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Kiss Imre azt hitte, munkát kap, de kiderült, hogy ő is csak hirdethetné , 

„Olyan, mint a pilóta játék!" 
Otthon végezhető munkára jelentkezett 
egy sándorfalvi fiatalember. Kiss Imre, mi-
után több ezer forintot kifizetett a hirdető 
cégnek, rájött, szó sincs munkáról, átver-
ték. Történetét azért osztotta meg velünk, 
hogy mások ne fizessenek ki feleslegesen 
ennyi pénzt. 

- Otthon végezhető munkát ajánlott külön-
böző újságokban gyakran megjelenő hirdeté-
sekben egy debreceni cég, az Edo-Fer Bt. Mi-
vel tavaly volt egy súlyos autóbalesetem és 
emiatt máig nem tudok nehezet emelni, je-
lentkeztem. Néhány napon belül levélben 
megkerestek, tájékoztatót küldtek, „Tisztelt 
leendő munkatársunk! "-nak szólítottak, 

A CEG SZERINT TORVENYES 
A Kiss Imrének küldött formanyomtatványon 
feltüntetett telefonszámon egy férfihang je-
lentkezett. Tóth Csaba nem árulta el, hogy 
milyen tisztséget tölt be az Edo-Fer Bt.-nél, 
de azt hangsúlyozta, az ügyben „a cég részé-
ről ő van megbízva, hogy nyilatkozzon". Meg-
osztottuk vele, hogy mit mondott egyik „mun-
katársuk", mire azt válaszolta: szerinte ők 
munkát ajánlanak és a hirdetéseik is törvé-
nyesek. 

hatféle munkalehetőséget kínáltak, egyszer-
re többet is lehetett választani - kezdi törté-
netét Kiss Imre. 

A fiatal sándorfalvi férfi a hat lehetőség kö-
zül kettőre jelentkezett, az egyikre 450, a má-
sikra 500 forintot kellett fizetnie. Pluszki-
adást jelentett számára a 230 forintos kézbe-
sítési díj és a levelek postaköltsége. Kiss Imre 
néhány napon belül utánvétellel kapott egy 
küldeményt az Edo-Fer Bt.-tői, egy úgyneve-
zett munkacsomagot, amiért 3090 forintot 
fizetett. Ekkor már „Kedves munkatár-
sunk!"-nak szólították, kíváncsiak voltak az 
összes adatára, de a levélben már szó sem 
volt munkavégzésről, állásról. „A munkacso-
mag ára tartalmazza az egyéves regisztrációs 
díjat is, melyért cserébe folyamatosan tájé-
koztatjuk az új munkalehetőségekről" - ol-
vasható a levélben. 

- Munkát ígértek, de semmilyen konkrét 
munkavégzési lehetőséget sem kaptam. 
Helyette felkínálták, hogy saját költsége-
men én is adjak fel ugyanolyan hirdetése-
ket, amilyenre én válaszoltam, az érdeklő-
dők munkára jelentkezésére befizetett pén-
zét megtarthatom, a munkacsomagot azon-
ban már az Edo-Fer Bt. postázná 3090 fo-
rintért. Olyan ez, mint a pilótajáték. Mellé-
kelték különböző televíziók, rádiók, újsá-
gok telefonszámait, és küldtek hirdetési 
mintákat is! Ez átverés! A bírósághoz for-

TILÖS DIJAT KERN! 
JH A Csongrád Megyei Munkaügyi Központban - ha-

táskör híján - a konkrét ügyre nem akartak rea-
gálni, de azt általánosságban elmondták: tilos a 
munkaviszony létesítéséért díjazást kérni akár 
közvetítőcég, akár maga a munkáltató jelenteti 
meg állásajánlatát. Egyébként magán-munkaköz-
vetítést csak olyan irodák végezhetnek, amelyek 
a megyei munkaügyi központ nyilvántartásában 
szerepelnek, ezek tevékenységükért a munkát 
keresőktől díjazást nem számolhatnak fel. A 
Munka törvénykönyve szintén tiltja azt, hogy egy 
munkáltató azért, hogy valakivel munkaviszonyt 
létesítsen, díjazást, óvadékot, vagy egyéb bérle-
vonást köthessen ki. Ha ezt mégis megteszi, úgy 
ezen megállapodás semmis, a munkavállaló a 
befizetett összeget és annak kamatait visszakö-
vetelheti. 

dúlok, és visszakövetelem a cégnek eddig 
befizetett, mintegy ötezer forintomat - há-
borog Kiss Imre. 

