
Egy áldozata már van az elnöki hivatal és a rendõrség közötti konfliktusnak: Vasile Blaga

belügyminiszter bejelentette lemondását a Cotroceni palota elõtt történt múlt hétvégi ese-

mények miatt. Helyét a tárca élén Traian Igaº demokrata-liberális szenátor vette át, aki az

elmúlt két év immár ötödik belügyminisztere lett. A kormány új tagjának tegnap esti beik-

tatásakor az államfõ jelentést kért a pénteki incidensekrõl. A koalíciós tanács ülésén az

RMDSZ arról próbálta meggyõzni Vasile Blagát, álljon el szándékától. 3. oldal 

„A múlt rendszer kiszolgálói,
a Szekuritáté emberei a dikta-

túra bukása után is megmaradtak
kulcsfontosságú pozíciókban” –
fejtette ki tegnapi bukaresti sajtó-

tájékoztatóján Herta Müller. Az
irodalmi Nobel-díjas, romániai
származású írónõ szerint a volt
besúgóknak nincs keresnivalójuk
a köztisztségekben. 8. oldal 

Mai mellékletünk:

Nem néz vissza haraggal? Vasile Blaga volt belügyminiszter két év leforgása alatt a negyedik politikus volt a tárca élén Fotó: Mediafax

Székely turistacsalogató: 
felbuzognak a népi fürdõk

A népi fürdõk felújításával újabb látvá-
nyosság bõvíti Hargita megye idegenfor-
galmi kínálatcsomagját, amely egyrészt
több turista térségbe való vonzását teszi le-
hetõvé, másrészt jövedelemforrást jelent a
helyi közösségek számára.

új magyar szó
2010. szeptember 28., kedd

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2465 ▲
1 amerikai dollár 3,1588 ▼
100 magyar forint 1,5322 ▲

Törvénysértésre 
bátorít az EP-alelnök?

Az EMI nagyvá-
radi szervezete
tegnap Tõkés
László EP-alel-
nök bátorítására
visszahelyezte
azt az öt magyar
nyelvû utcanév-
táblát, amelyet a
múlt héten távo-
líttatott el az ön-
kormányzat egy
lakossági bejelen-
tés után.

Gazdaság 6

Aktuális 3

Vezércikk 3

Média 9
Székely Discovery-hõs

Szabó Jenõ nemzetközi búvároktató a fõ-
szereplõje a Fedezd fel magadban a hõst
címû új Discovery Channel-mûsor mai,
22 órakor kezdõdõ epizódjának. A há-
romszéki búvár egyike a bemutatásra ke-
rülõ hét romániai hõsnek.

A demokrácia ára
A mai Romániában a polgárok azt látják,
hogy maga az állam feje semmibe veszi
még a legelementárisabb, leghétközna-

pibb szabályokat is. (…) Az ál-
lam feje azt üzeni, immár hat
éve, szinte valamennyi gesz-
tusával, cselekedetével,

hogy õ a törvény felett
áll, hogy rá nem érvényes
mindaz a kötelezettség,

amely megköti egy de-
mokratikus állam pol-
gárának kezét.

Salamon 
Márton László

S. M. Z.

„Az új tanévben megszûnik a
szakalapítási láz, az egyetem

magyar tagozata elérte befogadási
kapacitásának maximumát” – je-
lentette ki tegnap tanévnyitó be-
szédében Magyari Tivadar, a ko-
lozsvári Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetem (BBTE) magyar tagoza-
tának vezetõje. A rektorhelyettes
szerint a BBTE-n a magyar hall-
gatói létszám nem változott a ta-
valyihoz képest: az alapképzés
szakain enyhe létszámcsökkenés-
sel számoltak, ám idén új mester-
képzõ szakok is beindultak. „A
magyar oktatási vonalak vezetõi
utolsó mandátumukat töltik e mi-
nõségükben, és az a feladatuk,
hogy a meglévõ szakokat minél
jobb szintre hozzák” – mondta
Magyari. Folytatása a 7. oldalon Herta Müller házigazdája, Gabriel Liiceanu társaságában 
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Szinte mindenütt jut naponta
ingyentej és -kifli a magyarok

lakta megyék kisiskolásainak tí-
zóraijára – nézett utána lapunk.
Székelyföldön azt is sikerült
megoldani, hogy az élelmiszert
helyi termelõk biztosítsák a tan-
intézményeknek. November el-
sejétõl a tej is kifli mellé egy in-
gyen alma is jár a kisiskolások-
nak, ám a gyümölcsöt nem min-
denütt sikerül majd elõteremte-
ni. Pedig még csak nem is pénz
kérdése, mert az iskolagyümölcs-
programot az Európai Unió fi-
nanszírozza. 7. oldal 

Tej és kifli,
alma nélkül

Fotó: Tofán Levente

BBTE: telt házas
magyar tagozat

Herta Müller Bukarestben

Igaº húzza Blaga igáját
Új belügyminiszter érkezett a rendõrtüntetés miatt lemondott elõdje helyére



Hírösszefoglaló

Könnygázt vetett be a roham-
rendõrség a görög fuvarozók

tüntetésének feloszlatása és az
autópályák lezárásának megaka-
dályozása érdekében tegnap a
balkáni országban, ahol immár
harmadik hetükbe léptek a tilta-
kozó megmozdulások a kor-
mány munkaügyi reformja ellen.
A rendõrség közlése szerint egy
embert õrizetbe vettek. A görög
fuvarozók felsorakoztak jármû-
veikkel az autópályák mentén,

ellenszegülve az õket a munka
felvételére felszólító rendkívüli
kormányrendeletnek. A görög
fuvarozók azért tiltakoznak,
mert a kormány szabaddá akarja
tenni a vállalkozást az évtizedek
óta zárt szakmában. Ezt egy uni-
ós rendelkezés írja elõ. Brüsszel
szerint meg kell nyitni az úgyne-
vezett zárt szakmákat, ilyen fog-
lalkozás az áruszállítás is Görög-
országban. A kormány javaslata
értelmében a teherautóra érvé-
nyes jogosítvánnyal rendelkezõk
szabadon juthatnak közúti áru-

szállítási engedélyhez. Ehhez há-
rom év átmeneti idõszakot enge-
délyezne a kormány. A fuvaro-
zók öt évet követelnek. Az egy-
mást követõ görög kormányok
az 50-es évektõl kezdve jutalom-
ként osztogatták az iparûzési en-
gedélyt erre a tevékenységre hí-
veiknek. 1971-tõl azonban a ha-
tóságok egyetlen új engedélyt
sem adtak ki, a vállalkozók így
egymás között kezdtek keresked-
ni az engedélyekkel, amelyek ára
a teherautó méretétõl függõen a
300 ezer eurót is eléri. 
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Röviden

Lemondott a koszovói elnök, 
hazamennek a szlovák katonák 

Váratlanul bejelentette lemondását az ál-
lamfõi tisztségrõl Fatmir Sejdiu koszo-
vói elnök tegnap, néhány nappal azután,
hogy az Alkotmánybíróság úgy foglalt
állást: egyszerre nem tölthet be államfõi
és pártelnöki tisztséget. Sejdiu a sajtó
nyilvánossága elõtt jelentette be Pristiná-
ban, hogy lemond a koszovói elnöki
tisztségrõl, noha államfõi mandátuma
csak jövõre járna le. Közben Szlovákia
és Csehország hétfõn bejelentette, hogy
visszavonja katonáit a koszovói KFOR-
misszióból.

Elkezdõdött Afganisztánban
a tálibok elleni kandahári offenzíva

Hosszú elõkészületek után az afganisztá-
ni nemzetközi biztonsági erõk (ISAF)
csapatai megkezdték a tálibok elleni, ere-
detileg júniusra tervezett és azóta már
többször elhalasztott offenzívát a szélsõ-
séges felkelõk fellegvárának számító dél-
afganisztáni Kandahár környékén – tájé-
koztatott tegnap a tartományi rendõrfõ-
nök. Fasel Ahmad Sersad beszámolt ar-
ról, hogy Kandahárban a külföldi és af-
gán biztonsági erõk több száz tagja ku-
tatta át a gyanús házakat és jármûveket.
A szárazföldi akciókat és légitámadáso-
kat egyaránt magában foglaló „Sárkány-
csapás” nevû hadmûvelet egyébként még
szombaton vette kezdetét – közölte az af-
gán Védelmi Minisztérium és az ISAF.

Az olasz Északi Liga vezetõje
disznóknak nevezte Róma lakóit

Nyilvánosan disznóknak nevezte Róma
lakóit Umberto Bossi olasz politikus, a
miniszterelnök fõ szövetségese, aki a teg-
napi sajtójelentések szerint el szeretné
költöztetni a fõvárosból a minisztériumo-
kat. Bossi, az autonomista Északi Liga
vezetõje a Miss Padania szépségversenyen
beszélt a minisztériumokról, és játszado-
zott el az ókori történelembõl ismert
SPQR (Senatus Populusque Romanus),
azaz a Szenátus és a római nép rövidítés-
sel, amely igen sok helyen ma is látható a
középületeken. Bossi a szavakat kiforgat-
va azt mondta, hogy igazából azt jelenti,
hogy „sono porchi questi romani”, vagyis
„ezek a rómaiak disznók”.

NATO légicsapások Pakisztánban

A NATO Kelet-Afganisztánt védõ heli-
kopterei pakisztáni területen indítottak
légicsapásokat: az akcióban több mint
félszáz felkelõ halt meg hétvégén – kö-
zölték a tisztségviselõk tegnap. A láza-
dók szombaton rajtaütöttek egy határ
menti afgán elõõrsön, s a katonai szövet-
ség észak-vazirisztáni mûvelete erre
adott válasz volt. Pakisztán hétfõn tilta-
kozott a támadás ellen, és szuverenitása
megsértéseként értelmezte azt. Ezzel
szemben amerikai tisztségviselõk azt ál-
lítják, hogy egy megegyezés értelmében
joguk van néhány kilométer mélységig
behatolni Pakisztánba, ha egy célpontot
üldöznek.

Az ellenzék meggyengítette 
Hugo Chávez pozícióját

Hugo Chávez venezuelai elnök pártja
többséget szerzett a parlamentben a va-
sárnap megtartott választásokon, de az
ellenzéknek sikerült elhódítania a man-
dátumok több mint egyharmadát, ve-
szélybe sodorva ezzel Chávez szocialista
„forradalmának” folytatását és az állam-
fõ 2012-es újraválasztását. A választási
hatóságok által hétfõn hajnalban kiadott
részeredmények szerint a Chávez vezette
Szocialista Párt legalább 93 képviselõi
helyet szerzett a dél-amerikai ország 165
fõs nemzetgyûlésében, míg az ellenzéki
pártokat tömörítõ Demokratikus Egység
legalább 59 mandátumhoz jutott.

Hírösszefoglaló

Bár vasárnap éjfélkor lejárt a
ciszjordániai zsidó telepek bõ-

vítésére vállalt tíz hónapos mora-
tórium, Izrael és a palesztin ható-
ság megállapodott: rászánnak
még egy hetet arra, hogy komp-
romisszumot találjanak a kérdés-
ben – írta tegnap a The Jerusalem
Post. Az izraeli napilap értesülése
szerint Mahmúd Abbász palesz-
tin elnök vállalta, hogy ezalatt
nem hagyja ott a húszhavi szünet
után nemrég felújított közvetlen
béketárgyalásokat. Izraeli részrõl
ugyanakkor jelezték: a szukót
ünnepe alatt nem várható szá-
mottevõ építési tevékenység a te-
lepeken.

Az egyhetes hosszabbítás ötle-
te azokon a találkozókon merült
fel, amelyeket George Mitchell,
az amerikai elnök különmegbí-
zottja folytatott New Yorkban
Abbásszal és Ehud Barak izraeli
védelmi miniszterrel. A kezde-
ményezés esélyt adhat arra, hogy
elkerüljék a washingtoni Fehér
Házban épp négy hete felújított
izraeli–palesztin békefolyamat
összeomlását, ami Barack
Obama amerikai elnök számára
is súlyos kudarcot jelentene 

Benjámin Netanjahu izraeli
miniszterelnök éjfél után néhány
perccel kiadott nyilatkozatában
felszólította Mahmúd Abbászt
az „õszinte és jó tárgyalások”
folytatására. Netanjahu leszö-
gezte, hogy „komoly és õszinte”
a béke elérésére irányuló törek-
vése. Megismételte, hogy kész

egy éven belül tetõ alá hozni a
palesztinokkal a történelmi je-
lentõségû békemegállapodást.

Közben az izraeli közszolgála-
ti rádió jelentése szerint tegnap
reggel máris újrakezdõdtek az
építési munkák néhány cisz-
jordániai zsidó telepen. Bulldó-
zerek kezdtek el dolgozni példá-
ul a palesztin terület északi ré-
szén fekvõ Adam településen,
ahol mintegy harminc új lakást
készülnek felépíteni. Az izraeli
televízió 2-es csatornájának hí-
rei szerint további, legalább
nyolc telepen újítják fel az épít-
kezéseket, köztük a Hebronnal
szomszédos Kirjat-Arbában.

A ciszjordániai zsidó telepek
bõvítésére vállalt tíz hónapos
részleges moratórium vasárnap
éjfélkor járt le, és az izraeli mi-
niszterelnök Washington köve-
telése ellenére nem hosszabbí-
totta meg az építési tilalmat.
Lépésével elkerülte viszont,
hogy szembe kelljen szegülnie a
kormánykoalíciójában helyet
foglaló telepesbarát pártokkal.
Netanjahu korábban arra kérte
a telepeseket, hogy tanúsítsa-
nak önmérsékletet a moratóri-
um lejárta után, s maga is kilá-
tásba helyezte, hogy korlátozni
fogják a felújított építési mun-
kálatokat. 

Zavargások Görögországban
Cs. P. T.

Nagy kihívásnak tartja Bor-
bély László az ENSZ Fenn-

tartható Fejlõdés Bizottságának
(CSD) 19. ülésszakán rá váró
feladatokat. A környezetvédel-
mi miniszter annak kapcsán nyi-
latkozott tegnap lapunknak,
hogy elnökletével tartotta meg
az ülésszak elsõ büróülését múlt
héten New Yorkban. Mint is-
mert, a tárcavezetõt idén, május
14-én választották a 19. ülésszak
elnökévé. „1985 óta elõször ada-
tott meg Romániának az a lehe-
tõség, hogy az ENSZ valamelyik
bizottságának elnökségét bizto-
sítsa” – magyarázta lapunknak a
miniszter. Tájékoztatása szerint
a mostani elnöki mandátum el-
sõdleges fontosságú, hiszen az
ENSZ Fenntartható Fejlõdés Bi-
zottsága idén készíti elõ a szállí-
tással, kémiai anyagokkal, hulla-
dékmenedzsmenttel, bányászat-
tal és a tízéves, fenntartható ter-
mékekkel kapcsolatos fontos po-
litikai döntéseket, amelyekrõl az
ENSZ 2011-ben fog határozni.
Idén a testület feltérképezi a je-
lenlegi gondokat, és aktívan
részt vesz a 2012-ben tartandó
Rio de Janeiró-i csúcstalálkozó
elõkészítésében. „A nagy kihí-
vás az, hogy a testületben kon-
szenzussal kell meghozniuk a
döntéseket a 192 ország képvise-
lõinek. Ha ez nem sikerül, az az
elnök kudarca is” – magyarázta
Borbély. 

Kihívások elõtt
Borbély László

Lejárt a moratórium
Közel-Keleten már keresik a kompromisszumot

George Mitchell amerikai közvetítõ és Ehud Barak izraeli védelmi miniszter

A fuvarozók tiltakozása megmozdulásai tegnap harmadik hetükbe léptek a görög fõvárosban

MTI

A kínai–orosz együttmûkö-
dés szinte minden területét

érintették Dmitrij Medvegyev
orosz elnök pekingi tárgyalása-
in, amelyek során a két ország
vezetõi hangsúlyozták: „új de-
mokratikus világrendet” szeret-
nének, mindenkire egyformán
érvényes szabályokkal, és eluta-
sítják egyetlen ország vagy
országcsoport hegemonizmusát.
Medvegyevet fogadta Hu Csin-

tao kínai államelnök, akivel kö-
zös nyilatkozatot adtak ki a stra-
tégiai partnerség és koordináció
átfogó elmélyítésérõl. Kiadtak
egy másik közös nyilatkozatot is
a II. világháború befejezésének
65. évfordulója alkalmából. A
felek ezek mellett megállapodást
írtak alá a terrorizmus, a szepa-
ratizmus és a vallási szélsõsége-
sek elleni harcról és arról, hogy
továbbra is támogatják egymást
a nemzetközi politikai poron-
don. Kína és Oroszország törek-
szik a nemzetközi béke és stabi-
litás fenntartására, a világgazda-
ság helyreállítására, annak
egészséges és stabil fejlesztésére
– hangoztatta Hu Csin-tao a
megbeszéléseket követõ sajtótá-
jékoztatón. Medvegyev egyebek
mellett aláhúzta: Oroszország a
kialakult nemzetközi helyzethez
igazítva folytatja stratégiai
együttmûködését Kínával.
„Kapcsolataink korábban sosem
voltak jellemezhetõk a kölcsö-
nös bizalom ilyen magas foká-
val” – állapította meg az orosz
elnök, hangoztatva, hogy a két
ország közötti viszony teljes
mértékben az orosz és a kínai
nép érdekeit szolgálja.

Kínai–orosz
együttmûködés



Baloga-Tamás Erika

„A jövõre való tekintettel biz-
tató, hogy hétszáz személy fi-

zette ki naprakészen a tagsági dí-
jat, hiszen Székelyudvarhely és
Udvarhelyszék szintjén szükség
van egy nagyon alapos szervezet-
építésre” – hangsúlyozta Kovács
Péter, az RMDSZ ügyvezetõ alel-
nöke, a két nap múlva sorra kerü-
lõ tisztújítást koordináló testület
elnöke. Továbbá bejelentette, le-
zárult a küldöttállítási folyamat: a
városi körzetek, a társult szerve-
zetek és platformok, illetve az
Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyezte-
tõ Tanács összesen 171 személyt
delegált a küldöttgyûlésre. A több
hónapja húzódó tisztújítási ne-
hézségek kapcsán az ügyvezetõ
elnök úgy fogalmazott, hogy õ
optimista az ügy kimenetelét ille-
tõen, és reméli, hogy a két nap
múlva megválasztandó új veze-
tés, illetve az õsz folyamán meg-
újuló területi szintû elnökség fel-
ismeri, hogy éveken keresztül
mulasztások voltak, melyeket
sok-sok munkával pótolni lehet.
„Nyár elején, amikor láttuk,
hogy országos közbelépés nélkül
csak folyamatos csatározásban
merül ki a városi szervezet tevé-
kenysége, úgy döntöttünk, hogy
mindenki számára egyenlõ esélyt
biztosítunk, és újra megszervez-
zük a küldöttgyûlést” – fogalma-
zott Kovács. A városi RMDSZ-
szervezet elnökségét egyetlen je-
lölt, Fehér István pályázta meg,
aki az elmúlt zûrös idõszakban
töltött már be megbízott elnöki
tisztséget.

ÚMSZ

Alig három héttel a kormány-
átalakítás után Traian Igaº

szenátor váltotta tegnap a belügy-
minisztérium élén Vasile Blagát,
aki tegnap rendkívüli sajtóérte-
kezleten jelentette be: önként tá-
vozik a kormányból.  A politikus
a rendõrök szakszervezetének
múlt pénteki, engedély nélküli
tüntetésével és annak belpolitikai
következményeivel indokolta
becsületbeli lemondását. A koráb-
bi tárcavezetõ leköszönését a mé-
dia már vasárnap este óta kész
ténynek tekintette, miután Traian
Bãsescu államfõ és Emil Boc mi-
niszterelnök a hétvégén valóság-
gal „szakított” a belügyminisztéri-
um hatáskörébe tartozó rendõr-
séggel és csendõrséggel: mindket-
ten bejelentették, hogy a további-
akban nem tartanak igényt a rend-
õrség védelmi szolgáltatásaira.
Ezt az államfõ komolyan is vette:
tegnap rendõri kíséret nélkül in-
dult el Logan gépkocsijával a hi-
vatalába, emiatt a jelzõlámpáknál
várakoznia kellett, akárcsak a for-
galom többi résztvevõjének.

Az új belügyminiszter tegnap
este le is tette a hivatali esküt. Be-
iktatásakor Bãsescu felszólította

Igaºt, gondoskodjon arról, hogy
az irányítása alá tartozó belügyi
szerveknél ne sértsék meg többé a
törvényeket. Ugyanakkor jelen-
tést kért az új minisztertõl a múlt
hét végén történtekrõl. Mint is-
mert, a pénteki tüntetés résztvevõi
hatósági jóváhagyás nélkül vonul-
tak a Cotroceni-palota elé, és né-
hányan üvegeket, egyensapkákat
és gyertyákat dobtak a palota irá-

nyába. Tettüket Bãsescu államfõ
élesen elítélte, szerinte a tiltako-
zók aláásták az állam tekintélyét. 

Vasile Blaga is fõleg erre hivat-
kozva érezte „erkölcsi kötelességé-
nek” benyújtani lemondását.
Döntésének ismertetésekor közöl-
te: a rend védelmezõinek ugyan-
olyan joguk van a tiltakozáshoz,
mint bármely más állampolgár-
nak, de semmiképpen sem tehetik
ezt a törvényesség kereteinek áthá-
gásával. Elutasította ugyanakkor,
hogy a tüntetõk néhány ezres cso-
portját azonosítsák a rendvédelem
területén dolgozók egészével.

Blaga lemondásával az
RMDSZ nem értett egyet. Markó
Béla szövetségi elnök a belügymi-

niszter bejelentése után tartott ko-
alíciós tanácskozáson jelezte,
hogy a Schengen-övezethez való
jövõ márciusi csatlakozást veszé-
lyeztetheti a tárca élén történõ ve-
zetõváltás. „Vasile Blaga haté-
kony miniszternek bizonyult. A
döntés végsõ soron a kormány-
fõé, de nekünk sem mindegy,
hogy a belügy hogy mûködik, és
ki van annak élén” – fogalmazott
Markó. A koalíciós tanácskozá-
son részt vevõ Borbély László mi-
niszter az ÚMSZ-nek megerõsítet-
te: az RMDSZ megpróbálta meg-
gyõzni Blagát, álljon el szándéká-
tól. „Jól végezte dolgát, és nem
láttuk indokoltnak a lemondását”
– magyarázta Borbély. 
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Eredeti demokráciájának
húsz éve alatt Románia
sok mindent látott már.
Volt itt a kilencvenes

évek elején véres kime-
netelû etnikai összecsa-
pás, majd levert Egye-

tem téri diákláza-
dás, az országot ret-
tegésben tartó bá-

nyászjárások, emberek ezreit földönfutóvá te-
võ piramisjátékok és egyéb pénzügyi pana-
mák. Az ezredforduló után volt pedig gyors
gazdasági fellendülés és még gyorsabb leépü-
lés, az euroatlanti integráció reményében
történõ demokratizálódás, illetve a NATO-
és Európai Unió-struktúrákba való belépést
követõ visszarendezõdés, hatalomkoncentrá-
ció és a demokrácia fokozatos leépülése. 
Ami azonban az elmúlt napokban történt,
arra nem volt példa ebben a két kalandos
évtizedben. A rendõri lázongáshoz, illetve az
azt követõ államelnöki reakcióhoz – a rend-
õrség szolgálatairól való lemondáshoz – fog-
ható a húsz hosszú év alatt nem történt. Pe-
dig igazán lett volna sok alkalom, sok mél-
tánytalanság, ami miatt a belügyi alkalma-
zottaknak jogukban lett volna elégedetlen-
nek lenni, fellázadni, tiltakozni.
Miért történik tehát mindez éppen most?
A válasz egyszerû. A demokrácia elõbb em-
lített, fokozatos leépülése vezethetett el oda,
hogy annak szabályait már azok sem tart-
ják be, akiknek munkájukból, hivatásukból
fakadóan ezek betartása felett kell õrködni-
ük. Akiknek az a feladatuk – és meg is van-
nak hozzá az eszközeik –, hogy, ha szüksé-
ges, rábírják, kötelezzék, kényszerítsék az ál-
lampolgárt a törvények tiszteletére.
Egy demokratikus államban azonban a sza-
bályok ugyanúgy érvényesek a vezetõkre –
sõt: valamilyen módon „még érvényeseb-
bek”, ha lehet így fogalmazni – , mint az
egyszerû polgárokra. Az egyszerû polgárt
ugyanis erõteljesen befolyásolja a vezetõk vi-
selkedése, közbeszédük színvonala, viszonyu-
lásuk a népre nézve kötelezõvé tett szabá-
lyokhoz, törvényekhez. Márpedig a mai Ro-
mániában a polgárok azt látják, hogy maga
az állam feje semmibe veszi még a legele-
mentárisabb, leghétköznapibb szabályokat
is, mint amilyen például az ittas állapotban
történõ gépkocsivezetést tiltó. Azt látják,
hogy az állam feje szemet huny politikai va-
zallusainak nyilvánvaló törvénytelenségei fö-
lött – afölött, hogy egy ország szeme láttára
meghamisítanak egy parlamenti szavazást.
Mert az állam feje azt üzeni, immár hat
éve, szinte valamennyi gesztusával, cseleke-
detével, hogy õ a törvény felett áll, hogy rá
nem érvényes mindaz a kötelezettség, amely
megköti egy demokratikus állam polgárá-
nak kezét.
Mert a demokráciának ára van, amit min-
den egyes polgárnak meg kell fizetnie. De a
demokrácia hiányának ára még annál is
sokkal nagyobb. És ezt a hatalmas árat fize-
ti most meg az ország.

Román lapszemle

A demokrácia ára

Salamon 
Márton László

Eddig 165 ezer régi gépjármûvet sikerült
kivonni forgalomból a roncsprogram kere-
tében, ám a régi autóiktól a 3800 lejes jut-
tatás fejében megszabaduló tulajdonosok
mindössze 39 ezer új gépkocsit vásároltak
– ami alig fele a programban elõirányzott
mennyiségnek. (Click) Több mint 14
milliárd lejre emelkedtek a bankokkal
szembeni lakossági tartozások. (Curierul
naþional) Újabb 780 ezer négyzetméter-
nyi kereskedelmi felületet bírna meg a ro-
mán piac. Ez mintegy 30 új bevásárlóköz-
pont területének felel meg. (Curentul) A
közalkalmazotti bérek jövõ évi emelésérõl
tárgyal a kormány a szakszervezetekkel.
A kabinet két változatot tart lehetséges-
nek: az egyiknek megfelelõen valamennyi
közalkalmazott 14 százalékos béremelést
kapna, a másik szerint a nagyobb fizetésû-
ek bére csupán egy százalékkal növeked-
ne, a többiek 20 százalékos emelésben ré-
szesednének. (Evenimentul zilei)

Igaº húzza Blaga igáját

Traian Igaº új belügyminisztert tegnap este beiktatták hivatalába a Cotroceni-palotában Fotó: Mediafax

Traian Igaº névjegykártyája
A 42 éves, Arad megyei PD-L-s szenátor Nagyszebenben szüle-
tett, jogász végzettségû. Két éve, 2008-tól vezeti a nagyobbik kor-
mánypárt szenátusi frakcióját; 2004–2008 között képviselõként
tevékenykedett. Ezt megelõzõen négy évig városi tanácsos volt
az Arad megyei Pécskán.

Egyetlen jelölt 
Udvarhelyen

Totka László

Az Erdélyi Magyar Ifjak
(EMI) nagyváradi szervezete

tegnap Tõkés Lászlónak, az Euró-
pai Parlament alelnökének bátorí-
tására és jelenlétében visszahe-
lyezte az EP-képviselõ irodájának
otthont adó épület és a nagy-
várad-újvárosi református temp-
lom falára azt az öt magyar nyel-
vû utcanévtáblát, amelyeket a
múlt héten távolíttatott el az ön-
kormányzat egy lakossági beje-
lentés után. Az akció után bõ fél-
órával megjelent a nagyváradi kö-
zösségi rendõrség, képeket készí-
tettek és jegyõkönyvet írtak az új-
ra felcsavarozott táblákról, vala-
mint felhívták Tõkés László fi-
gyelmét, hogy törvénytelenséget
támogat a magyar utcanevek visz-
szahelyezésével. A volt reformá-
tus püspök válaszában utalt arra,
hogy húsz évvel ezelõtt Temesvá-
ron sem a törvényes keretek betar-
tásával történt az, ami történt és,
hogy néha élni kell a polgári enge-
detlenség eszközeivel. Rámuta-
tott: az európai gyakorlatnak és a
közös értékeknek felül kell írniuk
a rossz és antidemokratikus törvé-
nyeket. „Szomorú, hogy a rend-
szerváltás után húsz évvel még
mindig itt tartunk” – fogalmazott
a helyszínen Tõkés, hozzátéve,
hogy Nagyváradon a városalapító
Szent László neve sehol sem ol-
vasható utcanévtáblaként, egye-
dül egy rövid kis sikátor viseli a
nevét, az is románul, „Sfântu
Ladislau”-ként szerepel. Csomor-
tányi István EMI-tag a visszahe-

lyezéskor elmondta, hogy van egy
Románia által 1995-ben ratifikált
uniós keretegyezmény, amelynek
értelmében a kisebbségek által la-
kott területeken a hagyományos
földrajzi elnevezéseket és utcane-
veket is ki lehet tenni. 

