
Cs. P. T.

Testületileg tartózkodni ké-
szül a Szociáldemokrata Párt

(PSD) frakciója a szenátus ma
kezdõdõ rendkívüli ülésszakán az
Országos Feddhetetlenségi Ügy-
nökség (ANI) mûködésérõl szóló
törvény szavazásra bocsátásakor;
Frunda György RMDSZ-es sze-
nátor távolmaradással tiltakozik a
jogszabály jelenlegi formája ellen.
Victor Ponta PSD-elnök szerint
tiltakozásuk oka, hogy a kor-
mány nem állt elõ új tervezettel,
amely kiküszöböli az Alkotmány-
bíróság által észlelt hiányosságo-
kat. Folytatása a 3. oldalon 

Mai mellékletünk:

Városnap-zárás Vivaldival

Vivaldi Négy évszak címû mûve csendült fel
a Filharmónia elõadásában az elsõ Kolozs-
vári Magyar Napok záróakkordjaként.
„Újabb eseménnyel gazdagodhatott a kin-
cses város történelme” – vont mérleget
László Attila alpolgármester.

új magyar szó
2010. augusztus 24., kedd

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 

VI. évfolyam,
163. (1229.) szám

w
w

w
.m

a
s

z
o

l.
ro

BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2244 ▼
1 amerikai dollár 3,3298 ▲
100 magyar forint 1,5024 ▼

Õrizetbe vették az ápolónõt

Õrizetbe vették az ügyészek tegnap azt az
ápolõnõt, aki szolgálatot teljesített a giu-
leºti-i kórház koraszülött intenzív osztályán
történt múlt heti tragikus tûzeset ideje alatt.
Az egészségügyi alkalmazottat gondatlan-
ságból elkövetett emberöléssel vádolják.  

Kultúra 8

Társadalom 7

Vezércikk 3

Aktuális 2
Mégsem „kiadható”
Kossuth monoki szülõháza

Nem volt joga a monoki polgármesternek
Wetzel Tamás miniszteri biztos szerint beje-
lenteni, hogy a kettõs állampolgárságért fo-
lyamodó határon túli magyarok a község-
ben állandó lakcímet kérhetnek.

Az õszi pótérettségi tegnap a román nyelv és irodalom vizsgával kezdõdött. Az eredményhirdetés csak tíz nap múlva várható Fotó: Mediafax

Clujtól Kolozsvárig…
és vissza
Miért élünk  mi, erdélyi magyarok és ro-
mánok továbbra is külön társadalmak-
ban? Aminek eredménye közösség szint-
jén az, hogy házába húzódó csigaként a

magyar kisebbség meg tudja
védeni magát bizonyos asz-
szimilációs hatásoktól,
egyének szintjén viszont

az, hogy a fõként román
közegben élõ, szocializá-
lódó magyar embert ki-

közösíti, „a romá-
nok” felé taszítja saját
magyar közössége.

Salamon 
Márton László

M. Á. Zs.

Hülyeségnek és nevetségesnek
minõsítette Iulian Urban de-

mokrata-liberális szenátor a fran-
cia hatóságok azon döntését,
hogy pénzt adtak a hazatelepe-
dést „vállaló” romáknak. Szerin-
te egyszerûen ki kellett volna to-
loncolni õket, ugyanis a nomá-
dok „idegen test” Európában.
„Nem elég, hogy kifizetik a tör-
vénysértõ cigányok repülõjegyét
a francia adófizetõk pénzébõl,
még díjazzák is õket, hogy elmen-
nek. Háromszáz eurót fizetnek
minden felnõtt és százat minden
kiskorú után” – foglalta össze
Közösségi szintû hülyeség – hattagú
cigánycsalád=1000 euró + ingyen re-
pülõjegy címû blogbejegyzésében
a kormánypárti szenátor. 
Folytatása a 3. oldalon 

Szenátusi ülés, 
Frunda-bojkottal

Pótvizsga pótreménnyel
Eleshet az egyetemi felvételi lehetõségétõl 60 ezer õsszel érettségizõ diák

A tervezett önkormányzati el-
bocsátások ellen tüntettek teg-

nap a galaci közösségi rendõrök,
a megszorítások miatt ugyanis a

helyi állomány több mint fele el-
veszti az állását. A rendõrszak-
szervezet szeptemberre általános
sztrájkot tervez. 7. oldal

A közösségi rendõrök száma szinte minden városban csökken Fotó: Tofán Levente

Urban: hülyeség
pénzelni romákat

Közösségi rendõrök tüntettek

Eleshet az egyetemi felvételi lehetõségétõl az a több mint hatvanezer diák, aki tegnap
részt vett az idei pótérettségi elsõ vizsgáján: több hazai felsõoktatási intézményben még
az eredményhirdetés elõtt elkezdõdnek a beiratkozások. Pedig a pedagógusok tapasztalata
szerint az õszi vizsgaidõszakon könnyebb érettségi diplomához jutni, mert a maturandu-
sok nem csak a tudásukat mélyítették el, vizsgarutint is szereztek idõközben. Nem feltét-
lenül a megfelelõ felkészültség hiányzik azok esetében, akik évek óta halogatják az érett-
ségit: egyre inkább pénzkérdéssé válik az oklevél megszerzése. 7. oldal 



Hírösszefoglaló

Az izraeli kormánynak vá-
lasztania kell a béke és a

telepespolitika folytatása között,
a kettõ egyszerre nem megy –
mondta tegnap Száeb Erekát pa-
lesztin fõtárgyaló Mahmúd
Abbász palesztin elnökre hivat-
kozva egy rámalláhi sajtótájékoz-
tatón. Abbász szerint ha Benjá-
min Netanjahu izraeli miniszter-
elnök úgy dönt, hogy újrakezdi a
telepítéseket szeptember 26-a
után, azzal azonnal véget vet a tíz
nap múlva kezdõdõ közvetlen
tárgyalásoknak. A palesztin veze-
tõ levélben tájékoztatta álláspont-
járól Barack Obama amerikai és
Dmitrij Medvegyev orosz elnö-
köt, valamint az Európai Unió
kül- és biztonságpolitikai fõképvi-
selõjét, Catherine Ashtont.
Szeptember 26-án jár le az a tíz-
hónapos részleges moratórium,
amelyet Netanjahu az Egyesült
Államok nyomására jelentett be a
ciszjordániai zsidó telepeken és
Kelet-Jeruzsálemben. Az izraeli
kormány megosztott abban a kér-
désben, hogy folytatni kellene-e a
lakásépítéseket, de Netanjahu
többször is kijelentette: nem
óhajtja meghosszabbítani az ide-
iglenes moratóriumot. A húsz hó-
napja megszakadt tárgyalások
szeptember 2-án kezdõdnek újra
Washingtonban a két fél között. 
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Röviden

A romániaiak egyötöde elmenne

A romániai lakosok 21 százaléka elhagyná
az országot, ha tehetné; a külföldiek nem
szívesen költöznének Romániába – muta-
tott rá a Gallup felmérése, amelynek kereté-
ben 350 ezer embert kérdeztek meg, össze-
sen 148 országból. Hasonlóan kevésbé kö-
tõdnek szülõhelyükhöz a szerbiai, bolíviai
és vietnámi lakosok. Az ellentétes oldalon
olyan magas életszínvonallal rendelkezõ or-
szágok állnak, mint Szingapúr, Kanada
vagy Ausztrália, amelyeknek a népessége
akár háromszorosára is nõhetne. Ha min-
denki szabadon mozoghatna, Bulgária né-
pessége 1 százalékkal emelkedne, Magyar-
országé 15-tel csökkenne, Ukrajnáé pedig
20-szal apadna. Románián csak a Moldvai
Köztársaság tesz túl elnéptelenedésben: la-
kossága 35 százalékkal csökkenne, ha min-
denki oda költözhetne, ahová akar. 

Tárgyalóasztalhoz ült 
az UMDSZ és a KMKSZ

Az októberi ukrajnai helyhatósági választá-
sokkal kapcsolatos esetleges együttmûkö-
désrõl kezdett egyeztetõ tárgyalásokat Be-
regszászon a két legjelentõsebb ukrajnai
magyar szervezet, az Ukrajnai Magyar De-
mokrata Szövetség (UMDSZ) és a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ). A megbeszélést követõen Gaj-
dos István, az UMDSZ elnöke elmondta: a
találkozón, amely az UMDSZ kezdemé-
nyezésére, többszöri levélváltás után jött
létre, a szövetség tárgyaló küldöttsége vá-
zolta a két szervezet választási együttmûkö-
désével kapcsolatos elképzeléseit. Hozzátet-
te: az UMDSZ részérõl ismertették az eset-
leges együttmûködés gyakorlati megvalósí-
tásának elveit. 

Kisebb de hatékonyabb lesz 
a Bundeswehr

A hadkötelezettség felfüggesztését és a had-
erõ létszámának jelentõs lefaragását irá-
nyozza elõ az a reformterv, amelyet tegnap
terjesztett a koalíciós pártok szakértõi elé a
német védelmi miniszter. Karl-Theodor zu
Guttenberg elképzelése értelmében a
Bundeswehr létszámát a jelenlegi 252 ezer-
rõl 163 ezerre csökkentenék. A hadkötele-
zettséget nem törölnék el, csupán felfüg-
gesztenék; az továbbra is szerepelne az al-
kotmányban. A szolgáló katonák létszá-
mán belül 156 ezer hivatásos és sorkatonát
7500 önkéntes egészítene ki. Radikális kar-
csúsítás várna a fegyverzetre is: például há-
romra csökkenne a páncélos hadosztályok
száma, mindössze 150 harckocsival.

Megöltek egy manilai túszejtõt

Egy fegyveres a Fülöp-szigetek fõvárosában
hatalmába kerített egy buszt, s azzal fenye-
getõzött, hogy megöli a rajta utazó 16
hongkongi turistát. A rendõrség órákig pró-
bált tárgyalni vele, s három gyereket, há-
rom nõt és egy 73 éves férfit szabadon is
engedett. Közben élelmet kért túszai szá-
mára – amit teljesítettek –, valamint azt,
hogy töltsék fel üzemanyaggal az autóbusz
tartályát, hogy a jármû légkondicionáló be-
rendezése mûködhessen. Végül a rendõrök
megrohamozták a buszt, s megölték a fér-
fit. A munkanélküli túszejtõ akciójával azt
akarta elérni, hogy vegyék vissza állásába.

Nem segítenek Pakisztánnak 
a külföldiek

Egy magas rangú ENSZ-vezetõ szerint a
természeti katasztrófával sújtott Pakisztán-
nak példátlanul kevés nemzetközi segítsége
van. Louis-George Arsenault, a New York-
i Unicef vészhelyzeteket felelõs igazgatója
azt mondta, évtizedek óta nem volt ilyen
humanitárius krízis, mint amit a pakisztáni
áradás okoz. Arsenault az IMF ülésén tar-
tott tegnapi beszédében kifejtette, hogy az
áradás Pakisztán számára komoly gazda-
sági kihívás, amely átírhatja az ország jö-
võjét, írja a BBC. 

MTI

Heten haltak meg abban a
balesetben, amely tegnap

hajnalban történt a 42-es számú
fõúton; Biharkeresztes és Ár-
tánd között egy kamion és egy
mikrobusz ütközött. A karam-
bolban a román rendszámú ka-
mion sofõrje, valamint a moldo-
vai kisbusz vezetõje és öt utas
vesztette életét – tudta meg az

MTI tudósítója. A baleset körül-
ményeit igazságügyi szakértõk
bevonásával vizsgálják – mond-
ta Kelemen Éva, a Hajdú-Bihar
Megyei Rendõr-fõkapitányság
szóvivõje az MTI-nek. Az eddi-
gi adatok szerint a mikrobusz és
a kamion frontálisan ütközött
Biharkeresztes és Ártánd kö-
zött, az 59-60-as kilométerszel-
vénynél. A Románia felõl érke-
zõ kamion eddig ismeretlen ok-

ból áttért az út menetirány sze-
rinti bal oldalára, ahol belero-
hant a vele szemben szabályo-
san közlekedõ mikrobusz-
ba. Egy súlyos sérültet a debre-
ceni Kenézy kórház baleseti se-
bészetére szállítottak, ám utóbb
belehalt sérüléseibe. Egy másik
súlyos és két könnyû sérültet pe-
dig a berettyóújfalui kórházba
vittek a mentõk – közölte a
mentõszolgálat ügyeletese. 

Baleset hét román áldozattal

Hírösszefoglaló

Nem volt joga az egyszerûsí-
tett honosítási eljárás ügyében

hozott döntéshez a monoki pol-
gármesternek és képviselõ-testü-
letnek – mondta el Wetzel Tamás
tegnap az MTI-nek. A miniszteri
biztost annak kapcsán kérdezte a
távirati iroda, hogy a monoki pol-
gármester az egyszerûsített hono-
sítási eljárásról szóló törvény élet-
belépésének napján, augusztus
20-án bejelentette: a település
képviselõ-testületének döntése
alapján a kettõs állampolgárság-
ért folyamodó határon túli ma-
gyarok a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei községben állandó lakcí-
met kérhetnek. A határozat sze-
rint az igénylõket a község önkor-
mányzata Kossuth Lajos szülõ-
házába jelenti be.

Wetzel Tamás leszögezte: a
polgármesternek és a képviselõ-
testületnek a döntéshez nem volt
joga, hiszen a személyi és lakcím-
nyilvántartásról szóló 1992. évi
törvény a jegyzõ felelõsségébe
utalja a lakcímbejelentéssel kap-
csolatos hatásköröket. A jegyzõ
ebben az esetben tipikus állam-
igazgatási hatáskört lát el, és kö-
telezettsége a lakcím valódiságá-
nak ellenõrzése – mondta. Hoz-
zátette: a személyi- és lakcímnyil-
vántartás alapnyilvántartás, en-
nek megfelelõen nagyon fontos,
hogy pontos adatokat tartalmaz-
zon. Jogi szempontból tehát ez
nonszensz, ahogyan a józan ész
szempontjából is, hiszen a kezde-
ményezés azt jelenthetné, hogy

egyik pillanatról a másikra
Monok megyei jogú várossá vál-
hatna, vagy ha az elõrejelzések
alapján sokan kapnak állampol-
gárságot a jövõ évben, akár még a
megyeszékhelyi címért is beje-
lentkezhetne – fejtette ki.

A miniszteri biztos rámutatott:
a törvény elég egyértelmûen azt
mondja ki, hogy a polgár lakóhe-
lye annak a lakásnak a címe,
amelyben a polgár él. A lakcím-
bejelentés szempontjából lakás-
nak tekintendõ az az egy vagy
több lakóhelyiségbõl álló épület
vagy épületrész, amelyet a pol-
gár életvitelszerûen otthonául
használ. Ezt a bejelentkezéskor
és késõbb is a jegyzõnek kell el-
lenõriznie. Önkormányzati vá-
lasztások elõtt korábban voltak
olyan hírek, hogy tömeges átje-
lentkezések történtek, és egy kis
lakásban egyszer csak 150 fõ be-

jelentkezett. Az ilyen jogsértések
kivizsgálása a jegyzõ feladata –
hívta fel a figyelmet a miniszteri
biztos.

Wetzel Tamás egy konkrét pél-
dával érzékeltetve álláspontját.
Mint mondta, „ha például valaki
az V. kerületi önkormányzatnál
megjelenik, hogy a Szent István
Bazilika egyik kápolnájában sze-
retne lakni, vagy éppen a Parla-
ment Kupolatermében, meg fog-
ják mosolyogni, de esetleg még a
gondnokság alá helyezését is
kezdeményezni fogják”. 

A miniszteri biztos szerint to-
vábbi hasonló döntések nem vár-
hatók, hiszen a jegyzõk teljes
mértékben tisztában vannak köte-
lezettségeikkel. Ezek megsértése
fegyelmi eljárás, illetve a jogsza-
bálysértés megszüntetése érdeké-
ben felügyeleti eljárás megindítá-
sát vonja maga után. 

Izrael-függõ
tárgyalások?

Hírösszefoglaló

Posztumusz hadnaggyá lép-
tették elõ tegnap azt a magyar

katonanõt, aki romániai idõ sze-
rint hajnalban vesztette életét az
afganisztáni Baglán tartomány-
ban, amikor támadás érte a ma-
gyar konvojt. A támadásban to-
vábbi egy katona életveszélyesen,
másik kettõ pedig súlyosan meg-
sérült. A 32 évesen elhunyt
Pappné Ábrahám Judit törzsõr-
mestert a honvédség hõsi halott-
jának tekinti. A tegnap az MTI-
hez eljuttatott közleményekben
mindegyik parlamenti párt õszin-
te részvétét fejezte ki az elhunyt
katona hozzátartozóinak, súlyo-
san sérült társainak pedig mielõb-
bi gyógyulást kívántak. Benkõ Ti-
bor altábornagy, vezérkari fõnök
a tárca sajtótájékoztatóján a tá-
madásról annyit közölt, hogy a
katonai konvoj éppen Puli-
Humriból, a magyar bázisról
Mazari Sarifba tartott, ahonnan a
katonák már hazatértek volna
Magyarországra, mert lejárt a
mandátumuk. A konvoj mellett
egy improvizált robbanószerkeze-
tet robbantottak fel, majd három
irányból kézifegyverekkel tûz alá
vették a katonákat. A konvoj ne-
gyedik autója, amelyben a meg-
halt katonanõ és három sérült tár-
sa is utazott, ekkor kapott telitalá-
latot egy RPG-bõl (páncéltörõ ra-
kétavetõbõl) – fûzte hozzá.
Hende Csaba újságírói kérdésre
elmondta, hogy a környéken je-
lenleg homokvihar is van, ezért
ez nehezíti például a súlyosan sé-
rült, kómában lévõ katona kór-
házba szállítását. A sérülteket így
Puli-Humriban látták el, állapo-
tuk stabil - fûzte hozzá. A hon-
védség eddig két katonát veszített
az afganisztáni mûveletekben;
mindkettõ tûzszerész volt. 

Hõsi halott
magyar katonanõ

Kossuth Lajos monoki szülõháza mégsem lehet bejelentett lakcím

A moldovai mikrobusz és a román kamion frontálisan ütközött Biharkeresztes és Ártánd között Fotó: MTI

Mégsem „kiadható”
Kossuth szülõháza



Folytatás az 1. oldalról

Ponta egyben jelezte, a szociálde-
mokrata szenátorok nem szavaz-
zák meg sem az áfaemelésrõl,
sem a kórház-decentralizációról
szóló sürgõsségi kormányrendele-
tet, ha a kormánypártok nem érte-
nek egyet a PSD módosító indít-
ványaival.

Frunda György szenátor nem
vett részt a szenátus jogi, illetve
emberi jogi szakbizottságainak
múlt heti együttes ülésén sem,
amelyen a testületek szinte módo-
sítások nélkül jóváhagyták az
ANI-törvény képviselõház által
elfogadott változatát. A ma kez-
dõdõ ülésszakról történõ távolma-
radását azzal magyarázza, hogy
szerinte az ANI-törvény képvise-
lõház által megszavazott módosí-
tásai alkotmányellenesek. „A kép-

viselõháznak csupán az Alkot-
mánybíróság által kifogásolt cik-
kelyekhez lett volna szabad hoz-
zányúlnia. A törvény jelenlegi
formája visszaélésekre ad lehetõ-
séget, amelyek nyomán Romániát
akár kártérítésekre is kötelezheti
az emberjogi bíróság” – indokolta
döntését tegnapi közleményében
az RMDSZ politikusa. Frunda a
jogszabályban elsõsorban a va-
gyonvizsgálatra hivatott, bírákból
és ügyészekbõl álló vegyesbi-
zottságok megalakításáról szóló
cikkelyt kifogásolja. Szerinte ez
ellentmond a törvényben is foglalt
meghatározással, miszerint az
ANI „független, közigazgatási te-
vékenységet végzõ hatóság”. A
szenátor kifogásolja azt a cikkelyt
is, ami lehetõvé teszi az igazolat-
lan eredetû vagyon elkobzását. Ez
Frunda szerint ellentmond az al-

kotmány 44. paragrafusának 8-ik
bekezdésével, mely szerint a tör-
vényes úton szerzett vagyont nem
lehet elkobozni, és a megszerzés
törvényes jellege vélelmezett. Teg-
napi közleményében az RMDSZ-
es politikus szóvá teszi: Traian
Bãsescu államfõ és a kormány
több tagja politikai nyomást gya-
korolt a szenátus frakcióira, hogy
jelenlegi formájában fogadják el a
törvényt. 

A képviselõházi szavazás után
Máté András Levente RMDSZ-es
jogász-képviselõ is bírálta a jog-
szabály jelenlegi formáját. „A jog-
szabály új változata sem felel meg
az alkotmány elõírásainak. Elsõ-
sorban a táblabíróságon megala-
kítandó bizottságok kapcsán me-
rülnek fel alkotmányossági aggá-
lyaim” – jelentette ki korábban la-
punknak a politikus. 
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Újra Kolozsvár lett Cluj –
örvendeztek a kincses vá-
ros magyarjai az Erdély
elszórványosodott fõváro-

sában idén elsõ ízben
megszervezett városna-
poknak. A rendezvény

pozitív politikai töl-
tetet kapott azáltal
is, hogy a Kolozsvá-

ri Magyar Napokat a tavalyi európai par-
lamenti választásokra létrehozott Magyar
Összefogás két alkotó szervezete, az
RMDSZ és az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács közösen szervezte meg. 
És a szervezõk elégedettek is lehetnek, hiszen
a rendezvény összességében sikeres volt, rész-
vételben és visszhangban egyaránt. A szim-
bólumok szintjén az, hogy Gheorghe Funar
ultranacionalista polgármester egykori váro-
sának Fõterén román feliratozással, többezer
nézõ elõtt levetíthetõ az István, a király rock-
opera, majd teli torokból elénekelhetõ a ma-
gyar Himnusz anélkül, hogy ez valamilyen
következményekkel járna, már hatalmas
eredmény. Azon lehetne vitatkozni – mint
ahogyan teszik is most utólag többen is –,
hogy az augusztusi idõzítés a legjobb-e, vagy
a több mint tízezres magyar diákság bevoná-
sát lehetõvé tevõ õszi idõpont lenne a megfe-
lelõbb, de ez nem változtat azon az - immár
- bizonyosságon, hogy a Kolozsvári Magyar
Napokra – augusztusban, vagy máskor, ez-
zel az elnevezéssel, vagy másikkal, de – szük-
ség van.
Az elnevezéssel egyébként, akárcsak az
idõzitéssel, szintén lehet vitatkozni. Erdély
fõvárosában “„agyar napokat” szervezni
egyrészt elismerése annak, hogy Kolozsvár
(már) csak ilyenkor, kivételes alkalmakkor
tud újra  „magyar város” lenni, másrészt a
Kolozsvári Magyar Napok elnevezésnek
van egy enyhe kizáró, elkülönülést mutató
jellege is. 
Ez a kizáró, elkülönülõ jelleg az, ami vala-
hol felróható a rendezvény kitalálóinak,
szervezõinek, kivitelezõinek. Az alacsony-
nak is csak nagy jóakarattal mondható ro-
mán részvétel a Kolozsvári Magyar Napok
rendezvényein ugyanis erõs negatívuma a
színvonalas, változatos, érdekes eseményso-
rozatnak. És éppen mert nem a színvonal-
lal volt a baj, nagyon el kellene gondolkoz-
ni azon, hogy miért nem képes megszólíta-
ni az erdélyi magyarság a román többséget,
miért élünk  mi, erdélyi magyarok és romá-
nok továbbra is külön társadalmakban?
(Aminek eredménye közösség szintjén talán
valóban az, hogy házába húzódó csigaként
a magyar kisebbség meg tudja védeni ma-
gát bizonyos asszimilációs hatásoktól, egyé-
nek szintjén viszont az, hogy a fõként ro-
mán közegben élõ, szocializálódó magyar
embert kiközösíti, „a románok” felé taszítja
saját magyar közössége.) 
Lehet, hogy nemcsak a többségiekben van a
hiba?

Román lapszemle

Clujtól Kolozsvárig…
és vissza

Salamon 
Márton László

Romániában átlagosan 18,5 évet kell dol-
gozni egy hatvan négyzetméteres lakás
megvásárlásához. Bulgáriában ehhez 23,7
év szükséges, Magyarországon azonban
12 év is elegendõ. (Gândul) Titkos imá-
dója akadt Elena Udreának. Az Adam né-
ven bemutatkozó fiatalember az idegenfor-
galmi miniszternek asszonynak szentelt
blogjában valósággal isteníti Udreát, akit
egyebek között tündérének, drágaságának,
felkavaró angyalának nevez. (Click) Min-
den európai alapból történt közbeszerezési
akciót ellenõriz a jövõben a pénzügyi tár-
ca. A vizsgálatok függetlenek a közbeszer-
zések összegétõl. (Curierul Naþional) A
lakosság 90 százaléka tart az áremelkedé-
sektõl, 87 százalék a növekvõ adók, 45
százalék pedig a bûnözés miatt aggódik –
derül ki a Román Akadémia égisze alatt
mûködõ Életminõség-kutató Intézet fel-
mérésébõl. (Jurnalul Naþional)

Ülésszak, bojkottal

Folytatás az 1. oldalról

Urban figyelmeztetett, a cigányok
arra fogják felhasználni a „lelépé-
si díjat”, hogy visszatérjenek. „A
francia hatóságok intézkedései
patetikusak, nevetségesnek tûn-
nek nekünk, kelet-európaiak szá-
mára, akik ismerjük a cigányo-
kat” – fogalmazta meg elõítéleteit
Urban. A PD-L-s honatya szerint
a romáknak nincs semmi keresni-
valójuk Európában, ha nem kez-
denek el dolgozni. 

XVI. Benedek pápa burkoltan
bírálta vasárnapi Úrangyala
imádságában a romák Franciaor-
szágból való kiutasítását. Emlé-
keztette a katolikusokat arra,
hogy kötelességük elfogadni min-
den embert, tekintet nélkül szár-
mazására. Az egyházfõ Castel
Gandolfó-i nyári rezidenciáján
francia zarándokok elõtt kijelen-
tette: „A mai napra rendelt litur-
gia emlékeztet bennünket arra,
hogy az Atya minden embert
meghívott az üdvösségre. De em-
lékeztet bennünket arra is, hogy el
kell tudnunk fogadni az emberek
természetes különbözõségét, hi-
szen Jézus egybehívott mindenfé-
le nemzetiségû és nyelvû embere-
ket” – mondta a pápa. A hétvégén
több pap is felemelte a szavát a ro-
mák kiutasítása ellen. „Nem kér-
dõjelezem meg a rendõrök csele-
kedeteit, mert parancsot teljesítet-
tek. De követelem, hogy tartsák

tiszteletben az emberek méltósá-
gát. Elfogadhatatlanok azok a be-
szédek, amelyek a közbiztonság-
ról szólnak, de azt sugallják, hogy
vannak alsóbb rendû emberek.
Ezek az emberek európai (uniós)
állampolgárok, és többségük bé-
késen él itt” – hangoztatta nyilat-
kozatában Christophe Dufour
aix-en-provence-i és arles-i érsek.
A romák kiutasításán felháborod-
va Nicolas Sarkozy francia elnök
halálát kívánta egy vasárnapi mi-
séje után egy lille-i pap, de késõbb
azt mondta: sajnálja e szavait.
„Már bocsánat, de azért imádko-
zom, hogy Sarkozy kapjon szívin-
farktust: többet nem tudok, csak
az világos, hogy ez így nincs rend-
jén” – mondta Arthur Hervet atya
a sajtó munkatársainak. A 71 éves
pap a romák megsegítésének
szentelte az életét, és arról beszélt,
hogy a francia hatóságok három
hónap óta szabályszerûen hadjá-
ratot folytatnak ellenük. Elmond-
ta, hogy a cigányok elleni hatósá-
gi lépések miatti tiltakozásul leve-
let írt Brice Hortefeux belügymi-
niszternek, és közölte vele, hogy
visszaadja nemzeti érdemérmét,
amely az egyik legmagasabb álla-
mi kitüntetés.

Franciaország eddig több mint
200 romát küldött haza, miután
megkezdték Nicolas Sarkozy
francia elnök illegális cigánytele-
pekre vonatkozó intézkedéseinek
életbe léptetését. 

Iulian Urban: „hülyeség” 

pénzt adni a romáknak

ÚMSZ

„Egy nagyon agresszív visel-
kedésû személy sértegette

Románia elnökét, de személyes
kontaktus nem alakult ki kette-
jük közt” – áll abban a közle-
ményben, amelyet az elnöki hi-
vatal adott ki tegnap azt cáfo-
landó, hogy Traian Bãsescu ál-
lamfõ a hétvégén a fekete-ten-
gerparti Neptun üdülõtelepen
felpofozott volna egy embert. A
tettlegesség hírét a cotidianul.ro
címû internetes újság szellõztet-
te meg, amely úgy tudja, hogy
Bãsescu felpofozta Dan Chitic
ügyvédet. Az elnöki hivatal ál-
láspontját az államfõ biztonsá-
gáért felelõ szolgálat is megerõ-
sítette, tájékoztatásuk szerint „a
SPP-tisztek nem engedték
Traian Bãsescu közelébe a köz-
méltóságot becsmérlõ sze-
mélyt”. Ezzel ellentétben Dan
Chitic beszámolója szerint pén-
teken éjfél körül a neptuni Vila
Scriitorilor vendéglõt elhagyva
felesége hívta fel a figyelmét,
hogy a közelben van az államfõ
is. „A nejem hátrébb lépett, én
pedig közelebb mentem. Ami-
kor be akart ülni a fehér színû
Dacia Loganjába, odakiáltot-
tam: ’Szégyelld magad!’, épp
így, tegezve õt” – mesélte Chitic
a Mediafax hírügynökségnek. Az
ügyvéd szerint ezt követõen az
államfõ visszakérdezett: ’Miért
szégyelljem magam, te semmi-
rekellõ?’ Majd a szóváltás he-
vességében Bãsescu odalépett
Chitichez, kézfejével megütötte
és visszament a kocsijához. Ezt
követõen – mesélte az állítóla-
gos bántalmazott – a SPP-sek le-
fogták kezeit, hogy ne tudjon
visszaütni. 