A harmincéves, jelenleg munkanélküli fér-
fi azt mondja, azért fordult a nyilvánosság-
hoz, hogy figyelmeztesse sorstársait, nehogy 
felüljenek a hirdetési ajánlatnak, és hozzá 
hasonlóan a semmiért fizessenek ki több 
ezer forintot. 

O. Z. 

Kisebb áfakulcs, kétféle ár, több olvasnivaló az üzletekben 

Kereskedő a szégyenpadon 

Már most több az írás, mint a termék Fotó: Frank Yvette 

Legyen-e kétféle ár a terméke-
ken, hogy a vásárlók lássák az 
áfacsökkentés miatti különbsé-
get? - erről lehet szavazni a 
kormány SMS-kampányának 
negyedik hetében. A kereskedők 
azt mondják, ha nenr drágul a 
beszerzés, érzékelheti a fo-
gyasztó a különbséget. Ugyan-
akkor szerintük túl sok lesz az 
„olvasnivaló" az üzletekben. 

A kormány előírhatja, hogy az 
üzletek az új ár mellett a régit is 
feltüntessék, így az emberek 
majd érzékelhetik, hogy az áfa-
csökkentés következtében több 
pénz marad a zsebükben - ez a 
hivatalos magyarázata annak, 
miért lenne jó, ha a fogyasztó 
több számot is olvashatna a jövő-
ben az áru mellett. Jövőre ugyan-
is 25-ről 20 százalékra tervezik 
csökkenteni az áfakulcsot. 

Martonosi István, az érdekvé-
delmi szervezet, a Kisosz megyei 
titkára szerint ezzel a jogszabály-
lyal - hiszen nem kétséges, hogy a 
tervek megvalósításához törvény-
módosításra van szükség - a ke-
reskedőt akarják a szégyenpadra 
ültetni, holott az államot kellene 
- a titkár az üzemanyagár adótar-
talmának elviselhetetlen terheire 

célzott. Szerinte nem feltételez-
hető, hogy a vállalkozók a fo-
gyasztók kárára cselekednének: 
hatalmas az árverseny a piacon, 
emiatt alulmaradnának azok, 
akik az áfacsökkentés ellenére is a 
korábbi árakon adnák el portékái-
kat. Amennyiben azonban maga-
sabb beszerzési áron jut hozzá a 
kereskedő az áruhoz, és emiatt a 
kisebb áfakulccsal számolva is az 
ideivel megegyező ár jelenik meg 
a terméke mellett, ok nélkül „ke-
veredik gyanúba". Ha minden 
marad a régiben, akkor viszont a 
fogyasztó valóban jobban jár. 

Martonosi arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a vevőnek túl sok 
olvasnivalón kell majd átrágnia 
magát, hiszen a termék mellett 
kötelező a kilós vagy literes egy-
ségárat is feltüntetni. Erre Ke-
resztesiné Jenei Helga, a Barát 
Papír Kft. Arany János utcai üzle-
tének vezetője is felhívta a figyel-
met, aki az árudában megmutat-
ta, már most mennyi szám üti ki 
a vevő szemét. És valóban: ha 
odafordulunk a szappanokat, 
avagy a füzeteket kínáló polcok 
felé, már szinte nagyobb az írás, 
mint maga a termék: a címkéken 
szerepel a név, a tömegegység, 
legnagyobb számmal maga az ár, 

ARK0MMAND0 
Mesterházy Attila, az ifjúsági 
és szociális tárca politikai ál-
lamtitkára szerint a kormány 
január elsejétől úgynevezett 
árkommandót is bevet a fo-
gyasztók érdekében, és feke-
telistát készítenek az extra-
profitot megtartó multikról, 
amit szükség esetén közzé is 
tesznek. Az új fogyasztóvédel-
mi koncepció is ad olyan esz-
közöket a kormány kezébe, 
amellyel kikényszeríthető az 
árcsökkentés. Ebben szere-
pel, hogy a cégek fogyasztó-
védelmi bírságai köztartozás-
nak minősüljenek. 

majd alatta a kilós vagy literes 
egységár, és legalul a kód. Ezt a 
számhalmazt egészíti majd ki jö-
vőre a termék tavalyi ára. 

