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Mai mellékletünk:

Fehér köpeny, fekete zseb

Világbanki jelentés készült a hazai korrupci-
óról: a becslések szerint háromszázmillió
euró fordul meg illegálisan a hazai egész-
ségügyben. A szaktárca arra figyelmeztet, a
csúszópénz nem javítja, hanem rontja az
egészségügyi ellátás minõségét.

új magyar szó
2010. október 26., 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 4,2727 ▼
1 amerikai dollár 3,0431 ▼
100 magyar forint 1,5601 ▼

A díj bizonyít és biztat

Az animáció az egyik legkifejezõbb filmes
mûfaj, ám látszólagos könnyedsége ellené-
re megvannak a maga buktatói – fogalmaz
az ÚMSZ-nek adott interjúban Felméri
Krézsek Cecília, az Anim’est legjobb ro-
mániai animációsa.

Társadalom 7

Média 9

Vezércikk 3

Aktuális 2
Uniós nyomás alatt a szerbek

Az EU-országok külügyminiszterei úgy
döntöttek, véleményezésre átküldik Szerbia
tavaly decemberben benyújtott uniós csatla-
kozási kérelmét az Európai Bizottságnak.
Ezzel méltányolták, hogy Belgrád „érett
magatartást tanúsított” Koszovó ügyében.

Kisebbrendûségi
komplexus

Ez utóbbi folyamat azonban furamód csu-
pán a felszínen történt meg, az anyagi as-

pirációk szintjén. Valahol a
mélyben ugyanis – tudata
alatt – a román állampolgár
továbbra is kisebbségi komp-
lexussal küzd. Továbbra is

szolgai alázattal viseltetik
a civilizált nyugattal szem-
ben, melynek megkérdõje-

lezhetetlen fölényét fel-
tétel nélkül elismeri.

Salamon 
Márton László

ÚMSZ

A Nemzetközi Valutalaap
(IMF) a közalkalmazotti bé-

rek legfeljebb 15 százalékos eme-
lésébe egyezne bele – szivárgott ki
tegnap a IMF romániai küldöttsé-
ge és a hazai szakszervezetek kép-
viselõinek találkozójáról. A nem-
zetközi pénzintézet szakemberei
szerint a jövõ évi költségvetési cél-
deficit nem engedi, hogy vissza-
álljanak a július elsejétõl 25 szá-
zalékkal lefaragott fizetések. Az
IMF azt sem szeretné, ha a mini-
málbér jövõre nagy arányban nö-
vekedne. Folytatása a 6. oldalon 

IMF: a béremelés
jövõre lehetséges

„A bizalmatlansági indít-
vány politikai gesztus, a mi

válaszunk is politikai jellegû:
részt veszünk a kezdeményezés
vitáján, de nem szavazunk róla”
– közölte tegnap be Markó Béla,
az RMDSZ elnöke. A demokra-
ta-liberálisok is hasonlóképpen
járnak el, így valószínûsíthetõ,
hogy holnap csak az ellenzéki
honatyák fognak szavazni. 
3. oldal 

A koalíció 
nem szavaz

Sztrádadíj sztráda nélkül
Az uniós pénzbõl építendõ utak karbantartására kérné az illetéket a kormány

Az Európai Bizottság elvárásaira hivatkozva autópályadíj bevezetésére készül a kor-
mány, amelyet az uniós pénzbõl építendõ utak karbantartására fordítana. Anca Boagiu
szállításügyi miniszter tegnap még nem tudta megmondani, mikortól és milyen formá-
ban kérik majd a sztrádahasználati díjat a gépkocsivezetõktõl. Minisztériumi források
szerint azonban az új illetékeket leghamarabb csak 2012-ben vezethetik be. 6. oldal 

Bãsescu fényképét égették el

A tartalékos katonák Cotroceni elõtt tiltakoztak. 3. oldal

Ha a kormány most bevezetné a sztrádadíjat, az autósoknak kétszer kellene fizetniük ugyanannak az útnak a használatáért Fotó: ÚMSZ