Pofozkodott

Traian Bãsescu?

Victor Ponta PSD-s pártelnök                                          Frunda György RMDSZ-es szenátor  Fotó: ÚMSZFotó: Tofán Levente

M. Á. Zs.

Intézményesített korrupció-
val vádolta a kormányt és a

Demokrata-Liberális Pártot (PD-L)
Victor Ponta szociáldemokrata
pártelnök, aki szerint bizalmat-
lansági indítvány ellen szavazó a
kormánypárti honatyákat egysze-
rûen lefizetik. Az ellenzéki politi-
kus arra alapozta érvelését, hogy
a múlt héten Mircea Toader, a
PD-L képviselõházi frakcióveze-
tõje bejelentette, alakulata majd-
nem összes honatyja leadta már
finanszírozási igényét a választási
körzetében megvalósítandó pro-
jektekre. Ponta szerint a PD-L így
akar nyomást gyakorolni képvise-
lõire. Feltételezését megerõsített
Mihai Boldea demokrata-liberális
képviselõ is, aki „egyfajta kenõ-
pénznek” nevezte a kezdeménye-
zést, hozzátéve, amennyiben
szeptemberben nem valósul meg
a beígért kormányátalakítás, ak-
kor megszavazza az ellenzék bi-
zalmatlansági indítványát. 

A kormánybuktató kezdemé-
nyezés esetleges sikere utáni for-
gatókönyvrõl spekulált tegnap
több PSD-s politikus is. Robert
Negoiþã alelnök szerint a szoci-
áldemokratáknak egyedül kelle-
ne vállalniuk a kormányzást, a
miniszterelnöki tisztséget Victor
Ponta pártelnökre ruházná.
„Természetesnek tartanám,
hogy egy PSD nagyságú párt
vállalja a kormányzás felelõssé-
gét. Mi jobb szeretnénk választá-
sok után hatalomra kerülni, de

mivel nem bízunk abban, hogy a
Boc-kormány meg tudja szervez-
ni a voksolást, készen állunk ar-
ra, hogy akár az elõrehozott vá-
lasztásokig hátramaradt rövid
idõre is kormányozzuk az orszá-
got” – fogalmazott Negoiþã.
Hozzátette: nem vizionál közös
PSD-PNL kormányzást, szerin-
te a liberálisoknak háttérbõl kel-
lene támogatni a PSD-t, hiszen
õk ezt két évig megtették. A mi-
niszterelnöki tisztség „váromá-
nyosa”, Victor Ponta ironikusan
kommentálta Negoiþã eszmefut-
tatását, megjegyezve, nem volt
tudomása arról, hogy a PSD-
alelnököt idõközben megválasz-
tották volna államfõvé és így
kormányfõi megbízatást adhat-
na neki. Liviu Dragnea, a PSD
fõtitkára is hasonlóan vélekedett,
szerinte a bizalmatlansági indít-
vány megszavazása esetében ala-
kulatának át kellene vennie a
kormányzást, ugyanis „egy
Traian Bãsescu által kinevezett
szolgálati kormány ellopná a vá-
lasztásokat”. Arra az újságírói
kérdése, hogy mi eredményezte
a párton belüli szemléletváltást a
kormányzással kapcsolatban,
Dragnea elmondta: azért vállal-
nák mert nem bíznak a Boc-kor-
mányban. Ugyancsak tegnap
Adrian Nãstase, a PSD országos
tanácsának elnöke úgy fogalma-
zott, hogy a választásokat szer-
vezõ kabinetet nem vezetheti
PD-L-s kormányfõ és nem lehet
belügyminisztériumot sem a
mostani kormánypártra bízni. 

Ponta-kabinetet akar Negoiþã
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Bogdán Tibor 

Elvtelenül élt – stílusosan
halt meg: az általa (is)

képviselt romániai kommu-
nisták által a legnagyobb
nemzeti ünneppé tett, a Ro-
mánia felszabadításának
napjává „kinevezett” augusz-
tus 23-a elõestéjén. Ceau-
ºescu talán legnagyobb ellen-
lábasa, Gheorghe Apostol 97
évet élt.

Vesztesbõl lett ellenfél

A két világháború Romá-
niájának börtönében „nevel-
kedett” régi kommunista
gárda utolsó mohikánjaként
távozott az élõk sorából. Jól-
lehet hatalma idején elvakult
híve volt a kommunista
rendszernek, 1965 után a
kommunista párt legfelsõbb
vezetése ellen lépett fel. Pál-
fordulása azonban koránt-
sem ideológiai okokkal ma-
gyarázható: azért vált
Ceauºescu ellenfelévé, mert
elveszítette vele szemben az
akkori kommunista vezetõ,
Gheorghe Gheorgiu-Dej ha-
lála után kibontakozott ha-
talmi vetélkedést. Ceauºescu
gyõzelme némiképp megle-

petésnek számított, hiszen
Apostolt tartották esélye-
sebbnek: 1954–1955 között a
Román Munkáspárt elsõ tit-
kára volt, késõbb pedig mi-
niszterelnök-helyettesként
tevékenykedett. Veresége vé-
gül is annak tudható be,
hogy egy évvel Gheorghiu-
Dej halála elõtt az akkori
kormányfõ, Ion Gheorghe
Maurer Ceauºescu támoga-
tása mellett döntött.

Apostol ellenszegülése
nem maradt következmé-
nyek nélkül. Ceauºescu már
1969-ben, a közben Román
Munkáspártból lett Román
Kommunista Párt X. kong-
resszusán besszút állt. Esz-
közként ehhez a párt Galac
megyei elsõ titkárát, a ké-
sõbb, 1982-–1989 között mi-
niszterelnöki tisztséget be-
töltõ Constantin Dãscã-
lescut használta fel, aki éle-
sen kirohant ellene. A táma-
dás nyomán Apostolt eltá-
volították a pártvezetésbõl
és jó ideig semmilyen funk-
ciót nem kapott, nagy késõ-
re Románia argentínai,
majd uruguayi és brazíliai
nagykövetévé nevezték ki,
jó messzire eltávolítva az or-
szágtól.

Középszerû Sztálinista

Gheorghe Apostol, akár-
csak jó néhány más kommu-
nista vezetõ, híján volt min-
denféle kultúrának, alapvetõ
ismeretei is hiányoztak. A
középszerû, dogmatikus
sztálinista oligarchia egyik ti-
pikus romániai képviselõje
volt. Ceauºescuval történt
szakítása után is meggyõzõ-
déses kommunistának vallot-
ta magát, és azt állította,
hogy a bukaresti pártvezetés
elárulta a kommunizmus
ügyét és eszméjét – amiben
nem kevés igaza volt. 

Miután, 1988-ban, saját
kérésére hazatért Brazíliából,
kihallgatást kért Ceauºescu-
tól, hogy kifejtse neki véle-
ményét a párt politikai vonal-
vezetésérõl, a fõtitkár azon-
ban nem fogadta. Ez a ma-
gyarázata annak, hogy ké-
sõbb más mellõzött volt

kommunista vezetõvel,
Alexandru Bârlãdeanuval,
Corneliu Mãnescuval, Silviu
Brucannal, Grigore Rãcea-
nuval és Constantin Pârvu-
lescuval aláírta a BBC-hez és
a Szabad Európa Rádióhoz el-
juttatott „hatok levelét”,
amely élesen bírálta a
Ceauºescu-rendszert. Az alá-
írók ellen vizsgálatot indított
a szeku, néhányat közülük
kényszerlakhelyre költöztet-
tek. Késõbb Brucan azt állí-
totta, hogy a megtorlás nyo-
mán Apostol megtagadta a
levelet, amit viszont Apostol
hevesen cáfolt.

Hazai politikai elemzõk,
így például Vladimir Tismã-
neanu meggyõzõdése, hogy
az ország sorsa egészen más
lett volna, ha Ceauºescu he-
lyett Apostol kerül a párt élé-
re. Szerinte Románia meg-
menekült volna a „ceauºiz-
mus leglealacsonyítóbb ele-

meitõl”. Apostol ugyan szûk-
látókörû volt de nem kívánt
„országot megváltó vezetõ-
vé” lenni. A romániai kom-
munista rendszer maradi és
betokosodott maradt volna,
de mentesült volna Ceau-
ºescu paranoiába átcsapó
személyi kultuszától, Elena
Ceauºescu káros befolyásáról
már nem is beszélve.

Apostol minden bizony-
nyal az általa nagyra értékelt
Gheorghiu-Dej politikai
irányvonalát folytatta volna,
Romániát fokozatosan eltá-
volítva a Szovjetuniótól, de
nem a sztálinizmustól is. Az
országot nem egyetlen sze-
mély, hanem egy szûkebb
oligarchia vezette volna.
Jobbik esetben amolyan „ro-
mán stílusú titoizmust” ve-
zetett volna be – véli Tis-
mãneanu. 

Gheorghe Apostol utolsó
éveit egy volt szekusok által

lakott tömbházban töltötte,
feleségével, Adriana Codrea-
nuval, a bukaresti Román
Opera volt szólistájával
együtt, miután villáját,
amelyben évtizedeken át élt,
visszakapta eredeti tulajdo-
nosa. Következetesen elzár-
kózott minden interjútól, a
médiában való szerepléstõl.
Jövedelmét könyvei és fény-
képalbumai eladásával egé-
szítette ki.

Egy ünnep 
metamorfózisa

Augusztus 23-a jelentése
egyébként a történelem során
többször is átlényegült, míg-
nem metamorfózisai során
fegyveres felkelésbõl antifa-
siszta és antiimperialista, tár-
sadalmi és nemzeti felszaba-
dító forradalommá lett.

1944. augusztus 23-án vol-
taképpen puccsra, ha úgy tet-
szik egyfajta palotaforrada-
lomra került sor, melynek so-
rán Mihály király, a történel-
mi pártok segítségével letar-
tóztatta a németbarát fasiszta
diktátort, Ion Antonescu
marsallt. Az ország ezt köve-
tõen átállt az Antant-erõk ol-
dalára, szabad utat engedve
az akkor már a Kárpátok vo-
nalánál lévõ szovjet csapatok
számára. Az eseményt ké-
sõbb a maga javára fordítot-
ták az akkor még zsebpártot
alkotó kommunisták, akik ki-
szorították a politikai életbõl
majd törvényen kívül helyez-
ték a történelmi pártokat, be-
vezetve az egypártrendszert,
így ezt a napot tekintik a ha-
zai kommunista rendszer
kezdetének. 

Sztálin utolsó apostola

Gy. Z.

Ami napjainkban Pakisz-
tánban történik, az embe-

ri tragédián, a humanitárius
katasztrófán túl sokkal mé-
lyebben gyökerezik. Arra is
rámutat, hogy az áradások
következtében miért alakul-
hatnak ki ilyen szélsebesen
pusztító járványok. A veszély
ugyanis nemcsak Ázsia és
más földrészek elmaradott
részein áll fönn, hanem pél-
dául Románia árvíz sújtotta
vidékein is.

A megbetegedések okai

Maga a kiáradt víz ger-
jesztõ, terjesztõ hatással lép
fel, amikor az ember érintke-
zik vele, például egyéb lehe-
tõség híján tisztítatlanul
megissza, vagy arra kény-
szerül, hogy belegázoljon,
ilyenkor a baktériumok vagy
a vírusok a sérüléseken ke-
resztül bejuthatnak a szerve-
zetébe. A hiányzó egészség-
ügyi létesítmények, az elég-

telen tisztálkodási lehetõség
és az orvosi ellátás összeom-
lása következtében az áradat
felgyorsítja a fertõzések ter-
jedését.

Járványok azonban nem-
csak válságterületeken je-
lentkezhetnek. Mindenütt,
ahol az emberek szegény-
ségben, rossz higiéniai kö-
rülmények között élnek, ki-
törhet a fertõzés. Különösen
Dél-Amerika, Afrika és Dél-
kelet-Ázsia fejlõdõ országai
az érintettek. A növekvõ
globalizáció következtében a
fertõzést a bevándorlók és
az utazók az iparilag fejlett
államokba is behurcolhat-
ják. Az egzotikus trópusi or-
szágokban különösen a
dengue-láz, a chikungunya-
láz, a brucellózis, a leish-
maniázis, a lepra, a malária
(váltóláz), a paratífusz, a bil-
harzia, a bakteriális vérhas,
a hastífusz veszélye fenyeget
– egyikükrõl-másikukról
szerencsére nem is hallot-
tunk, de van olyan is köztük,
amelyikért elegendõ csupán

Marokkóig utaznunk (a
duna-deltai tichileºti-i lepra-
szanatóriumról nem is be-
szélve).

A tíz legsúlyosabb 
világjárvány

Feketehimlõ. V. Ramszesz
fáraó és Goethe is megkapta
a betegséget. Európában az
elsõ nagy himlõjárvány a 6.
században terjedt el, hét év-
századdal késõbb Anglia,
újabb kétszáz év elteltével pe-
dig a német fejedelemségek
lakosságát tizedelte meg. A
spanyol hódítók Amerikába
is behurcolták, ahol milliókat
ölt meg. A himlõoltás 1967
óta világszerte kötelezõ; az
utolsó természetes megbete-
gedést 1977-ben Szomáliából
jelentették. Vírusát hivatalo-
san mindössze két laboratóri-
umban – Oroszországban és
az Egyesült Államokban –
õrzik.

Spanyolnátha (1918) A ví-
rus csaknem ötvenmillió ha-
lálos áldozatot követelt 1918

és 1920 között, különösen a
20-40 éves korosztály sorai-
ban. Hihetetlen gyorsasággal
elérte a pandémia (világjár-
vány) méreteit, elsõsorban az
elsõ világháborús csapat- és
utánpótlás-szállítások követ-
keztében. Szakértõk szerint a
betegséget madarak vitték át
az emberekre az amerikai kö-
zép-nyugaton. Sok kutató a
legutóbbi „madárinfluenzát”
eme betegséggel azonosítja;
szerencsére a veszélyt túldi-
menzionálták.

Pestis. A fekete halál
1346 és 1352 között az ak-
kori európai népesség csak-
nem egyharmadát (huszon-
ötmillió embert) ölt meg, to-
vábbá eljutott Kínába és In-
diába is. A patkánybolha
csípése terjeszti, kórokozója
a Yersinia pestis nevû pálci-
kabaktérium. Ázsiában, Af-
rikában és az Egyesült Álla-
mok délnyugati vidékein
még mindig elõfordulnak
szórványos esetek (évente 5-
15 megbetegedés).

Malária. A görögök már
négyezer esztendõvel ezelõtt
megfigyelték, hogy az
Anopheles szúnyog csípése
terjeszti. A világon évente
350-500 millió megbetege-
dést regisztrálnak, ez a legel-
terjedtebb trópusi betegség.

Minden esztendõben mint-
egy egymillió halálos áldo-
zatot követel, ennek kilenc-
ven százaléka Afrikában for-
dul elõ.

Tuberkulózis (gümókor, tébé-
cé). Már az egyiptomi múmi-
ákon is fölfedezték. A 19.
század szegényeinek több-
nyire halálos „népbetegsége”
volt ez. Az Egészségügyi Vi-
lágszervezet adatai szerint
még 2006-ban is mintegy 1,7
millió embert ölt meg, elsõ-
sorban a meggyengült im-
munrendszerû népesség sora-
iból, fõként Afrikában. Kuta-
tók megfigyelték, hogy a kór-
okozók néhány törzse ellen-
állóvá vált egyes antibioti-
kumokkal szemben.

Kolera. Kétezer hatszáz
évvel ezelõtt Indiában vált is-
mertté; a 19. és a 20. század-
ban kereskedõk tették világ-
méretû járvánnyá. Azóta hét
világjárvány milliók életét
követelte.

AIDS. Világméretû elterje-
dése következtében 1980 óta
25 millió halottat jegyeztek
fel, a HIV-fertõzöttek száma
meghaladja a 33 milliót. Fel-
tételezik, hogy az elõzõ év-
század közepén Afrikában
majomról került át emberre.
A védekezés nélküli nemi
élet, a szennyezett drogesz-

közök és a kórházak tisztítat-
lan vérkonzervei következté-
ben terjed.

Sárgaláz. A kereskedõ és
rabszolgaszállító hajók ré-
vén jutott el Amerikába,
ahol egész telepek, farmok
és városok lakosságát tize-
delte meg. Még napjainkban
is kétszázezer megbetege-
dést regisztrálnak évente,
közülük harmincezer meg is
hal, fõként Afrika, továbbá
Közép- és Dél-Amerika tró-
pusi vidékein.

Tífusz. A harmincéves há-
ború idején (1618–1648) és
az elsõ világháború során
(1914–1918) többmillió halá-
los áldozatot szedett. Gyor-
san végez áldozatával. Még
napjainkban is évente hu-
szonkét millióan fertõzõdnek
meg a szalmonella baktéri-
um hatására, elsõsorban az
elégtelen tisztasági körülmé-
nyek jóvoltából Afrikában,
Dél-Amerikában és Délkelet-
Ázsiában. 

Gyermekbénulás. Az elõ-
zõ évszázadban gyermekek
ezrei betegedtek és haltak
meg. A vakcinaoltás beveze-
tése (1962) elõtt a fejlett ipari
országokban elterjedõ jár-
vány halállal, légzésbénulás-
sal, maradandó egészségi ká-
rosodással járt. 

Pakisztán a kolera idején
Széleskörû járványveszéllyel fenyeget az évszázad pakisztáni

árvize. Máris megérkeztek a hírek az elsõ kolera-megbetege-

désekrõl. Az ok: a szennyezett ivóvíz, a hiányzó egészség-

ügyi intézmények és az összeomlott orvosi alapellátás. 

Az ország sorsa egészen másképpen
alakult volna, ha Nicolae Ceauºescu
helyett Gheorghe Apostol kerül a
párt élére. A kommunista rendszer
ugyan maradi és betokosodott ma-
radt volna, Románia azonban meg-
menekült volna a „ceauºizmus legle-
alacsonyítóbb elemeitõl”.

1944. aug. 23: Ceauºescu és Apostol (jobb- és balszélen) Bukarest bejáratánál, bevonuló szovjetekre várva



Az ÚMSZ egyik múlt heti számában ol-
vastam: Bálint József, a Magyar Polgári
Párt sepsiszentgyörgyi elnöke úgy érte-
sült, a Fidesz a következõ hetekben dol-
gozza ki a stratégiákat arra nézve, hogy „
kitõl mit várnak el, és kire milyen felada-
tokat osztanak az egységes magyar nem-
zetpolitika megvalósítása érdekében”.
Megragadt bennem ez a mondat, és meg-
próbáltam más forrásokat is keresni. A
Háromszék ugyanerrõl a témáról ezt írja:
„A Fidesz a következõ hetekben dolgozza
ki, hogyan viszonyul a romániai magyar
politikai szervezetekhez, melyiknek mi-
lyen feladatot, szerepet szán az általa el-
képzelt egységes magyar nemzetpolitika
megvalósításában — ez derült ki az MPP
vezetõinek Kövér Lászlóval, a magyar or-

szággyûlés fideszes elnöké-
vel lezajlott találkozóján.”
Következésképpen az el-
hangzott két mondat egy-
becseng: mindkettõ arról
szól, az elkövetkezõ hetek-
ben a Fidesz dolgozza ki,
hogy milyen szerepet

szán a romániai magyar
politikai szervezetek-

nek az egységes magyar nemzetpolitika
megvalósításában. 
Lám csak, hosszú esztendõk óta milyen sú-
lyos tévedésben és fogalomzavarban élünk.
Mi ugyanis mindeddig úgy gondoltuk,
hogy a romániai magyar politikai szerveze-
tek irányvonalait a konk-
rét, helyi valóság ismereté-
ben összeállított, saját
programjuk szabja meg, ez
tartalmazza mindazoknak
a céloknak a rendszerét és
az elérésükhöz szükséges
eszköztárat, amelyeket az illetõ szervezetek
tagsága tudomásul vett, amelyekkel egyetér-
tett, amelyekhez csatlakozott. 
Most pedig kiderül, hogy a jövõben egy bu-
dapesti pártközpontból kiosztják, leosztják
vagy megosztják az erdélyi politikai szerve-
zetek számára a feladatokat. 
Például így: Románia Magyar Demokrata
Szövetség, te úgyis ott vagy a parlamentben
és a kormányban, maradj is ott, de ez le-
gyen elég. Tartsad szépen a kapcsolatot a
románokkal, ha pedig kijelentünk valami
merészet és nagyot, amiért õk kézzel-lábbal
tiltakoznak, akkor majd akár Bukarestben,
akár Brüsszelben csiszolgasd, finomítgasd

és magyarázd el, hogy azt nem így értettük,
hanem éppen az ellenkezõjére gondoltunk. 
Magyar Polgári Párt, mutasd magad job-
ban, jöjjél-menjél, mozogjál, vállalj na-
gyobb szerepet a helyhatóságokban, mert
amint az eddigi példák mutatják, ott

tudsz a leghathatósabban
tevékenykedni bizonyos
fidesz-közeli cégek szé-
kelyföldi érvényesülésé-
ért. 
Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács, ruházd fel magad

mihamarabb nem csupán jogi személyi-
séggel, hanem minél szerteágazóbb gaz-
dasági-pénzügyi jogkörökkel, mert csak
így van esélyed arra, hogy egyre nagyobb
részt, sõt akár kizárólagosságot vállalhass
a politikával mindig is összefonódó támo-
gatási pénzek elosztásában. 
Székely Nemzeti Tanács, veled pedig oly-
kor elbeszélgetünk és errõl mindig nyilat-
kozhatsz, ha pedig el is olvasod, amit
közleményként megfogalmaztál, akkor új-
ból és újból meggyõzheted magad, hogy
saját magad által kinevezett közképvise-
letként ott paskolod a vizet a politikai élet
fõ áramlataiban. 

És persze figyelmeztetünk arra is: csak bi-
zonyos határokig szidhatjátok egymást. Mi
majd megmondjuk, hogy mikor, kivel kell
szót érteni, mikor, kit kell lecserélni, kinek
kivel kell kezet fognia, és egyáltalán, adott
helyzetekben az egyes, kettes, vagy a tizen-
hármas számú forgatókönyvet kell használ-
ni. Nyilvánvalóan szólunk arról is, hogy
mikor kell beszélni a választás szabadságá-
ról, választási koalícióról, a nélkülözhetet-
len egységrõl és összefogásról, mikor kell
elmenni vagy mikor kell távol maradni a
szavazásoktól, hogyan kell bánni a romá-
nokkal, a romákkal, sõt az élet minden
ágas-bogas kérdésében eligazítunk, mert
nagy-nagy politikai tapasztalatunknál fog-
va mindent jobban, sokkal jobban tudunk. 
Mindezt természetesen az autonómiáért
tesszük. Az önrendelkezésért. Hogy azt
cselekedhessétek, amit éppen akartok. Sza-
badon, függetlenül, senki által nem irányít-
va, mindig csak arra hallgatva-figyelve, ami
saját, erdélyi társadalmatokból kisugárzik.
Be kell végre látnotok: az általunk támasz-
tott elvárások lehetõ legpontosabb megfo-
galmazása és a feladatok leosztása – ez az
igazi segítség egy önállóságra törekvõ kö-
zösségnek. Éljetek vele! 

Az udvarban tartózkodó idegenek többnyire  érkeztek az or-
szágba, s szerepük nemcsak a fegyveres harcokban volt jelen-
tõs. Tevékenységük legalább olyan fontos volt egyházi és politi-
kai téren is, tanácsaikkal segítették az uralkodót a kormányzás-
ban. A  és  szervezésekor a fejlett nyugati forma érvényesülhe-
tett a közigazgatásban. 
Olyan központokat kellett létrehozni, amelyek biztosították a
király hatalmát, ezeket pedig a várak jelentették. 
A várak ellátásáról a várbirtok és a szolgálónépek gondoskod-
tak. A földbirtok nagy része a vár környékén feküdt, de távo-
labbi területek is tartozhattak hozzá. A vár életét a várispán irá-
nyította: bíráskodott, adót szedetett, harcba vezette a vár hadi-
népét. Õ állt a  felett, akik az új hatalom támaszát jelentették.
Közülük kerültek ki a várszervezet tisztségviselõi, õk adták az
ország hadseregének nagyobbik részét. A közrendû  jogilag
megõrizte szabadságát, de örökre a vár szolgálatához volt lán-
colva. Elsõsorban földmûveléssel és állattenyésztéssel foglalkoz-
tak, s csupán egy bizonyos részük katonáskodott. Pénz- és ter-
ményadót fizettek. A jövedelmeken az uralkodó és az  (2/3 -
1/3 arányban) osztozott. 
A királyi udvar gyakran útra kelt: a népes kíséret ilyenkor a vá-
rakban, illetve azok falvaiban szállt meg - a várnép köteles volt
eltartani õket. Ha ezt nem tették, helyette szállásadót (descen-
sus) követelhettek tõlük. 

Farkas Andrea: Az Államszervezés kora, az Emese álma címû kötetben

Halló, itt a Központ…
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Cigánybûnözés épp úgy van, mint magyar népviselet,
német sör, angol köd, amerikai Colt, mongoloid idió-
ta vagy zsidó tojás/cseresznye/kereskedõ. Lazán
odaragasztott jelzõk, amelyek a fõnevet (tulajdonkép-
pen cselekvést, attitûdöt, életformát, tárgyat) kísérik.
Másutt is van, másnak is van, de mi itt Kelet-Európá-
ban ezekhez csatoljuk megszokásból, tapasztalatból,
elõítéletbõl, kényelmes nyelvi automatizmusból.
A barátom mesélt egy esetet, nem tipikus, teszem
hozzá, csak hogy ne húzzam magamra az emberjogi
aktivisták, lila és kékharisnyás humanisták, lágyszívû
ballebbencsek haragját. 
Összekuporgatott pénzét ebben a világválságos idõ-
ben termopán ablakra költötte volna. Elment, meg-
rendelte, kapott kedvezményt, és kiszálltak a szakfér-
fiak. Gyorsan, jóformán zajtalanul dolgoztak, ki-
emelték a kereteket, s kitették a lépcsõházba. A fel-
rendelt idõs hölgy – mondjuk anyós, édesanya, nagy-
néni, nagyi – már hordaná le a kuka mellé, ahonnan
rendszerint perceken belül lába kél minden értéke-
sebb anyagnak, amikor, ím, jõ vele szembe, égi ösvé-
nyen lépdel lefelé, nem egy fodor fejér bárány, hanem
egy fodor fekete indián, aki azt mondja az õ csorba
szájával és alkoholos leheletével: hagyja, naccsága,
mert elviszem én. Rokon néni elég erõben érzi ma-
gát, hogy rackajuh komának ne adja oda, de amaz
erõsködik, sõt kissé erõszakoskodik, hogy neki kell, s
kikapja a néni kezébõl, lehordja szemtelen pillantás
alatt, majd visszajõ és tartja kéregetésben edzett ke-
zét, hogy fizessék meg munkáját. A néni elképed, és
fejét rázza. Barátunk, Cigája Bari bég az ágon se rest,
térül-fordul, sebbel-lobbal, bûvel-bájjal és két közös-
ségi rendõrrel állít be, akik felelõsségre vonják az asz-
szonyt, minõsíthetetlen hangon engedélyeket követel-
nek, bírságolással fenyegetõznek az illegális szemétle-
rakásért. A lakástulaj neve, munkahelye, nácionáléja
után érdeklõdnek, megbátorodnak, midõn kiderül,
hogy nem is római. A nagymama nem fizet, nem
hagyja magát. 
S miközben folyik a nagy rendcsinálás, a példa statuá-
lása, egy másik dolgozó, gyûjtögetõ, nomád romboló
felkapja az új ablakokat, és továbbáll a zsákmánnyal. 
Mi ebbõl a tanulság? kérdezte a barátom. Nem tu-
dom. Talán az, hogy a hivatalos közeg annak adjon

hitelt, aki adót nem fizet, akinek nincs ál-
landó lak- s munkahelye, aki nem rendel-
kezik személyazonossági kártyával, akit
egy helyen ismernek és azonnal erkölcsi
garancialevelet állítanak ki nevére: a
csapszékben.  

Vagy a fegyházban, teszem hozzá
csöndesen, csak meg ne hallják a

kormány habilitált intézményei,
mert még körmöst kapok. Sebestyén Mihály
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Mindezt természetesen
az autonómiáért tesszük.
Hogy azt cselekedhessé-
tek, amit éppen akartok.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A fiatal szem élesebben lát, az idõs szem mé-
lyebbre.” Vavyan Fable

Mélypont

István udvara

Cigája Bari Bég, 
ablakkerettel 

A nap címe. Húsz éve nem ünnepeljük au-
gusztus 23-ikát, Puterea.

Magyarázat. Bizony, s ha csak visszagon-
dolunk rá, beleborzadunk. 