Július elsején Gyurcsány Fe-
renc miniszterelnök azt mondta, 
hogy a kormány számításai sze-
rint egy átlagos, négytagú család 
havonta ötezer forintot takarít-
hat meg, ha a kereskedők nem 
tartják maguknál a hasznot. 

F.K. 

Rablót fogtak 
Rablás miatt indult eljárás egy 
21 éves kisteleki lakos ellen a 
Kisteleki Rendőrkapitányságon. 
A fiatalembert azzal gyanúsít-
ják, hogy egy balástyai férfi zse-
béből erőszakkal kivette a pénz-
tárcáját, a benne lévő több mint 
17 ezer forinttal és irataival 
együtt. 

Munkanélküli 
világa 
ÓLAIT ZOLTÁN 

Ül velem szemben egy fiatal férfi, és ömlik belőle a szó. Elmond-
ja, hónapok óta munkanélküli, és szégyelli, hogy harmincévesen 
az apjától kelj pénzt kérnie. 

Az előzményekről is beszél: tavaly súlyos autóbalesete volt, ne-
kicsapódott egy fának. Fontos körülmény: a fát önként választot-
ta. Ugyanis miközben megpróbálta megzabolázni a saját hibája 
miatt elszabadult autóját, tizedmásodpercek alatt felmérte, bár-
merre rántja is a kormányt, jóvátehetetlen tragédiát okoz: vagy 
elgázol egy nőt és egy kisgyermeket, vagy egy másik autóval ütkö-
zik. 

Maradt a fa. 
Nem sokon múlt, de életben maradt. Ripityára tört csontjait az 

orvosok összerakták, nyoma sincs rajta a tíz hónapja történt bal-
esetnek. Nem látszik, de fizikai munkát nem vállalhat, megsérült 
gerince miatt egy-két kilónál többet nem emelhet - Ha tudom, 
hogy mi vár rám, sokszor arra gondolok, bár meghaltam volna -
jegyzi meg. 

Harmincéves! Még ngm is élt. 
Azt mondja, jól meg lehet élni a munkanélküliségből. Nem ne-

ki, a regisztrált munkanélkülinek, hanem másoknak. Azoknak, 
akik például otthon végezhető munkát ajánlottak neki is. Azok-
nak, akik ezért törvénytelenül még pénzt is kértek tőle, a hóna-
pok, évek óta állás és jövedelem nélkülitől. A munkanélküliek, 
mint ő is, az ilyen hirdetésekre ráharapnak, mert élni akarnak, 
pontosabban meg akarnak élni. 

Apjától arra kért pénzt, hogy válaszoljon egy ilyen hirdetésre. 
Több ezer forintjába került, mire kiderült, szó sincs semmilyen 
munkáról, csak egy pilótajátékba vonták volna be. 

Pedig nagyon reménykedett, hiszen kezdetben „Tisztelt Leendő 
Munkatársunk!"-nak, majd „KEDVES MUNKATÁRSUNK!"-
nak szólították. 

Bedőlt, mint hozzá hasonlóan mások is. De ezt nem hagyja, ha 
nem adják, híróságon kéri vissza a befizetett pénzét. 

Gyorsan kijavítja magát: - Apám pénzét! 
Az már egy senkit nem vigasztaló újsághír, hogy A: gyarorszd 

gon a munka nélküli családokban élő huszonévese háromne-
gyede nem tanul és nem dolgozik, és az inaktivitás kezd öröklő-
dővé válni. Ha a világon felére csökkenne a fiatalkornak köréhen 
a munkanélküliség, ez a világgazdaság társadalmi össztermékét 
évi 2,2 milliárd dollárral emelné. 