Ezt követõen az EP-képviselõ
idézte Corina Creþu román szoci-
alista EP-képviselõ kijelentéseit,
aki az „etnikai alapú szeparatiz-
mus ádáz szorgalmazójának” és
viszályszítónak minõsítette Tõkés
Lászlót. A PSD-s politikus Tõkés
EP-alelnöki tisztségébõl való le-
váltását javasolta, amiért az etni-
kai alapú területi autonómia kiví-
vása érdekében utcai megmozdu-
lásra buzdította az embereket.
„Mondja ezt egy olyan képviselõ-

nõ – Ion Iliescu exállamfõ volt ta-
nácsadója –, akinek pártja az új
kezdet hajnalán, 1990-ben bányá-
szokkal verette a békés bukaresti
tüntetõket” – reagált Tõkés. Hoz-
zátette: ami még rosszabb, hogy
magyar oldalról érkeznek táma-
dások, gerjesztett lejáratási kam-
pányok, melyekben magánéleti
problémákból próbálnak politikai
fegyvert faragni – mondta el az
EP-képviselõ, Szász Jenõt, a Ma-
gyar Polgári Párt (MPP) elnökét
említve. Az EP-alelnök kedvezõ-
en fogadta az RMDSZ Szövetsé-
gi Képviselõk Tanácsának
(SZKT) szombati, marosvásárhe-
lyi ülésén elhangzottakat, ame-
lyek változásokat sürgettek a szö-
vetségen belül. 

Törvénysértésre bátorít Tõkés?
Az EMI aktivistái visszahelyezték Váradon a magyar utcanévtáblákat 

Tõkés László személyesen felügyelte az utcanévtáblák visszatételét
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Bogdán Tibor 

Tevékenységének husza-
dik évfordulóját ünnepel-

te ezekben a napokban a ro-
mániai sürgõsségi és élet-
mentõ szolgálat, a SMURD.
A megemlékezésre Marosvá-
sárhelyen került sor – abban
a városban, ahol a szolgála-
tot két évtizeddel ezelõtt a
semmibõl létrehozta egy arab
fiatalember, Raed Arafat.

Indulás – 
egyetlen jármûvel

A SMURD anyagi bázisát
a „kezdetek kezdetekor”
egyetlen jármû képezte,
amely betegszállításra nem is
volt alkalmas, így ezt a fel-
adatot a megyei mentõszol-
gálat gépjármûvei látták el.
1990 októberéig a szolgálat
kizárólag önkéntesekkel mû-
ködött. Az elsõ, életmentésre
és újraélesztésre is alkalmas
gépkocsira 1991-ig kellett
várnia, amikor ugyanis meg-
érkezett az országba a német
kollégák adománya.

A hazai mentõszolgálato-
sok nem nézték jó szemmel
az új alakulatot, amelyben a
létüket fenyegetõ konkuren-
ciát láttak, de az állam más
intézményei is elzárkóztak
az együttmûködéstõl. Így a
SMURD elsõ partnerei
nagy-britanniai, norvégiai
egészségügyi intézmények

voltak: az edinburghi-i Kirá-
lyi Orvosi Sürgõsségi Szol-
gálat, illetve a norvégiai Vö-
röskereszt. 

Talán a külföldi érdeklõdés
és elismerés is szerepet ját-
szott abban, hogy a román
egészségügyi tárca 1992-ben
országos kísérleti központi
státuszba emelte a SMURD-
ot, ami a szolgálatot egyben
megvédte a megszüntetésére
irányuló támadásoktól is.

Azóta bebizonyosodott: az
aggodalmak alaptalanok vol-
tak, a két entitás zavartalanul
mûködhet egymás mellett,
már csak azért is, mert finan-
szírozásuk sem közös forrás-
ból származik: a SMURD a
Belügyminisztériumtól és az
egészségügyi tárcától, a men-
tõszolgálat pedig az egészség-
biztosítótól kapja a fenntartá-
sához szükséges pénzt.

A SMURD számára igen
fontos év volt az 1993. eszten-
dõ, amikor az edinburghi-i
Királyi Orvosi Sürgõsségi
Szolgálat támogatásával a
Maros megyei kórház kereté-
ben létrehozta elsõ sürgõsségi
osztályát, amely felére csök-
kentette a kórházi halálozá-
sok számát. Ugyanebben az
évben a SMURD megjelent
Nagyváradon és Nagysze-
benben, majd Kolozsváron és
Temesváron is, és ma már az
ország 34 megyéjében és Bu-
karestben is jelen van; a ter-
jeszkedés 1996-ban vált len-

dületesebbé, amikor átkerült
a katonai tûzoltósághoz. Egy
évvel késõbb csupán a ma-
rosvásárhelyi egységben két-
százötven szakképzett orvos,
asszisztens és tûzoltó dolgo-
zott, számuk egy év múlva
meghaladta a háromszázat.
1998-ban a szolgálat kisebb
hajóval gyarapodott, amely
csupán egyetlen nyári hónap
alatt hat életmentõ akcióban
vett részt a Maroson. Ugyan-
ebben az esztendõben  nagy-
szabású gyûjtést indítottak,
amelynek nyomán év végén
létrehozták Románia akkori
legkorszerûbben felszerelt
életmentõ  egységét. 

Egy kis statisztika

Az Országos Katasztrófa-
védelmi Felügyelõség legfris-
sebb adatai szerint a roham-
szolgálatokat idén már 125
ezerszer vették igénybe – a
beavatkozások 81 százalékát
a SMURD hajtotta végre. A
korszerûsödõ technikák és a
növekvõ tapasztalat eredmé-
nyeként egy-egy bevetés átla-
gos idõtartama 68 perc volt,
4 perccel kevesebb, mint az
elõzõ év hasonló idõszaká-
ban. Idén már több mint
3500 ember életét mentették
meg, közülük 900 kiskorúét.
Napi átlagban a SMURD-ot
országszerte 500-550 sürgõs-
ségi esethez hívják ki, élet-
mentõ akcióik száma csupán
Bukarestben napi 150-220
között mozog. 

Országos viszonylatban
180 B-típusú és 38 C-típusú
mentõkocsival rendelkez-

nek, utóbbiakat intenzív ke-
zelést lehetõvé tevõ felsze-
reléssel látták el, nemrégi-
ben pedig újszülöttek ellátá-
sát is lehetõvé tevõ hét, C-
típusú mentõkocsit is besze-
reztek. Öt speciális gépjár-
mûvet is vásároltak, ezekkel
tömeges balesetek, termé-
szeti csapások áldozataihoz
vonulhatnak ki, mindegyik
gépkocsi négy-négy sebesült
szállítására alkalmas. A jár-
mûvek közül kettõ Buka-
restben, egy-egy pedig Ma-
ros, Dolj és Iaºi megyében
üzemel. Három helikopter
is kiszolgálja a SMURD-ot,
ezek Marosvásárhelyen,
Bukarestben és Iaºi-ban ál-
lomásoznak.

Raed Arafat

A SMURD a véletlenen
alapuló sikertörténet. Létre-
hozója, a szíriai Damasz-

kuszban született, mindössze
46 esztendõs Raed Arafat
csak azért végezte tanulmá-
nyait a kolozsvári Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemen,
mert innen kapott leghama-
rabb pozitív választ, miután
tanulmányi kérelmét több or-
szághoz is benyújtotta. Az
életmentés gyermekkorától
fogva érdekelte, nablusi isko-
lásként megszervezte gimná-
ziuma elsõsegélynyújtó csa-
patát. Romániai diákévei
nem bizonyultak könnyû-
nek, a diákkantinban étke-
zett, csupán egy éves Piteºti-i
felkészítõje során 16 kilót fo-
gyott. 1989-ben fejezte be az
egyetemet, és a rendszervál-
tás hatására határozott úgy,
hogy Romániában marad.
Már 1990 elején sikerült egy
kisebbfajta mentõkocsit meg-
vásárolnia, és egyszemélyes
mentõszolgálatot indított be,
amely hamarosan önkénte-
sekkel gyarapodott. 1998-ban
román állampolgárságot ka-
pott, jelenleg az egészségügyi
tárca államtitkára.

Raed Arafatnak ma már
nagyszabású tervei vannak:
célja, hogy 5–10 éven belül a
szolgálat a kisebb városok-
ban, sõt faluhelyen is megje-
lenjen. Regionális diszpé-
cser-szolgálatokat alakítana
ki. Bõvítené a gépparkot, és
nyolc „légitámaszpontot”
hozna létre. 

Mindezek után méltán ál-
lapította meg Cseke Attila
egészségügyi miniszter a
húsz éves évforduló alkalmá-
ból szervezett ünnepségen,
hogy a SMURD modellérté-
kû intézmény nem csupán
Romániában, de nemzetközi
viszonylatban is. 

SMURD:(ritka) román sikertörténet

Gy. Z.

Egyhetes ausztriai nya-
ralás után ismét munká-

ba állt tegnap Moszkva elsõ
embere, Jurij Luzskov.
Kitzbühelben ünnepelte
hetvennegyedik születés-
napját. Merész húzás volt,
hiszen a tekintélyelvû poli-
tikus kihullott a Kreml ke-
gyeibõl, ilyenkor külföldre
merészkedni igazán bátor-
ságra vall – egy olyan or-
szágban, ahol a kamarilla-
politika változatlanul át-
szövi a hétköznapokat.

Medvegyev vagy Putyin

Luzskov immár tizennyol-
cadik esztendeje elsõ számú
lakója a moszkvai városhá-
zának, rajta kívül csak egy
ilyen hosszú mandátumú
(fõ)polgármesterrõl tudunk
az európai fõvárosokból: a
budapesti Demszky Gábor-
ról, aki két évtized, azaz öt
ciklus után október 3-án tá-

vozik végleg hivatalából. Mi-
közben azonban a magyar
politikus gyakorlatilag ön-
ként (bár kormányzati hát-
széllel) mond búcsút hivata-
lának – október 3-án helyha-
tósági választások lesznek
Magyarországon –, addig
orosz kollégájának széke
népszerûsége ellenére is
igencsak ingataggá vált. Tör-
vény szerint egyedül Dmitrij
Medvegyev elnök bocsáthat-
ja el az ország egyik legna-
gyobb hatalmú emberét, az
államfõ azonban ázsiai kör-
úton tartózkodik, és csak né-
hány nap elteltével tér vissza
a Kreml falai közé.

A sajtó úgy tudja, hogy a
Luzskov-korszak lezárása el-
döntött ügy, a lapok ezt hét-
fõn ismételten megerõsítet-
ték. Azt is tudni vélik – a
Kommerszant legalábbis ezt ír-
ta –, hogy a Kreml két héten
belül méltóságteljes visszavo-
nulási lehetõséget teremt a
polgármester számára. Meg-
figyelõk szerint a városháza

fõnökének leváltása ugyanis
politikai földindulást idézne
elõ a moszkvai hatalmi köz-
pontokban. Az állami sajtó
korrupciót és „kegyencgaz-
daságot” vet Luzskov szemé-
re. Szakértõk pedig úgy te-
kintenek a hatalmi harcra,
mint tíz esztendeje Oroszor-
szág legsúlyosabb belpoliti-
kai válságára, amely egyszer-
smind erõfelmérés is
Medvegyev és a kormányfõ
Vlagyimir Putyin tábora kö-
zött a 2012-ben esedékes el-
nökválasztásokra. Luzskovot
ugyanis Putyin hívének te-
kintik.

A „megbízható” 
feleség

A moszkvai polgármester
kitzbüheli üdülésének utolsó
napjáig kapott gondolkodási
idõt a távozásra. Luzskov
azonban kijelentette, és eh-
hez az álláspontjához szigo-
rúan ragaszkodik, hogy esze
ágában sincs távozni. Egy in-

terjúban annyit mondott,
hogy erre nincs is semmi
oka, elvégre távozásának
alapja csak a „lakosság támo-
gatásának a hiánya”, netán a
„rossz gazdálkodás” lehetne,
márpedig esetében ilyesmirõl
szó sincs. Ami a népszerûsé-
get illeti, abban nincs is hi-
ány, ezt senki nem is tagad-
hatja, hiszen a Kremllel
szemben bíráló hangot meg-
ütõ választók rendkívül nagy
számban állnak mögötte – és
talán épp ez a legnagyobb
baj: amennyiben Luzskov
marad, 2012-ben tálcán szál-
líthatja Putyinnak a fõvárost.

A „rossz gazdálkodással”
kapcsolatban azonban már
nem ilyen egyértelmû a hely-
zet. Az állami sajtó példa
nélküli kampányában –
amely a kitzbüheli szép na-
pok alatt lezajlott – arról is
olvashatunk, hogy milyen
összefonódások jellemzik
Luzskov politikáját: építési
vállalkozó felesége, Jelena
Baturina számos nagy
moszkvai beruházásban ér-
dekelt, s nem utolsó sorban
2,2 milliárd dollárt meghala-
dó vagyonával Oroszország
leggazdagabb asszonyaként
tartják számon – ahogy az ál-
lami sajtó sejteti: talán nem

véletlenül. Luzskov – persze
– minden ellene fölhozott vá-
dat visszautasít, legfõképp
azt, hogy szakadékot kíván-
na ásni Medvegyev és Putyin
között, ezzel is mintegy
gyöngítve az államhatalmat.

A „sírgödör”
minisztere

Így vagy úgy, az orosz mé-
dia eldöntött tényként kezeli
Luzskov távozását, hozzáté-
ve: az azért mindenképpen a
demokrácia egyfajta jele,
hogy a polgármestert nem
tüntetik el egyszerûen a
süllyesztõben, nem kell a
Lubjanka nyirkos kazamatá-
iban rettegnie a tarkón-
lövéstõl, vagy pedig a távoli
Szibéria bányáiban követ fej-
tenie. Sõt, a lapok már talál-
gatásokba is kezdtek az utód
személyérõl. A legesélye-
sebbnek Szergej Sojgut, a
rendkívüli helyzetek minisz-
terét tartják, aki a lakosság
körében végzett felmérés
szerint a legnagyobb támo-
gatottságot élvezi. A sajátos
elnevezésû – gyakorlatilag a
katasztrófavédelmet koordi-
nálni hivatott – tárca birto-
kosa a kormány legnépsze-
rûbb tagjának is számít, ami

már csak azért sem lehet vé-
letlen, mert repülõgép-sze-
rencsétlenségtõl természeti
katasztrófáig szinte napjá-
ban éri valamilyen „rendkí-
vüli helyzet” a hatalmas or-
szágot. Sojgu pedig nem
késlekedik, és azonnal a
helyszínen terem, ezzel is
megalapozva a határozott,
mindig dönteni képes politi-
kus imázsát.

Sojgu hadseregtábornok,
az Oroszországi Föderáció
hõse. Az összes posztszovjet
politikus között õ az, aki ab-
szolút csúcstartó a miniszteri
tisztség betöltésében: 1991-
tõl kezdve az összes orosz
kormányban õ vezette a
rendkívüli helyzetek elleni
harcot. Nemzetiségét tekint-
ve tuvin: 1955. május 5-én
született a Tuvai Autonóm
Körzet Csadan városában.
Krasznojarszkban, a Poli-
technikai Fõiskolán végezte
tanulmányait. Építészmér-
nök, a közgazdasági tudo-
mányok kandidátusa. Úgy
tartják: nomen est omen, az-
az a névben a jelünk. A
Sojgu családnév komi nyel-
ven „sírgödröt” jelent. Pedig
éppen neki és az általa veze-
tett szolgálatnak köszönhe-
tik sokan életüket. 

Megingott Moszkva polgármesterének széke

Nem sokkal az 1989. decemberi események után, 1990 
elején teljesen újszerû orvosi egység kezdte meg mûködé-
sét Romániában: a sürgõsségi és életmentõ szolgálat,
amely mára SMURD néven vált közismertté – és megbe-
csültté – az egész országban.

A nép igencsak kedveli, az állami média azonban heves

kampányt folytat ellene. Minden jel arra mutat, hogy

Medvegyev orosz elnök döntött: Moszkva polgármester-

ének, Luzskovnak mennie kell. Elõbb vagy utóbb. 

Raed Arafat (balról az elsõ) néhány munkatársa társaságában



Az elmúlt hét végén a Cenk Alapítvány
szervezésében kétnapos tudományos kon-
ferencián emlékeztek meg Brassóban
Gróf Széchenyi István halálának 150. év-
fordulójáról. A rendezvényen olyan jeles
elõadók méltatták a magyar államférfi ér-
demeit, mint Dr. Egyed Ákos, a Magyar
Tudományos Akadémia külsõ tagja, dr.
Cserháti László és dr. Rubovszky András,
a budapesti székhelyû Széchenyi Társaság
alelnöke, illetve fõtitkára, Ambrus Attila
és Sike Lajos, lapunk munkatársai.
A szervezõk nem titkolt szándéka az volt,
hogy rávilágítsanak Széchenyi István poli-
tikai és gazdaságfilozófiai nézeteinek ak-
tualitására. Ezt fogalmazta meg a rendez-
vény címe is: Mit üzen Széchenyi nekünk
ma? Azok – és nem kevesen voltak –, akik

végigülték a konferenciát,
megtapasztalhatták, hogy
a reformkor politikai
helyzete sok tekintetben
hasonlított a maihoz. Ak-
kor is, és ma is kínálko-

zott út a radikális, for-
radalmi megoldások-
ra és a csöndes épít-

kezésre, az ország inf-

rastruktúrájának és gazdasági viszonyai-
nak modernizációjára. Ma már tudjuk,
hogy mindkettõre szükség volt, és az
adott politikai viszonyok között mindket-
tõnek megvolt a maga logikája, még akkor
is, ha a kor politikai döntéshozói nem
minden esetben léptek he-
lyesen egyik vagy másik
irányba.
Ma igazolva látjuk Széche-
nyi elméletét, miszerint az
ország gazdasági, társadal-
mi és kulturális felemelke-
désének kulcskérdése a
modernizáció, az infrastruktúra fejlesztése.
A restriktív gazdaságpolitika egyfelõl nem
oldja meg a költségvetési hiány problémá-
ját, mert visszafogja a fogyasztást, azon ke-
resztül a termelést és végsõ soron a költség-
vetési befizetéseket, másfelõl pedig igazság-
talan, mert a legszegényebb rétegeket kény-
szeríti a legnagyobb áldozatvállalásra.
Mindezt már Madaras Lázár, a Cenk Ala-
pítvány elnöke fejtette ki elõadásában. Az
infrastruktúra fejlesztésére, nagyberuházá-
sok megvalósítására ma is lenne mód. Az
Al-Duna szabályozása már megtörtént
(még akkor is, ha a vaskapui duzzasztógát

megépítése vitathatatlan gazdasági elõnye
mellett felbecsülhetetlen anyagi és kulturá-
lis pusztítással járt), de az észak-erdélyi au-
tópályából csak negyven kilométer készült
el. Elmaradott a vasúti infrastruktúra, gye-
rekcipõben jár az alternatív energiaforrások

kiaknázása. Ráadásul ilyen
programokra immár nem
a bécsi udvartól kellene
pénzt kérni, mert rendel-
kezésre állnak az európai
finanszírozási lehetõségek.
Mindössze akaratra, tudás-
ra és szorgalomra lenne

szükség a megvalósításukhoz. 
A kormány újabb valutaalapi hitel felvéte-
lérõl tárgyal. Hivatalos nyilatkozatokból
csak azt tudjuk, hogy mire nem költi majd
a kormány az újabb hitelt. Állítólag nem
használja majd a pénzt a hiány fedezésé-
re, bérek és nyugdíjak kifizetésére. Arról
azonban, hogy mire akar költeni a végre-
hajtás 13 és fél milliárd eurót, már sokkal
kevesebbet tudni. Emil Boc miniszterel-
nök szerint erre a pénzre csak biztonsági
okokból lenne szükség, azért, hogy az or-
szág ne maradjon tartalék nélkül. Nos, ha
visszaemlékszünk rá, ugyanez az indoklás

hangzott el másfél évvel ezelõtt is, amikor
Románia megkötötte a jelenleg is érvé-
nyes 20 milliárd eurós hitelszerzõdést. Az-
óta sem kaptunk hivatalos tájékoztatást
arról, hogy a „biztonsági öv” szerepét be-
töltõ hitelt mire költötték el. Csak feltéte-
lezni tudjuk, hogy ebbõl az összegbõl
folyt tavaly a költségvetési hiány finanszí-
rozása, a politikai ügyfélkör ellátása álla-
mi megrendelésekkel, azért, hogy a vá-
lasztások az elnök számára kívánt ered-
ményt hozzák.
Több mint 150 évvel ezelõtt a gróf igen he-
lyesen ismerte fel, hogy az árutermelés nö-
velésében és a fejlesztésben érdekelt birto-
kos rétegek csak akkor térhetnek át a kor-
szerûbb és hatékonyabb gazdálkodásra, ha
a magyarországi hitelezés feltételein gyöke-
resen változtatnak. Ugyanakkor arra is fi-
gyelmeztetett, hogy a hitelt csak pontos és
alapos gazdasági terv alapján lehessen igé-
nyelni, egyébként az a kívánt gyarapodás
helyett elszegényedést hoz. Más szóval a
pénzügyi hitel mellett erkölcsi, politikai tõ-
kére is szükség van. 
Úgy tûnik, hogy ez utóbbi az, amit a kor-
mányzat elvesztett – és amit a Nemzetközi
Valutaalap nem tud folyósítani. 

Mióta függetlenebb létem engedé, sokat valék Pesten, spedig nem
annyira ízlés vagy a hely iránti különös vonzódás után, mint azon
meggyõzõdésbül, melynél fogva sok tekintetben csak úgy láttam ho-
nunk kifejlõdését lehetõnek, ha mindazon erõ, mely hazánkban lap-
pang vagy oszolva, sõt egymás-elleniségben van, világosságra hoza-
tik és némileg egyesíttetik, s ha e célnak elérésére ki-ki hûn cselekszi
azt, mit köre s körülményei engednek.
Buda-Pest fekvése kies, s olyan, mely egyesítõ középpontnak sok te-
kintetben helyesnek lenni látszik. 
Ha azonban a két város s annak körvidéke természeti mibenlétében
hagyatik, egyesítést, ítéletem szerint, csak századok lefolyta eszkö-
zölhet; mely századokban viszont annyi egyesülés elleni erõ is fej-
lõdhetik ki, hogy Buda-Pest hihetõleg soha nem léphet ki a provin-
ciális városok sorábul, s egyesítõ pontul nemigen fog szolgálhatni.
A kérdés tehát abban forog, vagy inkább az a feladás: kinyomozni,
a két testvérváros mily kifejlésre képes. (...)
Hogy javítsunk, kell elõbb érezni kellemetlen létünket, s minél érzé-
kenyebb s fájdalmasb ezen érzés, annál hihetõbb azon munkásság- s
állhatatosságnak kifejtése, mely nélkül semmi sem javíttatnék, ha-
nem minden régi helyében megállna, mint volt és van.
Mily hibás észrenddel élnek tehát azok, kik javítást ugyan kívánnak,
de azoktul, kik javíthatnának, visszatartják azon jóltevõ, noha kese-
rû serleget, mely a szükséges krízist eszközlené.

Gróf Széchenyi István: Buda-pesti por és sár [Elsõ bevezetés, 1834]

A Hitel
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Kukucsakfalván nem készült el tanévkezdésre a
suli. Libáncson négy gyermekkel nem indulhat li-
bapásztorképzõ akadémia... 
Csak két kiragadott példa azok közül, amelyekkel
õszönte tele van a sajtó. És a miniszter sárcipõje.
Az iskolaésszerûsítések, összevonások, körzetesíté-
sek komoly közegellenállásba ütköznek, mert a né-
pek úgy szokták meg: hogy iskolának lennie kell
minden településen. Ez a felemelkedés, a civilizá-
ció és kultúra elsõ emeltyûje. 
Valóban így lehetett a felvilágosodás korában, ami-
kor mindenki meg volt gyõzõdve, Apáczaival szól-
va, „az oskolák felettébb szükséges voltáról”. Te-
gyük hozzá, teljes joggal. Azoknak az idõknek a
napja leáldozott. A községek és falvak népe de-
mográfiailag átrendezõdött, s akkor még mit sem
sejdítettem a nemzetiségi viszonyok változásáról.
Az apró falvak – természetes fogyással – néptele-
nedtek el, a város közelében levõ községek lakos-
ságszáma ugrásszerûen gyarapodott, nemcsak
azért, mert ‘89-ig beköltözési tilalommal sújtották
a városba vágyókat (és a kisebbségieket), de mert
olcsóbban és elõnyösebben szerezhettek fedelet a
fejük fölé, volt aszfaltút, menetrendszerûen
tömegközlekedtek, vasútállomás, posta, gyógyszer-
tár, közel voltak a jobb, igényesebb, versenyképe-
sebb iskolák, az orvosok, a mûvelõdés fórumai, a
szórakozás, avagy éppen helyben.
Úgy huszonöt évvel ezelõtt a megyei szakhivata-
lok jóvoltából már elkészültek – teljes helyismeret
és a várható perspektíva birtokában – a területren-
dezési tervek. Már jól kivehetõk voltak az elnépte-
lenedési trendek, az, hogy mely kistelepülések vál-
nak a közeljövõben életképtelenné, s fennmaradá-
sukat a helybeli erõk már nem tudják napról-napra
biztosítani jelentõs külsõ (állami) erõforrások nél-
kül. Ceauºescu durva politikája, a falurombolás,
sajnos reális tényekbõl indult ki. 
Húsz éve a rendszerváltás megakadályozta a
rombolást. Sõt, úgy látszott, hogy az ipar befucs-
csolása-privatizációja után még népességvissza-
áramlás is történt a falvak felé. De ez illuzórikus
volt, ugyanis az idõs emberek nosztalgikus visz-
szavágyása nem mentette meg az apró falvakat.
Akik a városból kiköltöztek, továbbra is városhoz
kötõdtek iskolázás, átképzés, munkavállalás
szempontjából. A mezõgazdaság nem nyújtott új-

ra megélhetést, s az amúgy is életképes
községek gyarapodtak, ott szaporod-
tak a kisvállalkozások. Felvetõdik
hát a kérdés: nem lett volna okosabb
utakat építeni, iskolaközpontokba
bevinni naponta a kis falvak tanulóit?

Nem lett volna elmésebb templo-
mok helyett bentlakásokat építe-
ni és mûködtetni, minõségi ok-

tatást adni? Sebestyén Mihály

Lap-top
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A pénzügyi hitel mellett
erkölcsi, politikai tõkére
is szükség van. Úgy 
tûnik, ez az, amit a 
kormányzat elvesztett.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az agy csodálatos szerv. Mihelyt felébredsz,
mûködésbe lép, és nem áll le, 

amíg be nem érsz a munkahelyedre.” 
Robert Frost

Pályaválasztás

Szükséges krízis

Iskolaügy
A nap címe. Merénylet az állambizton-
ság ellen, Cristian Tudor Popescu,
Gândul.

Magyarázat. CTP állambiztonság elleni
merénylõnek nevezi mind a tüntetõ
rendõrök egy részét, mind pedig Traian
Bãsescu elnököt. „Amikor a rendõrök
oda jutnak, hogy az elnöki palota elõtt
úgy kiabálnak, mint valami alvilági ala-
kok a rivális bandát ostromolva, akkor
mit jelent már rajtuk az egyenruha?”
Traian Bãsescu esetében a kérdés bonyo-
lultabb. A belügyminisztérium néhány
dolgozója által elkövetett törvénytelen-
ség miatt Bãsescu diszkreditálja a rend-
õrség intézményét. Ne felejtsük el azt
sem, „mennyit tett” ez az ember azért,
hogy Romániában eluralkodott a közön-
ségesség, a trágár beszéd, a surmóság, a
primitivizmus. (Ez a mi megállapítá-
sunk.) CTP ezt írja: „Amikor Bãsescu el-
nök, mint valami bûnözõ, akit ittas veze-
tésen kaptak, aki odakiált nekik, ’mik
vagytok ti, rongy zsarvak, szarok rátok,
mit tudtok ti nekem csinálni!?’, hogy
utána megtiltsa a rendõröknek és a
csendõröknek, hogy kíséretként tegyék a
kötelességüket, a legfelelõtlenebb, úgy-
szólván beteges módon aláássa a román
állam egyik intézményének tekintélyét.”
Cristian Tudor Popescu drámai hangon
fejezi be a cikkét: „Az autoritás több
mint egy évtizede tartó szétbomlasztása
az autoimmun kór szakaszába jutott,
amelyben a szervezet ellentestjei megtá-
madják a belsõ szerveket, kórokozóknak
tekintve azokat. A kormánypárt úgy néz
ki, mint az RKP ’89-ben. A kormány
alázatos senkik gyülekezete. Az ország
elnöke az elmebaj nyilvánvaló jeleit mu-
tatja. (...) Két gyermek apjaként remé-
lem, hogy Antonescu és Ponta urak nem
keresik a politikai tõkét és a hatalmat az
ország destabilizálása árán. Ne kövesse-
nek el merényletet a nemzetbiztonság el-
len, mint Bãsescu és Boc.” 