Barátom, az elnök. A Facebook közösségi
oldal – nagy „mintáinál” fogva a felméré-
seknél pontosabban – jelezhetik a közsze-
replõk népszerûségét. Sõt, meglehet, ez a
fajta új nyilvánosság a politikai kommuni-
káció minden eddiginél célravezetõbb útja-
it nyitja meg, forradalmasítva a politikai
választásokat is. Mindezt csak azért bocsá-
tottuk elõre, mert az Evenimentul zilei ha-
sábjain érdekes összeállításra bukkantunk
(amolyan saját felmérésre, ami kiváló új-
ságírói ösztönt jelez); ebbõl kiderül, kik a
„legfrekventáltabb” közszereplõk. Persze
nincs megfelelés, sõt „vékonyka a kapcso-
lat” a népszerûség és a befolyásolási poten-
ciál között; de íme a „barátok”, „hívek”
száma a Facebook-on: 1. Remus Cernea (18
867), 2. Crin Antonescu (10 734), 3.
Mircea Geoanã (4986), 4. Anca Boagiu
(4975), 5. Adrian Nãstase (4547), … Elena
Udrea (3024), Elena Bãsescu (2714),
Cristian Preda (2248) … Cãlin Popescu
Tãriceanu (1229), ... Victor Ponta (1199),
Traian Bãsescu 1099… Marian Vanghelie
(643), ... Emil Boc (62) A világban a kép
fantasztikus: Barack Obama (12 717 001),
Nicolas Sarkozy (270 415), Silvio
Berlusconi (227 098), Angela Merkel (43
926), … Schmitt Pál (1850). 

Ki mennyit? Szintén egy kis összehasonlí-
tásra akadtunk ezúttal a Gândulban: meny-
nyit kell dolgoznia egy románnak, egy bol-
gárnak és egy magyarnak ahhoz, hogy há-
zat, pontosabban hatvan négyzetméteres
lakást vehessen. Nos, sommásan az ered-
mény: a románnak 222 hónapot (18,5
évet), a bolgárnak 285 hónapot (23,7 évet),
a magyarnak „közel feleannyit”. Mivel az
alapfeltételezés az volt, hogy az illetõk tel-
jes havi fizetésüket félre tudják tenni, ezek
az adatok fenntartással kezelendõk. 

A nap álhíre. Kiderült, hogy a cigányok
hazatoloncoltatása titkos kormányprogram
része: minden kiebrudalt orvosért cserébe
országunk visszakap egy dinamikus, szor-
gos reprodukciójú, könnyen mozgósítható
választót. 



Totka László

Országos összesítésben
2009-ben és 2010 elsõ hó-

napjaiban összesen nyolcvan
esetben vettek fel banki hitelt
a városi és megyei önkor-
mányzatok, melyek értéke el-
éri a 360 millió eurót. A Ro-
mániában jelen levõ pénzin-
tézetek egy újabb kedvelt cél-
csoportjává váltak így a kü-
lönbözõ helyhatósági hivata-
lok – miután a lakosság taka-
rékossági okokból visszavett
hitelezési lendületébõl és ez-
zel egyidejûleg az államnak
való kölcsönzési lehetõségek
is visszaszorulóban vannak
(lévén, hogy lassan tetõzött a
belsõ piacról felvehetõ hitel
megengedett aránya). 

Hitelben nincs határ

A Ziarul Financiar az e-lici-
tatie.ro közbeszerzési árveré-
seket nyilvántartó portál ada-
taira hivatkozva közölte a
legnagyobb adósságokkal
rendelkezõk listáját. Eszerint
az euróhitelek tekintetében
két erdélyi megyeközpont,
Brassó (14 millió) és Nagyvá-
rad (5,7 millió) önkormány-
zata vezetik a rangsort. Ezzel
szemben a fõvárosban és kör-
nyékén jobban kedvelik a lej-
alapú kölcsönöket: a legna-
gyobb összegekre bukaresti
kerületek polgármesteri hiva-

talai szerzõdtek a pénzinté-
zetekkel 100 és 300 millió lej
közötti nagyságrendben. 

A cél szentesíti a hitelt

Érdeklõdésünkre a nagy-
váradi polgármesteri hivatal
sajtóosztálya megerõsítette a
hírt, miszerint idén február-
ban 5,7 millió eurós banki
kölcsönt vett fel a Román
Fejlesztési Banktól (BRD).
Mint megtudtuk, az összeg
egy folyamatos hitelszerzõ-
dés része – tavaly ugyanis egy
15 millió eurós kölcsönért fo-
lyamodtak, melyet partnersé-

gi finanszírozással vettek fel
a Regionális Operatív Prog-
ramokra (POR). A POR
program célja a regionális és
helyi infrastruktúrák helyre-
állítása és modernizációja,
beleértve a megyei utakat, ut-
cákat, tehermentesítõ kör-
gyûrûket, ipari utakat. Mint
ismeretes, az uniós források-
ból lehívható pénzalapok óri-
ási segítséget jelentenek az
önkormányzatoknak, ám egy
sikeres projekt lebonyolításá-
hoz a pályázónak elõzõleg je-
lentõs önrészt kell felmutat-
nia – mely sok kérvényezõ-
nek idejekorán kedvét szegi.

Ennek köszönhetõen kez-
dõdhetett el az a nagyméretû
infrastruktúra-fejlesztési pro-
jekt is, mely egész nyáron
építõteleppé változtatta a
Pece-parti Párizst. Nagy tem-
póban dübörögtek a munka-
gépek: számos utcát újítanak
fel részlegesen, legtöbbjüket
azonban teljes egészében. Az
általunk megkérdezett váradi
polgárok viszont megértõen
álltak hozzá a porral-zajjal
járó kellemetlenségekhez.

„A Regionális Operatív
Program keretén belül Euró-
pai Uniós finanszírozással
több utca teljes mélységbeli

felújítását végzik a megye-
székhelyen, ami a víz, elekt-
romos és egyéb hálózatok
teljes cseréjét foglalja magá-
ba, valamint szegélykövek el-
helyezését és aszfaltozást” –
tudtuk meg Petri Csillától, a
polgármesteri hivatal sajtóre-
ferensétõl. A rehabilitálás el-
sõ szakaszának szeptember
15-ével kellene befejezõdnie
– ennek költségei mintegy öt-
millió lejt emésztenek fel,
míg a jövõ nyárig tartó teljes
program összértéke eléri a 28
millió lejt.

Rövid házasság?

Bár a bankok és önkor-
mányzatok üzleti kapcsolata
bizonyos szempontból
mindkét rész számára üdvös,
a szakemberek szerint ez
nem lehet egy hosszútávú
„frigy”. Egyrészt azért nem,
mert elõbb-utóbb felbukkan-
hatnak problémák a kölcsön
visszafizetésével (mely a
pénzintézetekre nézve vé-
szes), másrészt a helyi szer-
vek is erõsen a Pénzügymi-
nisztérium ellenõrzése alatt
állnak, mely nem fogja hosz-
szú ideig tétlenül nézni az
egyre növekvõ eladósodási-
hullámot – annál is inkább,
hogy a hitelek euró esetében
12 lej esetében pedig 21 szá-
zalékos éves kamattal terhe-
lik a köz kasszáját. 
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Röviden

Csökkent az adósság

Közel másfél milliárd lejjel
enyhén visszaesett Romá-
nia államadóssága június
folyamán a májusi szinthez
képest, mely annak köszön-
hetõ, hogy a Pénzügymi-
nisztérium kevesebb köl-
csönt vett fel bankoktól ál-
lamkötvények formájában –
írta a Mediafax. Az ország
hazai bruttó össztermék-
ének így már csupán 34,66
százalékát teszik ki a tarto-
zások. Ennek ellenére a ro-
mán lapok arról cikkeznek,
hogy a kormány óránként 2
millió euróval adósodik el.

Kikerüli Iránt a Nabucco

A Nabucco gázvezetéket
tápláló két új szárnyvonal
létrehozását közölte a kon-
zorcium, melyek a török-
grúz, valamint a török-iraki
határon helyezkednek majd
el. Politikai körülmények
miatt a tagok letettek ugyan-
akkor az iráni forrásról. A
tervezett útvonal a beszerzé-
si források széles skáláját kí-
nálja, melybe azerbajdzsáni,
türkmenisztáni és iraki gáz
érkezik majd.

Zöld út a minõsítõknek

Az amerikai tõzsdefelügye-
let módosította a hitelminõ-
sítõk tevékenységére vonat-
kozó szabályokat, amelynek
alapján olyan cégek is ké-
szíthetnek minõsítést, ame-
lyek erre nem kaptak megbí-
zást – írta a Financial
Timesra hivatkozva a vg.hu.
Bár a jelenlegi minõsítõk til-
takoznak, így nõne a tranz-
akciók átláthatósága.

Új jegybankelnök?

Simor András jelenlegi ma-
gyar jegybanki kormányzó
posztját Auth Henrik veheti
át, aki korábban alelnöke
volt a magyar nemzeti
pénzintézetnek – adta hírül
a Népszava. A napilap úgy
véli, hogy csak átmeneti a
fegyverszünet a kormány és
a jegybank jelenlegi vezeté-
se között, ezért a kabinet je-
lenleg azon gondolkozik,
hogyan oldhatná meg az el-
nökcserét. 

ÚMSZ

A közlekedési miniszté-
rium legtöbb 8300 alkal-

mazott elbocsátását javasol-
ja a román államvasutaktól
(CFR), derült ki a szaktárca
és az érdekvédelmi szerveze-
tek közötti tegnapi tárgyalá-
sokon. Az állam tulajdoná-
ban lévõ, tetemes vesztesé-
geket felhalmozó és ala-
csony hatékonysággal mû-
ködõ vállalatnál tervezett el-
bocsátásokról már augusz-
tus elsõ felében megjelentek
hírek – akkor a szakszerve-
zetek közölték, hogy a mi-
nisztérium 12 800 alkalma-
zottól válna meg. A hivata-
los tárgyalások elkezdésekor
azonban kiderült, hogy vala-

mivel kisebb leépítést javasol
a szaktárca, amely legkeve-
sebb 7100, legtöbb 8300 sze-
mélyt küldene el a vállalat-
tól. A pontos létszám attól
függ, hogy az alkalmazottak
milyen mértékben hajlandók
lemondani különbözõ joga-
ikról, így például az ebédje-
gyekrõl, ünnepi és szabad-
ság alakalmából járó prémi-
umokról. 

Ha sikerül ezeknek folyó-
sítását befagyasztani 2011-
ben, akkor kevesebb alkal-
mazottat kell elbocsátani. A
minisztérium számításai
szerint ezzel az intézkedés-
sel 788 millió lejt (186 millió
euró) tudna megtakarítani.
A leépítés a legnagyobb
mértékben a CFR teherszál-

lító részlegét érinti, onnan
3400–4600 személytõl vál-
nak meg, a személyszállító
részlegtõl pedig több mint két-
ezer embert bocsátanak el. 

A vasúti infrastruktúrát ke-
zelõ részlegnél 1630-an veszí-
tik el állásukat. A CFR sze-
mélyszállító részlegének 15
ezer alkalmazottját már múlt
héttõl kezdõdõen év végéig
tartó két hónapos kényszer-
szabadságra küldik, s ebben
az idõszakban bérüknek is
csupán 75 százalékát kapják
meg. A cég bevételei tavaly
50 százalékkal csökkentek az
elõzõ évhez képest, a gaz-
dasági válság következtében
ugyanis megcsappantak a
teherszállító részleg megren-
delései. 

CFR: kevesebb elbocsátás
HIRDETÉS

Kölcsönbõl tollászkodnak
Infrastruktúra-fejlesztésekre igényelnek banki hitelt a hazai önkormányzatok

Traktorral éltetett hagyomány
Antal Erika

Többnyire hazai gyárt-
mányú traktorokkal ver-

senyeztek a résztvevõk, akik
a nyolcadik csíkfalvi szántó-
bajnokságon „mezõre száll-
tak”. A polgármesteri hiva-
tal és a Maros Megyei Me-
zõgazdasági Kamara közös
rendezvényén tíz csapat
mérte össze ügyességét,
amelyek között szépszám-
ban jelen voltak a tinédzse-
rek is. A verseny egyik érde-
kessége különben éppen az

volt, hogy a tizenévesek is
felültek a traktorra megmu-
tatni, mire képesek – annak
ellenére, hogy sokuk alig ér-
te el a pedálokat. 

A rendezvény célja az év-
tizedekkel korábban néhai
Tamás Lajos agrármérnök
által kezdeményezett ha-
gyományt feleleveníteni és
továbbéltetni. Itt lehetõség
nyílik arra, hogy az idõseb-
bek átadják tapasztalataikat
az ifjabb generációnak. „A
fiatalok részvétele nagyon
fontos a hasonló jellegû ren-

dezvényeken, hiszen õk
azok, akik átveszik tõlünk a
mezõgazdaságot, meg kell
kedveltetni velük ezt az élet-
formát” – osztotta meg gon-
dolatait lapunkkal az egyik
résztvevõ. A jól elõkészített
talaj, a jól végzett szántás,
mélyszántás, boronálás, ta-
lajegyengetés, harminc szá-
zalékkal növeli az adott te-
rület termékenységét.

Idõsebb Pásztor István és
19 éves fia, ifjabb Pásztor
István évek óta részt vesz a
versenyen, a családnak

ugyanis a mezõgazdaság a
fõ jövedelemforrása. A
szarvasmarhafarmjuk mû-
ködtetéséhez szükséges ta-
karmányt is õk termelik
meg. A fiú elmondta, ma-
rosvásárhelyi munkahelyét
otthagyva hazaköltözött és
inkább a családi gazdaság
földjein dolgozik, ugyanis
jövõt lát a mezõgazdaság-
ban. „A vadkárokat kellene
valahogy kiküszöbölni, hi-
szen a medve, a vaddisznó,
az õzek bejárnak a földekre
és tönkreteszik a termést,

nehéz ellenük védekezni” –
mondta a családfõ, hozzá-
téve azt is, hogy bár véle-
ménye szerint a mezõgaz-
daság kezd jövedelmezõvé
válni, még mindig nevetsé-
gesen keveset kapnak a fel-
vásárlóktól a tejért. „Míg
egy sör ára 2–3 lej között
mozog, egy liter tejért
60–70 banit kapunk. Ezért
pedig hajnalban kell kel-
nünk és napestig az állatok
között, vagy a mezõn dol-
goznunk” – panaszolta
Pásztor István. 

A por elszáll, az aszfalt megmarad – a városrehabilitációért mindenki hajlandó „szenvedni” 
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Baloga-Tamás Erika, 
Kovács Zsolt, Sipos M. Zoltán 

Országszerte hatvanhat-
ezer diák kezdte meg teg-

nap a pótérettségit, sokan az
idei nyári vizsgaidõszakban
„véreztek el”, körülbelül
négyezer jelentkezõ azonban
az elmúlt években próbálko-
zott elõször – sikertelenül. Az
õszi vizsgákat a pedagógusok
könnyebbnek tartják, szerin-
tük most azok is nagyobb
eséllyel indulnak, akik eddig
nem vették az akadályokat. 

Hargita megyében közel
ezer diák reménykedik a sike-
res õszben: Csíkszeredában,
Maroshévízen és Székelyud-
varhelyen mûködtetnek szá-
mukra vizsgaközpontot. Teg-
nap a magyar és román nyel-
vi kompetenciát mérték fel a
vizsgáztatók: érdemjegyet
most sem kaptak a maturan-
dusok, csak minõsítést. Hod-
gyai László tanfelügyelõ iga-
zolta az elõrejelzést, tényleg
„barátságos” volt a mostani
megmérettetés: második ne-
kifutásra mindenki sikeresen
vizsgázott. Az igazi vizsgaláz
jövõ héten kezdõdik Hargita
megyében: augusztus har-
mincadikán több százan vesz-
nek részt a román írásbelin.

Megtanultak vizsgázni

Farkas Csaba Kovászna
megyei fõtanfelügyelõ-he-

lyettes szintén arról számolt
be, hogy a jövõ heti román
írásbeli lesz a vízválasztó a
térségben: félezer maturan-
dus fut neki az ismételt meg-
mérettetésnek. Az újabb le-
hetõségre mindenképpen
szükség volt Háromszéken,
az idei esztendõ volt ugyanis
az érettségizõk „fekete éve”,
a sepsiszentgyörgyi Puskás
Tivadar és Gámán János is-
kola központokban például
senkinek sem sikerült elsõ
nekifutásra teljesíteni a záró-
vizsga követelményeit. 

„Ne értsen félre, nem azért
mondom, hogy õsszel köny-
nyebb érettségizni, mert
ilyenkor kevésbé tartanánk be
az elõírásokat” – magyarázta
lapunknak Cozma Maria Ko-
lozs megyei pedagógus, aki
szerint a másodszorra már
nem csak komolyabban ké-
szülnek a diákok, de a vizsga-
rutinjuk is nagyobb. „Sokszor
tapasztaljuk, hogy az érettsé-
gin nagyobb jegyet szereznek
az év közben gyengébben tel-
jesítõ, de magabiztosabb diá-
kok. Azok pedig, akik kevés-
bé határozottak, zavarba jön-
nek, az alapos tudásukat sem
tudják bizonyítani” – mond-
ta a román szakos tanár.  Pé-
ter Tünde Kolozs megyei fõ-
tanfelügyelõ-helyettes arról
számolt be az ÚMSZ-nek,
hogy 2500 maturandust vár-
nak ismételten a vizsgaköz-
pontokban, egynegyedük

azonban nem az idén próbál-
kozott elõször.

A pénz hiányzik, 
nem a tudás

„Én három éve végeztem
a középiskolát, de családun-
kat sorozatos tragédia érte,
amikor érettségiznem kellett
volna. A következõ évek ar-
ról szóltak, hogy egzisztenci-
át teremtsek, és lehetõséget
biztosítsak magamnak a to-
vábbtanulásra. Eddig kül-
földön dolgoztam, két hete

jöttem haza vizsgázni, remé-
lem nem hiába” – foglalja
össze korántsem egyedi élet-
történetét S. P. A legfrissebb
uniós felmérések szerint az a
vidéken élõk 75 százaléka
nem fejezi középiskolai ta-
nulmányait. Az európai or-
szágok közül Románia a har-
madik azon a listán, amelyet
az iskolaelhagyók alapján ál-
lítottak össze. Két éve kor-
mányprogram indult azok-
nak a támogatására, akik
anyagi okokból nem tudják
befejezni középiskolai tanul-

mányaikat, de a kormányza-
ti alap nem biztosított jelen-
tõs változást. 

Vizsgalavina

Jogszabály biztosítja
ugyanakkor, hogy a pótérett-
ségizõk számára is lehetõvé
kell tenni a vizsgával azonos
évben kezdõdõ egyetemi tan-
évre a beiratkozást, idén
azonban adminisztratív
problémák nehezítik a jelent-
kezést. A második érettségi
vizsgaidõszak végleges ered-

ményeit ugyanis szeptember
9-én függesztik ki, az egyete-
mi pótfelvételi azonban már
szeptember elsején elkezdõd-
het. Daniel Funeriu közle-
ményben kérte a hazai egye-
temek vezetését, legyenek ru-
galmasak, és vegyék figye-
lembe a pótérettségizõk érde-
keit is. 

A kolozsvári Babes-Bolyai
Tudományegyetemen a kis-
kapukban bíznak.  „Nem va-
lószínû, hogy komolyabb
gondot okozna valamelyik
pótérettségizõnek az egyete-
mi beiratkozás, hisz az pár
nappal kezdõdik az érettsé-
gik befejezése után.” – fogal-
mazott bizonytalanul Miru-
na Basolin, a BBTE szóvivõ-
je. Valójában Erdély legna-
gyobb egyetemi központjá-
ban a pótérettségi végleges
eredményeinek kihirdetése
elõtt két nappal, szeptember
7-én kezdõdnek a beiratkozá-
sok, de 16-ig tart a jelentke-
zés, így kis szerencsével a
most érettségizõk is találhat-
nak még helyet maguknak.
Izgalomra csak a bölcsészka-
ron van ok: itt ugyanis már
szeptember elsején lehet je-
lentkezni, és az utolsó beirat-
kozási nap szeptember 5-e.
Miruna Basolin lapunk több-
szöri megkeresésére is csak
annyit tudott mondani: „Bí-
zunk benne, hogy mindenki
megtalálja a neki megfelelõ
helyet”. 

Pótvizsgák pótreményekkel

HIRDETÉS

A végzõsök abban bíznak, hogy a júliusinál könnyebb lesz az õszi, pótérettségi Fotó: Mediafax

Munkatársunktól

Bûnvádi eljárás indul Flo-
rentina Cârstea ellen – je-

lentette be tegnap Marius
Iacob fõügyész, aki a giuleºti-
i szülészet ügyében indult el-
járást vezeti. A szakápoló,
akit tegnap elõzetes letartóz-
tatásba helyeztek, a nyomo-
zás eddigi adatai szerint 12
percig volt távol a koraszülött
intenzív osztály betegeitõl, ez
alatt az idõ alatt a többi kórte-
remben látta el a csecsemõ-
ket. A vétkes ellen halált oko-
zó súlyos testi sértés vádjával
indul eljárás. Cârstea felelõs-
ségét az is alátámasztja, hogy
munkaköri leírásában az in-
tenzív osztály folyamatos fel-

ügyelete szerepelt, és ezt a kö-
telezettségét akkor sem szeg-
hette meg, ha idõközben más
kórházi teendõket látott el. A
fõügyész nem zárta ki annak
lehetõségét, hogy a további-
akban a szakszemélyzet több
tagját is vád alá helyezik – er-
rõl azonban a nyomozás kö-
vetkezõ szakaszában dönte-
nek.  Marius Iacob ismertette
a Munkaügyi Hivatal vizsgá-
latának eredményét: eszerint
a tüzet a kórteremben szak-
szerûtlenül felszerelt elektro-
mos csatlakozók okozták, a
lángok hamar elterjedtek a
sûrített oxigént tartalmazó
berendezések között. A jelen-
tés szerint az intenzív osztály
tíz százaléka teljesen kiégett. 

Tegnap közleményben
foglalt állást az Egészségügyi
Szolidaritás Szakszervezeti
Tömörülés is. A dokumen-
tum szerint a giuleºti-i tragé-
diáért egyenlõ mértékben fe-
lelõs a helyszínen szolgálatot
teljesítõ személyzet és a kór-
ház vezetése de ugyanakkor
a politikai elit is. Az életben
maradt hat csecsemõ állapo-
táról a bukaresti Grigore
Alexandrescu Kórházban
annyit közöltek: öt újszülött
állapota kielégítõ, táplálásu-
kat anyatejjel, orrszondán
keresztül megkezdték. A ha-
todik csecsemõ azonban
még mindig válságos álla-
potban van, õt intravénásan
táplálják. 

Õrizetbe vették az ápolónõt

ÚMSZ

Száz, a közösségi rend-
õrség kötelékéhez tarto-

zó rendõr tüntetett tegnap
Galacon a tervezett elbocsá-
tások miatt. Az Alfa Kartell
helyi képviselõi az ellen til-
takoztak, hogy a szolgálatot
teljesítõ 720 rendõr közül
hamarosan 420 elveszíti a
munkahelyét. A helyi kö-
zösségi rendõrség igazgató-
ja, Cristian Gâsca a közal-
kalmazotti státuszban lévõ
foglalkoztatottak számára
felajánlotta, hogy az érintet-
tek versenyvizsgázhatnak a
meglévõ állások biztosítása

érdekében, ám ez az intéz-
ményen belüli „versenyezte-
tés” Alfa Cartel szerint mél-
tatlan, és egyáltalán nem
jogszerû eljárás. A megbízá-
sos szerzõdéssel foglalkoz-
tatottak számára ez a lehe-
tõség sem adott, õk már
megkapták a felmondásu-
kat. A tüntetõk arra figyel-
meztettek: ha az állomány
több mint felét elbocsátják,
védelem nélkül marad a tér-
ségben több közintézmény
is, így például hatvan iskola,
és nem biztosítják majd a
közterületek felügyeletét
sem. Az Országos Rendõr
Szakszervezet augusztus

elején bejelentette: ameny-
nyiben megkezdõdik az ál-
lományon belül az elbocsá-
tás-sorozat, szeptemberben
általános sztrájkot tartanak
– a galaci demonstráció en-
nek a kezdeményezésnek a
„nyitánya”. A megszorítá-
sok miatt országszerte
7000-8000 rendõr veszítheti
el az állását a következõ hó-
napokban. Az intézkedések
ellen internetes petíciót is
indítottak az érintettek,
akik úgy vélik, ha a kor-
mány beváltja a költség-
megtakarítást célzó ígérete-
it, összeomlik a hazai köz-
biztonság. 

Közösségi rendõrök tüntettek
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Röviden Akik tudnak „baselni”
Elkezdõdött Vásárhelyen a Nemzetközi Klasszikusgitár-fesztivál

Sipos M. Zoltán

Vivaldi Négy évszak címû
mûve csendült fel a ko-

lozsvári Filharmónia elõ-
adásában az elsõ Kolozsvá-
ri Magyar Napok záróak-
kordjaként. „Újabb ese-
ménnyel gazdagodhatott a
kincses város történelme.
Ezelõtt 23 évvel egy lelkes
csapat megálmodta a Szent
István-napi néptánctalál-
kozót, ami azóta valóságos
találkozóhelyévé vált a Kár-
pát-medencei néptánccso-
portoknak. Idén egy újabb

lelkes  csapat megálmodta
és megvalósította a Kolozs-
vári Magyar Napokat, ami
minden várakozást felül-
múlva sikerült” – fogalma-
zott László Attila a város-
napok zárógáláján. Kolozs-
vár alpolgármestere reméli,
hogy a rendezvény a jövõ-
ben is méltó találkozóhelye
lesz a városból elszármazott
magyaroknak.

A programsorozatok sike-
rességét bizonyítja az is,
hogy a zárókoncert rengeteg
embert csalogatott ki a Fõ-
térre.  „Nagyon jól sikerült a

programsorozat elsõ kiadá-
sa. Nagyon jól éreztem ma-
gam és szerintem mindenki,
aki Kolozsvárra utazott
ezért a pár napért. Olyan is-
merõsökkel futottunk össze,
akikkel régen nem” – nyilat-
kozta lapunknak egy, az
utolsó percig kitartó kolozs-
vári. A zárókoncert résztve-
võje ugyanakkor úgy látja,
hogy érdemesebb lenne job-
ban összehangolni a progra-
mokat és talán térben is jobb
lenne a különbözõ esemé-
nyeket közelebb hozni egy-
máshoz. 

Városnap-zárás Vivaldival
A filharmónia koncertjével értek véget a Kolozsvári Magyar Napok

Tamás András

A nagyenyedi Inter-Art
Alkotótábor jó lehetõség a
bemutatkozásra. Mit tar-
tott fontosnak megosztani
a többiekkel?
– Rimaszombaton szület-
tem, ami valamikor Ma-
gyarországhoz tartozott, a
vezetéknevemben szereplõ
„ova” végzõdést pedig min-
den szlovákiai nõ automati-
kusan megkapja. Beszterce-
bányán végeztem párhuza-
mosan német és képzõmû-
vészet szakon négy évvel ez-
elõtt, majd egyetem után ki-
mentem Bécsbe, hiszen kö-
zel van, és egy gyönyörû
kultúrváros, ahol rengeteg
lehetõség van. Közben egy
évig dolgoztam egy pozso-
nyi kulturális központban
kiállítórendezõként. A mai
napig németet, magyart, fes-
tészetet, grafikát tanítok.
Közben kávéházakban,
színházakban, kultúrköz-
pontokban, éttermekben ál-
lítottam ki. Bécsben megala-
kítottam a Vienna-Art-Ist

csoportot, amelynek volt
már ázsiai, afrikai, ausztrál
tagja is. Legutóbb a bécsi
víztoronyban volt kiállítá-
sunk, ami egy gyönyörû
hely és bár még kevesen is-
mernek, sokan jelentkez-
nek, hogy csatlakozni akar-
nak a csoportunkhoz, sze-
retnének velünk kiállítani.

Mit tart fontosnak a mû-
vészetben?

– A gyakorlást, az útkeresést,
az új technikákat, az új dol-
gok kipróbálását. Minden
mûvész találja meg a saját út-
ját, nem érdemes mások út-
ján menni. Az egyetemeken
és akadémiákon a tanárok
néha rákényszerítik a diákok-
ra, hogy az õk útjaikat járják. 

Mik a tervei?
– Éljünk a mának, gondolva
a holnapra, de nem szeretek
elõre tervezni. Másfél éve
belefogtam a német nyelv
specializálásába, amivel
bárhova, bármilyen iskolába
elmehetek tanítani. 

Egy tábor szervezésérõl
is szó volt.
– Igen, hamarosan tár-
gyalunk Balog Istvánnal (a
nagyenyedi Inter-Art Alapít-
vány elnöke – szerk. megj.),
ugyanis szeretnék egy hason-
ló tábort szervezni a szülõvá-
rosomban, és az alapítvány
felajánlotta a segítségét. Ez
két év múlva esedékes, nem
szeretek csak úgy beleugra-
ni, és az egészet stressz alatt
végigcsinálni. A felvidéken
van egy-két, nagyon elismert
szobrásztábor, itt az enyedi
táborban is van olyan aki
már járt ott és nagyon szíve-
sen jönnek, mert rangos he-
lyeken állítanak ki, és el is
tudják adni a munkákat.