Sok a császármetszés 
Fokozatosan nő a császármetszések száma Magyarországon. Egy 
most elkészült felmérésből kiderül: az egyetemi klinikákon a 
legnagyobb az esély arra, hogy a szülő nő nem természetes úton, 
hanem műtéttel hozza világra gyermekét. A kiragadott adatok 
azonban félrevezetők lehetnek. 

Az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár közzétette a hazai egész-
ségügyi intézményekben végzett 
császármetszések számát. Az ada-
tokból kiderül: évről évre több nő 
szüli meg mesterséges úton gyer-
mekét. Csak az ezredforduló után 
eltelt három évben, azaz 2000 és 
2003 között több mint négy szá-
zalékkal nőtt az összes szülés szá-
mához képest a művi beavatkozá-
sok aránya. 

A legtöbb császármetszést a kli-
nikákon végzik, hiszen ezekbe az 
intézményekbe szállítják az ösz-
szes kismamát, akiknél problé-
mák adódhatnak. A Szegedi Tudo-
mányegyetem Szülészeti és Nő-
gyógyászati Klinikáján az évi több 
mint 2000 szülés 36 százaléka 
műtéti úton történik. Tíz évvel ez-
előtt ez az arány még csak 16 szá-
zalék volt. 

- A jelenség egyrészt azzal ma-
gyarázható, hogy a gyermekválla-
lás ideje mostanra jelentősen kito-
lódott, ez megnöveli az előforduló 

kockázatok esélyét - magyarázta 
Bártfai György egyetemi tanár, in-
tézetvezető helyettes. - Másrészt a 
modern technikáknak köszönhe-
tően az újszülöttek életben tartha-
tósági esélye is nőtt, ezért olyan 
esetekben is vállaljuk az újszülött 
világra segítését, amelyek néhány 
évvel ezelőtt még reménytelennek 
tűntek volna. 

A Szegedi Városi Oktató Kór-
házban tavaly 896 nő szült, 32 
százalékuk császármetszéssel. 
1996-ban a szülések 25 százalé-
ka végződött műtéttel ebben az 
intézményben. Pajor László fő-
igazgató azonban elmondta: a ki-
ragadott számok összehasonlítá-
sa félrevezető lehet. - Császár-
metszést mindig csak indokolt 
esetben végeznek a szakemberek 
- mondta. - A növekvő arány 
nem mutat mást, mint a szülő 
nők esetében fellépő komplikáci-
ók szaporodását. 

Ezt bizonyítja az is, hogy a ki-
sebb városok kórházaiban jóval 

kevesebb a műtéti szülés, mint a 
bonyolult esetekre szakosodott 
klinikán. A növekedés azonban 
itt is megfigyelhető A makói kór-
házban az elmúlt üt évben 13-ról 
18 százalékra nőtt a császármet-
szések száma, Hódmezővásárhe-
lyen pedig tíz év alatt közel meg-
duplázódott ez az arány: 8,4-ről 
14,1 százalékra nőtt. 

TÍMÁR KRISZTA 

A FEJLETT ORSZÁGOK 
TENDENCIÁJA 
Arra vonatkozóan nincsenek elő-
írások, hogy milyen gyakori műtéti 
szülés tekinthető még elfogadott-
nak, ám az Egészségügyi Világ-
szervezet adatai szerint az átla-
gos érték 17-18 százalék között 
mozog. Az Európai Unió országai-
ban 2000-ben 20,2 százalék volt a 
császármetszések aránya, a fejlett 
országok mindegyikében növekvő 
tendenciát mutatnak a számok. Az 
indokolatlan alkalmazás növeli a 
szövődmények kockázatát és 
csökkenti a későbbi terhességek 
vállalásának valószínűségét. Ha 
viszont nem alkalmazzák, az nö-
veli az újszülöttek egészségkáro-
sodásának kockázatát. 

Szülészet a szegedi kórházban. Egyre több a művi úton világra jött gyerek Fotó: Miskolczi Róbert 