A nap álhíre. Traian Bãsescu – és köz-
vetlenül utána, szolidaritásból, Emil Boc
– kijelentette, hogy ezután hivatalos ki-
szállásain a rendõrség helyett a bukaresti
pincéralakulatok autói fogják kísérni. 
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Baloga-Tamás Erika

Közel egymillió eurós fi-
nanszírozásból hamaro-

san elkezdõdhet a Hargita
megyei népi fürdõk rehabili-
tációs programja. A megyei
tanács 2009 õszén nyújtotta
be a terveket a Régiófejleszté-
si és Turisztikai Minisztéri-
umhoz, miután felmérést vé-
geztek a helyi önkormány-
zatok körében.

„Hargita megye idegenfor-
galmi kínálatcsomagjának
egy nagyon fontos szeletét
jelentik a fürdési és gyógy-
kezelési lehetõségek, ezért
turizmusfejlesztési prog-
ramjaink közül az egyik leg-
fontosabb  kezdeményezés
indult útjára a megyében le-
võ hagyományos, népi für-
dõk felújításával és korsze-
rûsítésével” – mondta el la-
punknak Birtalan József
megyemenedzser, hozzáté-
ve, azon dolgoznak, hogy a
hagyományosságból eredõ
egyediség megtartása mel-
lett minél nagyobb gazdasá-
gi hasznot is elérhessen az a
település, amely rendelke-
zik ilyen fürdõvel. Az elöl-
járó ugyanakkor figyelmez-
tetett a dolog apró ellent-
mondására is. „Olyan kö-
zéputat keresünk, melyben

nem vész el a fürdõk bája,
mégis a kor igényeinek
megfelelõen épülnek ki, oly
módon, hogy ez ne jelent-
sen terhet a fenntartó ön-
kormányzatok számára”–
fogalmazott.

Tapasztalatra alapozva

Bár konkrét számok nem
állnak még rendelkezésre ar-
ra vonatkozóan, hogy mek-
kora gazdasági haszonnal jár
a fürdõk felújítása, bíznak
abban, hogy ez fellendíti a tu-
risztikai forgalmat – reagált a

megyevezetõség arra a kérdé-
sünkre, hogy készültek-e elõ-
zetesen hatástanulmányok.
„Tapasztalatunk azt mutatja,
hogy minden idegenforgalmi
beruházás növeli a települési
szolgáltatások iránti keresle-
tet. Ez nemcsak a kiskereske-
dõk és a vendéglátók forgal-
mát, de az önkormányzatok
jövedelmét is növeli” – ma-
gyarázta Birtalan.

Hosszú lista

A megyében még számos
hagyományos fürdõ létezik,

ilyen például a csíkkarcfalvi
Madicsa, a keresztúri  Sós-
kút, a tusnádfalusi Nádas
fürdõ, a kirulyfürdõi gyógy-
víz, a dánfalvi Dugásfürdõ, a
székelyudvarhelyi Szejkefür-
dõ, a karácsonyfalvi Dungó
feredõ vagy a maroshévízi
borvízforrások. Mint meg-
tudtuk, a minisztériumnak
felújításra javasolt fürdõk lis-
tája eredetileg hosszabb volt,
ám a megyevezetés egyelõre
annak is örvend, hogy leg-
alább ennyi támogatást sike-
rült szerezni a rehabilitáció-
ra. A felújításon túl a megõr-
zés is fontos: hogy évek múl-
va ne ugyanazoknak a für-
dõknek az újjáépítését kelljen
finanszírozni, hanem újabba-
kat tudjanak önfenntartóvá
fejleszteni. 

A felújítási program kezde-
ményezõje és elsõdleges ha-

szonélvezõje a Hargita Me-
gye Tanácsa, amely ügykeze-
lésbe vette a felújításra váró
fürdõk területét a program
megvalósításának idõszak-
ára. Miután megtörtént a be-
ruházás a gondnoksági jog
visszakerül a helyi tanácsok
hatáskörébe, akik megszerve-
zik a fürdõk mûködését, így a
haszonélvezõk a lakosok és
turisták lesznek – tudtuk meg
Birtalan Józseftõl. Szerinte
több mint bizonyos, hogy a
polgármesteri hivatalok által
létrehozott cégek fogják mû-
ködtetni a felújított fürdõket. 

Hányféle a borvíz?

Érdeklõdésünkre, hogy
van-e valamilyen párhuzam
a népi fürdõk felújítása és a
Borvíz útja projekt között,
Birtalan több hasonlóságra is
felhívta a figyelmet. Mivel
mindkét kezdeményezésnek
fõ célja a természeti értékek
(az ásványvízforrások) ész-
szerû felhasználása és turisz-
tikai célból való értékesítése,
a projektek kiegészítik és erõ-
sítik egymást. Míg azonban a
népi fürdõk esetében Hargita
Megye Tanácsa a kezdemé-
nyezõ, szerzõdõ fél és a kivi-
telezés felügyelõje, addig a
Borvíz útja projekt esetében
csak kedvezményezett – eb-
ben az esetben a munkálato-
kat is a Turisztikai Minisztéri-
um szerzõdte le a kivitelezõ-
vel. A fürdõk esetében a kor-
szerûsítés utáni fenntartást és
mûködtetést a helyi önkor-
mányzatok biztosítják. 

Röviden Székely turistacsalogató:
felbuzognak a népi fürdõk

Halmozott hiányok

Nagy hiányokat okozhat a
teljes romániai gazdaság
számára az, hogy a hazai
bankokat mintegy hatszáz-
millió eurós veszteség fenye-
geti az idén az 50-es számú
sürgõsségi kormányrendelet
miatt – figyelmeztetett Radu
Gheþea, a Román Bankszö-
vetség elnöke egy tegnap tar-
tott szakmai rendezvényen,
emlékeztetve, hogy a kabinet
az intézkedés meghozatala-
kor nem vette figyelembe a
pénzintézetek által ajánlott
módosításokat.

Patriciu a leggazdagabb

A 2009-ben 2,3 milliárd
euróra becsült vagyonával
Dinu Patriciu (képünkön)

megõrizte elsõ helyét a leg-
gazdagabb románok Forbes
magazin által közölt listáján
– adta hírül az Agerpres. A
Forbes adatai szerint az üz-
letember tavaly százmillió
euróval keresett többet, mint
egy évvel korábban. Az öt-
száz román milliárdos össz-
vagyona 28,2 milliárd eurót
tesz ki – mely ötszázmillió
euróval elmarad az egy év-
vel ezelõtt mért szinttõl.

SAPS: már októbertõl 

Október 16-tól kezdi utalni
az Agrárminisztérium a Me-
zõgazdasági Intervenciós és
Kifizetési Ügynökségnél
(APIA) bejegyzett termelõk-
nek az egységes területalapú
támogatások (SAPS) egy ré-
szét – értesült az ÚMSZ. Az
uniós alapokból finanszíro-
zott támogatás megközelítõ-
leg nyolcszázezer, a rendkí-
vüli idõjárási viszonyok mi-
att nehéz helyzetbe került
gazdát hivatott kisegíteni.
Az elõleg szétosztásakor a
gazdák között nem lesz sem-
miféle megkülönböztetés,
egyetlen kritérium, hogy
rendelkezzenek az APIA el-
lenõrzéseit igazoló doku-
mentációval. 

Baljós hírek 

A globális gazdaság az elkö-
vetkezõ tíz évben több pénz-
ügyi válságot fog elszenved-
ni – mondta a Dr. Végzett-
nek „becézett” Nouriel
Roubini. A világhírû köz-
gazdász úgy látja, a pénz-
ügyi reformok nem halad-
nak a helyes irányba, s nem
elegendõek – írta a CNBC-re
hivatkozva a vg.hu. Szerinte
az Egyesült Államok re-
formcsomagja „túl késõn
jött, és nem is elegendõ.
Olyan helyzetben vagyunk,
melyet recessziónak fogunk
érezni, még ha nem is le-
szünk abban” – figyelmezte-
tett a New-York-i egyetem
professzora.

Antal Erika

Második alkalommal
szerveztek Marosvásár-

helyen a Mureº Mall bevá-
sárlóközpontban régiségvá-
sárt, ahová az ország min-
den szegletébõl érkeztek ke-
reskedõk változatos áruikat
kínálva a Zsolnai-porcelán-
tól kezdve Nagy Imre-fest-
ményig, tizenkilencedik
századi bútortól, apró, több
ezer eurós ékszerekig. Bóv-
lit és igazi értéket egyaránt
talált a nézelõdõ. 

A többnyire euróban
megadott árakat nemcsak,
hogy alkudni lehetett szin-
te mindenhol, de az áru-
sok többnyire el is várták
ezt, figyelmeztették a né-
zelõdõt erre. „Elsõ alka-
lommal érkeztem Iaºi-ból
Marosvásárhelyre. Hallot-

tam, hogy itt jó vásárt
szerveztek a múltkor, gon-
doltam szerencsét próbá-
lok” – nyilatkozta az egyik
árus pénteken, aki azon-
ban vasárnap már nem
volt ennyire derûs, mivel
úgy vélte, nem érte meg
idejönni azért a kis bevé-
telért, amire sikerült szert
tennie. 

„Inkább azért jöttem ki,
hogy ismerkedjem, beszél-
gessek, az eladás szempont-
jából különben gyenge vá-
sár volt” – mondta lapunk-
nak Korodi Szász Albert,
aki úgy vélte, a városban élõ
régiségkereskedõknek nem
tesz jót egy ilyen vásár, hi-
szen akik távolabbról jön-
nek, képesek akár áron alul
is túladni portékájukon,
csakhogy ne térjenek haza
bevétel nélkül. „Mindenki

krajcárokért akart megven-
ni mindent. Két festményre
alkudoztak az utolsó nap és
már szinte hajlottam rá,
hogy feleannyiért odaad-
jam, mint amennyiért kínál-
tam, de aztán meggondol-
tam magam” – ecsetelte a
régiségkereskedõ.

Marosvásárhelyen mint-
egy tíz régiségkereskedõ
vesz és ad mûtárgyakat,
festményeket, bútort, kéz-
mûves munkákat, szinte
mindent, hiszen az alapelv
az, hogy „több lábon” kell
állni, ha valamire éppen
nincs kereslet, akkor azt

mással kell pótolni. Több-
nyire mindenkinek megvan
a saját beszerzési csatorná-
ja, melyet féltve õriz és
megpróbál titokban tartani. 

A rendszerváltást követõ-
en, a ’90-es évek elején na-
gyon sok értékes régiséget el-
adtak külföldre, ám ezek ké-
sõbb visszakerültek az or-
szágba – tudtuk meg a szak-
ma képviselõitõl. Szerintük a
gazdasági válság ellenére a
régiségtulajdonosok manap-
ság már nem szívesen válnak
meg antik értékeiktõl. „Aki
máig megõrizte az antik tár-
gyait, akár családi ereklye-
ként, akár saját szerzeményû
gyûjteményként, az ma sem
bocsátja áruba, ragaszkodik
hozzá. Aki pedig eddig sem
értékelte, már rég aprópénz-
re váltotta” – válaszolta ér-
deklõdésünkre Korodi. 

A rehabilitációk célja Székelyföldön: pénzforrást fakasztani a borvízbõl

Már nem kelendõek a régiségek

Bóvli és igazi érték egymás mellett a vásárhelyi régiségvásáron 

Antikvitások lepték el három napon

keresztül Marosvásárhelyen a Mureº

Mall több szintjét is – a bõ választék

ellenére a kereskedõk elégedetlenek

voltak az érdeklõdéssel, többnyire csa-

lódottan pakoltak össze vasárnap este. 

A századforduló hangulatát idézõ lámpá-
kat száz és háromszáz lej értékben kínál-
ták, a gyertyatartókat kétszáz lej és két-
százezer euró közötti értékben lehetett
megvenni. Ismeretlen festõ olajképéért
300 eurót, kisebb ikonért százat kért az
árus, a „romantikus stílusú” nagyméretû

tájkép 250 euróba került. De lehetett ezer
euróért több darabból álló empire-stílusú
bútort vásárolni, vagy öntöttvas-kályhát
néhány százasért. Kis asztali díszért 100
eurót, ezüst gyûrûért 200 eurót, de a drága-
kövekkel kirakott, cizellált ékszerért akár
négyezret is elkértek. 

Gyertyatartó 200 ezer euróért
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Borszék – a Tündérkert és az Õsforrás felújí-
tása: 150 962,97  lej; Verebes, Tusnád község:
78 375,98 lej; Csíkszenttamás: 230 559,90 lej;
Csíkkozmás–Sószékfürdõ: 256 635 lej; Csík-
kozmás–Lázárfalva–Nyírfürdõ: 290 926 lej;

Madéfalva:122 990 lej; Csíkszentkirály–
Borsáros fürdõ: 584 461 lej; Csíkszent-
imre–Büdös fürdõ: 499 481 lej; Gyergy-
ócsomafalva–Nyírkert fürdõ: 850 000 lej (itt
még nem történt meg a közbeszerzési eljárás)

A népi fürdõk felújítására szánt összegek a közbeszerzési eljárások után:



Antal Erika, Baloga-Tamás Erika,
Kovács Zsolt

Az idei tanévben Maros
megye valamennyi isko-

lájába eljut a tej és a kifli,
amit a gyerekek többé-ke-
vésbé el is fogyasztanak –
tudtuk meg Szabó Árpád-
tól, a megyei tanács elnöké-
tõl. Az ÚMSZ-nek elmond-
ta, megpróbálták a helyi
önkormányzatokra bízni a
beszerzést, hogy a helyi
vállalatok szállítsák a pék-,
illetve tejterméket, de ez
egyelõre nem sikerült,
ugyanis a polgármesterek
idegenkedtek, nem vállal-
ták. „Így nem maradt más
hátra, mint hogy meghir-
dettük az országos verseny-
tárgyalást, és éppen csak
befértünk az idõbe” – ma-
gyarázta az alelnök. Tájé-
koztatása szerint a kiflit a
Bewami, a tejet a Freesland
szállítja, ugyanazok a cé-
gek, amelyek tavaly is meg-
nyerték a pályázatot.

Egy kormányhatározat ér-
telmében november elsejétõl
egy alma is járna a kisisko-
lásoknak tízóraira, ám Ma-
ros megyében csak január el-
sejétõl biztosítják a gyümöl-
csöt. „Jó lenne, ha valame-
lyik polgármesteri hivatal
megelõlegezné, s már mos-
tantól biztosítana a gyere-
keknek naponta egy-egy al-
mát, bár nem bízom benne,
mert mindenhol anyagi gon-
dokkal küszködnek” –
mondta az elöljáró. Az al-
maprogramhoz szintén a
megyei tanács biztosít kere-
tet, ám ez uniós alapokból
finanszírozzák.

Egyhangú a „menü”

A marosvásárhelyi 7-es
számú általános iskola igaz-
gatója, Andrássy Árpád elé-
gedett a tej-kifli programmal,
ám szerinte túl egyhangú a
„menü”. Míg évekkel koráb-
ban gyümölcsös joghurtot,
krémsajtot is kaptak néha a
gyerekek, most csak a lefölö-
zött tejjel kell beérniük, és az-
zal a kiflivel, amely ugyan
megfelel minden elõírásnak,
ízetlen. Pál Irén tanítónõ úgy
próbál javítani az egyhangú
uzsonnán, hogy gyümölcs-
lekvárral keni meg a kicsik
kiflijét és a szilva- vagy ba-
rackízes kiflivel a zsírtalan tej
is jobban esik a gyerekeknek. 

Kovács Tünde mindkét
gyereke kisiskolás még,
ahogy mondja, jól fog az is-

kolai tízórai, bár a gyerekek
sokszor panaszkodnak,
hogy ízetlen a tej vagy a kif-
li. „Megbeszéltem velük,
hogy ha nem eszik meg, ne
dobják el, hozzák haza, és
itthon készítek belõle tál-
bafõttet, amelynek éppen
kifli és tej az alapanyaga,
csak egy kis cukor és egy-két
tojás kell még hozzá.”

Uzsonna, helybõl

A Hargita megyei óvodá-
sok és kisiskolások zöme he-
lyi termelõktõl származó te-
jet és kiflit fogyaszt tízóraira.
Lapunk értesülései szerint
csupán egy-két olyan község
akad, ahol más megyében
mûködõ cég ajánlatát tartot-
ták megfelelõbbnek. Akad
néhány olyan település is,

ahol megóvták a kiírás során
született döntést, és emiatt
még mindig nem sikerült
megkötni a szerzõdést. Ha-
sonló helyzet alakult ki pél-
dául Csíkszeredában, ahol a
gyerekek bár már harmadik
hete járnak iskolába, tejet
egyelõre még nem kapnak a
kifli mellé. A székelyud-
varhelyi Tamási Áron Gim-
názium igazgatója, Laczkó
György kifejezetten jónak
látja azt, hogy ennivalót kap-
nak a gyerekek. Egyetlen
meglátása van: jó lenne, ha a
tejet idõnként sajttal helyette-
sítenék, hisz így egyhangúvá
válik az uzsonna, és hamar
ráunnak a gyerekek. 

Arra, hogy a tej-kifli mellé
alma mikortól kerül, nem
kaptunk egyértelmû választ,
A székelyudvarhelyi polgár-

mesteri hivatalnál azonban
biztosítottak arról, hogy al-
ma mindenképpen lesz.
Karda Emese, a hivatal gaz-
dasági igazgatóságának veze-
tõje elmondta, most vizsgál-
ják azt, hogy egyáltalán van-
e elegendõ, az elõírásoknak
megfelelõ helyi termelõ ah-
hoz, hogy fedezni tudják a
szükségletet. Háromszéken
szintén többnyire helyi be-
szállítók révén látják el a diá-
kokat  kiflivel, illetve novem-
bertõl ugyancsak helyi keres-
kedõket bíznak meg az al-
mák beszállításával – tájé-
koztatta lapunkat Henning
László. A Kovászna megyei
tanács alelnöke szerint az
idei iskolai évben arra töre-
kedtek, hogy ahol lehet, helyi
cégekkel dolgozzanak, ezért
a polgármesteri hivatalok bo-
nyolítják le a beszerzéseket,
így elkerülhetõ a tavalyi hely-
zet, amikor a versenytár-
gyaláson részt vevõ cégek el-
húzódó pereskedése miatt a
diákok nem kaptak tízórait.
Az iskolatej beszerzése nehe-
zebben ment, ezért a három-
széki települések többsége
számára a megyei önkor-
mányzat szervezett verseny-
tárgyalást, amelyet a Dorna
cég nyert meg. Henning
László bízik benne, jövõre
már minden önkormányzat
belátja, hogy elõnyösebb he-
lyi cégekkel dolgozni. 

Az alelnök szerint elõrelát-
hatóan nem lesz gond az al-
ma beszerzésével sem. Az
önkormányzat  az év végéig
34 napra 200 lejt szánt a gyü-
mölcs megvásárlására, a töb-
bi iskolai napra jövõ eszten-
dõben biztosítanak pénzt. 
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Röviden

Arad–Makó-
együttmûködés

A sürgõsségi betegellátás
szervezésének fejlesztésében
és a minõségbiztosítás egysé-
gesítésében indított közös
programot a makói Dr.
Diósszilágyi Sámuel Kór-
ház- és Rendelõintézet, illet-
ve az Aradi Városi Kórház.
Az uniós támogatású projekt
során a sürgõsségi ellátás
protokolljainak kidolgozása,
illetve a minõségbiztosítási
elemek ismeretének oktatá-
sa, majd tudatos alkalmazá-
sa lesz a feladat – jelentették
be az érintett intézmények
vezetõi tegnap Makón. A
program során az aradi kór-
ház sürgõsségi ellátásban
részt vevõ munkatársai szá-
mára kétszer ötnapos kép-
zést szerveznek. Ezen 20 ok-
tató képzése történik Ma-
kón, majd a kiképzett szak-
emberek adják tovább a tu-
dást Aradon a 80 fõs kollek-
tívának. 

Beszerezhetõk
a füstjelzõk

Füstérzékelõkre, tûzjelzõ be-
rendezésekre, karbantartásra
és szakirányú képzésre utalt
ki pénzt az Egészségügyi
Minisztérium az alárendelt-
ségébe tartozó 62 kórház-
nak. Az országszerte elvég-
zett felmérés alapján  Cseke
Attila miniszter tegnap
hagyta jóvá mintegy 8,5 mil-
lió lej kiutalását. A közbe-
szerzés folyamatának aka-
dálymentesítésére, a döntés
értelmében, minden kórház
egyenként szerzi be a felsze-
reléseket, a szaktárca finan-
szírozásával. Az Egészség-
ügyi Minisztérium ugyanak-
kor vizsgálja annak lehetõsé-
gét is, hogy 2011-ben, a költ-
ségvetés függvényében, más
kórházaknak is kiutaljon cél-
támogatást.

Kihelyezett gyõri
képzés Udvarhelyen

Székelyudvarhelyen indít ki-
helyezett képzést a gyõri
Széchenyi István Egyetem –
közölte Winkler Csaba, az
intézmény kommunikációs
titkára. Vezetés és szervezés
mesterszakon, levelezõ tago-
zaton kezdik meg az okta-
tást, amelyre 26 államilag fi-
nanszírozott és hét költségté-
rítéses hallgatót vettek fel.
Ez az intézmény elsõ külföl-
di képzése – tájékoztatott. 

Hollandok Borbélynál

Borbély László környezetvé-
delmi miniszter tegnap
Roderick van Schreven kül-
kapcsolatokért és gazdasá-
gért felelõs holland államtit-
kárt és küldöttségét fogadta.
A tanácskozás napirendjén a
román-holland vízgazdálko-
dási és hulladékgazdálkodási
együttmûködés keretében
megvalósítható tervek, az
uniós pénzekbõl finanszíro-
zandó tervek adta befektetési
lehetõségek, a fenntartható
fejlõdés és a klímaváltozás,
mint aktuális, globális té-
mák, valamint a Duna-stra-
tégia szerepeltek. 

Ízlik a tej és a kifli, de a gyerekek örülnének egy kis változatosságnak

Tej és kifli, alma nélkül

Fotó: ÚMSZ/archív

Folytatás az 1. oldalról

Mint megtudtuk, a BBTE-n
jelenleg összesen 113 szak
mûködik, amelyekbõl 25-nek
nincs magyar nyelvû lefedett-
sége: többek között az orto-
dox teológiának, a különbö-
zõ idegen nyelvet oktató sza-
koknak. A fennmaradó 88
szak 81 százalékának van
magyar tannyelvû vonala.
Az új  egyetemi tanév pozitív
fordulattal kezdõdik a ma-
gyar tannyelvû vonalak szá-
mára: idénre valamennyi
szak megkapta az akkreditá-
ciót. „Különösen annak nagy
a jelentõsége, hogy így az
akkreditált magyar tannyelvû
szakok tanrendje eltérhet
ugyanazon szak román vál-
tozatától, és így a BBTE ma-
gyar tagozata sajátos oktatási
célokat követhet – áthelyez-
het hangsúlyokat, önállóan
lehet tekintettel a közösség
sajátos munkaerõ-piaci érde-
keire, jobban felhasználhatja
a magyar oktatók sajátos,
egyéni felkészültségét” – ma-
gyarázta Magyari. 

A rektorhelyettes fontos
eredménynek ítéli, hogy azok
a civil szervezetek, amelyek
eddig is együttmûködtek a tu-
dományegyetemmel, mos-
tanra jól összehangolt rend-

szerbe álltak össze: itt Ma-
gyari Tivadar a KMDSZ-t,  a
Kolozsvári Magyar Egyetemi
Intézetet, valamint az egyete-
mi lelkészséget emelte ki.  

Az új egyetemi évet mint-
egy két és fél ezer elsõéves
egyetemista és közel 500 el-
sõéves  mesterképzõs hallga-
tó kezdi el a BBTE valame-
lyik magyar tannyelvû alap-,
illetve mesterképzõs szakán.
A tegnapi ünnepélyes tanév-
nyitó egyébként telt házas
volt: a gólyák és a felsõbb

éves egyetemisták megtöltöt-
ték az egyetem fõépületének
dísztermét. Az egyetem ha-
gyományainak megfelelõen,
idén Kassay Gábor matema-
tikus, a BBTE Matematika és
Informatika Kar magyar ta-
gozatának professzora tartot-
ta meg tanévavató elõadását.
A professzor beszédének elsõ
pár percében megemlékezett
a 150 éve elhunyt, kolozsvári
születésû matematikusról,
Bolyai Jánosról, majd a lai-
kusok számára is érthetõ for-

mában a játékelméletekrõl
beszélt. A tanévnyitó ünnepi
hangulatát csak növelte az a
tény, hogy idén ünnepli fenn-
állásának 20. évfordulóját a
magyar egyetemisták lapja, a
Campus, amely a Szabadság
címû napilap mellékleteként
jelenik meg. A tanévnyitó
emelkedett hangulatát a nagy
múltú Visszhang kórus bizto-
sította: tagjai  Molnár Bo-
tond vezényletével magyar és
külföldi szerzõk kórusmû-
veibõl énekeltek. 

BBTE: telt házas magyar tagozat

A magyar tagozat tanévét Magyari Tivadar rektorhelyettes (középen) nyitotta meg Fotó: Sipos M. Zoltán

Kovács Zsolt

Õrzõ-védõ céget próbál-
tak kirabolni maszkos

támadók a hétvégén Kézdi-
vásárhelyen – tájékoztatott
tegnap Buzsi Andrea, a
Kovászna megyei rendõrség
szóvivõje. A nyomozókat
szombaton este a cég egyik
alkalmazottja riasztotta. Be-
számolója szerint  a bejárat-
nál megjelent három masz-
kos férfi, akik ütlegelni
kezdték õt. Az õr a túlerõ
miatt nem tudta használni a
nála lévõ gumibotot és
könnygázspray-t, ezért vis-
szahúzódott a fülkéjébe.
Eközben a rablók megpró-
bálták felfeszíteni az egyik
iroda ajtaját, hogy hozzájus-
sanak a pénzhez. Mivel pár
perc múlva ráébredtek,
hogy nem sikerül gyorsan
kirabolni a cég székházát,
elhagyták a helyszínt. Buzsi
Andrea szerint az épület õr-
zésével megbízott személy
nem sérült meg súlyosan,
így nem szükséges a kórházi
ellátása. Az ügyben nyomoz
a rendõrség, és minden va-
lószínûség szerint a rablási
kísérletet megörökítették a
cég székházában felszerelt
biztonsági kamerák. 

Rablótámadás
Háromszéken
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Salamon Márton László

„A múlt rendszer kiszol-
gálói, a Szekuritáté embe-

rei a diktatúra bukása után is
megmaradtak kulcsfontossá-
gú pozíciókban, jobbnál jobb
állami tisztségekkel látták el
magukat, és ellenõrzésük
alatt tartják az országot” –
fejtette ki tegnapi bukaresti
sajtótájékoztatóján Herta
Müller. Az irodalmi Nobel-
díjas, romániai származású,
Németországban élõ írónõ
szerint az, hogy az egykori
kommunista titkosszolgálat
emberei továbbra is gúzsban
tartják Romániát, csalódást
okozott az ország polgárai-
nak, akik abban reményked-
tek, hogy tiszta lappal indul-
hatnak el a demokrácia útján.
„Ha ezek az egyének nagy
számban vannak jelen az ál-
lami intézményekben, egyfaj-
ta hálót alkotnak, amelynek
révén egymást támogatják,
egymásnak falaznak, miköz-
ben a tartásos, tiszta múltú
emberek kiszorulnak az ál-
lamigazgatásból” – fogalma-
zott Herta Müller.

Ami azokat a személyeket
illeti, akik kollaboráltak a
Szekuritátéval, az irodalmi

Nobel-díjas írónõ szerint a
körülményeket is tekintetbe
kell venni, amikor róluk
mondunk ítéletet. „Minden
kollaboráns esete egyedi, és
ennek megfelelõen körülte-
kintõen kell megvizsgálni” –
tette hozzá. Ugyanakkor le-
szögezte, hogy a volt besú-
góknak nincs keresnivalójuk
a köztisztségekben. „Ezek az

emberek nem tûnhetnek el,
köztünk élnek, és ez termé-
szetes, de távol kell õket tarta-
ni a köztisztségektõl” – véle-
kedett Herta Müller. 

Az Új Magyar Szó kérdésére
az írónõ hangsúlyozta, mi-
közben õ német kisebbségi-
ként német nyelven írt Romá-
niában, a korábban szintén
irodalmi Nobel-díjjal kitünte-

tett Kertész Imre magyarul
írt, és magyar írónak tekint-
hetõ. „Megkérdõjelezni Ker-
tész Imre magyarságát: anti-
szemita cselekedet” – utalt
azokra a magyarországi tá-
madásokra, amelyek a zsidó
származású Kertészt érték
annakidején, egy Németor-
szágban megjelent, Magyar-
országot bíráló interjúja mi-

att. Ami a két elnyomó rend-
szer, a nemzetiszocialista és a
kommunista rezsim közti
párhuzamot illeti, lapunk kér-
désére kifejtette, a Kertész ál-
tal leírt náci haláltáborok ki-
fejezett célja a zsidók fizikai
megsemmisítése volt, miköz-
ben ez nem mondható el a
kommunista munkatáborok-
ról, ahol a kényszermunka el-
végeztetése volt a cél, a halál
okozói pedig a rossz étkezte-
tés és egyéb körülmények vol-
tak. „Ettõl még a kommunis-
ta rezsim többmillió ember
halálát okozta” – szólt közbe
Herta Müller házigazdája-
ként Gabriel Liiceanu író, a
Humanitas könyvkiadó igaz-
gatója. (A Nobel-díjas írónõ
kétnapos bukaresti látogatá-
sát a könyvkiadó húszéves
évfordulója alkalmával teszi.)