Adriana, a fény játszótársa
Interjú Péterova Adriana Bécsben élõ, felvidéki képzõmûvésszel

Antal Erika

Megtelt a marosvásárhelyi
Kultúrpalota nagyterme

vasárnap este a Harmonia
Cordis által ötödik alkalom-
mal megszervezett gitárfeszti-
vál nyitórendezvényén, aho-
vá Ausztriából, Chilébõl,
Magyarországról, Franciaor-
szágból, Németországból és

Spanyolországból érkeztek
résztvevõk. A színvonalat
olyan nemzetközi elismerés-
nek örvendõ mûvészek eme-
lik, mint Csáki András Ma-
gyarországról, Pusztai Antal
Ausztriából, a spanyol Rafa-
el Aguirre Miñarro, a német-
országi Katrin Klingeberg,
vagy a chilei Sebastian
Montes. Ahogy Beke István

Ferenc szervezõ lapunknak
elmondta, a legjobb gitármû-
vészeket hívta meg az idén,
akik valamennyien elfogad-
ták a meghívást. 

A magyarul, románul, an-
golul, spanyolul, franciául
beszélõ közönség elõtt elsõ
este Eduard Leaþã és Csáki
András lépett színpadra.
Leaþã Piteºtirõl érkezett,
ahol a mûvészeti gimnázi-
um érettségi elõtt álló tanu-
lója. Fiatal kora ellenére
nem kevesebb, mint hetven
hazai és külföldi díj és elis-
merés birtokosa, amelybõl
harminc elsõ helyezés, szá-
mos fesztivál fellépõje. A bu-

dapesti születésû Csáki
András az ÚMSZ-nek el-
mondta, harmadik alkalom-
mal lépett színpadra Maros-
vásárhelyen, ahol tíz évvel
ezelõtt volt alkalma elõször
játszani. „Szívesen jövök
ide, szép a város, befogadó a
közönség, látszik, hogy ze-
nekedvelõ és -értõ emberek
laknak itt” – mondta a gitár-
mûvész. 

A fesztivál ideje alatt dél-
elõtt és délutánonként mes-
terkurzusokat tartanak, aho-
vá a középiskolás tanulóktól
az egyetemistákon át az
egyetemi tanárokig sokan
beiratkoztak és valamennyi-
ükkel egyénileg foglalkoz-
nak a meghívottak, meghall-
gatják õket, tanítják, ráveze-
tik egy-egy olyan mesterfo-
gásra, amelyet saját tapasz-
talatuk során alakítottak ki,
vagy õk is tanultak. Csáki
Andrásnak például 12 tanít-
ványa lesz ez egy hét alatt,
akik számára harmincperces
foglalkozásokat tart napon-
ta. A kurzusok minden nap
9 és 15 órakor kezdõdnek a
Kultúrpalotában, esténként
pedig hét órától ingyenes
koncertekre várják a nagy-
közönséget a nagyterembe,
ahol valamennyi meghívott
elõadómûvész fellép, bemu-
tatkozik, majd augusztus
27-én a filharmóniával kö-
zös szimfonikus hangver-
sennyel zárul a rendezvény-
sorozat.  

Kós Károly-emlékboríték
volt a túrázók jutalma

Átvették a Kolozsvári Ma-
gyar Napok keretében szer-
vezett Kós Károly emlék- és
teljesítménytúra résztvevõi
azt a száz darab, Kós Károly
építész és író személyiségét
megörökítõ emlékborítékot,
amelyet a napokban adott
kia a Román Posta. A Kós
Károly-emlékboríték elkészí-
tését a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség
(RMDSZ) kezdeményezte,
Moldován József távközlési
államtitkár közbenjárásával.
Az elsõ 2000 darab emlék-
borítékból Moldován József
200 darabot ajánlott fel a
Kós Károly emlék- és telje-
sítménytúrát szervezõ
Szentimrei Alapítványnak,
amibõl 100 darabot az au-
gusztus 21-én, a kolozsvári
Kakasos templomtól
Sztánára induló túra résztve-
või között osztottak szét. 

Új multikulturális 
folyóirat Szatmáron

Poesis international címen új
többnyelvû kulturális folyó-
irat jelent meg Szatmárné-
metiben, a már két évtizede
mûködõ a Poesis költészeti
mûhely mellett, de külön
szerkesztõséggel. Dumitru
Pãcuraru lapigazgató szerint
a negyedévenként jelentkezõ
kiadvány a kultúrák találko-
zásának lesz a fóruma. Az
elsõ szám máris bizonyítja
ezt, mert a román mellett
magyar és angol fordításokat
olvashatunk benne. 

Telt házas koncerttel indult az 5.
Nemzetközi Klasszikusgitár-fesztivál
Marosvásárhelyen. A rendezvény
mesterkurzusaira egyetemisták, taná-
rok, középiskolások is jelentkeztek.

A rendezvénysorozatot záró koncert nagyszámú érdeklõdõt csalogatott ki a kolozsvári Fõtérre

Rajzol, fest, illetve fotógrammokat
készít a Bécsben élõ, felvidéki
Péterova Adriana. A mûvésznõvel 
a Nagyenyeden szervezett Inter-Art
Alkotótáborban beszélgettünk.

„Üzenet 
a múltból”
Totka László

Megtalálták a Nagyvára-
di Állami Színház alapí-

tókövét, pontosabban az ala-
pítók palackba zárt üzenetét
a nézõtérhez vezetõ középsõ
lépcsõ legfelsõ fokán. Az
alapkõre a színház hosszan
elhúzódó beltéri felújítása és
restaurációja során találtak
rá egy hermetikusan zárt
fémdobozban, amelyet Bíró
Rozália a város alpolgár-
mestere vett ki üregébõl és
mutatott meg a színház elõ-
terében összegyûlt sajtósok-
nak. Az alapítók gondolatait
és a múlt „leheletét” tartal-
mazó „fekete dobozt” vélhe-
tõleg 1899-ben vagy 1900-
ban a színház építésének
utolsó fázisában helyezhet-
ték el, tudtuk meg a sajtóér-
tekezleten. A dobozt ma
nyitják ki, szigorúan ellenõr-
zött pára és fényviszonyok
között. A sajtótájékoztatón
a színház belsõ felújításának
befejezésérõl is szó esett: a
munkálatok várhatóan jövõ
év februárjában fejezõdnek
be, amit márciusban követ a
hivatalos megnyitó. Ekkor
vehetik újra birtokukba a
színházrajongók a bécsi
Fellner-Helmer cég tervei
alapján készült és Rima-
nóczy Kálmán nagyváradi
építész által kivitelezett épü-
letet, mondta el Bíró Rozá-
lia. A harmadik fázis mun-
kálataira kiírt pályázatot
nyert cég elleni óvás és an-
nak elutasítása mintegy két
és fél hónapot késleltette a
munkálatokat. 

Csáki András budapesti gitármûvész koncertjével indult a marosvásárhelyi fesztivál A szerzõ felvétele
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A nemrég lecsengett parlamenti és
államelnöki választások új, Romá-
niában szokatlan kampányokat
eredményeztek, ugyanis nemcsak a
tévéképernyõkön és újságok hasáb-
jain csaptak össze a nemzetet vezeté-
sére (ön)jelölt politikusok, hanem a
kibertérben is intenzív csata dúlt. A
statisztikák szerint helyenként dön-
tõ fölényre is szert tehettek azok,
akik jól épít(t)ették fel, és jól admi-
nisztrál(tat)ták a egy-egy elismert
közösségi oldalon (például
Facebook, Myspace, Twitter) fenn-
tartott profiljukat.
Remus Cernea 18 867, Crin
Antonescu 10 734, Mircea Geoanã
pedig közel ötezer baráttal és 3400
követõvel büszkélkedhet, mögötte,

nem sokkal lemaradva csörtet Ro-
mánia turisztikáját (eddig sikertele-
nül...) fellendíteni igyekvõ Udrea
miniszterasszony, a híres-hírhedt
polgármesterek között ott leljük
Radu Mazãre-t is, aki pár hónapja
keltett közfelháborodást azáltal,
hogy második világháborús német
tiszti egyenruhában vonult fel egy
divatbemutatón. Természetesen
nem hiányozhat a netrõl országunk
hajóskapitánya sem – ám a róla ké-
szült profilok egyikes sem hivatalos.
A vezetõk, a kommunista éra elszi-
geteltsége után lám újra közöttünk,
halandók között járnak és tevékeny-
kednek. Viszont ha kitekintünk or-
szágunk sérthetetlen határain túlra,
akkor láthatjuk, hogy külföldi poli-

tikusok is ûzik ugyanezt a sportot,
ám õk jóval profibban, kevesebb
botladozással, imázs-bakival, és,
ami a legfontosabb: az egyenes, em-
berközeli kommunikáció gazdasá-
gosabb hasznosításával. Obama
amerikai elnöknek majdnem 13
millió „rajongója” van csak a
Facebook-on, és a dalai lama majd-
nem 700 ezer twitteres követõvel
büszkélkedhetne, ha ez a fogalom
használatos lenne a buddhistáknál.
Tanulságként megfogalmazhatjuk:
hiába a jól kidolgozott netes arcu-
lat, a (viszonylag) sok követõ, ha
politikusaink pozitív beavatkozásai
a hipertérre korlátozódnak, érdem-
leges lecsapódás nélkül a közéletre.
A szavazatvadászat helyett okosabb

lenne legalább kevesebbet hibázni
(kevés példa van arra, hogy pozitív-
ba forduljon valamely politikusunk
mérlege), és nem a saját imázst, ha-
nem az országot, az országét építe-
ni. A vezetõ réteg félelmetes közö-
nye, esetenként rosszindulata olyan
helyzetbe sorolta Romániát, hogy
sokan a netre menekülnek, vigaszt
keresni a virtuális világban. Egyelõ-
re ott minden rendben van: terem a
Farmville, fényesedik a Dark
Space. Ám az eddigi példák alap-
ján félõ: a neten is nemsokára nagy
baj lesz, hiszen megszállták azt is
kedvenc politikusaink, ugyanúgy,
ahogy jelen vannak valós életünk-
ben is...

Péter Árpád

Médiagnózis

Profilomat egy országért

Röviden

ÚMSZ

Még véget sem ért a nyár, a
Romániában is fogható ma-

gyarországi kereskedelmi csator-
nák máris az õszi sorozatdöm-
pinget tervezik, melynek nem tit-
kolt célja minél több tévénézõt
sorozat- és ezáltal csatornafüggõ-
vé tenni.

Az RTL Klub augusztus 28-án
a tavalyi amerikai tévés évad ki-
ugróan nagy sikert hozó gimis
musicalsorozata a Gleen dupla-
résszével vezeti fel az X-Faktor cí-
mû  tehetségkutató mûsort. 

Hétfõtõl a csatorna éterbe kül-
di a Dr. Csont címû sorozat har-
madik évadját, majd hétvégétõl a
várva várt Smith címû krimisoro-
zatot is megkapjuk. Utóbbiban
olyan neves (sorozat)színészek
tûnnek fel, mint például,
Shohreh Aghdashloo, Simon Ba-
ker, Chris Bauer, Ray Liotta, Vir-
ginia Madsen, Johnny Lee Mil-
ler és Amy Smart. Szeptember 4-
én és 5-én szintén sorozatdebütre
számíthatunk, a Merlin kalandjai
és a 24-et helyettesítõ Human
Target (Tökéletes célpont) kerül
képernyõkre.

A TV2 hétfõn indítja az Édes
négyes címû celebes, szerelmes,
fõzõs realityt, melyben híres-
ségek keresik civil párjukat,
akikkel négy napon át találkoz-
gatnak, majd az ötödik nap az
egyik kiválasztottat romanti-
kus randevúra hívják. A nap
két további sorozatot is tarto-

gat: mûsorra kerül az amerikai
tengerészeti nyomozószolgálat
speciális ügynökökbõl álló csa-
patjáról szóló NCIS 9., illetve a
Gyilkos számok hatodik évada.
Szeptember 1-jétõl már kifeje-
zetten a nõket is várják a képer-
nyõk elé, visszatérnek a Szüle-
tett feleségek, negyedikétõl pedig

a Dr. House-rajongók ülhetnek
fotelbe, ugyanis a TV2 megvette
az USA Network tavalyi nyará-
nak egyik legsikeresebb soroza-
tát, a Dr. Hank Lawson (Mark
Feuerstein) luxusdoki kalandjai-
ról szóló Royal Pains-t. Az õszi
mûsorrácsba a tévénézõk nagy
bánatára nem került bele
Patrick Swayze utolsó filmes-
tévés munkája, a The Beast és a
Hõsök sem. 

A Viasat3 a CSI Miami nyolca-
dik, illetve a Dexter negyedik éva-
dával próbál nézettséget szerezni,
a HBO Martin Scorsese az 1920-
as évek Atlantic City-jébe kalau-
zoló Boardwalk Empire címû soro-
zattal próbál újítani, de leadja a
Tudorok befejezõ évadát is. 

Ulmban a német tudósok gyémántbevonatú
borotvapengét készítettek. Az ilyen pengék
gyakorlatilag nem veszítik el az élüket, és
annyit tartanak, hogy akár egy életen át le-
het velük borotválkozni. Érdekes, hogy nem
fegyvernél alkalmazták elõször ezt az újítást,
hanem a civil szférában. Az olcsón elõállí-
tott gyémánt megváltoztathatja a világunk.
Az eddigi találmányok sorsából azonban ar-
ra következtethetek, hogy a változás csak
rossz irányú lehet. Izgalomtól remegve vá-
rom, hogy a következõ, gyémánttal bevont
eszköz egy vasúti sín, egy fogaskerék jókora
tengelycsapágy, vagy pedig egy böhömnagy
ágyúlövedékl esz-e. És bajba kerülhetnek a
võlegényjelöltek is. Már látom a menyasz-
szonyjelöltek arcán a fintort: „Mi az, csak
gyémánt????”

(prier)

Száz szó

Rajtnál az õszi sorozatok
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Budapesten forgathat Angelina Jolie

Angelina Jolie (képónkön) és Brad Pitt, hat
gyerekükkel közösen Budapesten kutatnak
lakhely után, a színésznõ ugyanis itt ké-
szül rendezõként is debütálni egy a ’90-es
évek elején, Jugoszláviában játszódó hábo-
rús filmmel – írja az x17online. Jolie az el-
múlt hétvégét különbözõ helyszínek kere-
sésével töltötte a magyar fõvárosban. Ha

minden a tervek szerinte halad, a forgatá-
sokat novemberben fogják elkezdeni, Bu-
dapest mellett pedig Szerbia fõvárosa,
Belgrád is helyszínül fog szolgálni. A ke-
ménynek ígérkezõ film középpontjában
egy szörnyû szexuális bûncselekmény áll,
mely során egy szerb katona megerõszakol
egy bosnyák asszonyt. 

Eladó Csíkszeredában 2. emeleti 3 szobás tömb-

házlakás és garázs. Telefon: 0740-399 332 

Apróhirdetés

Mozivászonra vetül a Google
MTI

Sergey Brin és Larry Page
Google-alapítókról készült film

kerülhet a mozikba, miután a
Facebook-alapító Mark Zucker-
bergrõl és a világ legnépszerûbb
közösségi portáljáról már készült
egy hollywoodi alkotás – írja a
deadline.com. A keresõmotorjáról
ismertté vált amerikai informati-
kai vállalat alapítóiról szóló alko-
tás alapjait a Googled: The End of
the World as We Know It címû ta-
valy õsszel megjelent könyv adja.
Ken Auletta, a The New Yorker
magazin rovatvezetõjének a
Google történetét bemutató mû-

vében többek között Eric
Schmidt, a vállalat elnök-vezér-
igazgatója fejtette ki, hogy elõre-
láthatóan a Google lesz az elsõ
médium, amelynek értéke eléri a
100 milliárd dollárt (332 milliárd
lej). Az informatikai vállalat hir-
detésekbõl származó bevételei
tavaly érték el a 20 milliárd dol-
lárt (66,4 milliárd lej), ez az ösz-
szeg már a jelentõsebb mûsor-
szolgáltatók összesített reklám-
bevételét is túlszárnyalja.

„A film kulcsjelenetét a válla-
lat jelmondata, azaz a Ne légy
gonosz! figyelmeztetés adja,
amely arra utal, hogy a jelentõs
szereplõvé vált befolyásos cég

profittermelését képes-e fenntar-
tani anélkül, hogy feladná etikai
elveit, vagy megfeledkezne a fel-
használók érdekeirõl” – magya-
rázta Michael London producer. 

A Facebook születésérõl készült
The Social Network címû produk-
ciót októbertõl vetítik az ameri-
kai mozikban. Mark Zuckerberg
és Dustin Moskovitz szerint az új
film túlnyomó részben a valóság-
tól elrugaszkodva mutatja majd
be az egyetemi oldalból fejlõdött
közösségi portált – Hollywood
szexszel és drámával fûszerve
meséli el a több mint félmilliárd
felhasználóval rendelkezõ oldal
harvardi születését. 

A The Pacific hét díjat, a Modern család és a Glee
két trófeát szerzett az Emmy technikai díjainak
hétvégi gáláján. A brit sztárszakács, Jamie Oliver
Food Revolution-al nyerte el a legjobb valóság-
show-nak járó „kreatív Emmyt”. A Mad Men –
Reklámõrültek két technikai elismerést szerzett: a
drámai szereposztáson kívül a szereplõi hajstílu-
sát díjazták. Az Emmy technikai díjainak átadá-

sa után rendszerint világosabban kirajzolódik, mi-
re lehet majd számítani a fõmûsoridõs Emmy-
díjátadón, amely vasárnap lesz. „Ha a tévérajon-
gókat kérdezzük, szerintük a Glee kerül ki gyõztes-
ként, ha a hollywoodi bennfenteseket, a Modern
családot fogják mondani, ha pedig az Emmy-sza-
kértõket, õk A stúdiót valószínûsítik” – mondta
Tom O’Neil, a The Envilope.com szakírója.

Emmy-jóslat technikai díjakból

Az amerikai tévés évad nagy sikert hozó gimis musicalsorozata, a Geel indítja az õszi sorozatszezont az RTL Klubon

Magyar tulajdonú kereskedelmi cég bukaresti

központba kollégákat keres iirrooddaavveezzeettõõii  mmuunnkkáárraa.

Magyar nyelv ismerete kötelezõ, elõkészítõ köny-

velés ismerete elõny, önálló munkavégzés, hosz-

szútavú karrier lehetõség. Várjuk az önéletrajzo-

kat, csak magyar nyelven rrootttteerroomm@@rrddsslliinnkk..rroo

e-mail címre. 
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7.25 Magyar történelmi
arcképcsarnok
7.55 Vannak vidékek
8.55 Mesék
9.30 Mikor érünk már
oda?
9.35 A dzsungel könyve
10.05 Zorro (am. kaland
sor.)
10.30 Daktari (am. kaland
sor.)
11.25 Újrakezdés (olasz sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Térkép
15.40 Négyszemközt a
történelemmel
16.10 Nálunk lakik Bee-
thoven (kan. vígj.)
17.00 Egy kis művészet
17.10 Korea, Kína és Ja-
pán kultúrájának története
18.00 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés (olasz
sor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Hogy állunk fiatal-
ember? (magyar filmdrá-
ma, 1963)
21.50 Sporthírek
22.55 Diplomatavadász
(sor.) (ism.)
23.45 Budapesti bevetés
1.00 Koncertek az A38
hajón

Pro Tv, 20.30
Kísértetharcosok

400 éve az igaz hatalom Kínában a Tong-ok, a titkos bérgyil-
kosok hálózatának kezében van. A Tong harcosai kegyetlen
harci gépek, akik kérdés vagy megbánás nélkül ölnek. Legfé-
lelmetesebb katonáit Kísérteteknek nevezik. Kínában éppen
a harc művészete miatt nem akarnak lány gyermeket. Jing-
et is kitették szülei és hagyták volna meghalni, ám életét a
Tong megmentette.

m1, 22.00
Halálos talány

Egy rendőrségi eset riasztó fordulatot vesz, amikor Rose Ek-
berg nyomozó és partnere, akik éppen egy vietnámi bűn-
szervezetet akarnak leleplezni, amikor az események éles
fordulatot véve, őket éri tragédia: a partner várandós felesé-
gét brutálisan meggyilkolják. De semmi sem az, aminek lát-
szik ebben a vérfagyasztó krimiben. Kiderül, hogy Ek-
bergnek titokban viszonya volt partnerével.

VIASAT3, 22.20
Fekete dicsõség

Don Haskins az egyetemi kosárlabda csapat sztárja volt. A
játékosként eltöltött évek után 1962-ben ő lett a Texas Wes-
tern University csapatának edzője. Eltökélt szándéka volt,
hogy fellendíti az egyetemen a kosárlabdázást. 1966-ra úgy
érezte, összeállt a csapat, a problémát az okozta, hogy vala-
mennyi játékos afro-amerikai volt. Akkoriban ez ritkaság-
számba ment az amerikai Délen.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Mesék
10.20 Sherlock Holmes, a
mesterkopó
10.45 Egymillió fontos
hangjegy (magyar f.)
11.05 Roma Magazin
11.30 Domovina
11.55 Sorstársak
12.25 Nyitott stúdió
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Vers-közelben
14.50 A nagy küszöb Kí-
nai harcművészetek
15.30 Járóföld
16.05 Benyovszky Móric
és a malgasok földje
16.35 Egy lépés előre (sor.)
17.25 Bűvölet (sor.)
18.15 Magyar válogatott
19.15 Mai magyar építő-
mesterek
19.40 Inami (anim. sor.)
20.05 Don Matteo (krim-
isor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.25 Ifjúsági Olimpia
Szingapúr 2010
21.55 Don Matteo (krim-
isor.)
22.50 Montalbano fel-
ügyelő (sor.)
23.40 Záróra
0.10 McLeod lányai
(auszt. sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia Autós-
magazin (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli –
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó -
Déli kiadás
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.25 Tűréshatár 
(puerto Rico-i akciófilm,
2002)
17.15 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.25 Mónika 
- A kibeszélőshow 
(show-műsor)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 A mentalista
(amerikai krimisorozat)
21.00 Fókusz - Közszol-
gálati magazin
21.35 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.15 Nekem 8 
(amerikai akció-vígjáték,
1997)
Utána: RTL-hírek
0.20 Hatodik érzék 
(amerikai thriller, 1999)
2.25 Reflektor 
Sztármagazin

7.00 Két TestŐr
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.15 Egyszer fent...
(am. vígj., 1991)
14.25 Kvízió 
- Telefonos játék
15.55 Szentek kórháza
(auszt. sor.)
16.55 Egy tini naplója 
(német vígj. sor.)
17.25 Joshi Bharat 
(talk show)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Doktor House 
(am. sor.)
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Doktor House 
(amerikai sor.)
23.20 Mercy angyalai
(amerikai sor.)
0.20 Szellemekkel suttogó
(amerikai sor.)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV
2.40 Az elveszett forgató-
könyv (am. misztikus f.,
2008)
4.00 Két TestŐr (ism.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.05 Panaszkönyv
(ism.)
11.30 Riasztás (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Különkiadás 
(ism.)
17.05 Ősök tere
17.30 Paletta
18.00 Híradó - Friss napi
információk
18.30 Iskolapélda
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Negyedik (ism.)
23.30 BBC Click
A BBC informatikai ma-
gazinja
0.05 BBC World Híradó
0.30 Iskolapélda (ism.)

9.20 Gyilkos sorok 10.20
Veronica Mars (sorozat)
11.20 Halottnak a csók
(sorozat) 12.10 Őrjítő sze-
relem (am. f. dráma) 14.10
Monk - Flúgos nyomozó
(sorozat) 16.05 Gyilkos
számok (sorozat) 17.00 Al-
ice új élete (sorozat)
18.05 Főzz élőben Gordon
Ramsay-vel 19.05 Halott-
nak a csók (sorozat)
20.00 Jóbarátok (sorozat)
21.25 Gyilkos számok (so-
rozat) 22.20 Esküdt ellen-
ségek (sorozat) 

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
12.10 Real Madrid - Pe-
narol labdarúgó mérkőzés
13.10 Pontos sportidő
14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Komolyan 17.00
Pontos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 In-
formáció 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 Wrestling
WWE Superstars 23.00
FC Barcelona - AC Milan
labdarúgó mérkőzés

9.45 A kötelék (sorozat)
11.15 Predesztináltak (so-
rozat) 12.30 Mindörökké
együtt (sorozat) 14.00
Marina (sorozat) 15.30
Viktória (sorozat) 16.30 A
kötelék (sorozat) 17.30
Igaz történetek 18.30
Mindörökké együtt (soro-
zat) 19.30 Szívek iskolája
(sorozat) 20.30 Predeszti-
náltak (sorozat) 21.30
Analia másik arca (soro-
zat) 22.30 Éjszakai törté-
netek 23.30 India (brazil-
indiai sorozat)

8.10 Emberrablás Mon-
treálban (kanadai thriller)
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 Félix és Rose (fr.-an-
gol vígjáték) 14.35 A sze-
relem megvár (amerikai
vígjáték) 16.15 A mágus
(cseh-amerikai film) 18.15
K2 (amerikai-japán-angol
kalandfilm) 20.20 Pusztí-
tó lavina (német-francia-
osztr. film) 22.00 Dolgozó
lány (amerikai vígjáték)
0.05 The Amityville horror
- A rettegés háza (amerikai
thriller)

8.00 Vacanta Mare 9.30
A sátor 10.30 Ezüstszere-
lem (ismétlés) 12.30 Hírek
13.15 Orovosok 14.45 Lé-
gy az enyém (reality
show) 17.00 Aliye 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
19.45 Házasulandó fiam
van 20.30 Vendéglő ná-
lunk otthon 21.30 1001 éj-
szaka (török sorozat)
23.00 Szupernova (am.
katasztrófa film, 2005)
1.00 Szenvedélyes törté-
netek 1.30 Vacanta Mare
(ismétlés)

9.00 McLeod lányai (soro-
zat) 10.00 Szeress, ha
tudsz! (am. vígjáték)
12.00 Amy-nek ítélve
13.00 Őrangyal 14.00
Nash Bridges (sorozat)
15.00 Pogánytánc (ír-am.-
angol dráma) 17.00 Láto-
más (kan. thriller) 19.00
Amy-nek ítélve (sorozat)
20.00 Nash Bridges (soro-
zat) 21.00 Őrangyal (soro-
zat) 22.00 Eleanor Kendall
kettős élete (kan. krimi)
0.00 Túlélni egy tévedést
(kan. krimi)

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Párizsi jóbarátok
(sor.)
10.50 Önök kérték!
(ism.)
Kívánságműsor
11.45 Nappali Közéleti
szórakoztató magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok 
(sor.)
14.35 Hrvatska kronika
15.05 Ecranul nostru
15.35 Kormányváró
(ism.)
16.05 Ez történt Ma reg-
gel (ism.) 
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.50 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
19.40 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
21.00 Lovas a sötétben
(olasz drámasorozat)
22.10 Felügyelők (ameri-
kai akcióf., 1998)
0.00 Az Este - Szerda
0.25 Hírek
0.30 Sporthírek
0.40 Memento
0.50 Teadélután (ism.)
1.55 Nappali (ism.)

7.30 80 festménnyel a
világ végén
8.00 Az ezüst vadló
8.30 Noah & Saskia
(sor.)
9.00 Zöld arc (ism.)
9.10 Nézd Románia!
9.15 Új paradicsomok
(ism.)
10.15 Szerelmi bizonyí-
ték (sor.)
11.15 UEFA Champions
League (ism.)
12.15 Életre szóló utazás
12.50 A legendás doktor
Hur Jun (sor.)
14.00 Hírek
14.45 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
16.00 Együttélés
17.00 A világ palotái
17.30 Fák bolygója
18.00 Sziluettbarát re-
ceptek
18.30 Történelmi emlé-
kek
18.35 Nézd Románia!
18.40 A legendás doktor
Hur Jun (sor.)
19.40 Győzd le az
árvízet!
20.00 Hírek
21.05 UEFA stúdió (live)
21.40 Tottenham Hot-
spur - Young Boys Berna
labdarúgó mérkőzés
(live)
23.50 UEFA stúdió (live)
0.10 Hírek

7.00 Pro Tv hírek, Sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Nora Roberts: Kék
füst (amerikai romantikus
dráma, 2007)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport
13.45 Kritikus pont (ame-
rikai akció-vígjáték, 1999)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor (ism.)
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Kísértetharcosok
(am. thriller, 2001)
22.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Odaát 
(am. akciófilm-sor.)

0.00 Szellemekkel sutto-
gó (am. krimisor.)
1.00 Kísértetharcosok
(am. thriller, 2001) (ism.)
2.30 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Híradó, Sport
Mihaela Călin 
és Vlad Ionescu
8.00 Vakáció 
– Nicole és Alex műsora
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badea-val
11.15 Columbo: 
Fekete etűd 
(amerikai krimi, 1972)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Szupervihar 2.: 
Ha eljön a világvége 
(német-amerikai kataszt-
rófa film, 2005)
16.00 Híradó, Sport
17.00 Megvendégeljük -
reality show
17.45 Bemutatlak a szü-
leimnek 
– szórakoztató műsor
19.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés 
Alina Petrescuval
20.30 A kígyókirály 
ébredése 
(amerikai akciófilm,
2006)
22.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
23.30 Hősök 
(amerikai sorozat)
0.30 Egy rém 
rendes család 
(amerikai vígjáték soro-
zat)
1.00 Game show: 
Face the Pro
2.00 Hősök 
(amerikai sorozat)

7.00 Kandikamera
7.30 Mestersége vendég-
látó
8.20 Sport Florentinával
- sportműsor
8.30 Teleshopping
9.15 Senki sem tökéletes
(román vígjáték sorozat)
9.45 Selma, Lord, Selma
(amerikai filmdráma,
1999)
11.45 Galileo
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.30 Az első nap 
– verseny show 
(ism.)
15.30 Senki sem tökéle-
tes (ism.)
16.00 H Griffelkin 
(kanadai-amerikai családi
vígjáték, 1999)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Mestersége 
vendéglátó
20.30 Robin Cook: 
Halálos kockázat 
(am.-kan. filmdráma,
2001)
22.30 Lököttek 
(vígjátéksor.)
23.15 Mondenii Show
23.30 Extralarge: 
Gyilkosság Miamiban
(német-olasz-amerikai 
akciófilm, 1991)
1.30 Hírek (ism.)

