezért vá-
lasztottad őt! - alapos munkát 
végez. 

A rendelés végének vészes 
közeledtével egy kilépő asszisz-
tens után kiáltva a többi vára-
kozó füle hallatára közölnöd 
kell, hogy az idegeid, a bőrbe-
tegséged, a hólyagod, s más ef-
féle, szeméremmel takarandó 
miatt szeretnél csak egy beu-
talót. (Szemérem, másodszor!) 
Meg is kapod, szinte nyomban, 
s már indulhatsz is kideríteni -

átlagosan két telefonálással - , 
hogy az illető szakorvosi intéz-
ményben mikor állnak rendel-
kezésedre. (Ez a gyógyulás 
nulladik lépcsőfoka.) Egy pil-
lantás az órádra, a koradélutáni 
programok gyors lemondása, s 
már rohanj is, hogy ne végszó-
ra érkezzél! 

Kartonozó, váróterem, előt-
ted mindössze ketten. Meg 
vagy mentve, még odaérsz arra 
a találkozódra, amit ebben a 
rohanásban elmulasztottál el-
halasztani! Az órádra csak ak-
kor nézz újra, amikor az előt-
ted lévő beteg is már régen az 
utcán jár. Ha innen számítottan 
20 percig sem a kartonodat 
nem hozzák föl, sem a rendelő 
ajtaja nem nyílik meg, követ-
kezhet a szemérem emlegeté-
sének harmadik alkalma. 

Ennek során alaposan tanul-
mányozd a laboratóriumi vizs-
gálatra küldött, s valami sárga 
folyadékkal telt poharakkal som-
fordáló betegtársaid arckifeje-
zését, a szomszédos rendelőből 
kiszűrődő (kiszűrődő? kiára-
dó!) hangokat, mit mivel kell 
kenegetni, s közben a sterilitás-
ra ügyelni. Valamint igazítsd el 
újonnan érkezett betegtársaidat 
mindarról, amit te tudsz, hogy 
ide már 30 perce egy lélek se 
be, nem hogy a kar tonozós 
hölgy... (A négyes számú sze-
méremnek általában itt kell be-
következnie, amikoris mint ha 
nem is hallanád, megtudhatod, 
miért lett hasmenése a szem-
üveges úrnak, valamint az ifjú 
hölgynek egyelőre csak a keze 
kiütéses, de talán nem fertőz...) 

Nem sok idő múltán be fog-
nak szólítani - szokás és gya-
korlat szerint később, mint egy 
utánad érkezettet, de sebaj, itt 
vagy az óhaj to t t helyen, a 
„number one"-on! - , még két 
beteggel együtt. Na már most: 

arra a kérdésre, hogy mi a pa-
naszod, ebben a helyzetben 
szeméremérzetedet (az ötös 
számút) félretéve nyugodtan 
kérdezd meg a havi ciklusod, a 
székrekedésed, a hasfelfújódá-
sod, a fülzúgásod és a depresz-
sziód összefügghetőségét, vagy 
bármit, amiről úgy gondolod, 
hogy a többiek gazdagabbak 
lesznek általa, vagyis amivel 
kiléphetsz a beteganonimitás 
átkos burkából. (S erre elég há-
rom perc!) 

Jó, ha ekkor, a szavaidat 
jobb híján áhítattal lesó beteg-
társak előtt diktálod be teljes 
neved és lakcímed a recept 
szabályossága végett, mert ha 
egy hét múlva gúnyolódó tele-
fonokat vagy szerelmes levele-
ket kapsz, legalább tudod, ez-
úttal te magad sértetted meg 
személyiségi jogaidat. 

Ha (gy viselkedek biztos le-
hetsz benne: a magyar egész-
ségügy változatlansága évtize-
dekre előre garantálható, az 
újabb átszervezéstől megvált-
ható. így mindig lesz őíjftő vá-
rakoztatás, küldöztetés, indisz-
kréció, tünetek kényszerű el-
hallgatása, emiatt későbbi szö-
vődmények és (gy tovább. 