Fotó: Tofán Levente
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Egy ghánai származású orvos
személyében most elõször fe-

kete bõrû polgármestere lesz egy
szlovéniai városnak. Az 54 éves
Peter Bossmant az Adriai-tenger
partján fekvõ Piran városban vá-
lasztották meg polgármesternek
vasárnap. A kormányzó szociál-
demokraták színeiben indult
„pirani Obama” a szavazatok
51,4 százalékával gyõzte le jobb-
közép ellenfelét, az ugyancsak or-
vosként dolgozó Tomaz Gantart.
„Az az egyszerû tény, hogy meg-
választottak, a Szlovéniában ural-
kodó demokrácia fejlettségét jel-

zi” – mondta Bossman, aki az
elõzõ ciklusban már tagja volt az
önkormányzatnak képviselõként.
Bossman 33 éve érkezett a volt ju-
goszláv köztársaságban, hogy or-
vosi tanulmányokat folytasson.
Bár haza akart térni, szándékát
megváltoztatta, miután egy hor-
vát származású diáktársát vette
feleségül. Több mint húsz éve él a
festõi szépségû Piranban, ahol az
emberek „nem fekete bõrû orvos-
ként vagy külföldiként, hanem
egy jó emberként” tekintenek rá.
Szlovéniában vasárnap tartották
az önkormányzati választások
második fordulóját. A választási
részvétel 41 százalék volt. 
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Röviden

„Félházas” elõválasztások
Nagyborosnyón

Idõközi elõválasztásokat szervezett tegnap
az RMDSZ, a Kovászna megyei
Nagyborosnyón. Rekordrészvételrõl szá-
molt be Tamás Sándor, a háromszéki
RMDSZ elnöke, aki szerint a 2342 szava-
zati joggal rendelkezõ nagyborosnyói la-
kosból 1134-en, vagyis 48,42 százaléknyian
voksoltak. Az elõválasztáson arról kellett
dönteniük, hogy az RMDSZ kit támogas-
son a november 28-án sorra kerülõ idõközi
választásokon, amelyeket azért tartanak,
mert szeptember végén kórházban elhunyt
a település 58 éves polgármestere, Bartha
László. A tegnapi elõválasztásra két sze-
mély jelentkezett, és az elõválasztáson
részt vevõ nagyborosnyói lakósok közel 65
százaléka Lõrincz Kálmán mezõgazdasági
mérnököt támogatta Nagy Csongor iskola-
igazgatóval szemben, így õ lesz az
RMDSZ polgármesterjelöltje. A november
28-i választásokkor a Magyar Polgári Párt
Girtler Gyulát jelöli polgármesternek. 

Görögország segítséget kért 
az EU-tól határainak védelmére

Görögország felkérte az Európai Uniót,
hogy vezényeljen gyorsbevetésû határ
menti egységeket a görög–török határra,
elõsegítve ezáltal az illegális bevándorlók
példátlan mértékû áradatának feltartózta-
tását. Hrisztosz Papucisz miniszter, a
rendõrségért is felelõs polgári védelem ve-
zetõje vasárnap közölte, hogy levélben
kértek támogatást Cecilia Malmströmtõl,
az Európai Bizottság belügyi biztosától és
Annemie Turtelboomtól, a soros EU-
elnök Belgium belügyminiszterétõl.
Malmström máris jelezte, hogy Görögor-
szág számíthat az európai szolidaritásra.

Karzai: Irán valóban készpénzzel 
segítette az afgán kormányt 

Hamid Karzai afgán elnök tegnap elis-
merte, hogy egyik tanácsadója „pénzes-
zsákokat” kapott Irántól, hozzátéve, hogy
hivatalos, átlátható módon folyósított se-
gélyrõl van szó. Karzai a The New York
Times (NYT) egy korábbi cikkére reagált,
amelyben a befolyásos amerikai napilap
azt írta, hogy Teherán megpróbálja anya-
giakkal növelni befolyását a térségben.
Az államfõ egy sajtótájékoztatón el-
mondta, hogy az iráni kormány évente
általában egy-két alkalommal, 500 ezer-
tõl 700 ezer euróig terjedõ összeggel tá-
mogatja Afganisztánt. 