7.00 Chop Shop - A londo-
ni műhely - Lángsebesen
8.00 Újjáépítők
9.00 Autókereskedők 
- Triumph Spitfire
9.30 Hogyan működnek
a gépek?
10.00 Piszkos munkák 
- Nagy állatok orvosa
11.00 Nagy durranások 
- Newcastle
12.00 Tornádók 
nyomában
13.00 Túlélés törvényei
14.00 Ötödik sebesség
14.30 Végzetes 
másodpercek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag...
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 Amerika 
legőrültebb versenyei
20.00 A túlélés 
törvényei
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes 
másodpercek
22.30 A túlélés 
törvényei
23.30 Halálos fogás
0.30 A borzalom 
pillanatai
1.30 Vigyázz, ha kész: lő!
- Középkori küzdelem 
Hőseink
2.30 Végzetes
másodpercek
3.00 A túlélés törvényei -
Ember a vadonban

7.00 Familie Dr. Kleist (sor.)
7.50 Győzd le az árvízet!
8.00 Ifjúsági Olimpia Szin-
gapúr 2010
9.00 Az ajándék (auszt. sor.)
10.00 Hírek, sport
10.15 Lehet, hogy nem tudtad
10.30 Gitárok ideje
11.50 Időálló beszéd
12.00 Hírek
12.45 Népi pihenőhelyek
14.30 Zon@ IT
15.00 Együtt Európába
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
17.00 Ifjúsági Olimpia Szin-
gapúr 2010
18.00 Euronews híradó
18.10 Győzd le az árvízet
18.30 Mesék a vadonból
19.00 Starhunter 2300

(kanadai sci-fi)
20.00 Esküdt ellenségek
(am. krimisor.)
21.00 Bazár
21.30 Az én költségvetésem
22.00 Hírek, sport
23.10 Gyóntatószék 
(fr.-angol-kan, dráma, 1995)
0.55 Mosoly 
négy keréken
1.30 Ítéletlovasok 
(amerikai west.) (ism.)

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely 12.30 Ven-
dég a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika
13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned
bíztunk 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika
19.00 Közéleti ütköző 21.30 A nap történetei 23.25 Esti
beszélgetés 

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló, Meditáció: adventista
egyházi műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Hétköznapok igazsága 17.00 Nap-óra
17.30 Zene, zene, zenelánc 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00
Híradás 17.15 Gazdasági magazin, Összhang

SZERDA
2010. augusztus 25.
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Ma Bertalan nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
A Bertalan férfinév az ará-
mi – görög Bartholoma-
iosz férfinév latinos
Bartholomeus formájú rö-
vidülésébõl származik. Je-
lentése: Ptolemaiosz fia.
Holnap Lajos és Patrícia
napja van.

Évfordulók
• 1842-ben József Nádor
elhelyezte a pest-budai
Széchenyi lánchíd alapkö-
vét.
• 1988-ban megszületett az
elsõ magyar lombikbébi a
Pécsi Orvostudományi
Egyetemen.
• 1991-ben Ukrajna elsza-
kadt a Szovjetuniótól, és
kikiáltotta függetlenségét.
• 1995-ben megindult a
Microsoft Network (MSN)
internetes szolgáltatás.

Vicc 
A töbszörös gyilkossággal
vádolt személyt villamos
székbe ültetik.
– Van valami utolsó kíván-
sága? - mondja az õr.

– Igen
– És mi?
– Megfogná a kezem?

Recept
Tepsis lángos
Hozzávalók: 50 dkg finom-
liszt, 10 dkg fõtt burgonya, 2
1/2-3 dl langyos víz, 1 1/2
dkg friss élesztõ, 2 dl tejföl, 5
dkg zsír, 1 púpozott teáska-
nál só, 1 csokor snidling.
Elkészítés: Az élesztõt, a
sót és 1 evõkanál lisztet 1 dl
langyos vízben simára keve-
rünk, majd felfuttatjuk. A
fõtt burgonyát finom resze-
lõn lereszeljük, és a liszttel
meg a langyos vízzel köze-
pesen kemény tésztává dol-
gozzuk. Duplájára keleszt-
jük. Annyi cipócskát formá-
zunk belõle, ahány lángost
akarunk. A zsírral kikenünk
egy jó nagy tepsit, amelyben
nem nagyon közel egymás-
hoz, elhelyezzük a kissé
széthúzogatott tésztadara-
bokat. Tetejüket sós tejföllel
megkenjük, és az elõmelegí-
tett forró sütõbe tolva, köze-
pes lángon pirosra sütjük a
lángosokat.

2010. augusztus 24., kedd   www.maszol.ro

Az egyetlen dolog, amit az
ember soha nem felejt el az az,
amikor megbocsátottak neki.
A bûn megbocsátása olyan
megrázó élmény a büntetésre
felkészült és megkeményedett
lélek számára, amit egy életre
az emlékezetébe vés. A jóság és
a szelídség nagyon erõs fegyve-
rek, le lehet gyõzni vele sok fé-
lelmetes ellenséget. Nem azért,
mert lehengereli a másikat,

hanem azért, mert olyan utat
mutat meg neki, ahol találkoz-
hat önmagával. A megváltozott
élet pedig nem más, mint az ön-
magával találkozó lélek számve-
tése és szabadságra jutása. A
bûnbánat és a megbocsátás
egész elrontott életeket helyre
tudnak hozni, mint ahogy a
bûnbánat hiánya vagy a meg-
bocsátás megtagadása szörnyû
sebeket tud ejteni. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Elképzeléseit nehezen tudja meg-
oldani, és most még a telihold is
akadályozza. Az intrikusaival ne
foglalkozzon!
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A telihold feszült érzelmi helyze-
teket teremt. Ne bonyolódjon be-
le olyan társalgásba, ami vitába
torkollhat. Fontosabb Önnek a
saját lelki nyugalma.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A telihold fokozza a bizonytalan-
ságát. Csak olyan feladatot vál-
laljon és annyit, amennyit köny-
nyen el tud végezni. Ma legjobb a
kompromisszum.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Kisebb kudarc éri, de nem a saját
hibájából. Próbáljon elõre tekin-
teni, azt kutatva, hogy a hát-
rányt hogyan lehetne ledolgozni.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Valakit meggondolatlanul meg-
bántott. A kellemetlen következ-
ményeket csak részben orvosolja,
ha bocsánatot kér. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Kisasszony havában nyitott a vi-
lág dolgaira. Kedves, bájos és el-
bûvölõ. Semmit sem kap ingyen,
de lesznek lehetõségei, amelyeket
a maga javára fordíthat.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Szerencsés idõszak vár a Mérleg-
jegyûre. Megszabadul egy nyo-
masztó tehertõl, s aztán derûseb-
ben látja majd a világot. Lesznek
ihletett pillanatai.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Megtéveszti Önt a telihold, s ve-
szélyes vizekre evez. Koránt sem
lesz olyan körültekintõ szív-
ügyekben, mint ajánlatos lenne.
Ne kezdjen bele kalandokba.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Váratlan problémák adódhat-
nak a munkájában. A rivalizá-
lás okozhat kellemetlenségeket.
Bízzon saját tehetségében és szak-
mai tudásában.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A legõszintébb álmai kerülnek
most elõtérbe. A szerencse isten-
asszonya segíti Önt. Használja
ki a kedvezõ idõszakot.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Minden dolgot reménytelennek
lát, amit most tesz. Ne csügged-
jen el, mert ez a letargikus érzés a
telihold miatt van.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A Halak-jegyben keletkezik a te-
lihold, amitõl hajlamos meggon-
dolatlan kijelentéseket tenni. Fá-
radékony, ezért jobban teszi, ha
egy jó olvasmányt kerít szórako-
zásként.

Horoszkóp
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Labdarúgás

T. J. L.

Vasárnap elõször vesz-
tett a címvédõ Debre-

cen a magyar labdarúgó
Soproni Liga 2010/11-es
idényében: a hajdúságiak
1-0-ra kaptak ki a Budapest
Honvéd otthonában, az
egyetlen gólt Coira szerez-
te a 22. percben. 

Gyõrött nem tudta érvé-
nyesíteni a hazai pálya elõ-
nyét az Európa Liga 4. se-
lejtezõkörében érdekelt
ETO, amely 1-1-es döntet-
lent játszott a vendég MTK-
val. A 4. fordulójának va-
sárnapi zárómérkõzésén
Kanta a fõvárosiaknak szer-
zett vezetést a 29. percben,
szünet után azonban
Trajkovic egyenlített. 

Négy forduló után né-
gyes holtverseny alakult ki
a góllövõlista élén, ugyanis
Alves (Videoton), Kabát
(Debrecen), Kanta (MTK)
és Litsingi (Kecskemét) is
egyformán 3 gólt lõtt. 

A hétvégi 5. forduló
programja: péntek: Va-

sas–BFC Siófok, MTK Bu-
dapest–Újpest FC (20 óra,
Duna Tv). szombat: Szol-
noki MÁV–Budapest Hon-
véd, Zalaegerszegi TE–
Kecskeméti TE, Szombat-
helyi Haladás–Paksi FC,
Kaposvári Rákóczi– Lom-
bard Pápa. vasárnap: Deb-
receni VSC– Videoton FC.
A Ferencváros–Gyõri ETO
slágermérkõzést szeptem-
ber elsején, szerdán rende-
zik. 
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Kosárlabda

Kovács Zsolt

A tavalyi költségvetés fe-
lével és szerény játékos-

felállással kezdi az idei baj-
nokságot a sepsiszentgyörgyi
A osztályos nõi kosárlabda-
csapat. „Újra itt van, és lehet
nagy csapat is az idei, ha
mindenki pozitívan viszo-
nyul hozzá” – indította tegna-
pi sajtótájékoztatóját Vass Il-
dikó. A Sepsi BC elnöke és
mozgatórugója szerint bár az
eddiginél nehezebb lesz, idén
is megpróbálnak csúcsra tör-
ni a szentgyörgyi kosaras lá-
nyok. A kosárlabda három
éve a háromszéki megyeszék-
hely jelképévé vált, amely
nagy energiákat tud meg-
mozgatni a lakosságban, ezt a
történetet kívánja folytatni a
hamarosan kezdõdõ idény-
ben is a Sepsi BC A osztályos
nõi kosárlabdacsapat. 

Vass Ildikó bejelentette,
hogy csökkent a költségvetés-

ük, mivel az egyik fõ támoga-
tójuk, a sepsiszentgyörgyi ön-
kormányzat a tavalyi 600
ezer lejhez képest idén csak
300 ezer lejjel tudja támogat-
ni a csapatot, míg a Kovászna
Megyei Tanács megígérte,
hogy a tavalyhoz hasonlóan
500 ezer lejjel támogatja a
csapatot. Ebbõl megkaptak
100 ezer lejt, és törlesztették a
tavalyi adósságokat. Vass Ildi-
kó szerint azonban még így is
maradt 70 ezer lejnyi tartozá-
suk a tavalyelõtti idényben
Sepsiszentgyörgyön játszó
csapattársaikkal szemben,
amit idén rendezniük kell. 

A következõ idényben is
Veres Attila edzi a Sepsi BC-
t, és tegnap kezdték a felké-
szüléseket. Az elsõ edzés
után Veress kifejtette: a ro-
mán bajnokság elsõ forduló-
jában megpróbálnak a helyi
játékosokkal, illetve három
idegenlégióssal játszani, mi-
vel ebben a felállásban is biz-
tosan tovább tudnak jutni.
Ezzel pénzt spórolnak, hogy

a januárban kezdõdõ máso-
dik fordulóban le tudjanak
szerzõdni néhány külföldi já-
tékost, akikkel az elsõ négy
csapat közé kerülhetnek. 

A Sepsi BC-ben tavalyról
marad Vass Ildikó, Bordás
Noémi, Sándor Emõke, Irina
Borº, Bianca Vescan, Csillag
Angéla, Miska Brigitta, Ve-
ress Kinga és Kerekes Izabel-
la. Emellett két fiatalt igazol-
nak a junior csapatból, leszer-
zõdték a 27 éves, 188 centis
Andreea Huþanut, és játékirá-
nyítónak a 27 éves kolozsvári
Florentina Ardeleanut. Nagy
veszteség viszont, hogy 3 hó-
napos tárgyalássorozat után
sem sikerült megegyezniük a
tavaly kimagaslóan teljesítõ
Florina Deaconu játékirányí-
tóval. Veress Attila bejelentet-
te, hogy szeptember 10-12-e
között megszervezik a Sepsi-
kupát, amelyen a házigazda
mellett jelen lesz a budapesti
a Ferencváros csapata, de
meghívnak még egy szerb és
egy román csapatot is. 

Röviden
Serlegekért küzdenek 

A negyedik forduló 28 mér-
kõzésével folytatódik ma a
labdarúgó Román Kupa
2010-11-es kiírása, a küzde-
lembe a másodosztályú csa-
patok is bekapcsolódnak. Az
erdélyi érdekeltségû párosítá-
sok: Minerul Jilþ Mãtãsari
(C-osztály)–Lupényi
Minerul (B), Piski CFR
(C),–Gyulafehérvári Unirea
(B), Szászrégeni Avântul
(C)–Nagyszebeni Voinþa (B),
Vajdahunyadi FC
(C)–Tordai Arieºul (B),
Nagyváradi Luceafãrul
(C)–Szilágysomlyói ªimleul
FC (B), Nagyváradi Lucea-
fãrul 2 (megyei bajnok-
ság)–Nagyváradi Bihar FC
(B), Magyarláposi Lãpu-
ºul–Nagybányai FC (B),
Aradi Gloria CTP (C)–Ara-
di UTA (B), Temesvári FC 2
(C)–Aradi ACU (B). 

Finisben 
a BL-selejtezõk 

Ma és holnap öt-öt mérkõ-
zést rendeznek a labdarúgó
Bajnokok Ligája selejtezõjé-
ben, s ezek után kialakul az
idei kiírás 32 csapatos me-
zõnye. Ma, a bajnokok
ágán: Hapoel Tel-Aviv (iz-
raeli)–Salzburg (osztrák) (az
elsõ mérkõzésen 3-2), She-
riff Tiraszpol (moldovai)–
FC Bázel (svájci) (0-1),
Anderlecht Brüsszel (belga)
–Partizan Belgrád (szerb)
(2-2) visszavágókra kerül
sor, a nem bajnokok ágán
pedig Sevilla (spanyol)–
Braga (portugál) (0-1) és
Sampdoria (olasz)–Werder
Bremen (német) (1-3) reván-
sokra, utóbbi mérkozésen a
dél-afrikai vb-t is megjárt
magyar Kassai Viktor fújja
a sípot.  

Kis pénz, kis BC

Vass Ildikó szerint idén is megpróbálnak csúcsra törni a sepsiszentgyörgyi kosaras lányok Fotó: Gyurkó Balázs

Tenisz 

T. J. L.

Hét hónap után nyert is-
mét ATP-tornát Roger

Federer, a svájciak egykori vi-
lágelsõ teniszezõje. A 2,43
millió dollár összdíjazású,
cincinnati keménypályás tor-
na döntõjében a 29 éves báze-
li 6-7 (5), 7-6 (1), 6-4 arány-
ban bizonyult jobbnak az
amerikai Mardy Fishnél. Fe-
derer ezzel negyedszer lett
bajnok Cincinnatiban, ahol
2005-ben, 2007-ben és tavaly
is gyõzött. Ám pályafutása
63. ATP-tornagyõzelme sem-
mit sem javított Federer hely-
zetén: második a világrang-
sorban, a spanyol Rafael
Nadal nyomában. Fish vi-
szont 15 helyet lépett elõre és
jelenleg a 21. a ranglistán. 

Ezen a héten a hóvégi US
Open-re való felkészülés fõ-
próbájának számít a 750 ezer
dollar összdíjazású new
haveni torna. A világrangsor-
ban jelenleg 54. Victor Hã-
nescu nem játszik az elsõ for-
dulóban, a másodikban pedig
a lengyel Lukasz Kubot és a
német Daniel Brands párhar-
cának gyõztesével találkozik.
A selejtezõk elsõ fordulójá-

ban Marius Copil 6-3, 7-5-re
kikapott a francia Paul-Henri
Mathieu-tõl. Montrealban a
rossz idõjárási körülmények
miatt másodszor is el kellett
halasztani az elõdöntõket a
kétmillió dollár összdíjazású
keménypályás nõi WTA-
tornán. A döntõbe jutásért a
dán Caroline Wozniacki az
orosz Szvetlana Kuznyecová-
val, a fehérorosz Viktorija
Azarenka a szintén orosz Ve-
ra Zvonarjovával játszik. A
meteorológiai elõrejelzések
nem biztatóak, és elképzelhe-
tõ, hogy az utolsó három
meccset meg sem rendezik.

A flushing meadows-i
megmérettetésre készülõ höl-
gyek is New Havenben tarta-
nak fõpróbát, a keménypá-
lyás torna díjalapja 600 ezer
dollár. Csak egy román, Ale-
xandra Dulgheru van a fõtáb-
lán ahol a sors szeszélye foly-
tán azzal az amerikai Betha-
nie Mattek-Sands-szel talál-
kozik az elsõ fordulóban, aki
a selejtezõk utolsó fordulójá-
ban 6-4, 6-3-ra verte a román
Simona Halepet. Nem került
fel a fõtáblára Sorana Cârstea
sem, aki miután legyõzte az
olasz Roberta Vincit, kika-
pott az orosz Alla Kudrjavce-
vától (6-1, 2-6, 6-7). 

Javuló formában Federer Soproni Liga: bajnokverés 

a Bozsik Stadionban 

Az állás:
1. Videoton 4 2 2 0 8-2 8
2. Debrecen 4 2 1 1 10-5 7
3. Kaposvár 4 2 1 1 6-4 7
4. MTK 4 2 1 1 7-7 7
5. FTC 4 2 1 1 6-6 7
6. Vasas 4 2 1 1 7-8 7
7. Honvéd 4 2 0 2 7-6 6
8. Újpest 4 1 3 0 4-3 6
9. Győr 4 1 2 1 3-3 5
10. Pápa 3 1 1 1 5-3 4
11. Szolnok 3 1 1 1 5-5 4
12. Kecskemét 4 1 0 3 9-14 3
13. Siófok 4 0 3 1 2-3 3
14. ZTE 3 0 2 1 5-7 2
15. Paks 4 0 2 2 6-9 2
16. Haladás 3 0 1 2 1-6 1

Labdarúgás

T. J. L. 

A Fulham az utolsó perc-
ben egyenlített a vendég

Manchester United ellen az
angol labdarúgó Premier
League második fordulójá-
nak vasárnapi mérkõzésén. A
délutáni mérkõzésen a New-
castle United 6-0-ra ütötte ki
az Aston Villát. A forduló ké-
sõ esti rangadóján a Man-
chester City a Liverpoolt fo-
gadta. Már csak a bajnoki
címvédõ Chelsea százszáza-
lékos (6 pont, 12-0-s gól-
arány), hat négypontos gárda
követi, az Arsenal, a Man-
chester United, a Bolton
Wanderers, a Birmingham
City, a Wolverhampton és a
Tottenham Hotspur. 

Vendégsikerrel zárult a né-
met Bundesliga elsõ forduló-
jának vasárnapi zárómérkõ-
zése: a Bayer Leverkusen 2-0-
ra nyert a Borussia dortmun-
di otthonában. Korábban az
FSV Mainz 05 2-0-ra verte a
VfB Stuttgartot. 

A francia Ligue 1 harma-
dik fordulójának három va-
sárnapi találkozója közül
csak az utolsón zördült a há-
ló: a fõvárosban a Girondins

Bordeaux 2-1-re nyert a Paris
Saint-Germain ellen. Dél-
után nem született gól a
Sochaux–Lille és Montpel-
lier–Caen találkozókon. A
Toulouse (9) még nem vesz-
tett pontot, az újonc Caen (7)
és a Stade Rennes (5) követi. 

A vendég Juventus nyerte
a 20. alkalommal megrende-
zett Berlusconi Kupát miu-
tán gól nélküli döntetlent kö-
vetõen büntetõpárbajban 5-4-
re legyõzte az AC Milant. 

A José Mourinho irányítot-
ta Real Madrid gyõzelemmel
mutatkozott be a bajnoki rajt
elõtt spanyol földön játszott
elsõ felkészülési mérkõzésén.
Az alicantei Rico Pérez Sta-
dionban, 13 ezer nézõ elõtt
rendezett vasárnap esti talál-
kozón a fõvárosi együttes a
Hércules gárdáját verte. A ki-
rályi gárda 0-1-rõl fordított a
francia Karim Benzema (2)
és az egyik új szerzemény, az
argentin Ángel di María talá-
lataival. A Realnál bemutat-
kozott a középpályás Me-
sut Özil, viszont nem játszott
a válogatott kapus, Iker Ca-
sillas, továbbá Cristiano
Ronaldo, Sergio Ramos és
Xabi Alonso, illetve a sérült
Pepe, Kaká, Raúl Albiol és
Ezequiel Garay sem. 

Gólokban gazdag forduló 

Labdarúgás

Turós-Jakab László

A labdarúgó Liga 1 5.
fordulójának vasárnap

esti mérkõzésén, Gyulafe-
hérváron, elõször zördült a
galaci háló, s ezzel elvesz-
tette veretlenségét az
Oþelul. A Kolozsvári U-nak
Mendy szerzett vezetést a
34. percben, Borbély azon-
ban már szünetig egyenlí-
tett Dorinel Munteanu csa-
patának. Az 52. percben a
kolozsvári Boºtinã büntetõt
értékesített beállítván a vég-
eredményt, 2-1.  

Az Európa Liga selejtezõi-
ben érdekelt csapatok rang-
adóján meglepõen sima ven-
dégsiker született, a Steaua
3-0-ra verte Vasluiban a mol-
dovai gárdát. Surdu duplá-
zott, s góljai között Stancu is
betalált Kuciak hálójába. A
Gigi Becali – Adrian
Porumboiu nyilatkozat-há-
ború méltó záróakkordja-
ként a Steaua tulajdonosát
nem akarták beendegni a sta-
dionba, így kénytelen volt a
kerítésen átugorva eljutni a
díszpáholyig. A Vaslui mecé-
nása némán szenvedte végig
csapata megalázását, s már
megindultak a fogadások,
hogy még mennyit bír a kis-
padon a zöld-sárgák spanyol
sztáredzõje, Juan Ramon
Lopez Caro? 

„Ez az a Steaua amelyrõl
álmodoztam, öröm volt néz-
ni ahogy szórakoztunk ve-
lük”, áradozott a mérkõzés
végén Becali, s Helmuth
Duckadam klubelnök is be-
vallotta, hogy a csapat játéka
az 1986-ban BEK-et nyert
nagy Steauáéra emlékeztette.
Ilie Dumitrescu már vissza-
fogottabban nyilatkozott és a
sikert a játékosok odaadásá-
nak számlájára írta. 

Az edzõ döntése nyomán
Cristian Tãnase viselte a
Steaua csapatkapitányi kar-
szalagját. Ennek ellenére
Surdu az eddigi „fõnök-
nek”, a vezetõi kegyekbõl ki-
esett Bãnel Nicoliþának
ajánlotta egyik gólját.  

Temesvárott Ianis Zicu 81.
percbeli szépségdíjas ollója
billentette el a mérleg nyelvét
miután Magera vezetõ góljá-
ra (39. perc) a Victoria
Brãneºti újonca, Negru vála-
szolt a 79. percben. 

A Brassói FC – Unirea
Urziceni mérkõzésre lapzár-
ta után került sor. A vendé-
gek 43 éves edzõjük, Roni
Levy nélkül utaztak el a
Cenk alá, az izraeli szakem-
ber ugyanis már nem várta
meg a mérkõzést, lemon-
dott. Dumitru Bucºaru na-
gyon hamar lépett és meg-
szerezte Petre Grigoraº ígé-
retét. A hazai szakember
várhatóan már a Hajduk
Split elleni EL-selejtezõ csü-
törtöki visszavágója elõtt át-
veszi a csapatot, de cask az-
zal a feltétellel, hogy több já-
tékost nem adnak el. A hét
végén kiderült, hogy a
Bilaºco – Apostu – Galamaz
trióból végül is csak utóbbi
írt alá az Astránál. A három
játékosért Gigi Becali is új-
fent bejelentkezett, de az új
fejlemények akadályt gördít-
hetnek a tranzakció útjába. 

Edzõt keres idõközben
Adrian Mititelu is, miután
telefonüzenetben menesz-
tette Aurel Þicleanut. Az
Universitatea Craiova tulaj-
donosa Victor Piþurcáról ál-
modozik, de nem a leg-
derûlátóbb a Bukaresti
Steauától nemrégiben le-
mondott oltyán szakember
lekötésének ügyében. Amíg
új edzõt találnak, Sandu
Tãbîrcã ült le az Universita-
tea kispadjára. 

Verhetetlen a Steaua



Miután Romániában évtizedek alatt sikerült elsorvasztani az egészségügyben a szakellátást,
új piacok nyíltak meg a magánszféra számára – melyeknek kedvez a kórházak most lezárult
decentralizációs folyamata is. A privát egészségügyi szféra öt milliárd eurót mozgat meg
évente, mely akkora összeg, mint az Egészségügyi Minisztérium és az állami egészségügyi
biztosító költségvetése együttvéve. Bár a válság dacára az idei év a befektetés és a terjeszke-
dés éve volt, a magánszektor egyes szereplõi úgy látják, a közegészségügyi és az üzleti meg-
fontolások összehangolása a továbbiakban nehezen megoldható. 3. oldal
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Nem olvad a (jég)krémes üzlet 

A túlnyomórészt rossz idõjárást a fagylalt-
eladás is megszenvedte idén nyáron, az
ágazat ennek ellenére ígéretes – errõl be-
szélt az ÜzletRésznek Erõss Gábor, az Ati
Cream ügyvezetõ igazgatója. Bár a széke-
lyudvarhelyi vállalkozás a nagy üzletlán-
cok révén tett szert országos jelenlétre, a
cég tudatában van, hogy a hazai fogyasztói
kultúra alakításában oroszlánszerep jut a
kiskereskedõknek.

Nem kér zablát a lovas nemzet

Bár eleinte élesen bírálták Orbán Viktor
kormányát, amiért ajtót mutatott a Nem-
zetközi Valutaalap (IMF) küldöttségének
– a pénzügyi elemzõk újabban úgy látják,
Magyarország „gazdasági szabadsághar-
ca” követõkre lelhet világszerte. Ahhoz
való ragaszkodásával, hogy maga szab-
hassa meg, milyen eszközökkel éri el a kí-
vánt hiánycélt, a The Guardian szerint
„Budapest bizonyíthatja a világnak, hogy
a válságra nem gyógyír a megszorítás, van
más alternatíva is”.

Annak ellenére, hogy Romá-
nia egyidejûleg szenved a gaz-
dasági, szociális és politikai
válság hatásaitól, a több millió
dolláros showbizpiac virágko-
rát éli: 2010-re 12 milliós bevé-
telt jósolnak az ágazatnak,
melyhez még hozzáadódik a
közel ötmillió eurós fesztivál-
biznisz, illetve a lemezpiac be-
vételei. A megakoncertek szer-
vezõinek legnagyobb gondja
ugyanakkor a stadion- és
autópályahiány mellett, hogy
az országban néhány évvel ez-
elõtt képtelen adótörvényeket
hoztak. 5. oldal

Koffer helyett
koncertjegy

Megharcolnak idén minden
szál szénáért az alcsíki gazdák azt
követõen, hogy az árvíz és a sú-
lyos esõzések sokáig ellehetetlení-
tették a lekaszált fû behordását.
„Valószínû, hogy õsszel és télen
jó ára lesz a szénának Székelyföl-
dön, mert nagyon sok helyen a
kaszálókon gyújtották meg az el-
rohadt boglyákat” – mondta el la-
punknak Tánczos Barna. A me-
zõgazdasági államtitkár ugyanak-
kor megnyugtatott, a termés még-
is képes lesz kielégíteni a szükség-
leteket – mivel a régióra jellemzõ
széna-túltermelés miatt számítani
lehet az elõzõ években felhalmo-
zott tartalékokra is. 7. oldal

Mostoha sziámi ikrek
Veszélybe került a romániai magán- és közegészségügy eddigi szimbiózisa 

Szalmalángéletû szénázóidõ

Hidegzuhany a melegvíz-csapból

Az egyéni hõközpontok telepítésének rene-
szánszát éli Marosvásárhely, miután idén
több alkalommal is fûtés és meleg víz nél-
kül maradtak a fogyasztók az Energomur
és az E.On Gaz közötti nézeteltérések mi-
att. A távfûtésrõl való tömeges leválásnak
köszönhetõen nemcsak a kazánokat forgal-
mazók és szerelõk üzlete virágzott fel, de a
banki hitelezés is fellendült.