Újságírói kérdésre az írónõ
leszögezte, nem fogadna el
román állami kitüntetést
Traian Bãsescu államfõtõl.
„Nem gyûjtök díjakat, nem
kell” – nyomatékosította Her-
ta Müller. Az írónõ legmaga-
sabb román állami kitüntetés-
ben való részesítését a De-
cember 21-e Egyesület java-
solta a román államelnöki hi-
vatalnak. 
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Az irodalmi Nobel-díjas, Németországban élõ írónõ két napot tölt a román fõvárosban

Röviden

Kincsek Budapestrõl

Kétszáz meglepetés címmel kö-
zölt kritikát a Royal Aca-
demy of Artsban megnyílt –
Kincsek Budapestrõl – Európai
mesterdarabok Leonardótól
Schieléig címû – kiállításról
hétvégi számában a The Fi-
nancial Times, melyhez ha-
sonlóan több vezetõ angol
napilap írt elragadtatott
hangvételû beszámolót a ki-
állításról. A szerzõ, Jackie
Wullschlager szerint „már
két évtized eltelt a bársonyos
forradalom (a rendszervál-
tás) óta, de Közép-Európa
vezetõ múzeumaiban még
mindig Csipkerózsika álmu-
kat alusszák a nagy európai
mesterek alkotásai, amelyek
a nyugat-európai nagykö-
zönség számára 1939 óta
nem voltak láthatók”.

Évadkezdés elõtt

A Tamási Áron Színház ok-
tóber 3-i hivatalos évadnyitó
elõadása elõtt két másik je-
lentõs eseménynek ad ott-
hont: szeptember 30-án a
budapesti Evangélium Szín-
ház társulata Madách Imre
Az ember tragédiája címû köz-
ismert drámai költeményét
adja elõ a Nagyteremben,
október 1-jén pedig a Dia-
kónia Keresztyén Alapít-
vány Idõsek Világnapja al-
kalmából szervezett jóté-
konysági koncertjére kerül
sor, ugyancsak a színház
Nagytermében.

Háy Jánosé 
a Színikritikusok Díja

Háy János Völgyhíd címû
mûvét választották a legjobb
új magyar drámának a Szín-
házi Kritikusok Céhének
tagjai; a legjobb elõadás a
bukaresti Katona József
Színház A kétfejû fenevad cí-
mû darabja lett. A Színikri-
tikusok Díját vasárnap este
adták át a magyar fõváros-
ban. A Színházi Kritikusok
Céhe évrõl évre a tagok sza-
vazatai alapján adományoz-
za az elõzõ évad produkció-
inak az egyik legrangosabb-
nak számító szakmai elis-
merést. A legjobb rendezés
díját Bagossy László kapta
az Örkény Színházban be-
mutatott Kasimir és Karoline
címû produkcióért.

Turnézik a PRAH

A nagykanizsai Griff Okta-
tási Központ szervezésében
2010. szeptember 28-a és
30-a között dél-magyaror-
szági és szlovéniai turnén
vesz részt a Marosvásárhe-
lyi Nemzeti Színház Tom-
pa Miklós Társulata Spiró
György PRAH címû komé-
diájával. Az ötvenedik elõ-
adáshoz közelítõ produkci-
óban a Nõ szerepét László
Zsuzsa, míg a Férfiét
Kilyén László alakítja.
Rendezõ: László Csaba,
díszlet-jelmez: Bartha Jó-
zsef, film: Sebesi Sándor,
dramaturg: Csép Zoltán.
Az elõadásokra Nagykani-
zsán, Szombathelyen (Ma-
gyarország) és Lendván
(Szlovénia) kerül sor. 

Herta Müller Bukarestben

Fotó: Tofán Levente

A deszkákról lelépve
Baló Levente

A német Matthias Lang-
hoff vendégrendezésé-

ben egy hete mutatta be a
Kolozsvári Állami Magyar
Színház Shakespeare Szeget
szeggel színmûve alapján ké-
szült Mértéket mértékkel cí-
mû darabot.

Az elõadást alcímmel lát-
ta el a rendezõ: William par-
tija, szajhák és szentek, barátok
és bérgyilkosok, tolvajok és tör-
vényhozók társaságában. És
ezzel mintegy programot
hirdet meg, egy bizonyos
irányba tereli a nézõi figyel-
met és értelmezést.

A másik erõteljes rende-
zõi gesztus a harsány aktua-
lizálásokban nyilvánul meg:
a szöveget helyenként ko-
lozsvári nyelvjárásba ülteti
át, teletûzdelve román sza-
vakkal és kifejezésekkel,
amelyek esetenként haszná-
latosak ugyan az erdélyi
köznyelvben, de inkább ré-
tegnyelvi sajátosság. Az ak-
tualizálás legjobb példája
éppen a színházi alkalma-
zottakat is érintõ, 25 száza-
lékos fizetéscsökkenés, be-
építése az elõadás szövegé-
be. A Három nõvér így többé
nem három nõvér, hanem
csak kettõ és egy negyed,
akárcsak a III. Richárd.

„Számomra Shakespeare
világában az élet és a szín-
pad eggyé válik” – mondja
a rendezõ a mûsorfüzetben
megjelent interjúban. Ezt
az egységet próbája megva-
lósítani több eszközzel az
elõadásban is. Egyrészt az
aktualizálásokkal, másrészt
a színpad és a nézõtér fizi-

kai egybeolvasztásával;
több jelenet a nézõtéren ját-
szódik, a színészek pedig
gyakran közvetlenül szól-
nak a nézõtéren lévõkhöz.
És nem mindig hízelgõ dol-
gokat hallunk: az elõadás
egyik jelenetében Pompeius
azt süti ránk, nézõkre, hogy
mindnyájan madame Szét-
kúrt (bordélytulajdonos)
házának lakói vagy látoga-
tói vagyunk.

A brechti hagyományok-
kal egybevágóan a színpadi
cselekmény idõnként felfüg-
gesztõdik, a szereplõk dalra
fakadnak, reflektálva a szín-
padi helyzetre. Langhoff
Shakespeare tizenegy szo-
nettjét választotta ki, Vasile
ªirli megzenésítésében. A
zene kellemes és szép, nézõt
gyönyörködtetõ, az énekek
elõadása viszont annál több
kívánnivalót hagy maga
után, fõképp, hogy a szöve-
gek angol eredetiben marad-
tak. Meglepõ módon a leg-
több énekes számára komoly
problémát jelent az angol ki-
ejtés, túl artikulált, magyaros
szöveget hallunk. Az ének-
hang is erõtlen helyenként,
részben a hangosításnak kö-
szönhetõen is. Kiemelendõ
azonban Kató Emõke nagy-
szerû alakítása.

Jól kibontakozik az elõ-
adás központi problemati-
kája, amit a rendezõ a cím-
mel is jelez: Mértéket mér-
tékkel. Az újonnan kineve-
zett kormányzó rendkívüli
szigorral, halálra ítél egy fi-
atalembert, mert házasság
nélkül él egy lánnyal. Õ ma-
ga is azonban hamarosan
szerelemre lobban egy haja-

don iránt, és zsarolással
megpróbálja az ágyába csal-
ni. Az ítélõbíró hasonló
bûnbe esik, sõt még tetézi is,
mint a halálraítélt, de meg
akarja úszni büntetlenül. Az
igazságtevés, a törvény al-
kalmazhatósága, a hatalom-
gyakorlás problémáit fesze-
geti az elõadás. A mocskos
kezû törvénykezõ alakja né-
miképpen közhelyszerû, az
viszont újszerûen hat, hogy
egyetlen szereplõt sem en-
ged egyszínûnek maradni, a
darabban nincsenek sem
csak jók vagy csak rosszak,
hanem mindennek valami-
féle keverékét vonultatják

fel, miközben mindegyik
szerethetõvé válik, kivéve az
éppen hatalmon lévõt. 

Egy színész több szerepet
is játszik, ez gazdag értel-
mezési teret hoz létre. Leg-
erõteljesebben Pompeius és
a Herceg szerepét is eljátszó
Hatházi András alakításá-
ban valósul meg, annál is in-
kább, hogy maga a herceg is
rádupláz, amikor csuhába
bújva, papnak álcázva ma-
gát, tér vissza a színre.

Végsõ soron nem a ren-
dezõi üzenet jut el hoz-
zánk, nézõkhöz, nem arra
vagyunk vevõk, amit a ren-
dezõ nekünk szán. Hanem

a magas színvonalú színé-
szi munkára, a csapat össz-
játékára és a színészi átlé-
nyegülésre, azaz arra, ami
a színpadon „megtörté-
nik”. Ha ez a „megtörté-
nés” hiányzik, akkor hiába
masíroznak a színészek a
nézõtéren, nem jutnak kö-
zelebb a nézõhöz. A ko-
lozsvári elõadás sok helyen
még „koncepció ízû”, a
rendezõi szándék érzõdik
rajta. De jobb esetben az
elõadás beérik néhány já-
ték után, a sok jó ötletbõl,
a kiváló színészi alakítás-
ból megszülethet egy jó
elõadás. 

Pompeius, a csapos (balra) az elõadás központi szereplõjévé lesz Hatházi András alakításában
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Éterutazás

F. I.

A Kolozsváron és (25 kilomé-
teres) vonzáskörzetében hall-

ható, négy éves születésnapjá-
hoz közeledõ Paprika Rádió na-
ponta átlagosan 100-110 ezer
magyar hallgatóhoz jut el. Fõ
célcsoportja a 15–30 év közötti
lakosság, de fontos számukra a
15–45 éves, aktív, közép- és felsõ-
szinten képzett hallgatók „füle”
is. A rádió zenei kínálata színes-
nek mondható, a ’80-as, ’90-es
évek legnagyobb és napjaink di-
vatos nemzetközi slágerei mel-
lett nagyon sok magyar popze-
nét játszik.

Magyar hang, 
áldozatvállalásból

A Romániai Magyar Üzleti
Egyesület (RMÜE) hétvégi ko-
lozsvári konferenciáján az
Euréka vállalkozói egyesület el-
nöke, Kerekes Gábor mutatta

be, a Paprika Rádió társtulajdo-
nosaként, az adót. Mint el-
mondta, a kolozsvári magyar
vállalkozókat tömörítõ egyesü-
let tagjai felismerték, hogy na-
gyon hasznos lenne, ha a Ko-
lozsváron és környékén élõ ma-
gyar embereknek lenne egy sa-
ját, 24 órán át sugárzó kereske-
delmi rádiója. „A jó ötlet sok
szervezõ munkának, közös aka-
ratnak és a közös anyagi áldo-
zatvállalásnak köszönhetõen
2006. november 23-án megvaló-
sult: a 95.1-es ultrarövid-hullá-
mú sávon reggel hat órakor

megszólalt a Paprika Rádió” –
elevenítette fel a kezdeteket Ke-
rekes. „Fiatal és tehetséges mû-
sorkészítõ csapatunk fõ célja a
szórakoztatás, de fontosnak tart-
juk azt is, hogy hallgatóinkat a
lehetõ leggyorsabban tájékoztas-
suk a helyi, az országos és nem-
zetközi eseményekrõl” – tette
hozzá a vállalkozó. A zenei kí-
nálat mellett a rádió éjjel-nappal
szerkesztett mûsorral jelentke-
zik, reggel 6 és este 10 óra között
pedig óránként friss – politikai
és közéleti információkat tartal-
mazó – hírblokkal jelentkezik. 

Tornádó és 
csípõs partyka között

A paprikás nap egy interaktív
ébresztõmûsorral indul, mely-
ben érdekes témákkal, rengeteg
humorral és pörgõs dalokkal éb-
resztik a hallgatókat. A Reggeli
tornádó három mûsorvezetõje el-
sõsorban a hallgatók által java-

solt témákat boncolgatja, hallga-
tóinak közremûködésével, hi-
szen vallják: minden érdekli
õket, ami a kolozsváriakat fog-
lalkoztatja, megmosolyogtatja,
netán hangos nevetésre bírja. A
délutáni mûsorsávban hatórás
utazás várja a hallgatókat. A
Délutáni mûsor változatos sláge-
rek, hasznos programajánlatok
és az aktualitások színes világá-
ba vezeti hallgatóit, a szerkesz-
tõk bevallása szerint azért,
„hogy a munkahelyen eltöltött
idõ felüdülés legyen a Paprika rá-
dió expresszével utazók számá-
ra”. Péntekenként 19 és 21 óra
között a rádió Csípõs partyka cí-
mû adása jelentkezik, melyben
„trendi zenék, különleges mixek,
újdonságok hangzanak el, szo-
katlan hangszerelésben”. 

Minden szombaton 14-18 óra
között Top 40-nel jelentkezik a
rádió, melyben a legdivatosabb
magyar és nemzetközi slágerek-
bõl, illetve a hallgatók szavazatai
alapján készített zenei összeállí-
tást küldik éterbe. Vasárnapon-
ként 17 és 19 óra között a Film-
tabletta kerül mûsorra, mely nem
más, mint az elmúlt évtizedek
legnépszerûbb filmslágereibõl,
filmzenéibõl készített zenés ösz-
szeállítás. Mindezek mellett a rá-
dió a hét minden napján kíván-
ságmûsorral is jelentkezik.  

Megtiltotta alkalmazottainak egy brit ön-
kormányzat, hogy anyósvicceket meséljenek.
A politikai korrektség jegyében született in-
tézkedést Barnet, London egyik elõvárosá-
nak helyi tanácsa hozta, az indoklás szerint
az ilyen viccek „sértõen szexisták” és a csa-
lád idõsebb tagjaival szembeni tiszteletlen-
ségrõl tanúskodnak. A tisztségviselõknek ez-
után mellõzniük kell az ilyen típusú vicceket
úgy egymás között, mint az állampolgárok-
kal szemben. Néhány, a brit lapok által idé-
zett komikus szerint az anyósviccek a brit
nemzeti humor fontos forrását jelentik, ezért
tiltásuk káros, illetve az anyósokkal az ókor
óta tréfálkozik az emberiség, tehát ez komoly
hagyománynak számít.
Ezzel szemben a szõke nõs viccek a 21. szá-
zad digitalizált világának szellemi termékei.

(szûcs el)

Száz szó

„Fülön csípõ” rádió Kolozsváron

Röviden

Magyar nyertes Cãlãraºi-ban

Dunai László (képünkön), a Sapientia
EMTE Fotómûvészet, Filmmûvészet, Mé-
dia szakának volt diákjának Víz alatt címû
államvizsgafilmje nyerte a tizenkettedik al-
kalommal megrendezett Cãlãraºi-i 7. Mû-
vészeti Országos Filmfesztivál legjobb di-
ákfilmjének járó elismerést. Dunai László a
díjat a bukaresti Universitatea Media diák-

ja, Cristian Corduneanu Liftier autorizat cí-
mû filmjével közösen megosztva nyerte, a
fõdíjat pedig Rãzvan Sãnescu Icre negre cí-
mû alkotása érdemelte ki.

Fizetõs lehet az RTL Klub

Az RTL Klub januártól fizetõs csatorna
szeretne lenni, cserébe viszont több hang-
sávot, szélesvásznú élményt és hd progra-
mokat ígér – írja az Index.hu. A tévéadó
1997-es indulása óta engedélyezi, hogy in-
gyen terjesszék adását a szolgáltatók, most
viszont a gazdasági válságra hivatkozva át-
alakítaná a rendszert – a kereskedelmi csa-
torna adása januártól egyaránt fizetõs lesz
a kábelszolgáltatók és a mûholdas elosztók
számára. „Nyolcvan adóért fizetnek a
szolgáltatók, a legnézettebb csatornát vi-
szont ingyen osztják szét az elõfizetõknek”
– hangsúlyozza Róbert Ákos, az RTL Klub
vezérigazgató-helyettese, aki szerint a csa-
torna saját kutatásai alapján az RTL-ért a
nézõk jelentõs része hajlandó lenne akár a
szolgáltatóváltásra is. 

Tizenkét éves a Google

A Google tegnap tartotta 12. születésnapját,
a keresõóriás fõoldalán egy torta helyettesí-
tette a logót – így jelezve a nagy napot. A
tortát egyébként Wayne Thiebaud amerikai
festõ alkotta. A születésnap idõpontja
azonban nem annyira egyértelmû. Az el-
múlt években ugyanis különbözõ napokon
ünnepeltek: olyan eset is volt, hogy szep-
tember 7-ére tették az ünnepet. A
Google.com domaint egyébként 1997. szep-
tember 15-én jegyezték be. A céget Larry
Page és Sergey Brin alapította, még amikor
a Stanford Egyetemre jártak. 1998. szep-
tember 4-én alakultak részvénytársasággá
egy barátjuk garázsában, a Menlo Parkban,
Kaliforniában. Az elsõ befektetõ Andy
Bechtolsheim, a Sun Microsystems társala-
pítója volt százezer dollárral. 

Szatmárnémetitõl Sepsiszentgyörgyig, Nagyváradtól Székelyud-

varhelyig, Nagykárolytól Gyergyószentmiklósig és Kézdivásár-

helyig kereskedelmi rádiók egész sora sugároz magyar nyelven

adást. Ezeket a rádiókat mutatjuk be Média oldalunkon induló so-

rozatunkban, amelyet a Paprika rádióval, Kolozsvár egyetlen, ki-

zárólag magyar nyelven sugárzó adójának bemutatásával kezdünk.

Székely Discovery-hõs

Kovács Zsolt

Háromszéki búvár is bekerült
a közé a hét romániai sze-

mély közé, akiknek szenvedé-
lyük és életformájuk beillik a
Discovery szellemiségébe, ezért a
televízió romániai csapata törté-
netük megfilmesítése mellett
döntött. Szabó Jenõ mellett a
csatorna bemutatja a Mongóliát
megjárt Mihai Barbu motorost,
Roland Hermann, harmadik vi-
lágban (is) dolgozó fogorvost,
Florin Capitanoiu repülõmodel-
lezõt, Marian Chiriac hosszútáv-
futót, Florin Mârza parkour-
tanárt és Sebastian Codreanu
motorbicikli-építõt. „Biztosan
nem csak õk vannak, de õ a leg-
jobbak. Megismertük a történe-
tüket, és tetszett. Azt hiszem, õk
a Discovery-eszme legjobb nagy-
követei” – mondta egy konferen-
cián Ada Roseti, a csatorna ro-
mániai, magyarországi, csehor-
szági és szlovákiai igazgatója. A

Discovery Románia azonban
újabb hazai hõsök történeteit is
keresi, a projekt második, 2011-
re tervezett feléhez. 

Cousteau kapitány csatlósa

A jelenleg 42 éves Szabó Jenõt
harminc évvel ezelõtt, Kolozsvá-
ron, barlangászások közben va-
rázsolta el a víz alatti világ, és 15
évesen már megszerezte az elsõ
búvárbizonylatát. A háromszéki
búvár lapunknak elmondta:
1991-ben bekerült a híres tenger-
kutató, dokumentumfilmes
Jacques-Yves Cousteau kapitány
csapatába, aki egy Romániai
merülõ munkára kérte fel õt.
Cousteau biztatására Szabó Je-

nõ 1992-ben Franciaországban
megszerezte a nemzetközi bú-
vároktatói oklevelet, és Kolozs-
váron megalapította az ország
elsõ búváriskoláját. Néhány éve
pedig hazatelepedett édesapja
szülõfalujába, Sepsiköröspatak-
ra, és itt mûködteti a Liquid
Sound nevû búváriskolát. Veze-
tésével egy kutatócsapat feltárta
a Mangaliánál Kr. e. 670 körül
alapított Callatis várost, néhány
éve pedig tanulóival kitakarította
a Szent Anna tavat.

Szabó: a siketek tanítója

Szabó Jenõ nem csupán egy-
szerû búvár – három éve kezdte
kutatni a hallássérültek gyógy-

módjait, és megalapította a Víz
Alatti Kutatások Központja nevû
civil szervezetet. Egyedi mód-
szerrel, a hanghullámok víz alat-
ti terjedését kihasználva igyek-
szik megtanítani „hallani” illetve
beszélni a siketeket. A halás-
sérülteket felfektetik a vízre, és
víz alatti hangszóróval kommu-
nikálnak velük, így a hangrezgé-
seket egész testükben érzik, mi-
közben jeltolmácsok és képek se-
gítségével elmagyarázzák az ész-
lelt szavakat, így megtanulják
egy adott képhez asszociálni a
hangzást, illetve saját hangképzõ
szerveik használatát. A székely
búvár eddig 15 halássérült gyere-
ken alkalmazta a módszert, kitû-
nõ eredményekkel. 

Szabó Jenõ nemzet-
közi búvároktató a
fõszereplõje a Fe-
dezd fel magadban
a hõst címû új
Discovery Channel-
mûsor mai, 22 óra-
kor kezdõdõ epi-
zódjának. A há-
romszéki búvár
egyike a bemutatás-
ra kerülõ hét romá-
niai hõsnek.

Szabó Jenõ háromszéki búvár sokoldalú egyéniség, akinek példáját a Discovery Channel követendõnek tartja
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6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
9.50 Újrakezdés 
(olasz sor.)
10.45 Magyar elsők
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők. Tihany
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss (ism.)
15.25 Tér-Hatás (ism.)
15.55 Családi kép tök jó
helyen
16.10 “...filléres emléke-
im...”
16.55 Vértanúink, hitvallóink
17.10 Nyelvőrző
17.45 Zorro (am. sor.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés 
(olasz sor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 A Karamazov test-
vérek (orosz sor.)
23.00 Sporthírek
23.10 Váltó
23.20 Tíz év múlva 
- Családok
0.10 Diplomatavadász
(magyar sor.) (ism.)
0.05 Közelebb Kínához
1.30 Kikötő - Friss Kulturá-
lis magazin
1.50 Híradó (ism.)

PRO TV, 20.30
A Szmokinger

A taxisból sofőrré lett Jimmy hamar rájön, hogy egyetlen fon-
tos szabályt kell betartania, ha a milliomos playboy, Devlin-
nek dolgozik: Sose nyúlj Devlin becses szmokingjához. Ám
amikor Devlin egy megrázó erejű ‘baleset’ következtében át-
meneti pihenőre kényszerül, Jimmy mégis felölti a ruhadara-
bot és gyorsan ráébred, hogy a nem mindennapi öltöny nem
csupán egy fekete övet és egy fekete nyakkendőt rejt.

RTL Klub, 22.20
Meleg helyzet

Amanda (Kaitlin Doubleday) úgy kaphat ösztöndíjat, és in-
gyen szállást a Tau lányszövetségnél, ha a hétvégi bulira
magába bolondít egy meleg srácot, akit aztán mindenki előtt
ejt. A nőbolond Clay (Sam Huntington), és a szobatársa a di-
ákszövetség beavató szertartása után egy szál tangában
ébred az egyetem parkjában. Clay-nek nem kell nagyon rá-
játszania, hogy meghódítsa Amandát.

m1, 22.40
Trilógia – Az élet után

Pascalnak, a grenoble-i zsarunak a legnagyobb gondja az,
hogy a nő, akit szeret, morfinista. Agnes már akkor is dro-
gos volt, amikor megismerte: leszoktatni nem tudta, csak
annyit sikerült elérnie, hogy ne csússzon le teljesen. Pascal
egyezséget kötött Jacquillat-val, a helyi keresztapával, hogy
ellátja Agnest morfiummal, cserébe szemet huny a kisebb
stiklijei felett.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLOZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.55 Körzeti magazin -
Debrecen
11.45 Sorstársak
12.10 Mesélő cégtáblák
12.30 Most a Buday!
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Aranymetszés
15.35 Sant’ Angelo - Egy
kórház hétköznapjai (sor.)
16.30 Egy lépés előre
(sor.)
17.20 Bűvölet (sor.)
18.10 Magyar válogatott
19.05 Átjáró
19.35 A kis Amadeus -
Az ifjú Mozart kalandjai
20.00 Don Matteo 
(olasz krimisor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Don Matteo 
(olasz krimisor.)
22.25 A nyomozónő
(olasz drámasor.)
23.30 Záróra
0.15 McLeod lányai
(auszt. sor.)
0.55 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
1.40 Mafalda 
(sp. anim. sor.)
1.45 Trilógia 
- Az élet után 
(belga-fr. thrill.)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia Autósma-
gazin (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli –
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.40 Celeb vagyok,
ments ki innen! 
(reality show)
17.20 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.25 Döglött akták 
(am. krimisor.)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 Meleg helyzet
(amerikai rom. vígj., 2004)
Utána: RTL-hírek
0.10 Mansfeld
- Magasabb szempontból 
(magyar-kan. filmdráma,
2006)
2.40 Reflektor 
– Sztármagazin

7.00 Két TestŐr
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli műsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.20 Teleshop
12.25 A nagy umbulda
(am. vígj., 1978)
14.25 Kvízió
15.55 Szentek kórháza
(auszt. sor.)
16.55 Egy tini naplója
(német vígj. sor.)
17.25 Elbűvölő szerelem
(mex. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Édesnégyes 
- A TV2 randi-műsora
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Doktor House 
(am. sor.)
23.20 Született feleségek
(am. vígj. sor.)
0.50 Szellemekkel sutto-
gó (am. sor.)
1.45 Tények Este
2.15 EZO.TV
3.10 Lépcsőházi gyilkos-
ságok (am. thriller, 2007)
4.35 Szentek kórháza
(sor.)

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.)
A rendkívüli események
műsorra
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
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
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
23.05 Negyedik (ism.)
23.30 BBC Click
A BBC informatikai ma-
gazinja
0.05 BBC Híradó
0.30 Iskolapélda (ism.)

8.40 Gyilkos sorok (soro-
zat) 9.45 A narancsvidék
(amerikai sorozat) 10.45
Doktor House (sorozat)
11.50 Cadillac Man (ameri-
kai vígjáték, 1990) (ismét-
lés) 14.10 Monk (sorozat)
16.05 CSI (sorozat) 17.00
A médium (sorozat) 18.05
A kifutó 19.05 A narancsvi-
dék (sorozat) 20.00 Doktor
House (sorozat) 21.00
Jóbarátok (sorozat) 21.30
CSI: A helyszínelők (soro-
zat) 22.30 Esküdt ellensé-
gek (am. sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Pontos sportidő
14.10 Külön kiadás 15.00
Sport.ro Hírek 16.00 Ko-
molyan (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
17.00 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.05 Információk 21.00
Sport.ro Hírek 22.00 Box-
Buster: Andre Ward - An-
dre Dirrell 23.00 Komo-
lyan 0.10 Wrestling WWE
Superstars

9.45 A kötelék (sorozat)
11.15 Elátkozott paradi-
csom (sorozat) 12.30 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 14.00 Marina (sor.)
15.15 Viktória (sorozat)
16.30 Rosalinda (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 19.30 Szí-
vek iskolája (sorozat)
20.30 Szerelem és becsü-
let (sorozat) 21.30 Analia
másik arca (sorozat)
22.30 Éjszakai történetek
23.30 Hét bűn (sorozat) 

8.05 1200 fok - A halál
alagútja (osztrék-német-
szlovák filmdráma) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
Merénylet a suligóré ellen
(amerikai vígjáték) 14.45
Meztelen mennyország
(amerikai film) 16.50 Vak-
repülés (amerikai-ausztrál
filmdráma) 18.35 Biztosí-
tási csalás (holland film)
20.20 Bazi nagy latin lagzi
(amerikai vígjáték) 22.10
Mi kell a nőnek? (amerikai
vígjáték) 0.30 War (ameri-
kai thriller)

8.00 Ezüstszerelem (is-
métlés) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Hírek
13.15 Orovosok 14.45
Légy az enyém (reality
show) 17.00 Aliye (török
sorozat) 18.45 A nap hí-
re 19.00 Hírek 19.45
Menyet anyának 5 20.30
Légy a házastársam! (re-
ality show) 22.00 Ezel
(török krimi sorozat)
23.30 Tina (amerikai
filmdráma, 1993) 2.15
Szenvedélyes történetek
(erotikus film)

9.00 Hírháló 9.30 Heti
filmajánló 10.00 Prímator-
na 10.30 Teleshop 11.00
Zodiákus 13.00 Teleshop
14.30 Nyitott Egyetem
15.00 Zalai mÉrték 15.30
Bencze-Show 16.00 Zodi-
ákus 18.00 A megregulá-
zott fény 18.30 Grand Prix
19.00 Tabu Tv 19.30 Vá-
ros születik - Veresegyház
21.35 Hírháló 22.00 Utol-
só harc (hongk. akció-víg-
játék) 0.00 Utcalány sze-
repben (amerikai akció-
film)

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Önök kérték!
(ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Összhang
14.30 Hrvatska kronika
15.00 Ecranul nostru
15.30 Átjáró
16.00 Optika - 0929
16.30 Nagy cirkusz egy
kis országban
17.25 Híradó
17.35 Körzeti híradó
17.50 Teadélután
Hétfőtől péntekig minden,
ami szórakoztató!
18.50 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
19.40 McLeod lányai
(auszt. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Két zsaru egy pár
(olasz krimisor.)
22.05 Az Este
22.40 Trilógia - Az élet
után (belga-francia
thriller, 2002)
0.45 Múlt-kor
Történelmi magazin
1.15 Prizma
1.25 Hírek
1.30 Sporthírek
1.45 Ma reggel (ism.)