Nem fogják a kötelező ren-
delési időt ésszerűs í tésse l 
csökkenteni, a betegellátást 
egyszerűsíteni, a magyar egész-
ségügyi ellátást egészen egy-
szerűen logikusabbá és olcsób-
bá tenni. S nem fordulhat elő, 
hogy egyszer egy egészségügyi 
főszervező - maga is szimpla 
betegként - végigjárja az álta-
lad megtett utat, s hirtelen fel-
kiált: emberek, ez hülyeség 
így! 

Mert akkor kezdődne csak 
a baj, mint azt az előző átszer-
vezés ékesen bizonyította. 

Pálfy Katalin 

gazdaság ugyanis nem tudja 
pontosan megmondani, milyen 
munkaerőre lesz szüksége a jö-
vőben. 

• Az utóbbi időben elég 
sok vád éri a munkaügyi 
szervezetet azzal kapcsolat-
ban, hogy nem megfelelő 
szigorúsággal ad adott eset-
ben vissza nem térítendő 
támogatást munkahelyte-
remtésre. A Betvedere-ügy-
re gondolok. 
y- Amikor 1991-ben a tör-

vényhozók megalkották ezt a 
rendszert, nem volt hazai ta-
pasztalat. Egyébként is a köl-
csön, a támogatás sehol a vilá-
gon nem jelent 100 százaléko-
san biztonságos befektetést. 
Magyarországon meg különö-
sen nem, hiszen a gazdaság tel-
jesen kiszámfthatatlan. Azt hi-
szem, a szervezet mindent 
megtesz annak é rdekében , 
hogy ellenőrzötten kerüljenek 
ki-» támogatások. A munka-
ügyi tanács, vagyis a munka-
adói, a munkavállalói képvise-
let és a helyhatóságok együtte-
sen döntenek - ez a legszigo-
rúbb társadalmi kontroll. A 
döntést gyakran helyszini 
szemle előzi meg, később pe-
dig rendszeresen ellenőrizzük a 
pénz felhasználását . Vissza 
nem tér í tendő támogatást 
egyébként csak kivételes eset-
ben, megváltozott munkaké-
pességűek foglalkoztatásának 
elősegítéséhez adjuk. Tudni 
kell, hogy a támogatásnak nem 
volt kialakult gyakorlata. A ta-
pasztalatok alapján ma már jó-
val szigorúbbak a szerződések. 
Egyébként várható a Foglal-
koztatási Törvény módosítása 
is, ami szintén szigorításokat ír 
majd elő. 

Keczer Gabriella 

200 ezer 
falusi 
munkanélküli 

Pénteken lép életbe a termő-
földdel rendelkező munkanél-
küliek támogatásáról szóló 
kormányrendelet. Ennek alap-
ján a Foglalkoztatási Alap ter-
hére egyszeri, 200 ezer forint 
összegű kamatmentes hitel ad-
ható a munkanélkülieknek. A 
kölcsönt bizonyos türelmi időt 
követően kell visszafizetni . 
Amennyiben a támogatásban 
részesülő főfoglalkozású me-
zőgazdasági vállalkozási tevé-
kenységet fél éven belül nem 
kezdi el, vagy a hitel folyósí-
tását követő 37. hónap első 
napjáig abbahagyja, a támoga-
tás teljes összegét - a minden-
kori jegybanki alapkamat két-
szeresének megfelelő mértékű 
kamattal növelve - köteles visz-
szafizetni. Aki vállalkozói te-
vékenységét a visszafizetés 
ideje alatt hagyja abba, vagy a 
visszafizetési kötelezettségnek 
nem tesz eleget, a támogatás 
még vissza nem fizetett részét 
egy összegben, a mindenkori 
jegybanki alapkamat kétszere-
sének megfelelő mértékű ka-
mattal növelve köteles vissza-
fizetni. 

A támogatás iránti kérelmet 
ahhoz a munkaügyi központhoz 
kel! benyújtani, ahol az igény-
lőt munkané lkü l ikén t nyil-
vántartásba vették. A kérelem-
hez csatolni kell az egyéni vál-
lalkozói igazolvány, illetve tár-
sas vállalkozás esetén a cég-

' bíróságnál érkeztetett társasági 
szerződés másolatát, szövetke-
zetek esetében a cégbírósági 
nyilvántartásbavételi végzés 
másolata szükséges, az qdó-
szám feltüntetésével. 

j 