Az esõzések miatt idén felértékelõdött minden fûszál a kaszálókon

Románia legnagyobb magánklinikája a bukaresti Life Memorial Hospital. „In memoriam” román közegészségügy? Fotó: Tofán Levente
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Megjelent az ÚMSZ-ben

Esõvel kelesztett kenyárár

Mivel az esõzések miatt kevesebb és gyen-
gébb minõségû az idei búzatermés, a szak-
emberek akár harmincszázalékos áremel-
kedésre is számítanak, mely megjelenik

majd a kenyér és más péktermékek árában
is. Bár a termés minõségére nem panasz-
kodnak, már sok pékség kénytelen volt
drágítani, másutt pedig most tervezik az
áremelést. A sütõipari cégek azonban en-
nek ellenére sem számolnak a vásárlóerõ
jelentõs csökkenésével. A búza drágulását
megerõsítette Tánczos Barna mezõgazda-
sági államtitkár is, aki rámutatott: stabili-
zálódnak ugyan az árak, de mindenképp
magasabbak lesznek a tavalyi szintnél.

Országomat egy l(og)óért

Kínos plágiumtörténetté dagadt a nagy cé-
cóval beharangozott román turisztikai
brand sanghaji leleplezése: az idegenfor-
galmi minisztériumot azzal vádolják, hogy
az ország jelképéül választott logó egyik
központi grafikai elemét, a zöld levélkét
pimaszul eltulajdonították egy internetes
szolgáltatótól. A „turpisságot“ hazai blog-
gerek fedezték fel és szellõztették meg a vi-
lághálón aznap, amikor a Kínában rende-
zett Világkiállítás Romániának szentelt
napját tartották.

Napszámosmunka, kifehérítve

Kockázatos és költséges az idén napszá-
most fogadni: fokozottan ellenõrzik a ha-
tóságok a feketemunkát. Egy új, az
RMDSZ négy parlamenti képviselõje által

kidolgozott törvénytervezet értelmében a
jövõben a munkaadó adózik majd az al-
kalmi munkások után, de a napszámosok-
nak továbbra sem jár sem nyugdíj, sem be-
tegbiztosítás. A munkaadók és alkalmazot-
tak egyaránt panaszkodnak: megemelked-
nek a munka költségei, és tovább nõ az
érintettek kiszolgáltatottsága.

Zöldülõben a székely házak

A háromszékiek vezették augusztus elején
a Zöld Ház programra sikeresen pályázó
személyek lajstromát – derült ki a Környe-
zetvédelmi Alap Ügyvezetõsége (AFM) ál-
tal közölt adatokból. A sikeres pályázókat
sokhelyütt már azelõtt megrohanták ár-
ajánlataikkal a napkollektorokat forgalma-
zó cégek, hogy az AFM közzétette volna
névsorukat.

Csökkentve is késik a bér

Egymásnak ellentmondó kijelentések
nyugtalanítják Romániában a kedélyeket
egy körvonalazódó újabb valutaalapi
hitelmegállapodás, illetve az õsztõl várha-
tóan késéssel folyósítandó nyugdíjak és bé-
rek „ésszerûsítésének” kérdésében. A
pénzügyi helyzetet súlyosbítják a romló
növekedési kilátások, és az a körülmény,
hogy az ország kölcsönhöz való jutásának
esélye a nemzetközi és a belföldi bankpia-
con egyaránt kedvezõtlen. „Pénz nélkül
maradhat az állam” – fogalmaztak név
nélkül nyilatkozó kormányközeli források.

Antal Erika

Míg a legutóbbi fûtésszezon vé-
gén még 24 200 fogyasztója volt a
marosvásárhelyi távhõszolgáltató
vállalatnak, az Energomurnak,
augusztusban már csak 19 720 la-
kásban igényelték tõle a meleg vi-
zet és ez a szám várhatóan az õszi
fûtésszezonig tovább csökken. A
megyeközpontban ugyanis újra
fellángolt az egyéni hõközpontot
telepítõk lelkesedése – melyet leg-
utóbb az izzasztó kánikulában
szárazon maradt melegvízcsapok
„élménye” csak fokozott. Mivel a
polgárok attól még jobban tarta-
nak,  hogy a hideg napok bekö-
szöntével csupán dermedt fûtõtes-
teknél melegedhetnének tömbhá-
zlakásaikban – mindent egy lapra
téve, önerõbõl látnak neki a hõ-
központ-rendszerek telepítésének.

Szerelõk paradicsoma

A hõközpontszerelõ-, illetve
kiskazánt forgalmazó vállalatok
alig bírnak eleget tenni a meg-
növekedett keresletnek. „Két nap
alatt végzünk a szereléssel, de há-
rom hétnél hamarabb nem tudjuk
vállalni a munkálatokat” – vála-
szolt érdeklõdésünkre az egyik
cég ügyintézõje. Egy hatvan
négyzetméteres, három szobás
tömbházlakásba 5900–6100 lejért
szerelik be a saját központi fûtést,
ez magába foglal egy közepes ár-
fekvésû kiskazánt (1900–2800 lej
között), egy 1000 lejes munkadí-
jat, de nem tartalmazza az új fû-
tõtestek árát, ami szobánként át-
lagban 300 lejbe kerül és nem tar-
talmazza a gázóra árát sem, ami
még egy „ezrest” jelent. Jelentõs
árkülönbségek nincsenek a cégek
ajánlatai között, csupán az el-
adásra kínált kiskazánok és fûtõ-
testek típusai között. „Elõleget ké-
rünk a klienstõl és amikor befejez-
tük a munkálatokat elszámo-
lunk” – mondta az Ornist Kft.
ügyvezetõje, arra a kérdésünkre
válaszolva, hogy részletfizetésre
van-e lehetõség. 

Hitelbe vett meleg

Akinek nincs elég megtakarí-
tott pénze, az banki hitelhez fo-
lyamodhat. „A személyi hitel a
legkézenfekvõbb, amelyet lakás-
felújításra, kazánvásárlásra is
költhetnek az ügyfelek. Ez tíz-
ezer lejig ingatlanfedezet nélkül
igényelhetõ, akár tíz éves vissza-
fizetésre is” – válaszolta lapunk
érdeklõdésére egy banki tisztvi-

selõ. Bár az általunk felkeresett
pénzintézetekben nem közöltek
arra vonatkozó információkat,
hogy a kliensek hány százaléka
„adósodik el” a meleg lakás ér-
dekében, információink szerint
az igénylõk közt sok nyugdíjas és
közalkalmazott is található, akik
a kormányzati megszorítások,
bércsökkentések dacára is vállal-
ják a kölcsönfelvételt.

Azoknak a kisjövedelmûeknek,
akiknek nincs anyagi lehetõsége
saját fûtési rendszer bevezetésére,
az önkormányzat nyújt támoga-
tást – melyre hat millió eurót
hagytak jóvá. Csegzi Sándor al-
polgármestertõl megtudtuk: öt-
éves lejáratú hiteltámogatást igé-
nyelhetnek azok a családok, ame-
lyekben az egy fõre esõ havi jöve-
delem nem haladja meg a 769 lejt. 

Két víz közt

Annak ellenére, hogy a nyár fo-
lyamán tömegesen váltak le a
központi fûtésrõl, sokan továbbra
is az Energomur kliensei marad-
tak és a cég által elõállított háztar-
tási meleg vizet használják – mu-
tatott rá a vállalat szóvivõje, Bota
Edit – mivel az E.On Gaz nem si-
eti el az egyéni gázórák felszerelé-
sét, melyre több hónapot várakoz-
nak az igénylõk.

„Még mindig nincs saját meleg
vizünk – panaszolta Bartha
Emilia marosvásárhelyi lakos, aki
májusban kérvényezte a gázválla-
lattól a mérõórát. – Annak ellené-
re, hogy valamennyi jóváhagyást,

tervrajzot, engedélyt beszerez-
tünk és a fûtéshez szükséges kis-
kazánt és fûtõtesteket is beszerel-
tettük, máig sincs gázóránk. Re-
mélem, a hideg beálltáig megol-
dódik a helyzet.” Hozzá hasonló-
an több százan várakoznak a gáz-
óra felszerelésére – az E.On Gaz-
nál egy tervrajz másolata 30 nap-
ba telik annak függvényében,
hogy a fogyasztó hivatalos formá-
ban kérvényezte-e azt. 

Kihûlt kazánok

A „hõközpont-sagát” az idéz-
te elõ, hogy Marosvásárhelyen
idén több alkalommal is fûtés és
meleg víz nélkül maradtak a fo-
gyasztók, az Energomur és az
E.On Gaz közötti nézeteltéré-
sek miatt, legutóbb július 13-a
és 29-e között. A törvény és a
tanácsi határozat ellenére töb-
ben is leváltak a központi fûtés-
rõl, ezért a hõenergiaszol-
gáltató vállalat több kazánháza
is veszteségessé vált, ami miatt
egy tanácsi döntés alapján au-
gusztus elején négynek a mûkö-
dését leállították. Így a Köztár-
saság téri, a Grand Hotel mel-
letti, a Mûvész mozi szomszéd-
ságában és a Tudor negyedbeli
11-es számú kazánházakban
teljesen megszûnt a tevékeny-
ség. Bota Edit elmondta, az ere-
deti döntés alapján már június
1-jén be kellett volna zárniuk
ezeket, de haladékot kaptak a
lakók, hogy beszerelhessék saját
hõközpontjaikat. Október else-
jétõl hasonló sors vár további 13
kazánházra – addig a lakóknak

fel kell készülniük, hogy saját
maguk gondoskodjanak fûtés-
rõl, meleg vízrõl. Ennek egyik
hozadéka, hogy a közös rend-
szerrõl tömegesen válnak le a la-
kók és nemcsak ott, ahol végleg
leáll a kazánház. 

Új utakon?

Annak a 15 kazánháznak a
mûködtetését, amely továbbra is
veszteségesnek bizonyul, az
Energomur egy korábbi tanácsi
határozat alapján bérbe kívánja
adni magánvállalkozóknak. Bár a
meghirdetett koncessziós  pályá-
zatban 17 ezer lakás szerepel – a
jelenleg folyamatban levõ leválá-
sokkal valószínûleg a szeptembe-
ri eredményhirdetésig tovább fog
csökkenni. Amint az ÚMSZ-ben
a napokban beszámoltunk róla, a
kiírásra már jelentkezett is a ma-
gyarországi tõkéjû Regionális
Fejlesztési Vállalat, mely a gyer-
gyószentmiklósi, illetve zilahi vá-
rosi fûtésrendszereket is korsze-
rûsítette.

„Alternatív energiákat szeret-
nénk felhasználni, ezzel biztosít-
va azt, hogy az egyre dráguló gáz-
tól függetlenítsük fogyasztóinkat.
Azáltal, hogy helyben szereznénk
be a hõtermeléshez szükséges
nyersanyagot, a helyi gazdaságot
is fellendíthetnénk” – részletezte a
tervet Dácz Gábor projektmene-
dzser. A cég tervei közt szerepel,
hogy a környéken tevékenykedõ
faipari vállalatok fahulladékát
használják hõnyerésre, amelyet
idõvel az energianövények is ki-
egészíthetnek. 

Hidegzuhanyt tartogató
melegvíz-csapok
Az egyéni hõközpontok reneszánszát éli Marosvásárhely a „gázháború” miatt

Mintapolgárok elõnyben

Hõközpont beszerelésére a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal-
ban már júliustól igényelhetõ kölcsöntámogatás – a kamat, a hitel-
hez szükséges iratok kitöltése, a telekkönyvi kivonatok és a közjegy-
zõi illetékek, valamint a többi kiadás azonban a hitelezõt terheli.
Ezt a lehetõséget a saját lakással rendelkezõk vehetik igénybe, ha az
ingatlant nem terheli jelzálog, és adósságuk sincs az állammal,
vagy a polgármesteri hivatallal szemben. További kritérium a
számlák rendszeres fizetése. „Minél elõbb kérvényezi valaki e hi-
telt, annál hamarabb hozzájut és elkezdheti a hõközpont beszerelé-
sét” – mutatott rá Csegzi Sándor alpolgármester.

Busás üzleti haszonnal kecsegtet a kazánroncs-program
A hõközpontokat forgalmazó országos nagyvállalkozások nem kés-
lekednek elindítani a „kazánroncs” programot, melynek keretén be-
lül szeptember elejétõl év végéig jelentõs árengedmények várják
azokat, akik a távfûtésrõl való leválás mellett döntenek. Az incont.ro
információi szerint az egyik piacvezetõ, az Ariston Thermo
Romania eladásai megduplázódásával számol az idén. Miután ta-
valy huszonhétezer falra szerelhetõ hõközpontot forgalmazott a
cég, 2010-ben ötvenezres eladásra számítanak, mely nem kevesebb,
mint 33 millió eurós forgalmat jelentene. Az ágazatban jártas szak-
emberek úgy látják, a saját fûtésre berendezkedõket nemcsak az
anyagi okok, hanem a megnövekedett önállósodási vágy, illetve
komfortigény is motiválják. 

Sok lakásban csak „porfogó” a hõközpont, mivel az illetékes vállalat nem sieti el a gázórák felszerelését A szerzõ felvétele
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Antal Erika

Botrány botrányt követ a romá-
niai egészségügyben: a giuleºti-i
kórházban nemrégiben öt kora-
szülött vesztette életét egy eddig
még tisztázatlan körülmények
között kitört tûzvészben, május-
ban Slatinán egy kilencéves kisfiú
halt meg egy rosszul kezelt csont-
törés után. Amelia Antoniu ne-
ves operaénekesnõ majdnem be-
lehalt egy rutinnak számító nõ-
gyógyászati mûtétbe. Az orszá-
gos felháborodást keltõ esetek
nyomán széles körben elterjedt a
nézet: alulfinanszírozott a köz-
egészségügy, ez áll a mulasztások
és a balesetek mögött. 

Állami „kegyelemkenyér”

Cseke Attila egészségügyi mi-
niszter is fenntartja, hogy valóban
kevés pénz jut az állami egészség-
ügyi rendszerre: a román állam a
bruttó hazai termék (GDP) 3,6
százalékát fordítja erre, míg
Nagy-Britanniában kétszer ennyi,
Németországban háromszor eny-
nyi jut az állami szektornak. A
hazai szaktárca nyilvántartása
szerint az elmúlt három év alatt
nyolcezer orvos hagyta el az or-
szágot, ennél is magasabb azok-
nak az egészségügyi dolgozóknak
az aránya, akik a magánszektort
választották, vagy párhuzamosan
dolgoznak az állami és a privát
szférában. Az Egészségügyi Mi-
nisztérium július elején zárta le a
kórházak decentralizációs folya-
matát, a szakág vezetõi abban
bíznak, hogy átláthatóbbá válik a
rendszer, és könnyebb lesz a „ve-
gyes” finanszírozással magántõ-
két is bevonni az állami szektor
mûködtetésébe, így pótolni lehet-
ne az akuttá vált forráshiányt. 

Terjeszkedés válságidõben

A bizakodás nem alaptalan: a
romániai privát egészségügyi

szféra ötmilliárd eurót mozgat
meg évente – ez az összeg akko-
ra, mint az Egészségügyi Minisz-
térium és az Állami Egészség-
ügyi Biztosító költségvetése ösz-
szesen. A gazdasági válság dacá-
ra az idei év országszerte a befek-
tetés és a terjeszkedés éve volt az
egészségügyi vállalkozások szá-
mára. A több klinikát és kórhá-
zat mûködtetõ Medilife központ
vezetõje, Mihai Marcu szerint
eddig a szakág hét százalékát
fedte le a magánszektor, a tervek
szerint azonban ez az arány ha-
marosan húsz százalékra emel-
kedhet. 

Elsorvasztott szakellátás

A gyors növekedésnek több
oka is van, de ellentmondásos
eredménnyel járhat. A magán
egészségügyi rendszerek elsõsor-
ban azért terjeszkednek, mert  az
állami szektor elsorvasztotta,
vagy ki sem építette a szakellátá-
sok különbözõ fajtáit. 

Ez a magyarázata annak is,
miért mûködik az orvosi képzés
szempontjából európai hírû
Marosvásárhelyen magán kar-
diológiai intézet, amelynek
múltja a rendszerváltás elõtti
idõkre tekint vissza. Dr. Kikeli
Pál marosvásárhelyi szívorvos,
aki 1972-ben hozta létre a mai
Procardia intézet elõdjét, arra

figyelmeztet, hogy bár a szak-
irányú képzés általában magas
színvonalú Romániában, az or-
vosi gyakorlatban a tudás nem
mindig kap megfelelõ helyet és
infrastruktúrát. Ezért van az –
emlékeztet a szakember –, hogy
maga az államelnök is Ausztriá-
ban vette igénybe a rehabilitáci-
ós ellátást, és nem Romániá-
ban. „A magánklinika létrejöt-
tét az magyarázza, hogy egy
zárt rendszerben megtaláltuk a
kezeletlen nehézségek kezelésé-
nek módját” – ecsetelte a szív-
orvos. 

Kölcsönös szolgáltatások

Bár a privát szféra az állami
szektor elégtelenségére épít, az
állami ellátás hiányosságait pó-
tolja és valamilyen szinten hat is
a közegészségügyre. A terjeszke-
dés sem pusztán az üzleti szem-
pontokat követi: a Procardia
mögött álló szakértõi csapat pél-
dául kidolgozta annak a nagy or-
szágos egészségügyi felmérésnek
a stratégiáját is, amely három év-
vel ezelõtt állami kezdeménye-
zésre megtörtént. (Ugyanakkor
mint a rezidensképzés egyik
centruma is jelentõs ez a köz-
pont: évente 100–150 fiatal szak-
orvos tanul itt. Annak érdeké-
ben, hogy a fiatal orvosok itthon
maradjanak, és ne kényszerülje-

nek külföldre telepedni, a Pro-
cardiánál rendszerint 40-60 a
foglalkoztatottak száma.) 

Türelmetlen multik

Kikeli azonban úgy látja, a
több évtizeden át épített üzletpo-
litika, a közegészségügyi és az
üzleti megfontolások összehan-
golása a továbbiakban nehezen
megoldható. Ugyanis Romániá-
ban is megjelentek az egészség-
ügyi multik, melyek eurómil-
liókat fektetnek be, és cserébe
azonnali profitot várnak – ez pe-
dig radikálisan megváltoztatja a
privát és a magánszféra viszo-
nyát. A szakember úgy véli, az
eddig szimbiózisban élõ két
rendszer kettéválasztható ugyan,
de nem biztos, hogy a szétválasz-
tás szerencsés lesz. „Azok, akik
elõkészítés nélkül decentralizál-
nak, rombolni és bontani tud-
nak, hiszen az nagyon könnyû.
Ahhoz, hogy mindazt elérjem,
amit mára felépítettem, 42 évnyi
céltudatos munkára volt szüksé-
gem, ám mindezt lebontani ele-
gendõ egy hónap. Ameddig Ro-
mániában nincs meg az oktatás-
ban és az egészségügyben a kon-
szenzus, amíg ezeket nem vonják
ki a politika befolyása alól, addig
az egészségünk, a tudásunk, a to-
vábbhaladásunk sincs biztosítva”
– véli Kikeli Pál. 

Még több vért pumpálnak a magánszektorba: a hazai egészségügyi ágazatnak idén akár húsz százalékát is a privátok fedhetik le 

Mostoha sziámi ikrek
Veszélybe került a romániai magán- és közegészségügy eddigi szimbiózisa 

Az úgynevezett factoring-módszertõl reméli a
rendszer finanszírozási gondjainak megoldását
Nicolae Lucian Duþã, az Országos Egészségbizto-
sítási Alap (CNAS) elnöke. Elképzelése szerint a
bankok legfennebb félmilló eurós alapot kellene
hogy az intézmény rendelkezésére bocsássanak
tartozásai rendezésére. Ez a gyakorlatban úgy
mûködne, hogy azon piaci szereplõk, akiknek az
Alap tartozik, kisebb kamat fejében közvetlenül a
bankoktól igényelnék a kifizetéseket – amit vi-
szont idõben kézhez kapnának. A Ziarul
Financiarnak adott interjúban elmondta: a japán
Nomura pénzügyi csoporttól már érkezett is egy

ilyen ajánlat, ám további bankok jelentkezését is
várják. A CNAS évi négymilliárd eurós alapból fi-
zeti a kórházi-, illetve családorvosi ellátásokat és
szolgáltatásokat, valamint a támogatott gyógysze-
reket. A múlt heti költségvetés-kiegészítés leg-
utóbb 700 millió eurót ( 2,9 milliárd lejt) bocsátott
rendelkezésére erre a célra. Az alapnak mintegy
190 millió eurót (800 millió lejt) a kórházak adós-
ságainak törlesztésére kellett költenie, további öt-
százmillió eurót (2,1 milliárd lejt) pedig a gyógy-
szerpiaci kifizetések emésztettek fel. Az alap közel
hárommilliárd lejes deficittel indult tavaly – ma-
gyarázta Duþã. 

Banki konstrukció segítségével fizetné milliárdos tartozását a CNAS

Írtam már róla, hogy az „aranykor” kellõs kö-
zepén, amikor a dalszövegíróként (is) bemutat-
kozó Ceauºescu elvtárs megszülte Románia új –
ki tudja hányadik? – himnuszának szövegét, a
médiában csak úgy özönlöttek a dicshimnuszok,
miszerint ennél csodálatosabbat még nem írt
senki, a szöveg maga a tökély, sem elvenni belõ-
le, sem hozzátenni nem lehet semmit. Aztán ki-
derült, hogy kimaradt belõle egy egész strófa…
Mindez Románia legújabb brandje kapcsán ju-
tott eszembe, egyrészt azért, mert úgy tûnik, az
országimázsok legalább olyan sûrûn váltogatják
majd egymást, mint a román himnuszok, más-
részt pedig azért, mert az egymást követõ bran-
dek mindegyikét az egekig magasztalták, hogy
rövid idõn belül felismerjék: semmit sem érnek. 
Kezdetben vala, ugye még az Adrian Costea-féle
hírhedett, több millió eurós „imázs-album”, az
Örök és lenyûgözõ Románia, amely csak a köz-
pénzek ilyeténképpen való lenyúlása miatt ki-
robbant botrány miatt híresült el; ezt a Dan
Matei Agathon volt idegenforgalmi miniszter
által kiötölt, ugyancsak kifulladt és nem kevés
vitát kiváltó Dracula-land követte. Aztán jött
sorban két évvel ezelõtt a rekordidõ alatt kudar-
cot valló Fabulospirit, tavaly Elena Udrea ide-
genforgalmi tárcavezetõ dicsértette agyba-fõbe és
– ami nagyobb baj – költött euromilliókat az
országot a választék földjeként meghirdetõ Land
of Choice jelmondatra, hogy aztán szintén alig
egy esztendeig éljen, és most felváltsa az orszá-
got a Kárpátok kertjének hazudó, több mint
800 ezer eurós brandje. Udrea asszonynak kö-
szönhetõen Romániának videoklipes idegenfor-
galmi himnusza is volt. Természetesen ugyan-
csak rövid ideig élt, pedig a tárcavezetõ bomba-
sikert várt, a – megfogalmazása szerint – egy-
szerû dallamra énekelt, egyszerû szövegtõl, csak
arról feledkezett meg, hogy annak idején a for-
radalmi, munkásdalok dallama és szövege is
egyszerû volt, mégsem lett belõlük sláger. 
Udrea asszony nem szûkölködik tervekben. El-
képzelései közül kiemelkedik a bor útja, amely
olyannyira eredeti, hogy esetenként inkább
gombatermõ vidékeken, például a szõlõt nem
igen látott Chiojdun vezet át. Jöhet hát a zama-
tos gombabor, a chiojdui gombaaszú, amelyet
bizonyára nagy élvezettel szopogat majd a zord
északi idõjárás által megkínzott csúzos tagjait a
bõvizû cotroceni-i termálforrásokban áztató nor-
vég köztársasági elnök. Szakminiszterünk
ugyanis gyógyfürdõvé változtatná Bukarestet,
ahonnan a tolókocsival érkezõk tolókocsi, de
nem minden remény nélkül távoznak, mivel a
rendõrség keresi a tolvajokat. De ez még semmi
ahhoz képest, hogy május elejétõl október végéig
kinyújtaná a román tengerparti idényt, errõl
nyilván elõzetesen egyeztetett a klímáért felelõs
magasabb fórumokkal. Persze Drakuláról sem
mondana le, a véres legendát azonban „elbájo-
ló, megindító történetté” varázsolná, feltehetõen
Drakula és Júlia brand-néven.
Aztán ott van a sétahajókázás a Duna románi-
ai szakaszán. Mekkora élmény lehet a külföldi
turistának mondjuk Esztergom, Budapest, Po-
zsony, Bécs, Linz, Ulm, Regensburg után elláto-
gatni Calafatba, Giurgiuba, Brãilába is.
A tárcavezetõ az ország csapnivaló útjait is az
idegenforgalom javára fordítaná: felmerült ben-
ne az ötlet, hogy szekérkaravános körutakat
szervezzenek rajtuk – ez valószínûleg amolyan
kátyúrizmus lenne. 
A bõség zavara miatt a miniszterasszony többi
tervét már csak felsorolásszerûen említeném:
egyházi turizmus Bukovinában; „idegenforgal-
mi és fürdõközpontotok” létesítése Hargita és
Kovászna megyében; üdülõhely létrehozása
Vurtopon (ahol a turista, nyilván csekély több-
letjuttatás fejében, némi aranyport is nyelhet
majd a szomszédos Verespatakról. Bár igaz, tár-
cavezetõnk egyetlen projektje sem nélkülözi az
aranyfüstöt); „a Bánság beillesztése” a nemzeti
turizmus hálózatába; európai körút a Duna-
delta érintésével (vállalkozói partner: férjem-
uram üzlettársa, Alexandru Bittner?)
Népszerûsítésükért, ha kell, padlót sikál, hor-
gol, lóra pattan, helikopterre száll, bukovinai
parasztingben, átalvetõs tarisznyával kerékpá-
rozik végig a tengerparton. Az valószínûleg
csak tömény gondjainak a számlájára írható,
hogy utóbbi esetben nem jutott eszébe a vízi-
bicikli…

Bogdán Tibor 

Jegyzet

Brandománia 



ÜZLETRÉSZVILÁGGAZDASÁG www.maszol.ro   2010. augusztus 24., kedd4

Gyulay Zoltán

Az elsõ hírek arról szóltak,
hogy Magyarország helytele-
nül cselekedett, amikor meg-
sértette, és ezzel mintegy ki-
ebrudalta Budapestrõl a
Nemzetközi Valutaalap
(IMF) és az Európai Unió
tárgyalóküldöttségét, ezzel
lehetetlenné téve a kettõvel
azelõtti, azaz a Gyurcsány-
kormány által megkötött ké-
szenlétihitel-szerzõdés októ-
ber végéig esedékes utolsó
részletének a lehívását. Bár
errõl kiderült, hogy nincs is
rá szükség – az árfolyamok
ennek ellenére gyors zuha-
násba kezdtek.

„Nincs ránk szükség”

Elsõsorban a pénzügyi kö-
rökhöz közelálló tengerentú-
li lapok bírálták Orbán Vik-
tort és kormányát, amiért ke-
ményen szembeszállt és ez-
zel vérig sértette az IMF-et.
Egy-egy politikusi nyilatko-
zatból vett idézetre hivatkoz-
va Magyarország leminõsíté-
sét vizionálták, ami – mint-
egy önbeteljesítõ jóslatként –
be is következett. A Valuta-
alap elsõsorban azt kifogá-
solta, hogy a magyarországi
bankok, biztosító- és hitelin-
tézetek az átlagot jócskán
meghaladó nyereségbõl kü-
lönadót kell fizessenek. To-
vábbi „szálka” volt a sze-
mükben, hogy Simor András

jegybanki elnök nyolcmilliót
meghaladó fizetésének hatá-
rát (minden költségvetési
pénzbõl gazdálkodó intézet
vezetõjéhez hasonlóan) két-
millió forintban húzzák meg.
Emellett az IMF és az EU is
kifogásolja azt a szándékot,
hogy a magánnyugdíj-pénz-
tárakat a nyugdíjrendszerben
keletkezõ többszáz milliárd
forintos hiány pótlására álla-
mosítsák.

Minden jel arra mutat,
hogy a Valutaalap elveszíti a
csatát, és ezt kezdi is belátni.
„Ténylegesen nincs ránk
most szükségük” – idézte a
Magyarországról távozott
küldöttség vezetõjét,
Christoph Rosenberget a
francia Le Monde címû lap,
amely cikkében azt elemez-
te, hogy Budapestnek meg-
vannak-e az eszközei a „sza-
baduláshoz” az IMF költ-
ségvetési szigorától. Ráadá-
sul a magyar kormány és
minden képviselõje mind-
végig azt hangoztatta – és
hangoztatja ma is – , hogy a
2008 õszén vállalt idei 3,8
százalékos, illetve a jövõre
elõírt 2,8 százalékos hiány-
célt minden körülmények
között tartani fogja, bár az
még a leggazdagabb EU-
tagországokéhoz képest is
példátlanul szigorú. Cserébe
azt kéri csupán, hogy maga
szabhassa meg, milyen esz-
közökkel éri ezt el – elsõsor-
ban a magyar lakosságot súj-

tó nadrágszíj-politika mellõ-
zésével.

Véget ér az ostrom?