7.30 Az első órában
8.00 Disney Klub
8.30 Mediterana 27
(ism.)
9.00 Egyszerűen ízletes
9.15 Kalózok
10.15 Szerelmi bizonyí-
ték (sor.)
11.15 UEFA Champions
League (ism.)
12.45 Szerelem 
a képernyőn túl
12.55 A legendás doktor
Hur Jun (sor.)
13.55 Zsebtörténetek
14.00 Hírek
14.50 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
16.00 Együttélés
17.00 Kontra generáció
17.55 Én, te, mi
18.25 Győzd le az
árvízet!
18.40 A legendás doktor
Hur Jun (sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
21.05 UEFA Champions
League Stúdió (live)
21.40 Internazionale 
Milano - Werder Bremen
labdarúgó mérkőzés (live)
23.50 UEFA Champions
League Stúdió
0.10 UEFA, napi össze-
foglaló
1.40 Hírek
1.50 Zsebtörténetek
(ism.)

7.00 Pro Tv hírek, Sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Rémálom 
és valóság közt 
(am. f. dráma) (ism.)

12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport,
időjárásjelentés
13.45 Dear Prudence
(amerikai-kanadai filmdrá-
ma, 2008)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 A Szmokinger
(amerikai akció-vígjáték,
2002)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
23.00 Odaát 
(am. akciófilm-sor.)
0.00 A Szmokinger 
(amerikai akció-vígjáték,
2002) (ism.)
1.30 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés (ism.)
3.00 Odaát 
(am. akció sor.) (ism.)

6.00 Híradó
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badea-val
11.15 Leány gyöngy 
fülbevalóval 
(angol-luxemburgi 
életrajzi dráma, 2003)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Egy rém 
rendes család 
(amerikai sor.)
14.30 Csillagháló (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
– Simona Gheorghe 
műsora
19.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés
20.30 Kikezdesz 
a szőkékkel? 
– verseny show
22.00 Vad nárcisz
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
23.45 Egy bűnös show –
Dan Capatos szórakozta-
tó műsora
1.00 Game show: 
Face the Pro
2.00 Office 
(amerikai sorozat)
2.30 Egy rémrendes csa-
lád (amerikai sor.)
3.00 Titkok 
a paradicsomban 
(görög sor.)

7.00 Kandikamera
7.30 Senki sem tökéletes
(román vígjáték sorozat)
(ism.)
8.00 Galileo
8.20 Sport Florentinával
- sportműsor
8.30 Teleshopping
9.15 November 
(amerikai thriller) (ism.)
11.30 Nyakában az
egész világ
12.00 Levintza
bemutatja
12.30 Teleshopping
13.15 Mondenii Show
13.30 Teleshopping
14.00 Jó lovam, 
Mississippi 
(német vígjáték, 2007)
16.00 A cseresznye 
e tortán (ism.)
17.00 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
(ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Kötekedők 
krónikája
22.15 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
23.00 Mondenii Show
23.30 Szabadnak szület-
tek (am. kalandf., 1992)
1.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.30 Lököttek (ism.)
3.30 Kötekedők króniká-
ja (ism.)

7.00 Egyszer egy ilyet
vezetni!
8.00 Újjáépítők
9.00 Halálos fogás 
- Fagyos vég
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok -
Saginaw Chippewa
13.00 Túlélés törvényei
14.00 Állítólag... 
- Bumeránggolyó
15.00 Piszkos 
munkák - Kéményseprő
16.00 Hogyan készült? 
- Kombinált csavarkulcsok
17.00 Halálos fogás 
- Épségben térjetek haza!
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 A túlélés 
törvényei 
- A túlélés művészete
20.00 Állítólag... 
- Telefonkönyv
21.00 Hogyan készült?
21.30 Harc az elemekkel
22.30 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
23.30 A túlélés 
törvényei
0.30 A borzalom 
pillanatai
1.30 Chris Ryan 
bemutatja: 
Rendőrségi elit 
alakulatok
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Légy férfi Grace 
(francia vígjátéksorozat)
8.00 Fraser és a farkas
(kan.-am. sor.)
9.00 Arabella 
(csehszl. sor.)
10.00 Hírek, sport
10.20 Szabad 
a szembejövő sáv
11.20 Arománok
11.50 Időbeszéd
12.00 Hírek
12.45 Népi pihenőhelyek
14.30 Zon@ IT
15.00 Együtt Európába
16.00 Légy férfi Grace
(francia vígjátéksorozat)
17.00 Fraser és a farkas
(kan.-am. vígj. sor.)
18.00 Euronews híradó
18.15 Lehet, hogy nem tudtad
18.30 Vakációs kalauz
19.00 Kaland Bt. 
(kanadai kaland sor.)
20.00 Időbeszéd
20.15 Steaua 
- BC Kiev kosárlabda 
mérkőzés (live)
22.00 Hírek, sport
23.10 Antigua, életem 
(argentin filmdráma, 2001)
1.05 Nem járt ösvények
1.35 Di carini bárónő (ism.)
3.10 Bazár (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló, Meditáció: adventista
egyházi műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 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 17.55 A nap hírei röviden 

SZERDA
2010. szeptember 29.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma Vencel, Bernárd nevû
olvasóinkat köszöntjük.
A Vencel a szláv Wences-
lav névbõl származik, je-
lentése: koszorú, dicsõség.
A Bernárd a germán Bern-
hard név magyar formája.
Elemeinek eredeti jelenté-
se: medve és erõs.
Holnap Mihály napja van.

Évfordulók
• 1468-ban I. Mátyás ma-
gyar király Brassó városá-
nak árumegállító jogot
adományoz.
• 1630-ban Bethlen Istvánt
erdélyi fejedelemmé vá-
lasztják.
• 1928-ban Juan de la Ci-
erva elsõként repül át heli-
kopterrel az La Manche
csatorna felett.
• 1934-ben Clydebank-ben
vízre bocsátják a RMS
Queen Mary óceánjárót.

Vicc 
Egy kisfiú odamegy egy ál-
ló rendõrautóhoz, és be-
szól a sofõrnek:
– Rendõr bácsi, lehetek
rendõr? De sajnos még
csak hetedikes vagyok.
A rendõr kinyitja az ajtót

és megszólal:
– Szálljon be, fõnök.

Recept
Harcsapaprikás 
túrós tésztával
Hozzávalók: 70 dkg afrikai
harcsafilé (bõre nélkül), 2 fej
vöröshagyma, pirospaprika,
só, paradicsom, paprika, ha-
lászlékocka, pörköltszaft
kocka, 30 dkg száraz tészta a
túrós tésztához, 25 dkg túró,
2 dl tejföl.
Elkészítés: Sûrû, tartalmas
pörkölt alapot készítünk. A
hagymát kockára vágjuk, és
olajon megfuttatjuk, majd
felöntjük egy kis vízzel és
szétfõzzük. Megszórjuk pi-
rospaprikával, dobunk bele
paradicsomot, paprikát,
esetleg pörköltszaft kockát
és halászlé kockát is tehe-
tünk bele. Utána belerakjuk
a kockára vágott harcsát és
készre fõzzük. Ez egészen
rövid idõ. Megcsináljuk a
túrós tésztát. Kifõzzük a
tésztát, leöblítjük. A túrót
összekeverjük a tejföllel,
sózzuk, és a tésztát belefor-
gatjuk. Aki szereti, a túrós
tésztát kevés friss kaporral is
megszórhatja.

2010. szeptember 28., kedd   www.maszol.ro

A legtöbb megmentett ember
természeténél fogva hálátlan.
Sokszor csodálkozunk azon,
hogy milyen hálátlanok azok
az emberek, akiket megmen-
tettek vagy komoly segítséget
kaptak. Nem rosszindulatból
hálátlanok, hanem természe-
tükbõl eredõen. Az, hogy se-
gítségre szorulnak, hogy meg
kell menteni õket eleve jelzi,
hogy életüket elrontották, va-

lahol hibát követtek el. Ezt az
önmagukban való csalódást pe-
dig úgy próbálják orvosolni,
hogy igyekeznek minél hama-
rabb elfelejteni azt, hogy valaki
segített rajtuk. És ezzel hálát-
lanná is váltak. Az ilyen ember
elõbb vagy utóbb megint meg-
mentésre fog szorulni. Csak az
önmagával õszintén szembené-
zõ ember tanul élete hullámvöl-
gyeibõl. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Nincs olyan kitûzött célja, amit
ne érne el. Kitartóan, felelõsség-
teljesen végzi feladatát, mindig
lehet Önre számítani.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Személyiségére az átlagosnál na-
gyobb intuitív képesség és erõs ér-
zelmi beállítottság jellemzõ.
Egész nap örömmel és lelkesedés-
sel tevékenykedik.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Nem hátrál meg a kihívások elõl,
mindent bátran elvállal és becsü-
letesen sikerre visz. Különös affi-
nitást érez az anyagi világ iránt.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Bizonyos zûrzavar lelhetõ fel ma
a gondolataiban egy továbbkép-
zéssel kapcsolatban, amelyen ki-
jelölés alapján kell részt vennie. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Sokszor fogadkozott, hogy visz-
szafogja magát, most mégis elég
egy félreérthetõ mondat a félté-
kenységhez..
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A Szûz-jegyû, ha küzdelmek
árán is, de nem adja fel egy köny-
nyen, a nehéz helyzetekben is fel-
találja magát.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Olyan híreket hall, amelyek ko-
rábban elképzelhetetlenek lettek
volna. Ne akadjon fel az Önnek
szokatlan dolgokon.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Kicsit nyughatatlan, mert ál-
mai, vágyai megvalósításán jár
az esze. Ma szánjon idõt testmoz-
gásra, mert a fizikai megerõltetés
csak élénkíti a szervezetét.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Egy hetekkel ezelõtt elkövetett hi-
bát ismételhet meg újból, mert
megint a szokásos régi témán vi-
tatkozik valakivel. Az idegeske-
dés nem tesz jót Önnek!
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A Bak-jegyûek hagyományos
szerencsehozó köve a gránit, ami
a szenvedélyes természetet jelké-
pezi. Vásároljon magának!
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Célirányultság motiválja Önt.
Kitûzött célját eléri, de nem min-
den cselekedete publikus. A csil-
lagok szerint társadalmi elis-
mertsége garantált.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Rugalmasan alkalmazkodik az
élet kihívásaihoz, miközben
megõrzi barátkozó, kedélyes ter-
mészetét. Sikereket ér ma el.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Labdarúgás

T. J. L.

A második forduló elsõ
nyolc mérkõzésével foly-

tatódik a labdarúgó-Bajno-
kok Ligája csoportköre, ma
az E, F, G és H jelû kvartet-
tekben játszanak. 

Rómában két, országa baj-
nokságában egyelõre gyen-
gén muzsikáló gárda csap
össze, a helyi AS és a CFR
1907. A kiesõ zóna határán a
Liga 1-ben, a kolozsváriak az
Örök Városban feledtetnék
idei bajnoki kudarcaikat, míg
a Farkasok sem lehetnek
büszkék a Serie A-ban elfog-
lalt 18., azaz kiesõ helyükre.
A megszokott idõben, 21.45
órakor kezdõdõ mérkõzésrõl

a TVR 1 számol be élõben.
Szintén az E csoport, a Bázel
a Bayern Münchent fogadja.
A svájci alakulat egy idegen-
beli 4-1 után lép pályára, a ba-
jor gárda pedig hazai bukta
után, így nagyon érdekes
mérkõzés van kilátásban. 

Az F csoportban az angol
bajnok Chelsea a francia baj-
nok Olympique Marseille-t
fogadja, és nem lesz könnyû
dolga a kikötõvárosiakkal
szemben. Moszkvában a
Szpartak a szlovák bajnok
MSK Zilinát látja vendégül. 

Amszterdamban a holland
Eredivisie-ben veretlen éllo-
vas Ajax az AC Milant fo-
gadja. Sokan ezt a meccset
számítják a BL-kedd rang-
adójának, még akkor is, ha az
olasz gárda szerény ötödik

helyen áll az olasz bajnokság-
ban. A francia Ligue 1-ben ki-
esõ helyen tanyázó AJ
Auxerre-nek nem kisebb el-
lenfele lesz, mint a Real Mad-
rid, amely éppen egy hazai
félsiker után utazott a
Hexagonba a Mourinho ola-
szos stílusát bírálók hangos
kórusa közepette. 

Végül a H csoportban a
szerb pontvadászat veretlen
listavezetõjeként a Partizan
az Arsenalt fogadja Belgrád-
ban, ahol a két rendkívül tá-
madó szellemû csapat talál-
kozója futballcsemegét ígér.
Ugyanbban a négyesben, a
portugál Sporting Braga az
ukrán bajnokság éllovasát,
Mircea Lucescu Sahtar
Donyeckét fogadja a szintén
1x2-es mérkõzésen. 

Röviden
Szávay feladta Tokióban 

A magyar Szávay Ágnes 4-3-
as vezetésnél feladta az orosz
Szvetlana Kuznyecova elleni
mérkõzését a nõi tenisztorna
elsõ fordulójában. További
eredmények: Roberta Vinci
(olasz)–Nagyja Petrova
(orosz, 15.) 7-5, 6-4, Sara Er-
rani (olasz)–Barbora Zahla-
vova Strycova (cseh) 6-3, 6-2,
Kimiko Date Krumm (ja-
pán)–Marija Sarapova
(orosz, 12.) 7-5, 3-6, 6-3, Je-
lena Jankovic (szerb, 3.)–
Alona Bondarenko (ukrán)
6-4, 6-1, Agnieszka Radwan-
ska (lengyel, 6.)– Olga Go-
vorcova (fehérorosz) 6-2, 6-3.

Elutasított óvás

A Magyar Labdarúgó-szö-
vetség (MLSZ) versenybi-
zottsága tegnap elutasította a
Ferencváros óvását az Újpest
elleni mérkõzéssel kapcsolat-
ban. A zöld-fehérek azért óv-
ták meg a szeptember 11-i
találkozót, mert álláspontjuk
szerint a játékvezetõ mûhibát
követett el azzal, hogy nem
fújta le a mérkõzést a máso-
dik játékmegszakítást követõ-
en. Az MLSZ két zárt kapus
mérkõzésre és egymillió fo-
rintra büntette az Újpestet.

Nyert a Veszprém

Az MKB Veszprém maga-
biztos, 35-27-es gyõzelmet
aratott a szlovák Tatran
Presov otthonában a férfi ké-
zilabda Bajnokok Ligája elsõ
fordulójában. A veszprémi
csapat jövõ szombaton, a
csoport rangadóján a francia
Montpellier vendégeként di-
adalmaskodó német HSV
Hamburgot fogadja.

Rómában a CFR

Két évvel ezelõtt Culio két góljával mesés gyõzelmet aratott a CFR az „Örök Városban” Fotó: NewsIn/archív

T. J. L.

A Juventus 4-2-re gyõzte
le a Cagliari együttesét az

olasz labdarúgó-Serie A ötö-
dik fordulójának vasárnapi
zárómérkõzésén, Milos Kra-
sic három gólt rúgott a vendé-
gek hálójába. Gyõzelmük el-
lenére a 7 pontos torinóiak
csak a kilencedikek a tábláza-
ton, amelyen a címvédõ In-
ternazionale (10 pont) vezet a
Lazio (10), a Chievo (9), a
Brescia (9), az AC Milan (8)
és az SSC Napoli (8) elõtt. 

Trezeguet duplájával az
újonc Hercules Alicante 2-0-

ra nyert a Sevilla ellen a spa-
nyol Primera División ötö-
dik fordulójának vasárnapi
játéknapján. A vereség Anto-
nio Alvarez székébe került, a
trénert tegnap menesztette a
klubvezetés. Az andalúz gár-
da kispadjára az a Gregorio
Manzano (54 éves) ült le, aki
az elõzõ idényben ötödik he-
lyig repítette a Real Mallor-
cát. További eredmények:
Atlético Madrid–Real Zara-
goza 1-0, Espanyol–Osasuna
1-0, Deportivo La Coru-
na–Almería 0-2, Real Mallor-
ca–Real Sociedad 2-0, Racing
Santander–Getafe 0-1. A Má-

laga–Villarreal-mérkõzés lap-
zárta után ért véget. A táblá-
zaton a Valencia (13 pont) ve-
zet a Barcelona (12), a Real
Madrid (11), az Atlético
Madrid (10), a Villarreal (9)
és az Espanyol (9) elõtt. 

Az angol Premier League
6. fordulójának vasárnapi
zárómérkõzésén a Stoke City
2-1-re nyert Newcastle-ben,
miután a 85. percben Perch
öngólt vétett. Az élmezõny:
1. Chelsea 15 pont, 2. Man-
chester United 12, 3. Arse-
nal 11, 4. Manchester City
11, 5. Aston Villa 10, 6. West
Bromwich Albion 10. 

A Hannover 1-0-ra nyert a
Kaiserslautern otthonában a
német Bundesliga 6. forduló-
jának zárómérkõzésén, s fel-
jött a harmadik helyre. Az
FSV Mainz 05 (18) vezet a
Dortmund (15), a Hanno-
ver (13), a Hoffenheim (11) és
a Bayer Leverkusen (11) elõtt. 

A francia Ligue 1 7. fordu-
lójának vasárnapi eredmé-
nyei: Toulouse–Lille 1-1,
Brest–Valenciennes 1-0, RC
Lens–Paris Saint-Germain 0-
2. Az élcsoport: 1. Saint-Éti-
enne 16 pont, 2. Rennes 15,
3. Toulouse 14, 4. Caen 12, 5.
PSG 11, 6. Marseille 11. 

Feltámadt a Juventus Torinóban 
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A Ferencváros a máltai
André Schembri mester-

hármasával gyõzött 3-1-re a
Vasas otthonában a magyar
labdarúgó-Soproni Liga 8.
fordulójának vasárnapi záró-
mérkõzésén. Végh Zoltán, az
angyalföldiek 39 éves hálóõre
560. alkalommal lépett pályá-
ra az élvonalban, ezzel beérte
az eddigi csúcstartót, Kuttor
Attilát. Tegnap közös meg-
egyezés nyomán távozott a
Kecskeméti TE vezetõedzõi
posztjáról Urbányi István. A
tréner és Rózsa Pál, a KTE
többségi tulajdonosa közösen
értékelték a gárda helyzetét,
majd megállapodtak abban,
hogy megszüntetik Urbányi
2011. június 30-ig érvényes
szerzõdését. Új szakvezetõt
egyelõre nem neveztek ki. A
Kecskemét eddigi hét mérkõ-
zésébõl egyet nyert meg, hat-
szor kikapott, és három pont-
jával az utolsó elõtti, kiesést
jelentõ 15. helyen áll. 

A magyar labdarúgó élvo-
nal góllövõlistáját továbbra is
Alves (Videoton) vezeti, aki
hatszor talált be. Öt-öt gólt
szerzett Ferenczi (Vasas),
Schembri (Ferencváros) és
Tischler (MTK), s négyig ju-

tott Abass (Honvéd), Mont-
vai (Paks), Rajcomar (ZTE)
és Sowunmi (Siófok). 

Ma pótolják a 7. forduló-
ból elhalasztott Zalaegeszegi
TE–Videoton mérkõzést, a
hét végén pedig az albbi me-
netrend szerint zajlik a 9. for-
duló: október 1., péntek:
Lombard Pápa–Videoton,
Ferencváros–MTK Buda-
pest. október 2., szombat:
Szolnoki MÁV–BFC Siófok,
ZTE–Újpest, Szombathelyi
Haladás–Gyõri ETO FC,
Paks–Budapest Honvéd, Ka-
posvári Rákóczi–Kecskeméti
TE. október 3., vasárnap:
Debreceni VSC–Vasas. 

Schembri-mesterhármas

A táblázaton
1. Videoton 7 4 2 1 15-7 14
2. MTK 7 4 2 1 12- 14
3. Kaposvár 7 4 1 2 13-9 13
4. Honvéd 8 4 1 3 13-11 13
5. FTC 8 4 1 3 13-15 13
6. Újpest 8 3 4 1 12-5 13
7. Győri ETO 8 3 2 3 9-7 11
8. Debrecen 8 3 2 3 15-14 11
9. ZTE 7 3 2 2 11-10 11
10. Paks 7 3 2 2 11-11 11
11. Pápa 7 3 1 3 16-12 10
12. Vasas 8 3 1 4 12-18 10
13. Siófok 8 2 4 2 8-8 10
14. Szolnok 8 1 2 5 6-14 5
15. Kecskemét 7 1 0 6 11-21 3
16. Haladás 7 0 3 4 4-12 3

T. J. L.

A címvédõ Vasas 4-1-re
kikapott a vendég Duna-

újvárostól a magyar–román
közös jégkorongbajnokság,
a MOL Liga vasárnapi já-
téknapján. Ugyanaznap este
a HSC Csíkszereda nagyará-
nyú gyõzelemmnel erõsí-
tette meg vezetõ pozícióját a
táblázaton: Charles Franzen
tanítványai 10-0-ra verték a
Sapa Fehérvár AV19-et, a
gólokat Sikorcin (3), Virág

(3), Moldován, Flinta, Papp
és Bíró ütötte. Pesterzsébe-
ten a Ferencváros nagy csa-
tában gyõzte le a Steaua
Rangers együttesét: 6-5 (2-1,
3-2, 1-2). A Fradi 4-1-re ve-
zetett, de a „katonák” a 49.
percben egyenlítettek (5-5), s
a gyõztes találat Borsos Atti-
la nevéhez fûzõdik. A buka-
resti csapat góljait Zab-
ludovszkij (3), Lupaºcu és
Butocsnov ütötte. Ma újabb
teljes fordulót bonyolítanak
le az alábbi menetrend sze-

rint: Újpesti TE-Steaua
Rangers, Dab.Docler–Fe-
rencváros, Sapa Fehérvár
AV19–Vasas HC, Fenestela
68–HSC Csíkszereda. 

Éllovas Csík a MOL-hokiligában
A táblázaton

1. Csíkszereda8 7 0 1 50-17 20
2. Dab.Docler 8 6 0 2 46-18 17
3. Brassó 8 4 0 4 26-24 14    
4. Miskolci 8 4 0 4 36-24 13
5. FTC 7 4 0 3 32-22 12
6. Vasas HC 8 4 0 4 28-21 12
7. Fehérvár 8 4 0 4 23-49 10 
8. Steaua 8 2 0 6 29-38 7 
9. Újpest 7 0 0 7 14-71 0 
A győzelemért 3 pont jár. Ha büntetők,
hosszabbítás után születik, 2-1 arány-
ban oszlik a győztes és a vesztes közt.  

A Sapa Fehérvár AV19
büntetõkkel nyert Linz-
ben az osztrák jégkorong-
ligában. Eredmény: Li-
west Linz–Sapa Fehérvár
AV19 3-4 (1-1, 0-1, 2-1, 0-
0, 0-1) – büntetõkkel.

Osztrák hokiliga

Labdarúgás

Turós-Jakab László

Hetet, de nem egy csa-
pásra: a Rapid gólarányt

javított az újonc Victoria
Brãneºti ellen a labdarúgó-Li-
ga 1 kilencedik fordulójának
vasárnap esti mérkõzésén,
eredmény 7-1. Cassio (25.
perc) és Cesinha (29.) talála-
tára Simion (39.) még vála-
szolni tudott, aztán már csak
a giuleºti-iekrõl szólt a meccs,
Cassio (59.), Roman (62.),
Constantin (65. – 11 m),
Frunzã (68.) és Lazãr (88.)
zörgetett hálót. Az örömbe
azért keveredett üröm, mert
Dinu Gheorghe távozni ké-
szül a csapattól, és ezért nem
is volt jelen a vasárnap esti ta-
lálkozón. A klubelnök az
anyagi hátrálékok miatt vesz-
ett össze George Copos csa-
pattulajdonossal, akinek állí-
tólag azt is felrótta, hogy
rosszul értelmezett nyomást
gyakorolt az együttesre,
melytõl bajnoki címet vár. Di-
nu „Vamã” lelépési díja nem
csekély: kerek egymillió euró. 

Egy másik vasárnapi mér-
kõzésen a temesváriak 1-0-ra
verték Tg. Jiu-ban a „pandú-
rokat”, a találkozó egyetlen
gólját Axente szerezte a 41.
percben. Cosmin Contra já-
tékos-edzõ csapata az egye-
düli veretlen az élvonalban,
négy gyõzelem mellett öt
döntetlen az eddigi mérlege. 

A nap híre természetesen a
Ghencea útról érkezett, ahol
Gigi Becali már meg is talál-
ta Eduard Iordãnescu utód-
ját: vasárnap estétõl Marius
Lãcãtuº ül a Steaua kispad-
ján. A BEK-gyõztes Steaua-
aranycsapat egykori csatára
már irányította a gárdát,
2007 és 2009 között, 20 hó-

napig. Elõdjeihez hasonlóan
Becali Lãcãtuºnak is szabad
kezet és nyugalmat ígért ... 

A különbözõ okokból me-
nesztett trénerek közül a „ki-
csi” Iordãnescu volt az, aki-
nek volt bátorsága kimonda-
ni, hogy „a Steauánál lehetet-
len dolgozni. A fiatal szak-
ember szerint a steauások
problémája „mentális”. Edi
Iordãnescu elismerte, hogy
az Oþelul sikere teljesen meg-
érdemelt volt, és büszkén
könyvelte el eredménynek,
hogy saját elképzelése szerint
állította össze a csapatot. Az-
óta már az is kiderült, hogy
nem kell távoznia a csapattól,
Lãcãtuº segédje lehet. 

Kolozsváron sem rózsás a
helyzet, máris Sorin Cârþu
menesztését rebesgetik. A saj-
tó tudni véli, hogy Pászkány
Árpád csapattulajdonos nem
elégedett azzal, amit Man-
dorlini leváltása és Cârþu ki-
nevezése váltott ki a gárdá-
ban, s ezért magasra tette a
mércét a trénernek. Cârþutól
a maximális 9 pontot várják a
következõ három mérkõzé-
sen, ami nem lesz könnyû, hi-
szen sorrendben a Brassó, a
Vaslui és az Urziceni az ellen-
fél. Sokan már azt is tudni vé-
lik, hogy Dan Petrescu a kö-
vetkezõ edzõ, miután október
23-án megnyílhat a Kuban
Krasznodarral élõ szerzõdés
kiskapuja a fiatal szakember
számára. A CFR 1907 mind-
össsze 9 pontot gyûjtött az
eddigi kilenc bajnoki forduló-
ban, gólaránya is negatív, 10-
14, s a 15., kiesõ helyen áll. 

Tegnapi eredmények: Ma-
rosvásárhelyi MFC–U Craio-
va 1-4 és Brassói FC–Med-
gyesi Gaz Metan 0-0. A for-
duló zárómérkõzését lapzárta
után vívta Urziceni-ben az
Unirea és a Dinamo. 

Liga I: hetet lõtt a Rapid 



Bár a recesszió miatt többet hallani az állástalansági mutatók emelkedésérõl, a cégek
munkaerõtoborzási tevékenysége nem állt meg. A sikerszakmák a vállalkozások jelenlegi
speciális gazdasági helyzetének megfelelõen alakulnak: olyan jelentkezõket részesítenek
elõnyben, akiknek a segítségével növelhetik eladásaikat és javíthatnak a költséghatékony-
ságon. A humánerõforrás szakértõk szerint a cégek a diplomás, nyelveket beszélõ, nem
túl tapasztalt, így nem is drága munkaerõt részesítik elõnyben. A közszférából elbocsá-
tott dolgozók közül azoknak kell idõt, energiát és pénzt áldozni a továbbképzésre, akiket
eddigi munkakörük nem sarkallt folyamatos tanulásra, fejlõdésre. 3. oldal

úmszÜzletRészGazdasági melléklet
Szerkeszti: Szakács Zsuzsanna

2010. szeptember 28., kedd

Készült a Corvinus Zrt. támogatásával

Gazdasági képzés  22

Világgazdaság 44

Partnerség 66
Az üzlet közös nyelve

Az elkövetkezõ idõszak a román–magyar
gazdasági kapcsolatok élénkülését hozza
magával – vélik a Kárpátia vegyeskamara
képviselõi, akik szerint a térség vállalkozói-
nak zöme az üzletkötésnél nem fektet
hangsúlyt sem nyelvi, sem politikai külön-
bözõségekre. 

Merkel a befektetõk kedvence

Hetvenszázalékos támogatottsággal Angela
Merkel német kancellár lett a Bloomberg glo-
bális népszerûségi listájának elsõ helyezett-
je, aki azzal nyerte el a befektetõk elismeré-
sét, hogy határozott lépéseket tett a költség-
vetési bevételek növelése és a kiadások
csökkentése érdekében.

Romániát, mint potenciális
célországot a régióban terjeszked-
ni kívánó befektetõk számára pri-
vilegizált helyzetbe juttatta az
uniós csatlakozás közelsége, vala-
mint a különbözõ szektorok vi-
szonylagos lefedetlensége. Ezen-
kívül nagy vonzerõt jelentettek a
2000-es évek elején a lehívásra vá-
ró uniós források, a jól képzett
munkaerõ, a kedvezõ adórend-
szer és az akkor tetten érhetõ di-
namikus fejlõdés. Az itt megtele-
pedett cégek a válság és a népsze-
rûtlen karcsúsítási intézkedések
ellenére sem „menekültek el” az
országból, sõt, sokan további régi-
ós terjeszkedésüket is romániai
központtal képzelik el. 5. oldal

Befektetések: még
vonzó Románia

A nyomdaipari vállalkozások
életében is gyökeres változáso-
kat idézett elõ az, hogy a gaz-
dasági válság megtizedelte a
sajtótermékek és kiadványok
piacát. Míg évekkel ezelõtt a
minél látványosabb, színesebb
termékeket részesítették elõny-
ben, az utóbbi két kríziseszten-
dõben sokan inkább lemondtak
az extra minõségrõl a kedve-
zõbb ár érdekében. A megren-
delések jelenleg legdinamiku-
sabban fejlõdõ ágazatát a cso-
magolóanyagok jelentik, az át-
állás azonban jelentõs költsé-
gekkel jár. Az erdélyi nyomdák
egy része a magyarországi kul-
turális támogatások megélén-
külésétõl vár segítséget. 7. oldal 

Harc a tehetségekért
A gazdasági válság átrendezte ugyan, de nem állította le teljesen az alkalmazásokat

Halványodik a nyomdafesték

Új öltönyben a közgázképzés

A mennyiségi növekedés helyett a minõségi
paletta bõvül az erdélyi magyar közgazda-
sági képzés területén – derült ki felsõoktatá-
si körképünkbõl, mely arra is rávilágít,
hogy a gazdasági, üzleti szakmákra való
felkészülés nem veszített népszerûségébõl.

Lassuló rotáció. A kiadványok válsága kihívás elé állítja a nyomdákat is

Nincsenek könnyû helyzetben: munkaadóknak és jelentkezõknek egyaránt meg kell küzdeniük az „ideálisért”
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Megjelent az ÚMSZ-ben

„Nyet” az orosz gázra

A Szeged–Arad gázvezeték üzembe helye-
zésével megtörténtek az elsõ lépések abba
az irányba, hogy Románia függetlenedjen
az orosz gázimporttól. Jelenleg az OMV
Petrom Gáz, illetve a Romgaz az elsõ
energiaszolgáltatók, akik a Nyugatról táp-
lált vezetékrõl  importálnak.  Nagy-Bege
Zoltán, az Országos Energetikai Ügynök-
ség vezérigazgatója az ÚMSZ-nek elmond-
ta: a vezeték beindulásának pillanatától
Románia Európa bármelyik pontjából vá-
sárolhat gázt. Bár a szakemberek szerint
ez egyelõre nem változtat a gázárak alaku-
lásán, a Romgaz illetékesei szerint mégis
van esély arra, hogy az ország az elkövet-
kezõkben a jelenleginél olcsóbban impor-
táljon energiát Oroszországból. 

Õsszel zöldülõ házak

Gyorsuló ütemben zajlik a Zöld ház-prog-
ram sikeres pályázóinak kifizetése: eddig
közel négyszázezer lej támogatást kaptak
elszámolásuk alapján azok, akik már fel-
szerelték az alternatív fûtés- és melegvíz-

rendszereiket, s jut pénz azokban a me-
gyékben is, ahol a pályázók száma már
meghaladja a leosztott keretösszeget – tud-
tuk meg Lõrincz Csillától, a Környezetvé-
delmi Alap alelnökétõl. A támogatásra or-
szágosan 9 ezren pályáztak, a legtöbben
Bihar, Hargita és Kovászna megyében. A
Zöld ház-program felpezsdítette az alter-
natív fûtés- és melegvíz-rendszerek piacát,
s már ajánlják szolgáltatásaikat az „önje-
lölt” cégek is.

Kormányosváltás viharban

Mondhatni viharban váltott kormányost
a román kabinet, miután hat tárcavezetõ-
jét menesztette, többek között a pénzügyi,
gazdasági és mezõgazdasági minisztériu-
mokban. Míg az ÚMSZ-nek nyilatkozó
közgazdászok és vállalkozók úgy látják, a
személycsere egy kényszerlépés volt, mely
elsõsorban a közvélemény megnyugtatá-
sát szolgálná, a döntéshozatalban részt
vevõ közszereplõk szerint az átállás za-
vartalan lesz.

Adósságban úszó állam

Két év alatt több mint megkétszerezõdött,
82 milliárd lejrõl 178 milliárdra emelkedett
Románia külföldi adóssága, melynek ösz-
szege már meghaladja a bruttó nemzeti
termék (GDP) 35 százalékát – derül ki a
Pénzügyminisztérium adataiból. Ám az ál-
lam nem csak külföldnek tartozik: az elsõ
félévben több mint 1,8 milliárd lejes hátra-
lékot halmozott fel a magáncégekkel szem-
ben, mely összeg a GDP egy százalékát is
meghaladja.

Áfa: egyszer fenn, egyszer lenn?

„A tavalyi magyarországi áfaemelésnek az
élelmiszerfogyasztásra gyakorolt hatását
még nem mértük fel, és az sem világos egy-
elõre, hogy ez mekkora plusz jövedelmet
hozott a magyar államkasszának” – ismer-
te el Fazekas Sándor magyar vidékfejleszté-
si miniszter az ÚMSZ kérdésére, Bukarest-
ben tett hivatalos látogatása alkalmával. 

Baloga-Tamás Erika, Totka László

A Lehman Brothers két évvel
ezelõtti bukását – és ezzel a globá-
lis méretû pénzügyi és gazdasági
világválság kirobbanását – köve-
tõen sokan azt kezdték emlegetni,
hogy véglegesen odaveszett a köz-
gazdász szakma és a vele rokon
ágazatok becsülete. Romániában
a rendszerváltást követõ években
a pályaválasztási preferenciák él-
vonalába küzdötte fel magát a
közgazdasági- illetve üzlettudo-
mányi képzés, melyet nem ritkán
egy „mitikus aura” vett körül,
mely magas kereseti lehetõséggel,
és az ezzel járó, privilegizáltnak
tekintett életformával kecsegte-
tett. 

A felsõoktatási intézmények-
nek ma a jelentkezõk csökkenõ
arányára kell berendezkedniük.
Ennek egyik legfõbb oka a de-
mográfiai visszaesés (mely az ok-
tatás egészét érinti), másik pedig a
pénztelenség, mely elzárja a po-
tenciális diákok elõl a továbbtanu-
lás lehetõségét – tudtuk meg a
szakma hazai magyar nyelvû fel-
sõoktatási intézményeinek veze-
tõitõl. 

Zsugorodó elõadótermek

„Bár nincsenek erre vonatkozó
statisztikák, látszik a csökkenõ
tendencia. A születések visszaesé-
se miatt egyre kevesebb diák vé-
gez gimnáziumokban, emellett az
utóbbi években a gazdasági vál-
ság is befolyásolja, hogy hányan
engedhetik meg maguknak, hogy
felsõfokú oktatási intézménybe
küldjék gyereküket” – fogalmaz
Juhász Jácint. A kolozsvári
Babeº–Bolyai Tudományegyetem
Közgazdaság- és Gazdálkodástu-
dományok Karának dékán-
helyettese ennek ellenére úgy lát-
ja, a gazdasági képzések kevésbé
sínylették meg ezt a kettõs (de-
mográfiai és gazdasági) problé-
mát. Szerinte a bolognai tanügyi
reform – mely három év alapkép-
zés után további mesteri tanulmá-
nyokat tesz lehetõvé a hallgatók
számára – is hozzájárult ahhoz,
hogy a közgazdasági karon nem
csökkent a diáklétszám. A meste-
rit végzõk száma ugyanis annyira
emelkedett, hogy kompenzálni
tudta az elsõ évre jelentkezõk
15–20 százalékos visszaesését.  

Geréb László, a székelyud-
varhelyi Modern Üzleti Tudomá-
nyok Fõiskolája (MÜTF) ügyve-
zetõ igazgatója kevésbé derûlátó.
Õ a jelentkezõszám visszaesét a
népesedési hullámvölgy és pénz-
telenség mellett még a „katasztro-
fális” érettségi eredményekkel is

magyarázza. „A legkönnyebben
telepíthetõ gazdasági képzés kö-
zel tíz évi túltermelése következté-
ben a közgazdasági szakma telítõ-
dött, így a képzés veszített vonzá-
sából” – véli Geréb, hozzátéve,
hogy az oktatási intézményeknek
a hallgatókért vívott egyre agresz-
szívebb kampánya sem tesz jót.

A Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Gazdaság- és
Humántudományok Karán a ta-

valyi év jelentette a mélypontot a
jelentkezések számát tekintve,
amikor mindössze 95-en iratkoz-
tak be gazdasági képzésre. Makó
Zoltán dékán szerint ez a bache-
lor képzés beindulásával esett
egyidõbe. Ehhez képest az idén
több mint ötven százalékkal emel-
kedett az érdeklõdõk száma: 153-
an iratkoztak be, emellett pedig a
Corvinus Egyetemmel közösen
beindított mesteri képzés 35 helye
közül is 30 betelt.

Az európai uniós gazdasági ver-
seny megköveteli a komoly szak-
mai tudást, az ezt igazoló okiratok
Romániában már régóta kötelezõ-
ek bizonyos funkciók betöltésé-
hez. Ám míg az elmúlt évekre jel-
lemzõ jelenség volt, hogy sok dip-
loma nélkül tevékenykedõ vállal-
kozó iratkozott be levelezõ alap-
képzésre vagy egyéb, rövidtávú
szakképzésre, mára ennek a réteg-
nek a jelentkezései elenyészõek –
mutattak rá az általunk megkere-
sett intézményvezetõk. 

Munkapiaci „sugallat”

Mint megtudtuk, a szakmán
belüli érdeklõdés egyetemi köz-

pontok, képzési programok kö-
zött is változó – ennek ellenére
léteznek „kedvenc” szakirá-
nyok. Kolozsváron például a
könyvelés és pénzügy szakirá-
nyok messzemenõen népsze-
rûbbek a menedzsment és mar-
keting szakirányoknál. Ehhez
hasonlóan, a Sapientián is a
könyvelési szak volt a legkere-
settebb – erõsítette meg érdeklõ-
désünkre Makó Zoltán dékán.

A munkaerõpiacról származó
információk egyértelmûen rá-
nyomják bélyegüket az egyete-
mi szakosodásra: miután a gaz-
dasági recesszió miatt jelentõ-
sen megnõtt a könyvelés, szám-
vitel vagy belsõ ellenõrzéssel
foglalkozók iránti igény, a pénz-
ügy és számvitel iránt 20–30
százalékkal nagyobb érdeklõdés
mutatkozik. (A cégeknél alkal-
mazott belsõ költségkarcsúsítá-
sokhoz vagy a hatékonyságnö-
veléshez elsõsorban számviteli
munkára van szükség. A pénz-
ügyi problémák akuttá válása is
kedvez e szakiránynak: mára
például komoly szakmai tudást
igénylõ tevékenységgé vált a hi-
telszerzés is.) 

Építõ kritika

A gyakorlat-orientáltság igazi
kihívás lett a gazdasági képzés
számára, amiben igen nagy sze-
repe volt annak, hogy nagyon
sok vállalkozói kör és érdekkép-
viselet komolyan bírálta a csupán
elméleti képzésre alapuló gazda-
sági oktatást. Ezt Juhász szerint
strukturálisan segítette a bolo-

gnai rendszer is, ahol az elsõ há-
rom év alapképzésének a mottó-
ja a „végrehajtók kinevelése” (te-
hát nem elméleti szakemberek,
hanem gyakorlat-orientált, prob-
lémák fókuszált megoldására
szakosodott egyének képzése).
Majd csak ezt követõen, a meste-
ri és doktori képzések során ke-
rülhetnek jobban elõtérbe a gaz-
dasági elméletek és a döntésho-
zási képesség alapjainak a megte-
remtése.

„Felnõtté” válás

A hazai közgazdasági képzés
területén nagyon komoly elõrelé-
pések történtek az utóbbi néhány
évben. „Történelmi problémánk
az, hogy mi a piacgazdaságra va-
ló oktatást 1989 után kezdtük,
szemben a nyugati országokkal
ahol ennek az oktatása nem sza-
kadt meg a középkor óta – fogal-
mazott Juhász Jácint. – Ilyen
szempontból komoly változások

történtek az elmúlt 20 évben is,
de az utóbbi 5–6 évben egyre na-
gyobb fokú nyitás van a gazdasá-
gi szakirányú képzéseknél.” Az
újítás lényege, hogy egyre több és
egyre árnyaltabb formában kell
behozni a vállalkozókat, mene-
dzsereket, a pénzügyi- és számvi-
teli terület szakembereit az egye-
temi elõadói oldalra, be kell mu-
tatni konkrét példákat, problé-
mákat és megoldási lehetõsége-
ket a diákoknak. 

„Jelenleg is nagyon sokan sze-
retnének menedzserek lenni,
azonban most már sokak számá-
ra nyilvánvalóvá vált, hogy min-
den közgazdászból nem lesz me-
nedzser – összegezte Geréb Lász-
ló. –  Ennek ellenére úgy látom,
hogy a gazdasági- és menedzser-
képzések iránt mindig lesz érdek-
lõdõ, hiszen lassan a mindennap-
jaink részévé válik a gazdasági
gondolkodás, a témában való jár-
tasság szinte az általános mûvelt-
ség szintjére emelkedik. Minden
személy életére hatással vannak a
gazdasági jelenségek, aki pedig
nem igyekszik megérteni azokat,
nagyon nehezen tudja majd meg-
élni a mindennapokat.” 

Új öltönybe bújt a hazai
közgazdászképzés

A gyakorlatorientáltság egyre fontosabb elemévé válik a hazai közgazdászképzésnek

A mennyiségi növekedés helyett a minõségi paletta bõvül az erdélyi

magyar közgazdasági képzés területén – derült ki az ÜzletRész által

összeállított szakirányú felsõoktatási körképbõl. Bár a gazdasági, üz-

leti szakmákra való felkészülés nem veszített népszerûségébõl, a de-

mográfiai csökkenés miatt egyre kevesebb diák kerül a „közgázak”

padjaiba. Aki viszont erre a pályára szánja el magát, azt kárpótolják

az ígéretes karrierlehetõségek és a képzés fokozottabb gyakorlat-ori-

entáltsága – melyet részben a bolognai rendszer elõírásai, részben pe-

dig maga a vállalkozói szféra követelései segítettek elõ.
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A munkanélküliség tér-
nyerését taglaló, folyamato-
san romló statisztikákkal na-
ponta találkozhatunk, me-
lyek egyszerre szólnak a
munkaadók lankadó alkal-
mazási kedvérõl és az elbo-
csátások kényszerérõl (mely-
ben éppen maga a román ál-
lam jár az élen). Ezzel pár-
huzamosan ugyanakkor egy-
re több híradás számol be ar-
ról, hogy bizonyos területe-
ken szakemberhiány tapasz-
talható, amely megnöveli az
álláskeresési lehetõségeket és
egyben a toborzó cégek
munkáját is.

„Az a kérdés, hogy mely
területeken legaktívabbak az
alkalmazások, két oldalról
közelíthetõ meg. Egyrészt
vannak olyan munkakörök,
pozíciók, amelyekre szektor-
tól függetlenül nagy igény
van, másrészt vannak olyan
területek, ahol a többihez ké-
pest fokozottabb a toborzási
tevékenység” – magyarázta
kérésünkre Votisky Petra, a
Dorsum Software emberi
erõforrásért és üzletfejleszté-
sért felelõs vezetõje. Szerinte
a legkeresettebbek jelenleg az
értékesítõk (a telesales mun-
katárstól az értékesítési igaz-
gatóig), hiszen a cégek szá-
mára kulcskérdés, hogy a ne-
héz gazdasági helyzet ellené-
re minél inkább növeljék
vagy szinten tartsák az eladá-
saikat. A szakértõ arra is rá-
mutatott, hogy nincs könnyû
dolguk a munkaadóknak, ha
jó munkaerõt szeretnének
ezen a területen felvenni, hi-
szen kevés a valóban jó érté-
kesítõ, aki a jelen körülmé-
nyek között is hatékony tud
lenni. A jó sales-szakembe-
rek számára így ez az idõ-
szak kiváló karrierlehetõség-
nek bizonyul.

Hol alkalmaznak?

A gazdaság jelenlegi hely-
zetébõl kifolyólag a cégeknek
tudatosabban kell gazdálkod-
niuk, mint korábban, így
nagy számban alkalmazná-
nak pénzügyi szakembere-
ket, könyvelõket, kontrolle-
reket is. Ez a beszerzési szak-
emberek számára is jó lehe-
tõségeket kínál. Szintén a
speciális helyzet eredmé-
nyezte, hogy sok olyan nyi-
tott pozíció van, amely kint-
lévõség kezeléssel, behajtás-
sal kapcsolatos. Nagy szám-
ban toboroznak a call-cen-
terek vagy BPO-cégek, me-

lyek leginkább a fiatal diplo-
másokat célozzák meg, akik
egy vagy akár több nyelvet is
jól beszélnek – itt a ritka nyel-
veket beszélõk, így a magya-
rul tudók is elõnyben van-
nak. Egyértelmûen slágernek
számít az informatika, ezen
belül is a szoftverfejlesztés. Itt
vannak olyan speciális terüle-
tek, ahol jelenleg is munka-
erõhiánnyal lehet számolni,
mivel sok fejlesztõt, tesztelõt
és projektvezetõt keresnek a
cégek. 

„Összességében elmond-
ható, hogy a cégek a diplo-
más, nyelveket beszélõ, nem
túl tapasztalt, így nem is drá-
ga munkaerõt részesítik
elõnyben. Természetesen
vannak olyan pozíciók, szak-
területek, ahol a szakmai ta-
pasztalat, szaktudás elenged-
hetetlen, ilyen például az ér-
tékesítés, vagy a pénzügy” –
összegzett Votisky.

Ki(út) a közszférából

A közszférából elbocsátott
vagy elbocsátandó dolgozók
száma megemeli a munka-
nélküliségi statisztikákat. A
szakértõk már korábban fi-
gyelmeztették a kormányt,
hogy a karcsúsítási politika

úgynevezett átszervezési feje-
zete („restrukturálás”) visz-
szájára sülhet el, tekintve,
hogy tömegesen utcára kül-
dené a közalkalmazottakat:
így a megspórolni vélt bérek
szociális juttatások formájá-
ban tovább terhelnék majd az
államkaszát. A közvéle-
ményt már régóta foglalkoz-
tatja, hogy mi lesz az állam
számára „fölöslegessé” vált
emberekkel, mekkora esély-
lyel indul(hat)nak a magán-
szektorbeli álláspiacon és
egyáltalán van-e igény rájuk?

„A közszférában dolgo-
zókkal kapcsolatban sok
sztereotípia, elõítélet él a
köztudatban, azonban na-
gyon veszélyes dolog általá-
nosítani” – figyelmeztet a
HR-es szakértõ, aki kollégák
közt maga is sokszor hallot-

ta, hogy milyen negatív elbí-
rálás alá esik egy jelölt, aki
több évet dolgozott állami
kötelékben. Szerinte ebben
az esetben is a jól képzett,
nyelveket beszélõ személyek
találnak majd könnyebben
munkát, míg azok, akiket ed-
digi munkakörük nem sar-
kallt folyamatos tanulásra,
fejlõdésre, kénytelenek lesz-
nek idõt, energiát, pénzt fek-
tetni abba, hogy versenyké-
pes tudásuk, képzettségük le-
gyen a piacon.

Gyógyír elbocsátásra 

Az érintett közszférai al-
kalmazottak közül legjobban
talán az egészségügyi dolgo-
zók „biztosították be” magu-
kat elbocsátás ellen: külföld-
re való kivándorlással, me-
lyet a nyugat-európai egész-
ségügyi rendszerek felszívó-
képessége, az orvos- és ápo-
lóhiány csak ösztönzött. Bár
az Európai Unión belül álta-
lában nagyon komoly a
munkaerõpiac felvevõképes-
sége, egyes szektorokban je-
lenleg inkább unión kívüli,
közel-keleti, kaukázusi or-
szágok jelentik a munkaerõ
felvevõpiacát: sok mérnök,
pénzügyi szakember vándo-
rol hosszabb-rövidebb idõre
ezekbe az országokba. 

A 360insights felmérése
szerint Románia lakosságá-
nak közel egyharmada, 29
százalék fontolgatja azt,
hogy külföldön vállal mun-
kát – mindezt azt követõen,
hogy már amúgy is két milli-
óra tehetõ a határon túl dol-
gozó román állampolgárok
száma.

Újabban külföldi fejva-
dászok számára is népszerû
„vadászterületté” vált Ro-
mánia – mutatott rá Votisky
Petra, emlékeztetve, hogy a
németen kívül svájci, licht-
ensteini bankok is elõszere-
tettel keresnek itt szakembe-
reket. Vannak olyan speciális
szakterületek, ahol a jól kép-
zett, nagy tudású szakember
„aranyat ér”. Mivel az ilyen
tapasztalattal, tudással ren-
delkezõ romániai szakembe-
reket néha még a magyar
pénzintézetek sem tudják
megfizetni, inkább a svájci
munkalehetõség mellett dön-
tenek.

Ha a diploma hátrány

Néha azonban a diploma
hátrány. A The Economist
nemrég tette közzé az
OECD egy statisztikáját,
mely rámutatott: bár a felsõ-
fokú végzettséggel rendelke-
zõket nagyobb kereseti lehe-

tõségek várják a munkapia-
con, a diplomások sok or-
szágban nagy számban
kénytelenek tanulmányaik-
nak nem megfelelõ, képzett-
ségüket alulmúló munkát
vállalni. Míg a felmérés sze-
rint Spanyolországban, Ka-
nadában és az Egyesült Álla-
mokban nagyobb a valószí-
nûsége, hogy a tanult szak-
emberek állásukhoz képest
túlképzettek legyenek, Kelet-
Közép Európa országaiban
ez az arány kisebb. Igaz, az
átlagkereset is jócskán elma-
rad a nyugati szinttõl.

A szakértõ szerint azon-
ban nemcsak a válság idõ-
szakára jellemzõ a túlkép-
zettség, hanem az elmúlt 15-
20 év eredménye, hogy jófor-
mán alapkövetelménnyé vált
a diploma. Most a válság se-
gíti a munkaadókat, hogy
minél alacsonyabb áron, mi-
nél magasabb szaktudást vá-
sároljanak meg a munkaerõ-
piacról. (Igyekezetüket az
magyarázza, hogy egy cég fõ
célja a profit növelése, rosz-
szabb esetben a túlélés, a
munkaerõköltség pedig egy
vállalat költségvetésében
nagy százalékot tesz ki.)

„Azokban a szektorokban,
melyek korábban nagyon si-
keresek voltak és most sok,
hasonló tudású szakember
került ki a munkaerõpiacra,
könnyebb dolguk van a mun-
kaadóknak, hiszen óriási ver-
seny van a potenciális mun-
kavállalók között. Az állás
reményében hajlandóak len-
nebb adni anyagilag, vagyis
alacsonyabb fizetésért elhe-
lyezkedni, illetve készen áll-
nak a korábbinál alacso-
nyabb pozíciót is elvállalni” –
magyarázta a humánerõfor-
rásért felelõs vezetõ. 

A cégek a diplomás, nyelveket beszélõ, nem túl tapasztalt, így nem is drága munkaerõt részesítik elõnyben

Állásadók harca a tehetségekért
A gazdasági válság átrendezte ugyan, de nem állította le teljesen az alkalmazásokat

Az utóbbi két év bizonyult az 1990 óta el-
telt évtizedek legnehezebb idõszakának a
munkapiacon – mutatott rá a Friedrich
Ebert Románia Alapítvány tanulmánya.
Ez idõ alatt éppen száz százalékkal emel-
kedett a munkanélküliségi ráta: a 2008 nya-
rán mért 3,7 százalékról 2010 júliusában el-
érte a 7,4 százalékot. A munkaügyi hivata-
lok számára ez átlagban havonta húsz-har-
mincezer munkanélküliségi segélyre jogo-
sult, frissen elbocsátott dolgozót jelentett.
„A ráta ilyen meredek (közel 750 ezer fõre

való) megugrása minden eddig tapasztalt
elbocsátási hullámtól különbözik, az éves
növekedés most a legerõteljesebb – véleke-
dett Laurian Lungu egyetemi tanár, a
Macroanalitica cég partnere, a Ziarul
Financiarnak nyilatkozva. Szerinte azon-
ban ez a hullám nemcsak dinamikájában,
hanem minõségében is elüt a többitõl ab-
ban, hogy míg korábban inkább belpoliti-
kai okok vezettek nagyobb munkanélküli-
séghez, a mostanit a gazdasági válság kí-
vülrõl jövõ kényszerei idézték elõ. 

Munkanélküliség: meredek növekedés

Fotó: ÚMSZ/archív

Mint ismeretes, a Boc-kormány a Nem-
zetközi Valutaalappal kötött hitelszerzõ-
désében vállalta, hogy év végéig 90 ezer-
rel csökkenti az állami szféra alkalmazot-
tainak számát. Ennek a vállalásnak az el-
sõ öt hónapban csupán mintegy harma-
dát teljesítették, 27 ezer dolgozó menesz-
tésével. Amíg ez a folyamat nem zárul le,
addig a szakértõk is csak találgatásokba
bocsátkozhatnak a munkanélküliségi ráta

kimenetelét illetõen. Bár léteznek Románi-
ánál „túlsúlyosabb” államapparátusok, az
országban jelenleg az alkalmazottak 32
százaléka (4,3 millió személy) a központi
költségvetésbõl kapja a fizetését. Az erre
fordított (közel tizenegy milliárd eurós)
összeg 26,5 százalékát teszi ki a bruttó ha-
zai összterméknek – szemben az Európai
Unió 22 százalékos átlagával. (Ziarul
Financiar)

Túlsúlyos közszféra?
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Megerõsítést nyert: a világ leg-
nagyobb gazdasága lesz két évti-
zeden belül Kína. A „felisme-
rést” a több mint 1400 befektetõ
megkérdezésével lezajlott
Bloomberg felmérés tette közzé. A
tekintélyes gazdasági médium
legfrissebb elemzésébõl az is ki-
derült, hogy várakozásaikat te-
kintve a befektetõk „imádják” az
ázsiai országot: a megkérdezett
európaiak 63, az amerikaiak 53
és az ázsiaiak 56 százaléka remél
ott számára jövedelmezõ üzletet.
A vg.hu által idézett felmérés sze-
rint Kínával együtt Brazília kí-
nálja a legjobb lehetõségeket a
befektetõknek. A szakértõk
ugyanakkor arra is figyelmeztet-
nek, hogy Kína gyors elõretöré-
sével egyidõben magasabb nyers-
anyagárakra és egyúttal az ott
élõk jövedelmének növekedésére
is lehet számítani. 

Az Európai Unió számára kü-
lönösen tanulságos a preferen-
cialista arra vonatkozó része,
hogy a világ mely országait tart-
ják a legjobb és a legrosszabb le-
hetõséget kínáló helyeknek a be-
fektetõk. A már említett Kína és
Brazília mellett a legjobbak kö-
zé tartozik még India, az Egye-
sült Államok, Afrika, az Euró-
pai Unió és Oroszország. Érde-
kes módon, ezzel egyidõben a
megkérdezettek szavazatai a vi-
lág legrosszabb befektetési he-
lyeként is megjelölték az EU-t,

melyet másodikként Japán, har-
madikként pedig Nagy-Britan-
nia követett.

A döntéshozók kategóriájá-
ban hetven százalékos támoga-
tottsággal német kancellár nyer-
te a Bloomberg globális felméré-
sét a befektetõk körében. A má-
sodik David Cameron brit mi-
niszterelnök lett 63, míg a har-
madik Hu Csin-tao kínai elnök
58 százalékkal. Az amerikai hír-
ügynökség legutóbb júniusban
készített hasonló felmérést, ami-
kor Merkel támogatottsága 49,
Cameroné 52 és Hu Csin-taoé
50 százalékos volt. 

Merkel azzal tudta látványo-
san növelni globális népszerû-

ségét, hogy határozott lépéseket
tett a költségvetési bevételek nö-
velése és a kiadások csökkentése
érdekében. A megkérdezettek
szerint érdemei listáját bõvíti a
deficit lefaragása, valamint ked-
vezõ feltételek teremtése Né-
metországban a befektetõk szá-
mára. Nem utolsósorban díjaz-
ták azon igyekezetét is, mellyel
az eurózóna – azon belül Gö-
rögország – összeomlásának
megakadályozására sietett. „Ké-
pes volt az európai növekedés
élvonalában tartani országát” –
indokolta a Merkelre leadott
szavazatát John Lee, az ameri-
kai Peapack-Gladstone Bank
portfóliómenedzsere. 

Amerikában, Ázsiában és Eu-
rópában is a német kancellár vit-
te el a pálmát – az Egyesült Álla-
mokban 74 százalékos a népsze-
rûségi mutatója, mely nagyobb,
mint a 71 százalékos rátával
büszkélkedõ Ben S. Bernanke
Fed-elnöké. Merkellel szemben
aligha büszke elért eredményére
Barack Obama amerikai elnök,
miután tíz megkérdezett közül
alig több mint hárman nyilatkoz-
ták azt, hogy optimistán ítélik
meg politikáját. Hasonlóan „fe-
szenghet” Nicolas Sarkozy fran-
cia elnök és Kan Naoto japán
miniszterelnök, akiknek még
Obamáénál is szerényebb, 27
százalékos a támogatottságuk. 