Követõkre lelhet Magyar-
ország gazdasági szabadság-
harca, amelyben Orbán Vik-
tor kormánya nyerésre áll az
IMF-fel és az európai hatósá-
gokkal szemben – írta nemré-
giben az egyik legnagyobb
múltra visszatekintõ és legte-
kintélyesebb brit napilap, a
baloldali The Guardian. A
cikk szerzõje szerint Buda-
pest bizonyíthatja a világnak,
hogy a válságra nem gyógyír
a megszorítás, van más alter-

natíva is. A példát követve
több ország nagyobb játékte-
ret vívhat ki magának. „Ak-
kor pedig véget érhet a több-
ség életszínvonalát sújtó ost-
rom” – fûzi hozzá a szerzõ,
aki elismeréssel ír a pazarló
pénzpolitikát folytató Simor
András jegybankelnök meg-
regulázásáról is, megjegyez-
ve, hogy sajátos módon
mindezt egy jobboldali kor-
mány viszi véghez.

Nagy valószínûséggel a
magyar dac „ragadósságá-
nak” veszélyétõl tartva
akart nem egyszerûen erélyt
mutatni, hanem példát is
statuálni az IMF, amikor

fölállt a budapesti tárgyaló-
asztaltól, hiszen alig telt el
néhány nap, és Bukaresttel
sikerült egyezségre jutnia
egy jövõ évi 5,8 százalékos
hiánycélról. Legutóbb pe-
dig a washingtoni Gazda-
sági és Politikai Kutatóköz-
pont (CEPR) vette pártfogá-
sába a magyar kormányt a
Valutaalappal szemben. A
soraiban Nobel-díjasokat tu-
dó szervezet szerint a ma-
gyaroknak van igazuk
amennyiben az IMF elvei
„megfojtják” a növekedést.
(A dolog pikantériája, hogy
a CEPR költségvetésének
80 százaléka olyan alapítvá-

nyok adományaiból szár-
mazik, mint például a Soros
György nevével fémjelzett
Nyitott Társadalom Intézet,
vagyis az OSI).

Új játéktér keletkezhet

A Valutaalap félelmét iga-
zolandó a The New York Ti-
mes – szinte szó szerint meg-
ismételve a The Guardian állí-
tásait – azt írta a minap, hogy
a harc Magyarországon azt a
szélesebb küzdelmet tükrözi,
amely a következõ egy-két
évben várhatóan kibontako-
zik. A lap szerint furcsa
ugyan, hogy „egy jobbközép
magyar kormány állt az
ország élére, de ha Spanyol-
ország és Görögország szoci-
alista kormánya szembehe-
lyezkednének az EU-hatósá-
gokkal és az IMF-fel, nekik is
nõne a népi támogatásuk. És
akkor új játékteret láthatnánk
Európában, amelyen gyor-
sabb nõhetne a gazdasági nö-
vekedés, és véget érne a több-
ség életszínvonala ellen zajló
ostrom.”

Az IMF a magyarországi
Állami Számvevõszék volt
elnöke szerint is rossz tanács-
adó. Kovács Árpád (jelenleg
a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelõ felügyelõbizottságá-
nak elnöke) úgy véli: eddig
soha senki nem járt jól azok
közül, akik a Nemzetközi
Valutaalapra hallgattak; az
IMF a globális gazdaság sta-
bilitási érdekeit közvetíti,
hogy visszakapja a pénzét.
Azzal azonban nem foglal-
kozik, hogy az általa támasz-
tott feltételek az adott ország-
ban milyen szociálpolitikai
következményekkel járnak.

Nem kér zablát a lovas nemzet
A magyar „nem” után a nemzetközi hangulat is a Valutaalap ellen fordult

Számos jel mutat arra, hogy a forint-
nak sikerült kiszállnia a hullámvasút-
ból, bár a tehetetlenségi erõ néha-néha
még taszít rajta egyet.

Megszorítások nélkül is fényárban. Budapest bízik abban, hogy az IMF nélkül is kitalál a „sötétbõl”

„Küszöbön egy gazdaságpolitikai váltás” 

Baló Levente

Mennyire politikafügget-
len a gazdaság, mennyire le-
het az manapság, gondo-
lunk itt elsõsorban Magyar-
ország és Románia helyzeté-
re?
– Egy kis különbséget kell
tennünk, a gazdaság lehet
pártpolitikától független, de
nem lehet politikafüggetlen.
Hiszen épp errõl is szólt a
kolozsvári elõadás, hogy a
politikának igenis szerepe
van a gazdaságban, a gazda-
ságpolitika irányt és célt ad a
gazdaságnak. Pont a gazda-
sági válság kapcsán vált vilá-
gossá, hogy az az éjjeliõr-
szerep, amit a politika nyúj-

tott a gazdaság felé (és ame-
lyet eddig elégségesnek tar-
tottak) megbukott. És igenis
a politikának aktívan hatnia
kell arra, hogy szabályozza a
gazdaságot – a kormányon
vagy különbözõ szerveken
keresztül.

Egy hosszútávú stratégia
érdekében nem lenne kívá-
natos, hogy a gazdasági te-
vékenység függetlenedjen a
négyévente vagy akár gyak-
rabban váltakozó kormá-
nyoktól?
– Jelen pillanatban Magyar-
országon egy olyan gazda-
ságpolitika alapjait kezdtük
el lerakni, amely távlatilag a
következõ magyar kormá-

nyok számára is kijelöli azt
az utat. 

A kormányváltások
mennyiben befolyásolják az
iparkamarák tevékenységét?
– Befolyásolják, amennyi-
ben különbözõ kormányok-
nak különbözõ gazdaság-
stratégiájuk van. Ha most a
magyarországi kormány-
váltásra gondolok, akkor
egyértelmûen gazdaságfilo-
zófiai és gazdaságpolitikai
váltás van, amely ki fog hat-
ni az egész politikára, az
adórendszertõl kezdve a tá-
mogatási rendszerig. A
mostani magyar kormány a
helyi kötõdésû mikro- és
középvállalkozások fejlesz-

tésében érdekelt, miközben
a nemzetközi cégeket sem
kell elhanyagolni, hiszen
szerves részei a nemzeti
gazdaságnak. De elég
radikálisan váltoyik a támo-
gatási irányultság is. 

Hogyan alakultak a ro-
mán–magyar gazdasági kap-
csolatok az utóbbi idõben?
– A válság nem tett jót a két
ország között zajló gazdasá-
gi tevékenységnek, az aktivi-
tás egyfajta visszaszorulása

érezhetõ. Ugyanakkor azt lá-
tom, hogy általában a romá-
niai és különösen az erdélyi
magyar vállalatokkal való
kapcsolatok igen erõsek.
Pontosabban sok magyar cég
folytat gazdasági tevékenysé-
get Romániában, ellenben
sokkal kevésbé a román cé-
gek Magyarországon. Jó,
hogy nem csak a nagy „zász-
lóshajók” vannak jelen a ro-
mán piacon – mint például a
MOL vagy az OTP, amelyek
önmagukban regionális mul-
tiknak számítanak – hanem
ezekkel párhuzamosan sok
kisebb cég is.

Milyen hasonlóságokat,
illetve különbözõségeket
vélt felfedezni a két ország
között a vállalkozói kultúra
tekintetében?
– Bár csupán áttételesen van
kapcsolatom a román vállal-
kozói szférával, a látottak
alapján azt mondhatom,
hogy Románia vállalkozás-
kultúra tekintetében nagyon
sokat fejlõdött az elmúlt tíz-
tizenöt évben. A korábban
fennálló különbségek jelen-
tõsen csökkentek. 

Az elmúlt héten Erdélyben járt Szatmáry Kristóf, a Buda-

pesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki a kolozsvári

Magyar Napok meghívott elõadójaként többek között a

kincses város híd-szerepérõl beszélt. „Magyarországnak

különösen erõs gazdasági kapcsolatai vannak az erdélyi

magyar cégekkel” – fejtette ki az ÜzletRésznek a kamarael-

nök, akivel egy villáminterjú erejéig a gazdasági kultúra

fejlõdésérõl tartott vitadélelõtt után találkoztunk.  
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Farkas István

Annak ellenére, hogy Románia
egyidejûleg szenved a gazdasági,
szociális és politikai válság hatá-
saitól, a több millió dolláros
showbizpiac virágkorát éli – a fi-
zetéscsökkentések, elbocsátások
és kilátástalan jövõ dacára (vagy
éppen emiatt) az ország lakossága
körében egyre nagyobb teret hó-
dítanak a koncertek, fesztiválok.
A szakemberek szerint a trend az-
zal magyarázható, hogy Romá-
nia viszonylag „szûz” piacnak
számít – a jeget a hetvenezer ra-
jongót vonzó 1992-es Michael
Jackson-koncert törte meg, kapu-
nyitónak azonban minden bi-
zonnyal a 2006-os Depeche
Mode koncert számít, melynek
pénzügyi vonatkozásait még
most is homály fedi, csak annyit
tudni, hogy az együttes gázsija
600 ezer euró volt. 

2008 nyomdokában

A koncertipar idénre becsült  12
millió eurós bevétele a 2007-es
szinten áll, szemben a két évvel
ezelõtti 24 millióval, a szakembe-
rek szerint azonban növekedésre
kell számítani. Idén több száz
sztár lépett a romániai rajongók
elé, akik a válság miatt nem tud-
ják megengedni maguknak a drá-
ga nyaralásokat, ezért a koncerte-
ken töltik a nyári „pihenõszabad-
ságot”. A fent említett összeghez
nem adódnak hozzá a bevásárló-
központok, városi tanácsok stb.
által szervezett ingyenes koncer-
tek, melyek fellépõit ugyanúgy
meg kell fizetni. A piacot az
Emagic és a D&D East-Enter-
tainment koncertszervezõ cégek
uralják, akik olyan nagy támoga-
tókkal, mint a Vodafone, Orange,
Tuborg vagy Ciuc szervezik le a
világsztárok romániai fellépéseit.

Nehéz pénzszerzés

A megakoncertek szervezõinek
legnagyobb gondja a stadion- és
autópályahiány mellett, hogy
„Romániában néhány évvel ez-
elõtt képtelen adótörvényeket
hoztak”. A rendezvények helyszí-
nén az önkormányzatoknak fize-
tett adó a teljes bevétel öt százalé-
kát teszi ki, a Romániai Zeneszer-
zõk Szövetségét 8,5 százalék ille-
ti, a Vöröskeresztnek egy száza-
lék jár, az összes illeték, amit kon-

cert után be kell fizetnie a szerve-
zõnek eléri a bevétel 30 százalé-
kát – sorolja a metalhead.ro-nak
adott interjúban Marcel Avram,
Románia legnagyobb koncert-
szervezõje. (Ezzel szemben a leg-
több európai országban nincs he-
lyi adó, az államnak fizetett adó
pedig nem haladja meg a 13 szá-
zalékot.) A szervezõk ugyanak-
kor arra is panaszkodnak, hogy a
romániai rajongók nem tudják
megengedni maguknak, hogy
kedvencük koncertjére annyit
költsenek, mint nyugat-európai,
amerikai vagy japán társaik – míg
ott 120–200 euró között van egy
belépõjegy ára, addig ugyanarra a
koncertre itt csupán 30-50 eurót
lehet kérni – így egyértelmûen
szponzorokra szorul a showbizpi-
ac. Emellett a szervezés sem egy-
szerû feladat, egy-egy nagy együt-

tes, mint például az Aerosmith,
Metallica, U2 leszerzõdése akár
három évig is elhúzódhat. 

Filmfesztivál támogatásból

Nemcsak a koncertek, a film-
fesztiválok is a szponzorok segít-
ségével jöhetnek létre. „Románia
legnagyobb filmfesztiválja, az
Erdélyi Nemzetközi Filmfeszti-
vál (TIFF) közel egymillió eurós
költségvetésbõl valósul meg – kö-
zölte lapunkkal Tudor Giurgiu,
majd hozzátette: a TIFF költség-
vetésének 45 százalékát a támo-
gatók (kultuszminisztérium,
nagykövetségek, cégek, kulturá-
lis intézmények) állják, az el-
adott jegyekbõl a filmfesztivál
összköltségvetésének csupán hét
százalékát tudjuk elõteremteni”.
A fesztiváligazgatótól azt is meg-
tudtuk, hogy a rendezvény egy-

elõre nem termel profitot, ezért a
legnehezebb a filmszemle elõtti
alkudozási-idõszak, amikor még
nem lehet tudni, hogy a kiadások
mekkora részét vállalják át a tá-
mogatók – ami eléggé rizikós,
ugyanis ha negatív válaszokat
kapnak, a szervezõirodának
nincs mivel betömnie a költség-
vetési lyukakat. „Sajnos a pénz
befolyásolja azt, hogy milyen fil-
meket, színészeket, rendezõket
tudunk meghívni a fesztiválra” –
summázta a showbizpiac árnyol-
dalait Giurgiu. 

Fesztivál megabüdzsébõl

Bár a gazdasági válság ellené-
re elmaradt a bukaresti
B’estFest, a fõvárosban két nagy
fesztivált is rendeztek. A Ciuc
Summer Fest tulajdonképpen a
B’estFest utódja, a három feszti-
válnap alatt hetven együttest so-
rakoztatott fel, költségvetése pe-
dig meghaladta a kétmillió
eurót. Hasonló kaliberû a
Sonisphere fesztivál (Tuborg
fesztivál), a D&D East-Enter-
tainment és Marcel Avram által
szervezett rendezvényen több
mint 2,5 millió euróból gazdál-
kodtak – a szervezõcég adatai
szerint tavaly közel hétmillió
eurós volt a forgalma.

Fél- és egész Sziget

A marosvásárhelyi Félsziget,
az ország egyetlen, teljes körû
fesztiválélményt nyújtó rendezvé-
nye, mely idén 1,2 millió eurós
költségvetéssel mûködik. Bodor
László lapunk megkeresésére el-
mondta, hogy ekkora összegre
azért van szükség, hogy a Félszi-
get igazi világsztárokat tudjon
színpadra állítani. „A bevételek
nagy része a jegyeladásokból és a
támogatási összegekbõl tevõdik
össze. Az arányok nyilván évrõl
évre változnak, de arra törek-
szünk, hogy költségvetésünk mi-
nél tetemesebb része származzon
a támogatóktól. Fontos számunk-
ra, hogy a támogatásokból befo-
lyó összegek meghaladják az
összköltségvetés 50 százalékát” –
magyarázta lapunknak a feszti-
váligazgató. A Félsziget szervezõ-
inek munkája nem szûkül le a ze-
nére, a stáb a bookingtól (foglalás)
a vendéglátásig mindennel foglal-
kozik. „A legfontosabb területek
a szórakoztatóipar és a turizmus,
de a marketing, a média, a terület-
rendezés, és ezernyi egyéb szeg-
mens van, ami kapcsolódik vala-
milyen szinten a Félsziget-gépe-
zethez” – tudtuk meg Bodortól.
Közel tízmillió eurós költségve-

téssel a budapesti Sziget Fesztivál
számít a térség legnagyobbjának.
A produkciós cégnek – mely a
Félsziget szervezésébe is besegít
–közel 350 ezer eurós nyereséget
sikerült felhalmoznia. A fesztivál-
szervezés nem pár hónapos mun-
ka – tudtuk meg a szervezõktõl –
gyakorlatilag 2-3 olyan hónap
van, amikor a stratégia elõkészíté-
sével foglalkoznak, ez az úgyne-
vezett lazább idõszak, aztán terü-
letektõl függõen válik intenzíveb-
bé a tevékenység. Tulajdonkép-
pen folyamatosnak mondható te-
vékenység van, hiszen míg a gaz-
dasági részleg a fesztivál pénz-
ügyeivel, papírokkal, elszámolá-
sokkal, kifizetésekkel foglalkozik,
addig a kreatív és a marketing
már elkezd dolgozni a következõ
évi ajánlatokon.

Pénzvízió az Eurovízión

Az élõ koncertek mellett a tele-
vízióban közvetített showbizter-
mékek is többnullás összegeket
mozgatnak meg. A kontinens
egyik legnagyobb tévében is köz-
vetített „koncertsorozata” az Eu-
rovíziós Dalfesztivál – az Európai
Mûsorsugárzók Uniójának aktív
tagállamai között évente megren-
dezett dalverseny –, melynek idei
kiadása 25 millió eurós költségve-

téssel számolt. Az oslói rendez-
vény összesen 134 millió eurós
nyereséget hozott a Norvég ál-
lamnak, melyet fõleg a reklámbe-
vételek és a turizmus termelt – eh-
hez nem adódik hozzá az egyes
partnerországokban sugárzott élõ
adás közben felhalmozott reklám-
bevétel. 

„Horribilis” tiszteletdíjak

Szakemberek szerint – az inter-
netes kalózkodás miatt szabad-
esésben lévõ lemezeladások hatá-
sára – a fellépõk gázsija egyre
emelkedik. A legdrágább fellépõk
között a U2-t (4 millió euró), Tom
Jonest (3,5 millió euró), Rolling
Stones-t (kétmillió euró), illetve a
Rammsteint (egymillió euró) tart-
ják számon. A romániai együtte-
sek közül a Phoenix kerül a leg-
többe, ám európai és amerikai
„társaihoz” képest lényegesen ke-
vesebbet, csupán 15 ezer eurót kér
egy koncertért.

A D&D East-Entertainment
közleménye szerint az AC/DC
Romániába való csábítása nagyjá-
ból kétmillió euróba került. A
tiszteletdíjakhoz hozzáadódnak a
sztárok különbnél-különb igé-
nyei, melyek több ezer euróra is
rúghatnak. 

Koffer helyett koncert
Gazdasági válságban még „vadabbul” tombol a szórakoztatóipar

Minden idõk legtöbb bevételt hozó koncertje a Rolling Stones
2005 és 2007 között lebonyolított A Bigger Bang elnevezésû körút-
ja, 147 fellépésen szerzett 550 millió dolláros bevételével. A má-
sodik helyen az AC/DC áll: 2008 és 2010 között tartó Black Ice
elnevezésû turnéjuk 168 koncertjét közel ötmillió fanatikus néz-
te végig, ezzel a koncertsorozat mintegy bruttó 440 millió dollá-
ros bevételt abszolvált. A 2009-ben kezdõdött U2-turnétól
650–700 millió dollárt várnak. 

Dollárszázmilliók a világshowbizben

A romániai koncertpiac értékét idén 12

millió euróra becsülik, ehhez hozzáadódik

a közel ötmillió eurós fesztiválbiznisz és a

lemezpiac bevétele, melyek együttesen tete-

mesre duzzasztják a showbiznisz-kasszát.

Úgy tûnik, az ágazatot a gazdasági válság

nemhogy visszavetette, de maximumra csa-

varta a színpadvilág reflektorait.

Külföldi lapszemle

Német búcsú Közép-Európától?

Németország, Svájc és Ausztria meghatá-
rozó nagyvállalatai beruházásaik egyhar-
madát ma Közép-Európa helyett inkább
Oroszországba irányítják. Csehország,
Magyarország, Lengyelország és Szlovákia
lecsúszott a harmadik helyre a németajkú
országok befektetõinek preferencialistáján
– õket még Ukrajna is megelõzi – a régiót
épp az európai uniós csatlakozás hozta
ilyen elõnytelen helyzetbe. Amint a
Horvath&Partner cég elemzése megállapít-
ja: Közép-Európa mintegy telítõdött a szó-
ban forgó beruházásokkal, a német, svájci
és osztrák tõke pedig szeretne frissíteni e
téren, annak dacára, hogy az orosz és uk-
rán viszonyok tartogatnak némi rizikót. 

A tigris harca a sárkánnyal

Kína és India egyre növekvõ potenciálja
nemcsak a gazdaság területén, de a politi-
kában is egy új jkorszak kezdetét hozhatja
el a glóbuszon. Miután Kína immár hiva-
talosan is lekörözte Japánt a második he-
lyért folytatott küzdelemben, szakértõk ar-
ra számítanak, hogy a vörös sárkány a vi-
lágelsõ Amerikát is a vártnál hamarabb
maga mögött hagyja. Bár magabiztosságu-
kat csak fokozza, hogy egyikük sem csak
„egyszerû” nemzetállam – lévén területük
és populációjuk kontinensnyi – , a köztük
fennálló kompromisszum-hiány mindkettõ
erején csorbát ejthet. 

Aranybányán ül Afganisztán

Afganisztán területén becslések szerint
1000 milliárd dollár értékû ásványianyag-
készletet tártak fel, a háborús évek után
azonban az országnak nincs kiépült inf-
rastruktúrája, külföldi befektetõk pedig
nem szívesen vállalkoznak a háborús csa-
tározásoktól még a napjainkban is feldúlt
országrészekben. A kabuli Bányászati Mi-
nisztérium szerint legalább 1,8 milliárd
barrel olaj húzódik meg az altalajban,
ezenkívül vasból és rézbõl is annyi van,
hogy a mostani világvezetõ exportõrévé te-
heti az ázsiai országot. 

Brazília megédesíti az energiapiacot

Miközben a világ továbbra sem függetlene-
dik az olajszükséglettõl és lázasan dolgozik
az elektroautók fejlesztésén, Brazília egye-
di energiahordozójával saját útját járja. A
cukornádból nyert Latin-amerikai
bioethanol ímélõ szakértõk szerint hama-
rosan meghódítja a világpiacokat is. Egy
nagyobbacska ültetvény mindössze egy
szezonbeli termése ötvenezer autó éves
energiaszükségletét képes ellátni, a megol-
dás ezenkívül rendkívül környezetkímélõ,
mely csak növeli vonzerejét a Mexikói-
öbölben történt olajkatasztrófa után. Lula
da Silva brazil elnök szerint országa húsz
év múlva a bioüzemanyagok Szaúd-Arábi-
ájává küzdi fel magát.

Audi „made in Hungary”

Miután korábban már végzett motorgyár-
tást és autó-összeszerelést Magyarorszá-
gon, az Audi most komplett autóproduk-
ciót tervez Gyõrben. A hír szerint a gyár-
tási helyszínek közötti versenyben
Magyarország nem kisebb riválist elõzött
meg mint az Amerikai Egyesült Államok
– elsõsorban erõs beszállítói struktúrá-
jának és megfelelõ szakembergárdájának
köszönhetõen.

A showbiznisz felhõtlen szórakozást ígér – nyaralás helyett sokan a reflektorok árnyékában „hûsölnek”



ÜZLETRÉSZREÁLGAZDASÁG www.maszol.ro   2010. augusztus 24., kedd6

Baloga-Tamás Erika

Kezdjük egy kis cégtörté-
nettel: hogyan fejlõdött az
Ati Cream az alapítás óta
eltelt több mint másfél
évtized alatt?
– A cég 1994 júliusában in-
dult és cukrászlaboratórium-
szinten mûködött – kezde-
tekben két nagyon kis teljesít-
ményû freezerrel, kézi töltés-
sel dolgozott az elenyészõ
számú alkalmazott. A fej-
lesztéseknek köszönhetõen
azonban 2007-re meghárom-
szorozódott a gyártás, elérve
az évi 1200 tonnát. Jelenleg
teljesen automatizált beren-
dezésekkel történik a pálci-
kás és a cornetto vonalgyár-
tása, a tégelyes fagylaltot pe-
dig félig automatizált rend-
szereken töltik, a termelés pe-
dig ennek megfelelõen évrõl
évre nõ. A gyártás a Székely-
udvarhely melletti kükül-
lõkeményfalvi üzemünkben
zajlik, ahol fokozatosan bõví-
tettük az épületeket is a ter-
melési igénynek megfelelõ-
en. A kezdeti pár emberhez
képest, most hatvan-hetven
alkalmazottat foglalkoztat
nyaranta a cég, télen ennél
valamivel kevesebbet.

Hogyan és merre terjesz-
kedett a cég az országban?
Mi volt ennek a legnagyobb
kerékkötõje, illetve mi vitte
legjobban elõre az üzlet-
ágat?
– A terjeszkedésben nagy se-
gítségünkre volt a Romániá-
ban elsõként  megjelenõ
Metro üzletlánc – az õ segít-
ségükkel váltunk ugyanis or-

szágos szintû gyártókká. Ezt
követõen az országban ké-
sõbb megtelepedõ nagy üz-
letláncokban is megjelentek
termékeink, rajtuk kívül pe-
dig nagybani forgalmazók-
kal próbáltuk növelni az el-
adást. A nehézséget az okoz-
ta, hogy a fagylaltgyártás és
fõleg a terjesztés nagyon
költséges dolog, mivel a ter-
méket nem lehet csak egy-
szerûen a polcon tárolni.
Nagy mennyiségû hûtõládát
kellett vásárolnunk, – amit
ingyen bocsátottunk a bolto-
sok rendelkezésére – amely-
nek beszerzése kezdetben
bonyolult volt. Nem tudtunk
megfelelõ mennyiségû ládát
piacra tenni. Mostanra az or-
szágban mindenhol jelen va-
gyunk, elkezdve a kis ABC-
ktõl a nagy üzletláncokig.
Van saját forgalmazásunk is,
így száz-százötven kilométe-
res körzetben saját autóink
járják a helységeket, falva-
kat, városokat, a távolabbi
zónákba pedig nagyobb for-
galmazókon keresztül jutnak
el termékeink. 

A fagylaltgyártáshoz
szükséges alapanyagokat,
mint például a tejpor, hon-
nan szerzi be a cég?  
– Az alapanyagok egy kisebb
részét a régióból, Marosvá-
sárhelyrõl, Szászrégenbõl és
Csíkszeredából szerezzük be.
A szükséges hozzávalók zö-
me azonban külföldrõl szár-
mazik, melyet a Brassóban és
Szebenben mûködõ import-
cégektõl vásárolunk meg. 

Nem gondolkodtak azon,

hogy az egyes alapanyago-
kat helyi termelõktõl sze-
rezzék be? Esetleg a Szé-
kelyudvarhelytõl nem mesz-
sze esõ gyergyóremetei
gyártól vásárolják meg ?
– Egy idõben valóban onnan
vásároltuk a tejport, ám idõ-
közben a gyár megváltoztatta
gyártási politikáját, és mos-
tanra már nagyrészt gyerek-
tápszert készít, így ez a forrás
megszûnt. 

A termékpaletta mennyi-
re bõvült a kezdetektõl, az
évek során változott-e a fo-
gyasztók ízpreferenciája? 
– Termékpalettánk nagyot
változott az évek során, hisz
amikor még csak cukrászla-
bor-szinten mûködött a vál-
lalkozás, csak háromféle ki-
szerelésû termékünk volt:
egy kis poharas, egy családi
kiszerelésû, illetve egy fagyi-
torta, összesen tíz-tizenötfé-
le aromával. Jelenleg mint-
egy hetven-nyolcvan fajtát
gyártunk, ha aromákra le-
bontjuk, akkor körülbelül
száz termékrõl  beszélhe-
tünk. 

Mit lehet tudni a fagy-
laltvásárlási szokásokról,
vannak-e például évszakon-
kénti változások?
– Ami az ízeket illeti, nincs
nagy változás, ma is a csoko-
ládé és a vanília a legkelen-
dõbb. Mivel nálunk még
nem beszélhetünk fagylaltfo-
gyasztási kultúráról, sajnos
csak a nyári hónapokban
van úgynevezett szezonidõ.
A fagyit a meleghez, a nyár-
hoz társítják az emberek, így

például a téli hónapokban fe-
leannyi fogy, mint nyáron.

A marketing, reklámte-
vékenység mennyire fontos
része a sikeres üzletnek? El-
térõ reklámokkal hirdet-
nek-e az ország különbözõ
részein?
– A legjobb reklám a minõ-
ség. Ettõl függetlenül – vagy
ezzel együtt – természetesen
tisztában vagyunk a reklám
fontosságával, a terméket
igenis „promoválni” kell. Az
Ati Cream indulásakor ren-
geteget fektettünk a marke-
tingbe, óriási horderejû rek-
lámkampányaink voltak,
melyek a jelek szerint tartós-
nak bizonyultak. Mivel már
közel húsz éve vagyunk pia-
con, reklámtevékenységünk
mostanra nem mondható je-
lentõsnek, például már nem
reklámozunk a médiában,
csupán a nagy üzletláncok
szórólapjai, illetve az autóin-
kon, hûtõládáinkon levõ fel-
iratok hirdetik az Ati
Creamet. 

Saját eladásaik alapján,

hogyan látják: Székelyföl-
dön a vásárlók figyelnek-e
arra, hogy a régióban ké-
szült termékek kerüljenek a
bevásárlókosarakba?
– Vegyes tapasztalataink
vannak errõl. Hogy melyik
termék a kelendõbb éppen,
az a kereskedõkön is múlik,
hisz õk azok, akik kapcsolat-
ba kerülnek a vásárlóval, így
a legtöbb esetben az õ aján-
lásuktól függ, hogy melyik
terméket részesíti elõnyben
a vevõ. Azt azonban kényte-
len vagyok megjegyezni,
hogy sajnos nincs összefo-
gás a régióban, ami a helyi
termékek elõnyben részesí-
tését illeti.

Nyár elején a szezonális
piacok a kánikulától remél-
tek fellendülést. Hogyan
alakult ez a fagylalteladás-
ban?
– Ez a nyár nagyon gyenge
volt, a túlnyomórészt rossz
idõ bizony a fagylaltpiacon is
meglátszik. Megfigyeléseink
szerint a legoptimálisabb idõ-
járás az eladáshoz a tartós,
25-28 fokos meleg. Érdekes,

hogy a kánikulai napokon
sem vásároltak idén sokat – a
sok esõ a pálcikás fagylalt
iránti keresleten látszik a leg-
jobban, ezeket a termékeket
ugyanis leginkább az úton fo-
gyasztják az emberek. 