Bloomberg: Merkel
a befektetõk kedvence

A befektetõk kedvencei Angela Merkel német kancellár, David Cameron brit miniszterelnök és Hu Csin-tao kínai elnök 

Lukratív marad a drogpiac
Ü. R.

Stabilitást mutattak a kábító-
szerpiacok az utóbbi két évben –
írta a Kitekintõ.hu az Egyesült
Nemzetek Szervezetének egy
friss felmérésére hivatkozva.
Nemzetközi szakértõk ugyanak-
kor felhívják a figyelmet, hogy a
hivatalos dokumentumok nem
kellõképpen tárták fel a gazdasá-
gi válság drogpiacokra gyakorolt
hatásait.

Az ópiátok és a kokain összter-
melése állandóságot mutat,
ugyanakkor viszont a legnagyobb
fogyasztónak számító Egyesült
Államokban a kokainhaszná-
lók száma az 1982-es 10,5 millió-
ról mára a felére csökkent – de-
rült ki az Egyesült Nemzetek
Szervezetének (ENSZ) Kábító-
szer- és Bûnügyi Hivatala
(UNODC) Bár a felmérés szerint
a világ ópiumának termesztése
2007 óta több mint ötödével esett
vissza, tíz év távlatában változat-
lanul felfelé mutató trendet mu-
tat. (A csökkenést elõsegítette,
hogy a kannabiszgyanta (hasis)
termesztésében is világelsõ Afga-
nisztánban idén egy új penészfaj-
ta terjedt el.) A kokacserjék szá-
ma világszinten a 2000-es évek-
ben harmadával lett kevesebb, a
fõ termesztõ Kolumbia sikeres ir-
tási kampányának köszönhetõen.
Ezzel párhuzamosan viszont Pe-
ru 2000 óta 38 százalékkal növel-
te ültetvényeinek számát, Bolívia
pedig több mint megduplázta. Az
Amerikai Egyesült Államok ke-

resletcsökkenését lassan kompen-
zálja az európai növekedés, ahol
már több mint négymillió koka-
infogyasztó van.

Mexikó az Egyesült Államok-
ba tartó drog elsõ számú tranzit-
állomása, ahol a kormány által
meghirdetett kábítószer-ellenes
háború miatti erõszak óriási mé-
reteket öltött. Ebbõl olyan nyu-
gat-afrikai országok profitáltak,
mint Nigéria, Ghána és Bissau-
Guinea, melyek most az andoki
kokain fõ átrakodó-helyeivé vál-
tak. Ez azonban nem járt az erõ-
szak növekedésével, mivel itt a
csempészet inkább a fehérgallé-
ros export-import kereskedõk
üzleti diverzifikációját szolgálja.
Az ENSZ arra számít, hogy a
mexikói helyzet javulásával a
drogcsempészet Afrikában is vis-
szaesik, mivel ezen országok tá-
vol vannak európai felvevõpiaca-
iktól.

Nemzetközi szakértõk ugyan-
akkor rámutatnak, hogy a jelen-
tésben a gazdasági válság hatásai
nincsenek kellõképp körüljárva.
Az UNODC szerint a romló
pénzügyi helyzet a legális árucik-
kek keresletét csökkentette, és ez
az ópiumtermesztés felé fordítot-
ta az afgán farmerek figyelmét.
Bár az ENSZ-dokumentumban
arról is szó esik, hogy a bankokat
sok esetben a drogpénzek segítet-
ték ki likviditási problémáikban,
a szakértõk ezt nem veszik bizo-
nyítottnak. Az állítás ellen a tu-
dományos és civil körök egyaránt
tiltakoznak.

Éhséglázadás fenyeget?

Hírösszefoglaló

Az oroszországi tûzvész miatt
elrendelt gabonaexport-tilalom
mellett a nyugdíj-, és fedezeti ala-
pok spekulatív lépései is hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a világot glo-
bális élelmiszerár-emelkedés fe-
nyegesse. Az Egyesült Nemzetek
Szervezete (ENSZ) Élelmiszer-
ipari és Mezõgazdasági Szövetsé-
ge (FAO) a napokban Rómában
tartott konferenciáján nyilvános-
ságra hozott egy jelentést, misze-
rint az élelmiszerpiaci buborék
keletkezése még 2001-ben elkez-
dõdött. Olivier de Schutter, az
ENSZ élelmiszerpiaci raportõre
úgy látja, a szektor azért került
mostanra a figyelem középpontjá-
ba, mert a többi befektetési terüle-
ten (internet, ingatlanpiac) már
kipukkadtak a lufik.

Az élelmiszerár-válságot 2007-
ben és 2008-ban már megtapasz-
talta a világ: harminc országban
törtek ki éhséglázadások, és a
számítások szerint 150 millióan
éheztek emiatt. Az alapanyagok
többsége jelenleg minimum
másfélszer drágább, mint 2007-
ben volt, és az árak jelenleg is
emelkednek. Az ENSZ jelenté-
sének megfogalmazása szerint

az alapvetõ élelmiszerek drágu-
lása a 2007-eshez hasonló sokk-
hoz vezethet – ra hivatkozva a
vg.hu.

„A táplálék egy kereskedelmi
árucikké vált, melyben jelenleg
csak az számít, hogy nyereséget
termeljen. Az élelmiszer-kereske-
delmet az üzlet egy más formája-
ként kellene kezelni, hisz sokak
számára élet és halál kérdése” –
fogalmazott a The Guardian ha-
sábjain Caroline Lucas vezetõ brit
zöldpárti politikus, szorosabb sza-
bályozásokat sürgetve az élelmi-
szerpiacon. Hozzátette: kérel-
mezni kell azt is, hogy a mezõ-
gazdasági ágazat kikerüljön a Ke-
reskedelmi Világszervezet
(WTO) hatáskörébõl.

Az ActionAid program szakér-
tõi szerint már most több mint
egymilliárd ember éhezik és egy
újabb élelmiszerválság további
százmilliókat sodorna katasztró-
fális helyzetbe. A szervezet múlt
héten közölt felmérése szerint az
éhezés évente mintegy 450 milli-
árd dollárba kerül a szegény or-
szágok számára, ez az összeg
több mint tízszer magasabb an-
nál, amelyre szükség volna ah-
hoz, hogy 2015-re felére csök-
kentsék a nélkülözõk számát. 

Külföldi lapszemle

Ezermilliárd fejlesztésre

Készülnek az új Széchenyi-terv jövõben
megnyíló pályázatai Magyarországon,
amelyekre ezermilliárd forintos keretet
szánnak az uniós támogatások átcsoporto-
sításával. Kiemelt szerep jut fürdõfejleszté-
sekre, gyógyturizmusra, egészségügyi kuta-
tásokra, emellett különbözõ termékek
gyártására is lehet pénzt igényelni. Amint
Horváth Endre, a nemzetgazdasági tárca
gazdaságfejlesztésért felelõs helyettes ál-
lamtitkára elmondta, az új Széchenyi-terv
támogatja a borturizmus fejlesztését is, és
szeretnének határon túli összefogással ki-
alakítani egy zarándokutat is, amely hosz-
szabb lesz, mint a nyolcszáz kilométeres
spanyolországi El Camino.

Orosz-kínai összeborulás

Évekig tartó bizalmatlankodással terhelt
viszonyuk után egyre közelebb kerül egy-
máshoz Oroszország és Kína, azaz a világ
legnagyobb olajexportõre, illetve az ener-
giafelhasználók óriása. Energiaipari „stra-
tégiai partnerségük” eredményeként jövõ
év januárjától kezdõdõen Moszkva több
mint duplájára növeli az ázsiai országba
tartó kõolajkivitel mennyiségét. A Kelet-
szibériai vezetéken keresztül évente egyelõ-
re 15 millió tonna nyersanyag áramolna
Kínába, de nem kizárt, hogy ez a mennyi-
ség évi 30 millió tonnára megy fel. Az
érem másik oldala, hogy egy tavaly kötött
megállapodás értelmében a Kreml a 300
tonna olaj beszállításáért cserébe egy 2030-
ig visszafizetendõ 25 milliárd dolláros hi-
telt kap Kínától. 

Bealkonyodik a napenergiának?

Egyre-másra érkeznek hírek arról, hogy a
megújuló energiákat leginkább zászlajukra
tûzõ európai államok kénytelenek felül-
vizsgálni korábbi támogatási politikájukat,
ami könnyen átrendezheti az erõviszonyo-
kat az európai zöld befektetési piacon. A
PV-szektort kifejezetten erõs szabályozási
hatások érték az elmúlt idõszakban, több
szolárnagyhatalom is komoly lépésekre
szánta el magát a korábbi növekedés meg-
zabolázását célozva.

Már az aukció sem a régi

Kalapács alatt az egykori Lehman
Brothers befektetõház mûkincsgyûjtemé-
nyének darabjai; a szerdáig tartó árveréstõl
13 millió dolláros bevételt remélnek, bár ez
a 612 milliárd dolláros veszteségnek mind-
össze egy morzsáját teszi ki. A legendás
gyûjteménybõl számos mûtárgyat még a
csõd elõtt kimenekítettek. Az aukció sike-
rében kételkedõk szerint a gazdasági vál-
ság az árverezõházakat is súlyosan érintet-
te: a Sotheby’s nyeresége például egyetlen
év alatt csaknem a negyedére, 443 millió
dollárra esett. 

Az adócsalók nyomában

Új mozgalom bontakozik ki Európában:
az adósságoktól gyötört uniós tagállamok
Nagy-Britanniától Görögországig bevetet-
ték magukat az adócsalók elleni küzdelem-
be – olykor fura módszerekkel. A „hajtóva-
dászat” érdekében a például londoni kor-
mány 900 millió fonttal emelte meg az
adóhatóság költségvetését, Görögország-
ban pedig a luxuséletmódot folytatók lelep-
lezésére helikopterek és a Google Earth se-
gítségével kutattak a birtokokon elrejtett
úszómedencék után vagy az athéni éjsza-
kai bárok elõtt a sportkocsik rendszámát
jegyezték fel. 

Egy esetleges élelmiszerpiaci buborékot em-
legetve a szakértõk arra figyelmeztetnek,
hogy a mostani egymilliárd éhezõ mellett to-
vábbi százmilliókat sodorna katasztrofális
helyzetbe a szektor egy újabb válsága.
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Szakács Zsuzsanna

Az országot elkerülõ  vagy
elhagyó befektetésekrõl egy-
re többet hallani, melyet a ro-
mán kormány gazdaságpoli-
tikája, a globális recesszió,
valamint az olcsóbb munka-
erõ és elõállítási költségek ke-
letebbre való tolódása egy-
aránt elõsegít. Az országha-
tárokon átívelõ vállalkozói
tevékenységek pozitív oldala-
iról azonban kevesebb szó
esik, pedig a beruházók ter-
jeszkedése nem állt meg vég-
érvényesen. Különbözõ terü-
leteken tevékenykedõ sikeres
romániai és régiós vállalati
expanziókat, megtelepedése-
ket bemutatva az ÜzletRész el-
sõsorban annak próbált utá-
najárni: milyen tényezõk tet-
ték és teszik vonzóvá Romá-
niát a politikai és gazdasági
nehézségek ellenére?

A döntõ lépés

Amint Gimesi Zoltán, az
AAM Vezetõi Informatikai
Tanácsadó cég (AAM)
nemzetközi üzletfejlesztési
igazgatója fogalmaz: min-
den prosperáló cég életében
bekövetkezik az a pillanat,
amikor a hazai piac a növe-
kedési lehetõségek korlátjá-
vá válik, így új meghódítan-
dó területek felé kell fordul-
nia. Ezt a felismerést általá-
ban az az elhatározás köve-
ti, hogy markáns regionális
piaci jelenlétet teremtsen
meg. „A tapasztalatszerzés
idõszaka után kialakított
terjeszkedési stratégia egyik
alappillére számunkra azon
területek kijelölése volt,
amelyek irányába a terjesz-
kedés üzletileg racionálisan
megvalósítható” – folytatta
Gimesi, akinek cége Buka-
restben hozta létre elsõ le-
ányvállalatát 2005 végén. 

Az expanzióról hasonlóan
vélekedik Rácz Attila, a
Dorsum Software ügyvezetõ
igazgatója és egyben nemzet-
közi üzletfejlesztésért felelõs
vezetõje. Miután a magyar-
országi anyacég számára a
2000-es évek elején a magyar
piac telítetté vált, a továbbfej-
lõdési lehetõséget a külföldi
piacokon látták. A cég szá-
mára a Nyugat felé irányuló
expanzió a fejlett piac és en-
nek megfelelõen jelentõs
konkurencia miatt nem tûnt
gyümölcsözõnek, így keleti
irányba indultak el: elõször
Bulgáriában, majd 2006-ban
Romániában alapították meg
a leányvállalatukat. „Ezekre
a piacokra tudtunk új tudást,
információt, tapasztalatot
hozni, mivel ezen a speciális
területen a magyar piac fej-
lettségben a fent említett or-
szágok elõtt jár”  – indokolta
a lépést Rácz. 

„Kelet varázsa”

A külföldi terjeszkedés
stratégiai célokból a kelet- és

délkelet-európai régió irá-
nyába történt, ezen belül
Románia és Bulgária hely-
zete szinte „adta magát”,
hogy elsõ célországok legye-
nek – ecseteli Gimesi Zol-
tán. (E két országot további-
ak követték a régióban: Hor-
vátország, Szerbia, Mace-
dónia, Albánia, Koszovó,
de a cégnek Kazahsztánban
is sikerült projektet elnyer-
nie.) Az AAM ugyanis
olyan országokat jelölt ki,
ahol Magyarországhoz ha-
sonló fejlõdési folyamatok
zajlottak le, és idõben Buda-
pest után lettek várományo-
sai az európai uniós vagy
schengeni övezeti csatlako-
zásnak. Tekintettel arra,
hogy a magyar kormányzati
szintû fejlesztési projektek-
ben már jártasságra tettek
szert, elsõsorban a hasonló
külföldi kormányzati tende-
reket célozták meg. Ezek
megnyerését és a helyi part-
nerkapcsolatok kiépítését
követõen nyitottak aztán a
magánszektor felé is.

Romániát, mint potenciá-
lis célországot privilegizált
helyzetbe juttatta az Európai
Unióhoz valós csatlakozás
közelsége, de a különbözõ
szektorok viszonylagos
lefedetlensége is csábító volt
a befektetõk szemében. „A
számunkra jelentõs rendelés-
állomány megszerzésén túl
Romániában nagy vonzerõt
jelentettek a rendelkezésre
álló bõséges és lehívásra váró
uniós források, a jól képzett
munkaerõ, a kedvezõ adó-
rendszer és az akkor tetten
érhetõ dinamikus fejlõdés –
bontotta részleteire Salgó Ti-
bor, az AAM romániai
országmenedzsere azt az
elõnyt, amely a román piac
kínálatát kiemelkedõvé tette
a térségben. – Az ország
emellett mindig is nyitott
volt a külföldi cégek irányá-
ba, így az sem okozott gon-
dot, ha egy román kormány-
zati projekt során angolul
kellett kommunikálni.” 

Értékes segítség

A piaci elõnyökön kívül
számos cégnek további
„pluszpontot” jelentett az it-
teniek kiemelkedõ nyelvtu-
dása. A romániai partnerek
által tárgyalási szinten be-
szélt angol és magyar a kül-
földi befektetõk számára
megkönnyítette a kollégák-
kal, alkalmazottakkal és po-
tenciális üzletfelekkel való
együttmûködést. 

Cégalapításkor döntõ sze-
repe volt a helyi tapasztalt,
magyarul is beszélõ szak-
emberek segítségének, akik
magas szintû jogi, pénzügyi
tudással álltak a vállalkozás
rendelkezésére. Mint az
ÜzletRésznek nyilatkozó cé-
gektõl megtudtuk, sok ma-
gyar anyavállalat az ITDH,
a Magyar Befektetési és Ke-
reskedelemfejlesztési Ügy-

nökség révén jutott értékes
gazdasági, piaci informáci-
ókhoz. A Romániai Magyar
Üzleti Egyesület munkájá-
ban való részvétel pedig mai
napig bõvíti a piacismeretet
és segít a kapcsolatépítés-
ben.

Megannyi lehetõség

Szilágyi Csaba, az Aquin-
cum Invest ügyvezetõ igaz-
gatója a tapasztalatok és to-
vábbi cégalapítások fényé-
ben legnagyobb segítségnek
szintén a jó szakemberek –
egy rátermett, megbízható
ügyvéd és könyvelõ – megta-
lálását tartja. Az Óbuda-
Újlak Csoport tagjaként
2001-ben Romániában ala-
kult cég az építõipar ígéretes

fejlõdését felismerve tört be
az itteni piacra, ahol már
négy év múlva azzal szembe-
sült, hogy a szektor a koráb-
bi várakozásokat jelentõsen
meghaladóan bõvül – annyi-
ra, hogy teljesítménye meg-
haladja a magyarországit. 

A Dorsum által lefedett
szoftverfejlesztés területén
annakidején a román pia-
con csak nagyon drága, pro-
fesszionális megoldásokat
lehetett találni, a cég pedig
ezt a minõséget fedte le kö-
zepes árkategóriában. Az
AAM többek közt részt vett
a román igazságügy ágazati

szintû egységes gazdálkodá-
si rendszerének tervezésé-
ben, a schengeni csatlako-
záshoz szükséges vízum-
rendszer tervezésében, a ro-
mán igazságügyi statisztikai
rendszer kidolgozásában,

valamint a katasztrófavédel-
mi rendszer tervezésében és
kialakításában.

A megtorpanás hatása

Ez a dinamikus fejlõdési
idõszak megtorpant a 2008
végén bekövetkezett gazdasá-
gi és pénzügyi válság miatt.
„Sajnos” – fogalmaznak az
itt megtelepedett cégek kép-
viselõi, akik úgy érzik, a re-
cesszió kezelésére, leküzdé-
sére hozott válságintézkedé-
sek semmiképp sem tettek jót
az üzleti életnek. A helyzetet
csak súlyosbították a vállala-

toknál bevezetett költség-
csökkentési akciók, melyek
hatása szerintük kiszámítha-
tó volt: egyre több külföldi
cég hagyta el Romániát.

„Az AAM számára nem a
gazdasági válság okoz köz-
vetlenül nehézséget, tekintet-
tel arra, hogy a vállalat árbe-
vételének jelentõs részét el-
sõsorban még a kormányzati
szintû és uniós finanszírozá-
sú megbízásokból származó
bevételek teszik ki. Ám a
közbeszerzési eljárások kö-
rül kialakult kaotikus állapot
szinte ellehetetleníti azon cé-
geket, akik kormányzati
szintû megbízásokra pályáz-
nak” – mutatott rá Salgó,
hozzátéve, hogy az utóbbi
másfél-két évben a közbe-
szerzési eljárások töredéke
tekinthetõ sikeresnek. Ez
kedvezõtlen hatásként magá-
val vonja azt, hogy az uniós
pénzek nem tudnak megfele-
lõen a gazdaságba áramlani
és így élénkíteni azt. Az
AAM romániai ország-
menedzsere csak megerõsíti
azt, amit a vállalkozói réteg
mellett már jó ideje ismétel-
nek gazdasági és politikai
szakértõk, elemzõk: a román
kormányzatnak haladéktala-
nul lépéseket kellene tennie
annak érdekében, hogy javít-
son az uniós pénzek felhasz-
nálásával kapcsolatos me-
chanizmusokon.

Mivel fõ ügyfeleik bankok
és pénzintézetek, akiket leg-
korábban sújtott a válság,
ugyanakkor elsõként kezd-
tek talpra állni, Rácz Attila
úgy ítéli meg, hogy a válság
neheze elmúlt. „Ehhez hoz-
zájárul az is, hogy az infor-
matika alapvetõen kevésbé
volt érintett a válságban, te-
kintve, hogy kiváló útja le-
het az erõforrás és költségek
optimalizálásnak” – magya-
rázza. A Dorsum ügyvezetõ
igazgatója ugyanakkor hoz-
záteszi: „bár a hatékony
mûködéshez ügyfeleinknek
szüksége van a rendszere-
inkre, az árérzékenységük
fokozódott, vagyis kemé-
nyebb ártárgyalásaink van-
nak az utóbbi idõben.”

A válság hatására az épí-
tõipar teljesítménye is visz-
szaesett 2008-tól kezdõdõen
regionális szinten, mely Ro-
mániában is súlyosan érez-
tette hatását. A szektor hely-
zetét különösen nehezítet-
ték az országban az utóbbi

évben meghozott karcsúsí-
tási intézkedések.

Állami 
(tév)intézkedések

„Összességében úgy vé-
lem, hogy az ország megíté-
lése, illetve a beruházási
kedv szempontjából hasz-
nosabb lett volna az ilyen
horderejû változtatásokat,
mint például a hozzáadott-
érték-adó (TVA/áfa) emelé-
se, megfelelõen elõkészítve,
kellõ felkészülési idõt hagy-
va kihirdetni” – reagált Szil-
ágyi Csaba arra a kérdé-
sünkre, hogy mennyire in-
gatták meg a cég Romániá-
ba vetett bizalmát a kor-
mányzati megszorítási in-
tézkedések. Elmondása sze-
rint a TVA emelése az építõ-
ipari cégre közvetlenül nem
volt jelentõs hatással, azon-
ban a megrendelõk „elké-
pedve szembesültek azzal,
hogy a folyamatban levõ be-
ruházásukon az üzleti terv-
ben szereplõnél lényegesen
magasabb TVA-összeget
kell finanszírozni, különös
tekintettel a visszaigénylés
hosszú, hónapokig tartó
folyamatára”. Ezenkívül
leginkább negatív hatása a
mikrovállalkozások kedvez-
ményes adójának tavaly év
végi megszüntetése volt,
mely elsõsorban az alvállal-
kozókat sújtotta – mutatott
rá az Aquincum Invest ügy-
vezetõ igazgatója.

Van tovább

Érdeklõdésünkre, hogy je-
lenthet-e Románia ugró-
deszkát egy esetleges továb-
bi terjeszkedéshez, beszélge-
tõpartnereink egyértelmû
igennel válaszoltak. A
Dorsum Software nemzet-
közi üzletfejlesztésért felelõs
vezetõje az ÜzletRésznek azt
is elárulta, hogy a cég továb-
bi regionális terjeszkedése a
volt szovjet, jugoszláv utód-
államokba jó eséllyel romá-
niai központtal fog történni.
Emellett a regionális marke-
ting-tevékenységet is nagy
valószínûséggel az itteni iro-
da fogja koordinálni. Ehhez
hasonlóan, az AAM számá-
ra is ugródeszka lehet az it-
teni jelenlét a sok tekintet-
ben hasonlóságot mutató
szomszédos Moldovai
Köztársaság irányába.

„Itt szerzett tapasztalata-
ink nagymértékben megvál-
toztatták az anyacég gondol-
kodásmódját is – fogalmaz
Rácz Attila. – Megtanultuk,
hogy milyen jelentõsek le-
hetnek a piacok közti kü-
lönbségek, illetve ezeket mi-
lyen módon lehet kezelni, il-
letve hasznosítani és, hogy
milyen különbözõ erõforrás-
menedzsmentre van szükség
az egyes országokban,
mennyire más lehet az üzlet-
vitel a különbözõ piaco-
kon.”

Románia még vonzó 
ugródeszka a befektetõknek

AAM Vezetõi Informatikai Tanácsadó: a tízmillió euró
éves árbevétellel rendelkezõ cég jelenleg 150 fõt alkalmaz,
14 országban van jelen. Számos uniós, világbanki, vala-
mint helyi finanszírozású projektet tudhat maga mögött. 
Aquincum Invest: építõipari beruházások irányításával,
projektmenedzsmenttel, mûszaki tanácsadással foglalko-
zik. A mintegy 130 fõt foglalkoztató anyacégnek Románi-
ába való érkezésekor már Szlovákiában, Horvátországban
és Oroszországban is kirendeltsége volt.
Dorsum Software: tevékenysége a szoftverkészítés és a
kapcsolódó szakértõi, tanácsadási tevékenység pénzügyi,
bankpiaci területen. Az 1996-ban alakult anyacég Romá-
nián kívül Bulgáriában is leányvállalatot mûködtet.

„Mesterségem címere”

A befektetõi terjeszkedés alappillére az üzlet racionális
megvalósíthatósága
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Gyulay Zoltán

Tízéves elõkészítõ munka
után vizát és kecsegét telepí-
tettek vissza Budapestnél
korábbi természetes élõhe-
lyére, a Dunába. A napok-
ban lezajlott akcióval elkez-
dett dunai viza-visszatelepí-
tési program jó példa arra,
hogy a Földön meglévõ bio-
diverzitást miként lehet
megõrizni határokon átnyú-
ló összefogással. A prog-
ramban ugyanis több Duna
menti ország, például Né-
metország (ezen belül Ba-
jorország), Ausztria, Ma-
gyarország, Szerbia és Ro-
mánia is közremûködik.

A tokhalfélék családjába
tartozó viza a legnagyobb
termetû vízi állatok közé
tartozik, súlya elérheti az
egy tonnát is. A most vissza-
telepített ivadékok csak évek
múlva érik el a kifejlett pél-
dányokra jellemzõ akár

több tíz, de akár száz kilós
súlyt is. A példányokat meg
is jelölték, mivel életük java
részét nem édesvízben, ha-
nem a Fekete-tengerben töl-
tik, és íváskor úsznak fel a
folyóba. A középkorban –
ekkor a királyok halának ne-
vezték – még Bécsben is elõ-
fordult egy-egy példány, az-
tán lassan mind lennebb hú-
zódtak, mivel az Al-Duna
szabályozásával mind job-
ban megcsappant a számuk.
Magyarországon legutóbb
1987-ben sikerült kifogni vi-
zát; a romániai Vaskapu I.
és II. megépítésével gyakor-
latilag eltûntek a folyó kö-
zépsõ és felsõ szakaszából.
Érdekes módon a vízlép-
csõk megépülése nem aka-
dályozza meg a halakat ab-
ban, hogy eljussanak termé-
szetes élõhelyükre, a tenger-
be, a „visszaút azonban már
jóval nehézkesebb. Ahhoz
ugyanis, hogy elérjék ívási

helyüket, úgynevezett hal-
lépcsõket kell építeni min-
den olyan szakaszon, ahol

jelenleg duzzasztómûvek
akadályozzák a halak ván-
dorlását.

A mostani programot tíz-
éves elõkészítõ munka elõz-
te meg. A megvalósítás évi

20–50 millió forintot igé-
nyel, ennek nyomán román–
magyar együttmûködés ke-
retében esztendõnként 20-
30 ezer ivadékot lehetne
visszatelepíteni a Dunába.
A közelmúltban végrehaj-
tott akció során a folyóba
juttatott körülbelül száz vi-
zát a magyar Rideg Árpád
és a román Robert Rãduþã
összefogásával nevelték fel.
A szaporítást Romániában,
a nevelést pedig különféle
magyarországi haltelepeken
végezték el. Rideg Árpád
szerint gyér vizaállományra
utal, hogy a román halászok
a Vaskapu alatti vizekrõl az
idén tavasszal mindössze
két nõstény és öt hím vizát
fogtak. Vizamegõrzési ter-
vek ugyanis Romániában
már évek óta vannak: a
szakemberek tavaszonként a
Vaskapu alatt megpróbálják
kifogni a felfelé úszó hala-
kat, majd egy Bukarest mel-
letti keltetõben igyekeznek
õket szaporítani, a kifejlett
példányokat és az ivadéko-
kat pedig visszahelyezik a
Dunába. A viza ugyanis ki-
váló ízû, kifejlett állapotát
azonban csak hosszú évek
alatt éri el. 

Haltelepítés: vi(ss)za a Dunába!

Nemsokára talán már nem csupán kiállítási tárgy lesz a viza, hanem visszahonosodik a Dunába

Román–magyar együttmûködés kere-
tében halfaj-megmentõ akció kezdõ-
dött a Dunán: szakemberek a vizát
szeretnék visszahonosítani a folyó
felsõbb szakaszaiba.

Kárpátia: az üzlet közös nyelve
Erdély csak az elsõ megállója a román–magyar kétoldalú kapcsolatoknak

Sipos M. Zoltán

A kilencvenes évek elején
új üzleti és gazdasági kapcso-
latok kezdtek kialakulni és
mûködni Románia és Ma-
gyarország  között – ezek
ápolására és elmélyítésére,
valamint újabbak kialakításá-
nak céljából jött létre 2006-
ban a Kárpátia Magyar–
Román Kereskedelmi és
Iparkamara Kolozsváron.
Az egyesület képviselõi úgy
látják, hogy a jövõben, a je-
lenlegi magyarországi kor-
mánypárt tevékenységének
hatására ismét több befektetõ

érkezik majd az országba.
Bár a magyarországi vállal-
kozók többnyire Erdélyben
találják meg leendõ üzleti
partnereiket, az eddigi ta-
pasztalatok szerint a gazda-
sági kapcsolatteremtés nem
reked meg az erdélyi régió
szintjén.