Mennyire örökzöld üzlet
a fagylaltgyártás? Elmond-
ható-e az, hogy a fagylalt
idõközben alapélelmiszerré
nõtte ki magát?
– Van jövõ benne. Nem árta-
na azonban az emberek ne-
velése ilyen szempontból is –
és ezalatt nem azt értem,
hogy a vásárlóval van a
gond. Inkább a kis üzletek el-
adóival, mert szeptember be-
köszöntével a kis boltokban
egyszerûen leállítják a fagy-
lalt árusítását, mondván: jön
a tél, nem kell fagyi. A baj az,
hogy ahol elteszik a hûtõlá-
dákat, ott a vásárlóknak
eszükbe sem jut, hogy fagyi
is van a világon, mivel nem
látják. Ahol viszont marad a
téli eladás, ott azt látjuk,
hogy ha gyengébb is, de igen-
is van kereslet a fagyi iránt a
hideg hónapokban is.

Nem olvad a (jég)krémes üzlet

Bár a fagyieladásra legoptimálisabb a tartós meleg, a hûtõládák télen sem tétlenkedhetnek 

A túlnyomórészt rossz idõjárást a fagylalteladás is megszen-
vedte idén nyáron, az ágazat ennek ellenére ígéretes – errõl
beszélt az ÜzletRésznek Erõss Gábor, az Ati Cream ügyve-
zetõ igazgatója. Bár a székelyudvarhelyi vállalkozás a nagy
üzletláncok révén tett szert országos jelenlétre, a cég tudatá-
ban van annak, hogy a hazai fogyasztói kultúra alakításában
oroszlánszerep jut a kiskereskedõknek is.  

Modern aranybányák: a feketeleves diadala
ÜzletRész

Kávéháború robbant ki a
vén kontinens és Amerika
között, miután az európai
Nestlé hadat üzent tengeren-
túli riválisának, a Sara
Leenek (és egyéb nagyobb pi-
aci szereplõknek), azzal gya-
núsítva õket, hogy lemásol-
ták a házi espressokészítésre
kifejlesztett sikeres kávéfilter-
modelljét.

„Éveken keresztül millió-
kat költöttünk kutatásra és
újításra, tehát meg kell véde-
nünk magunkat, ha valakik
termékünk egyszerû másola-
tával hozakodnak elõ” – in-
dokolta Richard Girardot, a
Nestlé Espresso ügyvezetõ
igazgatója a The New York Ti-
mes hasábjain a cég azon
döntését, hogy jövõ hónap-
ban bíróságon próbálnak or-
voslatot találni szerzõi jogaik
megsértésére. 

Milliárdos fõzet

A tét óriási, mivel a kávé-
kapszulák, illetve -filterek
piaca az egyik leggyorsab-
ban fejlõdõ szegmense a ká-
véüzletnek: az Euromonitor
International szerint csupán
a 17 milliárd dollárra be-
csült európai kávéeladások-
nak 20–40 százalékát ez te-
szi ki. Hogy a filter valósá-
gos aranybánya, mi sem iga-
zolja jobban, annál hogy a
fekete bogyó grammjáért
ilyen formában akár ötszö-
rös árat is el lehet kérni,
mint egyébként – magyaráz-
za Girardot.

Luxussá emelt kávé

A házi vagy irodai, minõ-
ségi kávékészítés olyan nép-
szerûségre tett szert, hogy
néhol valóságos státusszim-
bólumnak szamít egy-egy

gép beszerzése – ebbõl olyan
vállalkozások is kifejlõdtek,
melyek luxusbizniszt csinál-

tak a frissítõ fõzettel való üz-
letbõl. „Meg akartam terem-
teni a kávéipar Chaneljét –

egy olyan rétegnek, melynél
az életszínvonal standard ré-
sze, hogy például portást tar-

tanak” – védekezik a plági-
umvádakkal szemben az
Ethical Coffee Company
(ECC) alapítója, aki egykor
maga is a Nespresso üzlet-
ben tevékenykedett. Elmon-
dása szerint a Nestlé
„vadászterülete” védelmé-
ben attól sem riadt vissza,
hogy többezres példány-
számban vásárolja fel a piac-
ról riválisa termékét, sõt,
még a francia rendõrséget is
ráküldte az ECC gyárra.

Egészen más üzletpoliti-
kára épít a Sara Lee vállal-
kozás, melynek több mint
ötvenszázalékos üzleti be-
vétele „cseppen” a kávéból.
Bár az alacsony árkategóri-
ás Senseo kávéfõzõgé-
pekkel a kiskeresetû fo-
gyasztókat célozta meg, a
júniusban zárult pénzügyi
évben „fõzött” 555 millió
dolláros bevétele nem bizo-
nyult feketelevesnek. 

Csupán Európában többmilliárd dolláros bevételt „kavargatnak” a kávépiaci szereplõk
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Darvas Beáta, Totka László

Megharcolnak idén min-
den szál szénáért az alcsíki
gazdák azt követõen, hogy
az árvíz és a súlyos esõzések
sokáig ellehetetlenítették a le-
kaszált fû behordását. Az
idén látványosan mozgalma-
sabb a munkavégzés a falvak-
tól távolabb esõ területeken,
mivel az emberek ismét gon-
dozásba vették a korábban el-
hanyagolt erdõalji és kinti he-
lyeket.  

Göröngyös utakon

Eddig is voltak gazdák,
akik nemcsak a támogatások
miatt részesítették elõnyben
az erdei szénát, hanem a jó
minõség is motiválta õket. A
sokszor 8–10 kilométerre fek-
võ kaszálókkal szemben a fa-
luhoz közelebb esõ helyek-
nek azonban nem elhanya-
golható elõnyei vannak: job-
ban megközelíthetõbbek és
kétszer is adnak termést, az
idõben begyûjtött széna után
a sarjút is levehetik róla az
élelmes gazdák. Márpedig
akinek nem üres az istállója –
ráadásul több tehenet is el
kell látnia –, annak idén min-
den területet meg kellett dol-
goznia, hogy legyen elegen-
dõ takarmány télire.

„A belsõ kaszálókon, egy
hektárnyi területrõl harminc
mázsa szénát lehet begyûjte-
ni, melyhez hozzátevõdik
még a sarjú. Ehhez képest fe-
le annyit teremnek a külsõ

helyek, 1200-1500 kiló szénát
számolunk egy hektárra” –
tudtuk meg egy csatószegi
kisgazdálkodótól, aki el-
mondta, nemcsak a távolság
miatt hanyagolják el a gaz-
dák a „külsõ helyeket”, de a
mezei utak rossz állapota is
nyomós érv.

Zöld behordás

Amint a jó idõ kitartóbb
lett és a mezei utak kezdtek
felszabadulni a sár alól, a ka-
szálógéppel felszerelt szeke-
rek karavánja megindult az
erdõk felé. „Mivel a nyár ele-
jén bizonytalan volt az idõjá-
rás, délelõtt hõgutát lehetett
kapni, ám délután már sza-
kadt az esõ, kénytelen voltam
zölden hazahordani a füvet,
lucernát. Amíg nem fogtunk
neki úgy istenigazából a szé-
nacsinálásnak, aggódtam,
hogy mi lesz télen az állatok-
kal, mert a lovaimnak, a há-
rom tehénnek és a kecskék-
nek sok takarmány kell” –
nyilatkozta lapunknak egy
csatószegi gazda, akitõl meg-
tudtuk, az erdei helyekrõl si-
került hatvan mázsa szénát
behordania, de a szalmát sem
fogja elégetni. Amit nyersen
hordtak be a gazdák, azt
többnyire lesózva tárolják.

Megfeszített munka

Az haladt idén is jobban,
aki saját felszereléssel rendel-
kezik, de a kisközösségekben
megmaradt szolidaritás is so-

kakat kihúzott a csávából.
Még így sem volt könnyû
azoknak a helyeknek a leka-
szálása, amelyeket tavaly
megmûveletlenül hagytak
vagy amelyeket – engedéllyel
vagy anélkül – a juh és kecs-
kenyájak megjártak. A fá-
radtság azonban megérte,
mert két hét kitartó takarás
után a határban virítóan vilá-
gos foltok jelezték: lesz télen
harapnivalójuk az állatok-
nak. Ennek ellenére a háztar-
tások megérzik a belsõ terü-
letek kárbamenetelét, hiszen
az esõzések után az árvízsúj-
totta területekrõl csak el kell
takarítani a füvet, hogy az jö-
võre elõ legyen készítve. Csu-
pán Csíkszentsimonban több
mint 400 hektár kaszáló volt
víz alatt – az okozott kárt
Csató Gábor alpolgármester
750 ezer lejre becsüli.

Felmegy a széna ára

„Egyértelmû, hogy sokkal
kisebb lesz a szénatermés
mint tavaly, a saját farmo-
mon tapasztalom, mit jelent
ebben az idõben gazdálkod-
ni” nyilatkozta az Üzlet-
Résznek Tánczos Barna. A
mezõgazdasági államtitkár
szerint nagyon sok helyen
nem lehet megközelíteni a
földeket, az ázott talajon ret-
tenetesen nehéz a gépi mun-
ka, esetleg kézzel vagy kis ka-
szálógéppel lehet begyûjteni
a szénát. „Valószínû, hogy
õsszel és télen jó ára lesz a
szénának Székelyföldön,

mert nagyon sok helyen a ka-
szálókon gyújtották meg az
elrohadt boglyákat” – vetíti
elõre Tánczos. 

Az államtitkár ugyanakkor
megnyugtatással is szolgált,
miszerint a kedvezõtlen idõ-
járástól függetlenül a termés
képes lesz majd kielégíteni a
szükségleteket. „Székelyföl-
dön túltermelés van széná-
ból, ugyanis a gazdák, hogy
megkapják a támogatást, ak-

kor is megmûvelik a kaszáló-
kat, hogyha nincsenek állata-
ik, így csûrökben raktározzák
évekig. Az idei télen ezekre a
tartalékokra is számítani le-
het” – magyarázta Tánczos
Barna.

Az agrárminisztériumnál
létezik egy országos felmérés
az árvízkárokról – mely ma-
gába foglalja a mezõgazdasá-
gi területeket is –, ennek
alapján fog a tárca pénzt igé-

nyelni az Európai Szolidari-
tási Alapból. Az uniós támo-
gatás nagy részét a tervek
szerint az infrastruktúra hely-
reállítására fordítanák. „A
gond az, hogy a kaszálók
nagy részére semmilyen me-
zõgazdasági biztosítás nincs
kötve, így a kár megtérítésére
sokkal kisebb esély van, mint
ott, ahol ilyen esetekre be volt
biztosítva a termés” – figyel-
meztet az államtitkár. 

Szalmalángéletû szénázóidõ
Felértékelõdik minden szál széna, mivel az idõjárás sokáig nem kedvezett a takaróknak 
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Alig „fészkelõdik” a pityóka
Kovács Zsolt

Bár Háromszéken már el-
kezdték a korántermõ
krumplifajták begyûjtését, a
szakemberek még óvatos-
nak mutatkoznak az idei ho-
zam felbecsülésében, a vár-
ható értékesítési árakról pe-
dig azért nem nyilatkoznak
szívesen, nehogy ez befolyá-
solja a piacot. Azt azonban
már biztosan lehet tudni,
hogy az elmúlt idõszak ára-
dásai jelentõs kiterjedésû
krumpliföldet károsítottak,
a sok víz miatt a termés he-
lyenként elrohadt a földben. 

A Kovászna megyei me-
zõgazdasági Igazgatóság
adatai szerint a megye terü-
letén több mint négyezer
hektár mezõgazdasági terü-
let került víz alá, a kár érté-
ke eléri a tizenegymillió lejt.
Ezen belül a krumplifölde-
ket károsította leginkább az
áradás, összesen 75 hektá-
ron tette tönkre teljesen, to-
vábbi 466 hektáron pedig
részben a termést – a kárt
nyolcmillió lejre becsülik.
Könczei Csaba, a Három-
széki Mezõgazdasági Igaz-
gatóság megbízott vezetõje
elmondta: jelentõs kiesésre
számítanak a krumpliter-
mésben, hiszen az árvizek
mellett idén a burgonyavész

is megtámadta az ültetvé-
nyeket. Az agrárszakértõ ta-
pasztalatai szerint – mivel
Háromszéken inkább csak a
nagytermelõknek volt rá
pénzük, hogy a ragya ellen
megvédjék termésüket – sok
kisgazda pityókája „betege-

dett meg”. Becslések szerint
Háromszéken négy éve még
közel húszezer hektáron ter-
mesztettek krumplit, ez a
terület azonban mára tizen-
ötezer hektárnyira zsugoro-
dott. Mivel a termelõk egyre
nagyobb értékesítési gon-

dokkal küszködnek, a „szé-
kely valutával”  beültetett te-
rületek évrõl évre csökken-
nek – figyelmeztetnek a
szakemberek, rámutatva, a
gazdák emiatt egyre inkább
a gabonatermesztés felé for-
dulnak. 

Csírájában sült oda 
az oroszországi kenyér
ÜzletRész

Oroszország legalább öt-
millió tonna gabona import-
ját fontolgatja – jelentette be
a napokban a Vedomoszty cí-
mû üzleti lap két nagy expor-
tõrre hivatkozva – annak elle-
nére, hogy a mezõgazdasági
minisztériumban cáfolták a
hírt. Korábbi becslések sze-
rint az országban a 2010–11-
es mezõgazdasági évben bel-
sõ felhasználásra 77–78 mil-
lió tonna gabona szükséges,
ám az idei szükséglet felül-
múlhatja ezt az arányt, mivel
az aszályos forróság miatt
egyéb takarmánynövények-
bõl is kevesebb termett, ezért
megnövekedik a gabona
iránti kereslet. 

Az élelmiszerárakon máris
erõsen érezteti hatását a szá-
razság miatti gyenge termés.
Az ügyészség hozzálátott,
hogy az egész országban
megszervezze az alapvetõ
élelmiszerek árának folyama-
tos megfigyelését és ezzel ele-
jét vegye az áralkuknak. (Elõ-
zõleg Dmitrij Medvegyev ál-
lamfõ utasította a kormányt,
az ügyészséget és a verseny-
hivatalt az árak nyomon kö-
vetésére.) Mint ismeretes,
Moszkva exporttilalmat ren-
delt el a gabonára – amely-

nek hatására a világpiacon
„fellángolt” a búza ára, Chi-
cagóban például a félelmek
miatt az árfolyam 80 százalé-
kot emelkedve, 23 havi csú-
csot ért el. A drágulási ten-
denciának az is kedvez, hogy
a forróság nem kíméli Ukraj-
nát és Kazahsztánt sem.  

Az orosz tilalomból
elõnyt kovácsolhatnak az
amerikai gazdák, akiknek
termése igen jól alakult az
idén. Az Egyesült Államok
most jóval nagyobb búza-
készletekkel rendelkezik,
mint a legutóbbi 2008-as ár-
folyamcsúcs idején. Ennek
ellenére nem lesz könnyû
betömni a exporttilalom ál-
tal keletkezett ûrt, mivel a
tiltás által szûkös helyzetbe
sodort országok közül né-
hány esetében kereskedelmi
korlátok vannak érvényben. 

Oroszország helyzetét sú-
lyosbítják az országszerte
tomboló erdõtüzek okozta
károk. A meteorológusok
szerint a hõség nem csillapo-
dik, esõ pedig nem várható –
enélkül az õszi búzát sem
tudják elvetni. Az idei gabo-
natermés negyven százalék-
kal csökkent, ami miatt az
orosz nemzeti össztermék
várhatóan egy százalékkal
lesz kisebb. Az értékesítési gondok miatt a búza javára szorulhat vissza a székelyfödi krumplitermelés

A szeszélyes idõjárás miatt  idén nyáron gyors és megfeszített munka várt a székelyföldi szénázókra
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Mintegy 650 ezer románi-
ai polgár nyarát keserítette
meg a kormány az adótör-
vénykönyv augusztustól ér-
vénybe lépõ módosításaival,
annál is inkább, mert alkal-
mazási módját – a befizetési
határidõk közeledése ellené-
re – még mindig homály fedi
és ellentmondások bonyolít-
ják. A változtatások a szerzõi
jogi jövedelemben részesülõ,
illetve egyéni vállalkozói en-
gedéllyel (PFA) rendelkezõ
személyeket érintik, akiket
eddig csupán az egészségbiz-
tosítás kifizetésére kötelez-
ték: nekik már ebben a hó-
napban, 25-ig a munkanélkü-
li- és a nyugdíjalaphoz is hoz-
zá kell járulniuk. Azt azon-
ban az érintett hivatalok sem
tudják pontosan, hogyan kell
kiszámítani és milyen idõ-
közönként kell kifizetni a já-
rulékokat, mivel ezt az elõ-
írások gyakorlatba ültetésére
szolgáló szabályozások sem
tisztázzák kellõképpen.

Visszás újdonságok

Az adótörvénykönyv
egyik újdonsága, hogy tár-
sadalombiztosítás-kötelessé
(tébé) teszi azokat a szerzõi
jogi (a PFA-sok esetében
szakmai jellegûnek neve-
zett) jövedelmeket is, ame-
lyek haszonélvezõinek
munkaszerzõdésbõl szár-
mazó bére is van. A kötele-
zettség gyakorlatilag min-
den olyan szerzõi jogi és
szakmai jellegû jövedelem-
re kiterjed, amely nem alka-
lomszerû: egy könyvért ka-
pott honorárium után pél-
dául nem kell járulékot fi-
zetni, az újságokban rend-
szeresen közölt írások cikk-
díja után azonban igen. 

Az adószabály másik új-
donsága, hogy szerzõi jogi
jövedelmek esetén 40 száza-
lékról 20 százalékra csökken-
ti a költségtérítés arányát. 

Az érintetteknek a követ-
kezõ járulékokat kell kifizet-
niük a szerzõi jogból szárma-
zó jövedelmük után: 10,5
százalékos társadalombizto-
sítást, 5,5 százalékos egész-
ségbiztosítást és 0,5 százalé-

kos munkanélküliségi hozzá-
járulást. A tébét a nettó ösz-
szegre számítják ki, ami ez
esetben a bruttó szerzõi jog-
ból származó jövedelem 80
százaléka.

Van egy kedvezmény is:
ha az év minden hónapjá-
ban szerzett szakmai jellegû
jövedelem adó nélküli érté-
ke egyes hónapokban meg-
haladja az országos bruttó
jövedelem ötszörösét (ez
2010-ben 1836 x 5 = 9180
lej), akkor a hozzájáruláso-
kat ezekben a hónapokban
csak ez utóbbi összeg alap-
ján kell kiszámítani. Ha az
adóköteles személy az év-
nek csak egyes hónapjaiban
részesült személyi jellegû
(szerzõi jogi és szakmai) jö-
vedelemben és az év folya-
mán szerzett nettó jövede-
lem összege nagyobb az or-
szágos bruttó jövedelem öt-
szörösénél, akkor az év vé-
gén megállapítandó évi hoz-
zájárulásokat ugyancsak az
ötszörös bruttó jövedelem
alapján kell kiszámolni.

Hivatali ostrom

Az adótörvénykönyvet
módosító sürgõsségi kor-
mányrendelet egyértelmû-
en leszögezi: a hozzájárulá-
sok kiszámítása, nyilvántar-
tása és kifizetése a személyi
jellegû jövedelmet kifizetõ
cég feladata, nem pedig az
adófizetõ polgáré. Ennek
ellenére, az elõírások gya-
korlatba ültetésére szolgáló
szabályozások szerint az
érintetteknek maguknak
kell felkeresniük az illetékes
hivatalokat: nyugdíjpénz-
tárt, egészségbiztosítót és
munkaügyi hivatalt. Ez el-
sõsorban a szerzõi jogból
származó jövedelmûekre
érvényes. „A törvény alkal-
mazási szabályozásai nem
módosíthatnak magán a
törvényen. Ez nonszensz” –
jegyezte meg az ellentmon-
dásról a Mediafax hírügy-
nökségnek Gabriel Biriº
adótanácsadó. – Ez azt je-
lenti, hogy havonta leg-
alább 50 ezer embernek kell
felkeresnie a hivatalokat, és
kitöltenie, leadnia háromfé-
le típusnyomtatványt. El-

képzelhetõ, mekkora bürok-
ratikus káosszal jár ez az in-
tézkedés”. 

Pontosít Bukarest?

A káosztól félnek az érin-
tett hivatalok vezetõi is. „Épp
most bocsátottunk el alkal-
mazottakat. További sze-
mélyzetre lenne szükségünk,
akik a beérkezõ típusnyom-
tatványokat összesítik, ellen-
õrzik. Most még olyan alkal-
mazottunk sincs, aki taná-
csokat tudna adni a betérõk-
nek az új rendelkezésekrõl” –
panaszkodott lapunknak Ke-
lemen Tibor, a Kovászna me-
gyei munkaügyi hivatal
(ANOFM) vezetõje. Az igaz-
gató elismerte: még maguk
sem tudják pontosan, ho-
gyan kell kitölteni az intéz-
mény honlapján egyébként
már elérhetõ típusnyomtat-
ványt. Az intézményvezetõ
abban sem volt biztos, hogy
az érintetteknek valóban ha-
vonta kell-e majd újra és újra
betérniük a hivatalba. „Tu-
domásom szerint, ha a szer-
zõi jogból származó jövede-
lem havi állandó összeg, ak-
kor nem kell havonta kitölte-
ni a nyomtatványt, ám még
pontosításokat várunk Buka-
restbõl” – mondta az Üzlet-
Résznek Kelemen. 

Tájékoztatása szerint az
intézménynél már megjelen-
tek azok az ügyfelek, akiket
az új rendelkezések érinte-
nek, hogy kitöltsék a forma-
nyomtatványt. „Volt olyan
ügyfél, aki a repülõjegyét lo-
bogtatva állított be hozzánk.
Arra hivatkozva, hogy nem
lesz idehaza az augusztus 25-

i határidõ lejártakor, arra
kért, tölthesse ki korábban a
nyomtatványt. Természete-
sen eleget tettünk a kérésének
annak dacára, hogy tudtuk:
esetleg téves adatok jelennek
meg benne, mert még szá-
munkra sem világos, mit kell
bevezetni” – mondta az igaz-
gató. Kelemen Tibor azt ta-
nácsolta az érintetteknek: ha
tévesen kitöltve is, de adják le
augusztus 25-ig a jövedel-
mükrõl szóló nyilatkozato-
kat. „Utólag ezt a nyilatkoza-
tot ki lehet javítani, ha azon-
ban a kitöltést elmulasztják,
akár ötvenezer lejig terjedõ
büntetést is kiszabhatnak” –
magyarázta.

Fejetlenség 
a biztosítónál

A legnagyobb a fejetlen-
ség az Országos Egészség-
biztosító Pénztárnál
(CNAS), amelynek még a
vezetõi is ellentmondanak
egymásnak abban, miként
kell eljárniuk leendõ ügyfe-
leiknek. A HotNews inter-
netes újság a múlt hét köze-
pén afelõl érdeklõdött az in-
tézménynél, kik kötelesek
egészségbiztosítást fizetni az
új rendelkezések értelmé-
ben. A hírportál újságírói
azt a választ kapták Dorin
Ionescutól, a CNAS ügyve-
zetõ igazgatójától, hogy a
munkaszerzõdéssel és mun-
kakönyvvel rendelkezõ al-
kalmazottaknak nem kell fi-
zetniük biztosítást a szerzõi
jogból szerzett jövedelmük
után. „Ezekre a személyekre
a 2006/95-ös törvény elõírá-
sai érvényesek. Eszerint a

munkakönyvvel rendelkezõ
alkalmazottaknak csak a
10,5 százalékos nyugdíj- és a
0,5 százalékos munkanélkü-
li-hozzájárulást kell fizetni-
ük, ha szerzõi jogból szár-
mazó jövedelmük is van” –
hangzott a hivatalos válasz.

Rá két napra a CNAS
igazgatója, Lucian Duþã
megcáfolta az ügyvezetõ
igazgató által mondottakat.
A Mediafax hírügynökségnek
már arról beszélt, hogy a
munkakönyves alkalmazot-
tak – ha szerzõi jogból szár-
mazó jövedelmük is van – a
fizetésük és a honoráriumuk
után is kötelesek biztosítást
fizetni. Tájékoztatása szerint
csak azok a személyek men-
tesülnek a fizetési kötelezett-
ség alól, akik csak alkalom-
szerûen részesülnek szerzõi
jogból származó jövedelem-
ben. 

Alkotók kalodában

A MediaSind újságíró-
szakszervezet korábban bíró-
sággal fenyegetõzött, a múlt
héten pedig a kormány fõtit-
kárságához fordult panasszal
az adótörvénykönyv módo-
sítása miatt. Szerintük a Boc-
kabinet „lábbal tiporta a tár-
sadalmi párbeszéd szabálya-

it” és súlyosan sérti a szólás-
szabadságot. „A változások,
amelyek a szerzõi jogdíjakra
is kötelezõvé teszik a társada-
lombiztosítási hozzájárulás
fizetését, az alkotói munka
kétszeres megadóztatásához
vezetnek” – közölte a
MediaSind. A szakszervezet
szerint a sajtó képviselõinek
javaslatait annak ellenére
sem vették figyelembe, hogy
a munkaügyi miniszterrel
megállapodtak, hogy csak
azok számára teszik kötele-
zõvé a hozzájárulás fizetését,
akik nem rendelkeznek mun-
kakönyvvel, illetve az intéz-
kedés csak 2011.  január else-
jétõl lép életbe.

A MediaSind szerint a fe-
lek július 30-i találkozóján a
kormányzat elutasította a
sajtószakszervezet képviselõ-
inek érvelését, annak ellené-
re, hogy rámutattak a rendel-
kezések alkalmazásának ka-
tasztrofális következményei-
re. Felhívták a figyelmet arra
is, hogy a módosítás hatály-
balépése esetén felborul a
szolidáris befizetési elv is –
azaz munkaadó és alkalma-
zott egyaránt hozzájárul a
társadalombiztosítási alap-
hoz – és csak a szerzõdéses
alkalmazottat kényszerítik a
hozzájárulás fizetésére.  

Ha a jövedelem havi bruttó értéke
3000 lej, ebbõl a havi kifizetéskor le-
vonnak tíz százalékot, tehát 300 lejt
adóelõleg címén. A törvény húszszá-
zalékos költségmegtérítést enged, ami
a 3000 jeles bevétel esetében 600 lej.
Így tehát 3000–600=2 400 lej alapján
kell kiszámítani a 10,5 százalékos tár-
sadalombiztosítási, 5,5 százalékos

egészségügyi és 0,5 százalékos mun-
kanélküli alapra való hozzájárulást,
összesen 16,5% x 2400=396 lejt. Ezek
alapján a havi elszámoláskor az érin-
tett személynek 3000–300–396 = 2304
leje marad. Ha feltesszük, hogy az év
minden hónapjában ugyancsak 3000
lej volt a bruttó jövedelem, a megma-
radó végösszeg 12 x 2304 = 27 648 lej.

Tekintettel arra, hogy évközben 10
százalékos adóelõleget vontak le, de a
jelenlegi egységes jövedelemadó 16
százalék, a 6 százalék különbözetet le
kell vonni az évi nettó keresetbõl, te-
hát 27 648 x 6% = 1 659 lejt. Így az évi
36 000 lej bruttó jövedelembõl tényle-
gesen 25 989 leje marad az érintett
személynek.

Fejszámolás: mennyi marad kézben?

Lapunk tegnap a Maros megyei munkaügyi hivatalban,
a nyugdíjpénztárnál és az egészségbiztosítónál is meg-
próbált utánajárni, milyen kötelezettségek várnak a szer-
zõi jogokból származó jövedelmû személyekre. A mun-
kaügynél típusnyomtatvány várta az ügyfeleket. Ebben
fel kellett tüntetni a júliusban szerzõi jogból kapott össze-
get, melynek 0,5 százalékát helyben ki lehetett fizetni a
pénztárnál. A nyugdíjpénztárnál már gondok voltak: a
hivatalnok elõbb az adóhivatalhoz küldött igazolásért ar-
ról, hogy leendõ ügyfelük nyilvántartásban lévõ, adózó
személy. Az igazoláshoz okmánybélyegre is szükség volt,
amit a város másik felében lehetett csak beszerezni. Az
adóhivatalnál ráadásul azt is közölték, hogy a dokumen-
tumot csak három nap múlva – az augusztus 25-i határ-
idõ lejárta után – állítják csak ki. A nyugdíjpénztárnál
végül elnézõek voltak: elfogadták munkatársunk múlt
havi jövedelemérõl szóló nyilatkozatát, azzal a feltétellel,
ha az igazolást utólag beviszi a hivatalba. Az egészség-
biztosító pénztárhoz már nem sikerült eljutnunk, az in-
tézmény délután háromkor bezárt.

Több nap utánajárás

Káoszhoz vezetõ adószabályok
Bár a befizetési határidõ már holnap
lejár, az érintett hivatalok vezetõi múlt
héten még nem tudták, milyen formá-
ban kell behajtani a szerzõi jogi jöve-
delemben részesülõ, illetve az egyéni
vállalkozói engedéllyel (PFA) rendel-
kezõ személyektõl a módosított adó-
törvénykönyv által elõírt társadalom-
biztosítási hozzájárulásokat. 

Egy ország réme: a hivatalok megrohamozását idéznék elõ a törvényszöveg visszásságai. Ez akár havi ötvenezer kérvényt is jelenthet
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