„A jogi útvesztõk eltérõek
a két országban, maga a köz-
társaság berendezkedése sem
megegyezõ. Azoknak a vál-
lalkozásoknak, amelyeknek
egyik vagy másik országban
van leányvállalata, nagyon
jól fog, ha elméleti és gyakor-
lati segítséget kapnak vala-

honnan, ezt a szerepet pedig
kiválóan tölti be a Kárpátia”
– mutatott rá Nagy-Imecs
Péter kamarai tag, a Good-
will Consulting pályázatíró
iroda igazgatója, akinek cége
szintén a vegyeskamara segít-
ségével nyílt Romániában.
Annak ellenére, hogy szá-
mottevõ különbséget nem lát
a két ország gazdasági kultú-
rája között, az üzletember
úgy véli, a romániai vállalko-
zói szféra ma jóval erõsebb a
magyarországinál, miután
Romániában az utóbbi idõk
kormányai jogi úton segítet-
ték az üzleti életet. 

Azontúl, hogy hozzájárul
a két ország üzletembereinek
egymás felé való nyitásához,
a magyar és a román nemze-
ti kamarai rendszerre egy-
aránt támaszkodó Kárpátia a
kis- és középvállalkozók szá-
mára is értékes információk-
kal szolgál. 

Az egyesület, mely a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparka-
mara kezdeményezésére, a
két ország kormányának tá-
mogatásával jött létre, legfon-
tosabb célkitûzésének tagjai
gazdasági érdekeinek elõ-
mozdítását tekinti. Tevé-
kenységi körébe tartozik

ugyanakkor a különbözõ ipa-
ri szektorok feltérképezése,
adatbázisok létrehozása,
emellett folyamatosan üzleti
találkozókat, konferenciákat
szervez, de célja az is, hogy
„szervezett formában bizto-
sítson érdekvédelmet és ko-
moly lobby-erõt generáljon”.

„Úgy tûnik, elméleti síkon
a jelenleg kormányon levõ
két „narancsszínû párt” (Ro-
mániában a Demokrata-
Liberális Párt, illetve Buda-
pesten s Fidesz – a szerk.
megj.) gazdaságpolitikája ab-
ban egyetért, hogy  nem avat-
kozik bele túlzottan az üzleti

életbe” – reagált Nagy-Imecs
azon kérdésünkre, hogy a na-
pi politika mennyire szól bele
a gazdasági szereplõk tevé-
kenységébe. 

A vegyeskamarai tapaszta-
latok alapján általánosság-
ban elmondható, hogy a kö-
zép–kelet európai vállalko-
zók többsége az üzletköté-
seknél nem fektet hangsúlyt
sem az üzleti partner anya-
nyelvére, sem pedig politikai
színezetére. Ebben a térség-
ben az adott üzleti szféra le-
hetõségei az elsõdleges szem-
pontok egy vállalkozás bein-
dításánál. 

A folyóvizeket teljes szélességükben elzá-
ró duzzasztómûveknél a halak szabad
közlekedésének fenntartására emelt épít-
mény. Ívás idején a halak elhagyják rendes
tartózkodási helyüket, és többnyire csapa-
tokba verõdve a víz azon részeire vándo-
rolnak, amelyek a szaporodásukra és az
ivadékok fejlõdésére a legalkalmasabbak.

A hallépcsõ a duzzasztómûnél összponto-
suló vízesést osztja szét, s így több apró
zuhatag, illetve lépcsõzetesen emelkedõ
medence-sorozat keletkezik, amelyeken a
halak magukat könnyûszerrel átvethetik, a
medencék pedig elég mélyek ahhoz, hogy
a felfelé haladó hal megpihenhessen ben-
nük.

A hallépcsõ

HIRDETÉS
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Antal Erika, Totka László

A kilencvenes évek elejé-
nek Romániája a gombamód
szaporodó kiadványok korá-
nak is számított: a vélemény-
nyilvánítás „felszabadulása”
nagyüzemi módra csavarta a
nyomdagépeket is. A minden
értelemben színesedõ nyom-
daipari palettára a gazdasági
válság vetett sötét árnyékot: a
könyv- és lapkiadás éppoly
gyors ütemben kezdett elle-
hetetlenülni, mint amilyen
sebességgel hódított teret
húsz évvel ezelõtt. A lapok
eltûnését részben anyagi
okok magyarázzák, ám a di-
gitális média elterjedése, illet-
ve az olvasási szokások meg-
változása éppoly nagy szere-
pet játszanak ebben – nehéz
helyzetbe hozva a nyomda-
ipari vállalkozásokat. 

Változás 
„díszdobozban”

Bár a kiadványok válságá-
val párhuzamosan virágzás-
nak indult a reklámnyomtat-
ványok, szórólapok, csoma-
golóanyagok piaca, a nyom-
dáknak nehéz ezt a hiányt
pótolni. Különösen azoknak,
akik korábban elsõsorban új-
ságok vagy könyvek elõállítá-
sára rendezkedtek be. Mint
az ágazat képviselõitõl meg-
tudtuk, jelenleg egyedül a
csomagolóanyag-piac növek-
szik és színesedik, az erre va-
ló átállás viszont teljes tech-
nológiai cserét jelentene. An-
nak a cégnek, amely ilyesmi-
vel szeretne foglalkozni –  rá-
adásul egyaránt olcsó és jó
minõségû szolgáltatást nyúj-
tani – lépést kell tartania a

nyomdaipari berendezések
megújulásával, mely igen
költséges befektetés. A beru-
házás szinte elkerülhetetlen,
ám akadnak olyanok is, akik
a drága technikai újítások he-
lyett inkább a jól képzett,
szakmailag kifogástalan
munkaerõre áldoznak.

Annak ellenére, hogy a vi-
lág fejlettebb országaiban
nem változtak lényegesen a
technológiák az utóbbi tíz év-
ben, Kelet-Európában és
ezen belül Romániában a
nyomdaipari fejlõdés robba-
násszerûnek számított, mivel
harminc év elmaradással in-
dult és viszonylag rövid idõ,
15-20 év alatt kellett felzár-
kóznia a nyugati szintre. (A
felzárkózás ráadásul a digitá-
lis média elterjedésével is
egybeesett.) 

Átrajzolt 
megrendelések

Egy hirtelen fejlõdõ állam
vagy gazdaság nagy léptek-
kel halad: átugrik bizonyos
fejlõdési fázisokat – ez tükrö-
zõdött a hazai nyomdaipar-
ban, ahol a nagyon gyenge
minõségrõl villámgyorsan
történt elmozdulás a nagyon
igényes minõség felé. Úgy tû-
nik azonban, a válságnak si-
került a megrendelõk prefe-
renciáit is átrajzolnia. Míg
húsz éve mindenki a minél
látványosabb, színesebb, csil-
logóbb kiadványokat részesí-
tette elõnyben, az utóbbi két
krízisesztendõben sokan in-
kább lemondtak az extra mi-
nõségrõl a kedvezõbb ár ér-
dekében. „Ilyenkor mindenki
a túlélésre rendezkedik be és
próbálja csökkenteni a kiadá-

sait, mennyiségen és minõsé-
gen egyaránt” – fogalmazott
Klósz Viktor, a marosvásár-
helyi MasterDruck igazgató-
ja. A kereskedelmi szórólap-
ok elõállítására szakosodott
nyomda vezetõje azt is el-
mondta, hogy bár a látványt
mindenki fontosnak tartja, a
közepes és nagy cégeken kí-
vül senki nem hajlandó erre

áldozni–, hogy ne fizessen
formatervezõt, inkább saját
maga tervezi meg a reklám-
anyagot. 

Lekapcsolt 
olvasólámpák

„A nyomdaipar megsínyli
a digitális média konkuren-
ciáját, melyet súlyosbít,
hogy a nyomtatott kiad-
ványok példányszámai
csökkennek az Egyesült Ál-

lamokban és a fejlett Euró-
pában egyaránt” – magya-
rázta az ÜzletRésznek Colþea
Tibor, a Tipoholding nyom-
da egyik alapítója, részvé-
nyese. – Ezeket a folyamato-
kat igen nehéz elválasztani a
gazdasági válságtól, de
ugyanakkor az olvasottság is
csökkenésnek indult.” A
szakember szerint a trend az,

hogy az emberek már évtize-
dek óta kevesebb nyomtatott
terméket olvasnak, szinte
„leáldozóban” a könyvek,
folyóiratok, újságok kora. A
jelenség alól érdekes módon
Délkelet-Ázsia képez kivé-
telt. Míg Európában és az
Egyesült Államokban az
internet és a digitális média
hódít teret, Kínában, Indiá-
ban az elmúlt évtizedekben
egyre többet olvasnak, a glo-
bális adatok szerint itt növek-

võben a könyvek, újságok
példányszáma.   

Kínai telefonkönyv

Kína nemcsak az olvasási
szokásokban vetekszik a
nyugati világgal: az ottani ol-
csó munkaerõnek köszönhe-
tõen ma már egyre több ki-
adó dolgoztat az ázsiai or-

szágban. A pár éves trend
már a hazai nyomdaipar szá-
mára is konkurenciának szá-
mít – igaz, csak bizonyos tí-
pusú termékek, például a na-
gyon nagy példányszámú
könyvek, reklámkiadványok,
telefonkönyvek esetében. Azt
a terméket, amelynek az át-
futása rövid vagy kis pél-
dányszámú nem éri meg el-
vinni messzire. „Újság, folyó-
irat esetében kizárt és teljesen
értelmetlen, mert többe kerül

a Vietnámba, Koreába vagy
Kínába való szállítás, mint
amennyit az olcsóbb munka-
költséggel nyerne árban a ki-
adó” – mutatott rá Colþea. 

Klósz Viktor szerint a ha-
zai konkurencia az utóbbi öt
évben nem változott, amely-
hez az is hozzájárult, hogy a
gazdasági válság miatt több
cég is kénytelen volt bezárni.
Mint rámutatott, itthon jelen-
leg sokkal inkább a kis pél-
dányszámok elõállítása terü-
letén érezhetõ egyfajta ver-
sengés, megjelentek ugyanis
a lézer nyomtatók, amelyeket
digitális nyomdaként hirdet-
nek. Ez darabárban elég drá-
ga, viszont azok számára,
akiknek tíz-húsz plakátra van
szükségük, kedvezõ az ár – a
nyomdák viszont így éppen
attól a mindennapok költsé-
geit fedezõ bevételtõl esnek
el, amelyet az ilyen kis mun-
kák jelentettek korábban.

Támogatásra várva

Az igazgató annak problé-
máját is felvetette, hogy a
könyvpiacokon is beszûkül-
tek a támogatási rendszerek.
„A Communitas Alapítvány
például néhány olyan könyv-
kiadót is támogatott, ame-
lyek nálunk nyomtattak, így
mi is érdekeltek voltunk ben-
ne, de most elég komoly ösz-
szegeket vontak el onnan is,
melyet a nyomda is meg-
érez” – magyarázta Klósz,
reményét fejezve ki, hogy a
közeljövõben Magyarország-
ról valamivel több támoga-
tást fog kapni az erdélyi
könyvkiadás, amitõl megsza-
porodhatnak a nyomdai
megrendelések.

Halványodik a nyomdafesték

Még mindig friss a százéves recept

Antal Erika

Féltve õrizte a marosvásár-
helyi Petry-család a régi re-
cepteket, melyeknek köszön-
hetõen hosszú évek kény-
szerszünete után, 1990-ben
ismét megnyithatták hentes-
áruboltjukat Marosvásárhe-
lyen. A kommunizmust kö-
vetõen nagy igény volt a vá-
sárlók részérõl, akik közül
sokan emlékeztek még a csa-
ládi vállalkozásra.

Varga-Pál Petry Zsolt, a
cég ügyvezetõ igazgatója a
város szélén álló, korszerûen
berendezett üzemben fogad,
ahol a Petry-cég jelzésével el-
látott gépkocsik, áruszállítók
jönnek-mennek, rakodnak.
Húsz évvel ezelõtt a maros-
vásárhelyi Rákóczi-lépcsõ

alatt egy kis feldolgozó mû-
hellyel indultak (még
Primacom néven), az ott
nyílt boltban árusították a
termékeiket. A cég több mint
száz éves múltra tekint visz-
sza, miután Petry Zsigmond
az elsõk között Erdélyben,
Marosvásárhelyen 1879-ben
szalámi és hentesáru üzemet
alapított. A vállalkozás 1948-
ig, az államosításig mûkö-
dött megszakítás nélkül a ha-
gyományos, generációk által
õrzött saját receptek felhasz-
nálásával. Amikor 1990 ápri-
lisában újjáalakult, Petry
András két fiával, Endrével
és Péterrel a modern kor el-
várásai szerint elevenítette fel
a hagyományokat. 

A fokozatos terjeszkedés
eredményeként azóta ország-

szerte megismerhették „a ha-
gyomány új ízét”. A kétszáz
alkalmazottat foglalkoztató
cég Marosvásárhelyen kívül
üzletet mûködtet Szászrégen-
ben, Maroshévízen, Gyer-
gyószentmiklóson, Csíksze-
redában, Segesváron és
Székelyudvarhelyen, ahol
egy lerakat is nyílt.  

Kérdésünkre, hogy a tradí-
cióra építõ vállalkozásnak mi
a legnagyobb kihívása a
gyors változásokkal fémjel-
zett 21. században, Varga-Pál
Petri Zsolt több szempontot

is felsorol. Mint mondja, a
konkurenciát nem a helyi ter-
melõk vagy a környékbeli
kistermelõk jelentik (mely-
nek még örülnének is), ha-
nem a hipermarketek, ame-
lyek megannyi hazai és kül-
földi termelõ termékét forgal-
mazzák. Ennek ellenére még
az árpolitika tekintetében is
sikerül versenyképesnek ma-
radni, legnehezebb azonban
a vásárlási szokásokkal meg-
küzdeniük, mivel az embe-
rek a nagyobb bevásárlások
alkalmával mindent meg-

vesznek a hipermarketben.
Míg itt személytelen a kiszol-
gálás, a saját boltokban lé-
nyeges a személyes kapcsolat
ápolása: a kiszolgálók több-
nyire ismerik a vevõket, igé-
nyeikkel együtt. „Mi a törzs-
vásárlókra alapozunk és a
visszatérõ vevõkre” – fogal-
mazott az igazgató.

Cégfilozófiájukban a mi-
nõségen túl nagy szerepet
kap a vásárlókkal való külön-
leges bánásmód. A gyártás-
ban és az üzletekben is fontos
a higiénia, a frissesség, a bol-

tokban állandó a kedvesség,
az odafigyelés. Ugyanakkor
nemcsak a vevõk, hanem az
alkalmazottak számára is
fontos, hogy érezzék: itt meg
vannak becsülve – ecseteli az
ügyvezetõ igazgató. Mint
megtudtuk, alkalmazottaik
egy jól meghatározott képzé-
si folyamaton mennek át,
megtanulnak mindent a ter-
mékekrõl és abban is útmuta-
tást kapnak, hogyan kell vá-
sárlási tanáccsal ellátniuk a
klienseket.

A gazdasági válság nem
kerülte el az élelmiszeripari
ágazatot sem, ez érzõdik a
termelésben és az eladásban
is – mutatott rá az igazgató.
Míg a válság elõtt sok beru-
házás, több fejlesztés történt
– részben európai uniós pén-
zekbõl – , ezirányban most a
stagnálás jellemzõ, a cég je-
lenleg a szinten tartásra tö-
rekszik. Bár az idõközben tá-
vozott alkalmazottak helyére
nem vettek fel újakat, sikerült
elkerülni az elbocsátásokat
és az üzletek bezárását is.
Mint Varga-Pál Petri fogal-
maz: „ennek ellenére nem-
csak túlélni igyekszünk ezt az
idõszakot, de saját elõnyükre
is fordítani azt”. 

A rendszerváltás után elsõként újranyílt Petry-hentesbolt Marosvásárhelyen

Bár a csomagolóanyagok iránt növekszik a kereslet, a nyomdáknak költséges a technikai átállás

Több mint százéves családi tradíció
felelevenítésével építette ki vállalkozá-
sát a marosvásárhelyi Petry-család. A
termékeivel ma országszerte jelenlevõ
hentesáru-vállalkozás számára a 21.
században a hipermarketek és a válto-
zó vásárlói szokások jelentik a legna-
gyobb konkurenciát.
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Sike Lajos

Nemrég járta be a sajtót a
hír, miszerint  kiváló ered-
ményeik alapján cégük kép-
viselõjét a stuttgarti székhe-
lyû ATR International AG
bevásárlócsoport hattagú
felügyelõbizottságába vá-
lasztották.
– Nagyon nagy megtisztelte-
tés számunkra ez a kineve-
zés, melyre Lisszabonban ke-
rült sor, a bevásárlócsoport
17. tulajdonosi tanácskozá-
sán. A tisztújítás során a hat-
tagú felügyelõbizottság új
tagjává vált Lieb Mihály, az
Autonet Import társtulajdo-
nosa. Az ATR International
AG Európa egyik legjelentõ-
sebb autó- és javítóipari
bevásárlócsoportja, melynek
36 országban 66 szövetségi
tagja van, akik javarészt veze-
tõ autóalkatrész-importõrök.
A szövetség hatalmas erõt
képez az iparágon belül. 
Az Autonet ezenkívül azzal
is kiemelkedik, hogy a  cso-
porton belül évek óta a legna-
gyobb forgalomnövekedést
érte el.

Valóban, cégünk – mely
2005 óta része ennek a cso-
portosulásnak – tagságának
elsõ négy, egymást követõ
évében a legnagyobb százalé-
kos növekedést érte el. Külön
kiemelném azt a tényt, hogy
valamennyi európai bevásár-
lócsoport történelmében elsõ
alkalommal fordul elõ, hogy
egy közép-kelet európai szö-
vetségi tag ilyen magas funk-
ciót töltsön be a szervezeten
belül. Egyébként mi magunk
is meglepõdtünk azon, hogy
a kinevezés kapcsán mennyi
visszajelzés érkezett hozzánk
partnereink, ügyfeleink, be-
szállítóink vagy egyáltalán a
lakosság részérõl – annak da-
cára, hogy úgy gondoltuk, ez
egy kizárólag szakmai termé-
szetû történés. 

Itthon sem maradtak el
az elismerések. A Ziarul
Financiar 38. helyre sorolta
cégüket a hazai tõkével mû-
ködõ vállalkozások ötvenes
toplistáján. Cégalapításkor
gondoltak-e arra, hogy ilyen
magasra jutnak?
– Tizennégy évvel ezelõtt
mindössze három munka-
társsal indult el ez a vállalko-
zás, amikor a nyugati gépko-
csik alkatrészpótlása még na-
gyon kaotikus módon zajlott.
Már akkor is voltak nagy im-
portõrök az országban, de
mivel szédületes tempóban
fejlõdött és bõvült a piac,
nyilván lehetõségek is voltak.

Egyébként nem gondoltuk az
induláskor, hogy ilyen mesz-
szi is el lehet jutni. A kezde-
tek óta számos fejlõdési sza-
kaszon ment át az Autonet,
néhány vezérgondolat talán
mégis örökérvényû maradt,
amely végigkísérte ezt a kö-
zel másfél évtizedet:  a part-
nerközpontúság, a szakmai-
ság, magas erkölcsi normák,

korrekt kapcsolatok, közvet-
len baráti viszony partnere-
inkkel. 

Sokak szerint az itteni
emberek inkább nem esz-
nek, semmint lemondjanak
az autóról. Hogyan véleke-
dik errõl?
– Érdekes felvetés és azt kell
mondanom számos esetben
igaz is. Egy korábbi interjú-
ban, kifejtettem, hogy a mo-
bilitás iránti vágy bizony
nagy úr napjainkban. A mo-
bilitás, a közlekedés ugyan
nem tartozik az alapvetõ és
elengedhetetlen szükségletek
közé (mint például az élelem,
a víz), mégis vitathatatlanul
egyre fennebb törekszik vá-
gyaink, szükségleteink pira-
misán. Ennek egyértelmûen
szociológiai hátterei, okai is
vannak: gondoljunk csak be-
le, hogy a rendszerváltozás
elõtt mennyire hozzáférhe-
tetlen volt még egy hazai
gyártású autó is. Miután egy-
két évtizednyi takarékosko-
dás révén nehezen összejött,
rögtön következett az újabb
akadály, az üzemanyag be-

szerzése, mely kvótarend-
szerben történt. Ha a máso-
dik akadályt is legyõztük, az
országhatárt szinte lehetet-
len volt elhagyni. Úgy érez-
tük magunkat, mint a kalit-
kába zárt madár, akinek
van ugyan valamennyi élet-
tere, élelme, vize, de nincs
igazi szabadsága és moz-
gástere. A rendszerváltozá-
sokat követõen megnyílt a
tér és egyre elérhetõbbé vált
a mobilitás egyik fõ eszkö-
ze, a gépkocsi. Nos, közép-
kelet Európa országai még
20 évvel a változások után
sem tudtak igazán betelni a
szabadság és a határtalan
mobilitás nyújtotta lehetõ-
ségekkel. Ez egyaránt meg-
mutatkozik a külföldi uta-
zások, nyaralások számá-
nak a növekedésében, de a
kistávolságú kiruccanások-

ban is. A gépkocsi eszköz
ugyan, de a határtalan mo-
bilitás megtestesítõje is,
melyre oly sokáig szomja-
zott ez a társadalom. 

Ezt a mobilitás-szomjat
a vékonyodó pénztárcák-
nak sem sikerült csökken-
teni?
– Gyakori jelenség a benzin-
kutaknál a 10–20 lejre törté-
nõ tankolás, mely azt jelenti,
az autótulajdonos a családi
kassza beosztása során,
egyéb dolgok rovására még-
is elkülönít egy keveset
üzemanyagra, hogy mobilis
lehessen. Románia esetében
az ezer fõre jutó gépkocsi-
szám, azaz a népesség moto-
rizációs indexe még igencsak
le van maradva a nyugati or-
szágokéhoz képest, tehát a
stagnálás után sem áll meg
az élet, noha nem lesz a
megszokott szédületes új- és
használtautó eladás, mint az
elõzõ években. Bizakodásra
ad okot az elmúlt két év sike-
res roncsautó programja is,
amely lehetõvé tette a gépko-
csipark egy részének minõsé-

gi cseréjét, ezáltal a közleke-
désbiztonság javulását is. 

Sikereik tükrében meny-
nyire tartja válságfüggetlen
ágazatnak az autópiacot?
– Pár gondolatmenettel ko-
rábban említettem ugyan,
hogy nagy úr a mobilitás utá-
ni vágy, de ettõl függetlenül a
gazdasági válság ezt az ipar-
ágat is jócskán érinti. A vál-
ság beköszöntével egyidõben
szigorodtak a bankkölcsönök
feltételei, sokan elvesztették a
munkahelyüket. Vagy gon-
doljunk csak a közalkalma-
zotti szférára, ahol nemrégi-
ben drasztikus bércsökkenté-
seket foganatosított a kor-
mány. Mindezek olyan jelen-
ségek, amelyek komoly kiha-
tással vannak még az egysze-
rû autótulajdonos viselkedé-
sére is: kitolódnak az autó-

gyártó által elõírt kötelezõ
szervizperiódusok, párezer
kilométerrel túllépik a java-
solt olajcsere idejét, télen is
nyári gumit használnak –,
hogy csak egy pár példát em-
lítsünk. Ennél még drasztiku-
sabb folyamatok zajlanak
például a kamionparkkal ren-
delkezõ flottáknál: a haszná-
laton kívüli jármûvekbõl ki-
szerelt pótalkatrészekkel ja-
vítják a használni kívánt ka-
miont. Mindez nemcsak az
importõrök számára okoz
forgalomvisszaesést, de a
közlekedésbiztonság rovásá-
ra történik.

Egy kívülálló azt gondol-
ná, hogy az autóvásárlások
csökkenésével együtt az au-
tóalkatrészek iránti kereslet
is csökkent...
– A gazdasági válsággal meg-
torpant ugyan az új- és hasz-
náltautó eladás, de a folya-
matnak még nincs vége.
Ugyanakkor azt sem szabad
elfelednünk, hogy a meglévõ
országos gépkocsipark is al-
katrészellátást igényel. Az
importõrök között fokozódó

harc, az érezhetõen szûkülõ
piac ellenére is jó hír, hogy az
Autonet idén is képes mint-
egy 15 százalékot nõni az
elõzõ évhez képest, míg Ma-
gyarországon, ahol harma-
dik éve vagyunk jelen mini-
mum 75 százalékos növeke-
dés várható az elõzõ évhez
képest.

2007 óta a magyar piacon
is jelen vannak, terjeszkedé-
sük azonban még nem ért
véget.  
– A viszonylag jól felosztott
magyar piacon a versenytár-
sak nem vártak minket kitörõ
lelkesedéssel, ellenben na-
gyon sok erõt és bátorítást
kapunk ottani szervizes part-
nereinktõl. Magyarországi
csapatunk létszáma mára túl-
lépte a száz fõt, logisztikai
rendszerünk, elosztóhelyeink

száma még fejlõdésben, nö-
vekedésben van, idén és jövõ-
ben legalább hat további el-
osztóhely nyitását tervezzük.
Fontos feladat továbbá a kü-
lönbözõ cégfúziókból nyert
csapatok összehangolása,
szinergizálása. 

Miben áll a cég filozófiá-
jának, felépítésének egyedi-
sége?
– Az Autonet Import nem
egyszerû gépkocsialkatrész
importõr, mint sok verseny-
társunk. 17 különbözõ üzlet-
ágat fogalmaztunk meg, me-
lyek többsége már remekül
mûködik, a legújabbakat pe-
dig fejlesztjük. A lényeg,
hogy a speciális területekre
és igényekre speciális módon
kell reagálni és a szükséges fi-
gyelmet, gondoskodást fordí-
tani, legyen szó portfólióról,
csapatról, technikai informá-
cióról, tanácsadásról, képzés-
rõl vagy bármi másról. Cé-
lunk, hogy teljeskörû, komp-
lex és integrált megoldásokat
biztosítsunk partnereinknek,
hogy õk versenyképesek és
professzionálisak lehessenek.

Kizárólag a business-to-busi-
ness, azaz a vállalkozói szfé-
rában tevékenykedünk, ami
azt jelenti, hogy például vég-
felhasználókat (autótulajdo-
nosokat) egyáltalán nem
szolgálunk ki, hanem a meg-
felelõ professzionális
szervizekbe irányítjuk õket.
Ilyenek például az általunk
kiválasztott és engedélyezett
Automeister és Auto Check
Center kiszolgáló egységek,
melyek már számos európai
országban alkotnak ismert és
elismert hálózatokat. Partne-
reinkkel egyetértésben vall-
juk, hogy a szerviz csak úgy
tud teljes mértékû garanciát
vállalni a munkálatokra, ha
az általa javasolt pótalkatrész
kerül beépítésre, figyelembe
véve az autógyártó technikai
és szerelési utasításait. Nem
elfogadható a szerviz számá-
ra, ha az autótulajdonos bi-
zonytalan eredetû pótalkat-
résszel jelentkezik a javításra,
hiszen hiába végez professzi-
onális munkát, ha gyenge
minõségû a beépített darab.
A közlekedésbiztonság csak
úgy érhetõ el, ha a pótalkat-
rész és a munka is megfelelõ
minõségû. A mi feladatunk
tehát ebben a folyamatban
nemcsak a minõségi pótal-
katrészek, hanem valameny-
nyi, a javításhoz szükséges
technikai információ, képzés,
tudásbázis biztosítása.

Romániában még mindig
elterjedt az autók házi,
barkács-javítása. Mivel ká-
rosítja ez a szervizek forgal-
mát, s mikorra várható az
ilyen barkács-javítás vissza-
húzódása?
– Úgy gondolom ez a jelen-
ség egyre inkább a háttérbe
fog szorulni az autópark fo-
lyamatos cseréjével. Az idõ
elõrehaladtával a barkácso-
lók legfeljebb egy ablaktörlõt
vagy fékbetétet tudnak majd
kicserélni, ugyanis például
egy diagnosztikai berende-
zésbe nem tudnak majd be-
ruházni, ami már szinte min-
den mûveletnél elengedhetet-
len. Arról már nem is beszél-
ve, hogy sok autót csak speci-
ális célszerszámokkal lehet
javítani.

Az Autonet mögött le-
beg-e egy példakép?
– Aki komolyan veszi a dol-
gát, az kíváncsi az iparági já-
tékosok sikeres és kevésbé si-
keres üzleti modelljeire egy-
aránt. Csak ezek birtokában
lehet elemezni a helyzetet és
egy új, differenciált üzleti
modellt építeni. Nagyon fon-
tosnak tartom a gazdasági
szaksajtó mellett, hogy kül-
földön mindig nyitott szem-
mel járjunk és folyamatosan
tanuljunk. Ha valaki kreatív,
szeret tanulni, nyitott és fogé-
kony az újra, akkor észrevét-
lenül épülnek be az érték- és
eszközrendszerébe az újdon-
ságok, melyekbõl szükség
esetén bármikor meríthet és a
legnehezebb feladatokat is
kreatív és egyéni módon old-
ja meg.

Olthatatlan mobilitás-szomj
Beszélgetés Andrásy Zsolttal, az Autonet Import Kft. vezérigazgatójával

Szatmár megye presztízscégét, az
Autonet Import Kft-t az üzleti szférá-
ban gyakran emlegetik az ország nagy-
követeként is. Sokak szerint az autóal-
katrész importõr- és integrált megol-
dásszállító cégnek köszönhetõ, hogy
az európai autóipar e kinevezés révén
tudja meg hol is van tulajdonképpen
Románia a világtérképen. 
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