Bármikor kitörhet 
egy indonéziai vulkán

Bármikor kitörhet az indonéziai Merapi
vulkán, a legmagasabb készültségi szint
van érvényben a környékén, a vulkanikus
hegy lejtõin élõ több ezer embert kitelepí-
tették – tájékoztattak tegnap a helyi ható-
ságok. A Jáva szigetén található, 2968
méter magas tûzhányó aktivitása a hétvé-
gén jelentõsen megnõtt, a lávafolyásokon
kívül körülbelül 500-szor megmozdult a
föld is. A készültségi szintet helyi idõ sze-
rint hétfõ reggel 6-kor emelték a legna-
gyobbra: ez azt jelzi, hogy a vulkán bár-
melyik pillanatban kitörhet.

Három francia finomítóban 
véget ért a sztrájk

Franciaország 12 olajfinomítójából há-
romban a munkafelvételrõl döntöttek teg-
nap a dolgozók, a többi kilencben azon-
ban folytatódik a nyugdíjreform elleni til-
takozásul második hete tartó sztrájk. A
Francia Olajipari Unió tájékoztatása sze-
rint az ország 219 olajtárolójából már
csak az a kilenc nem mûködik, amelyek a
munkabeszüntetést folytató olajfinomítók
területén találhatók, de már azok sincse-
nek a sztrájkolók blokádja alatt. A többi
telepet sikerült a hatóságoknak teljesen
felszabadítaniuk. 

Gyõzött a „pirani Obama”

Hírösszefoglaló

Az EU-országok külügymi-
niszterei tegnap Luxem-

bourgban úgy döntöttek, hogy
véleményezésre átküldik Szer-
bia tavaly decemberben benyúj-
tott uniós csatlakozási kérelmét
az Európai Bizottságnak, az
unió legfõbb végrehajtó testüle-
tének. Ezzel méltányolták, hogy
Belgrád „érett magatartást tanú-
sított” a Koszovóval párbeszé-
det kezdeményezõ ENSZ-köz-
gyûlési határozat szeptemberi
meghozatalakor. A tagállamok
kormányait képviselõ külügy-
miniszterek azonban szigorú
feltételeket szabtak a szerb csat-
lakozási folyamathoz, és hang-
súlyozták, hogy továbbra is nyo-
mást gyakorolnak Belgrádra a

háborús bûnökkel vádolt Ratko
Mladic elfogása céljából. Az
ülésen leginkább a hollandok
ragaszkodtak ahhoz, hogy a dél-
szláv háborús bûnök ügyében
eljáró hágai törvényszékkel való
teljes körû szerb együttmûködés
követelését illetõen minél kemé-
nyebb szövegû határozat szüles-
sen. Velük fõként Carl Bildt
svéd külügyminiszter szállt
szembe, aki azt hangsúlyozta,
hogy pozitív üzenetet kell kül-
deni a Balkán felé.

A Luxembourgban kiadott
közlemény kitért arra is, hogy a
szerb csatlakozási folyamat szem-
pontjából lényegbevágó szerepet
játszik a regionális együttmûkö-
déshez való „építõ szellemû hoz-
záállás”. A szeptemberi ENSZ-
határozat elfogadása nyomán

Catherine Ashton, az EU kül- és
biztonságpolitikai fõképviselõje
jelezte: az unió szívesen biztosít
helyet Brüsszelben a szerb–ko-
szovói tárgyalásokhoz. 

Az a tény, hogy a külügymi-
niszterek a szerb EU-csatlakozási
kérelem továbbításáról szóló nyi-
latkozatban kitértek a koszovói
kapcsolat kérdésére, egyes uniós
diplomaták szerint azt jelzi:
Brüsszel a Belgrád–Pristina-pár-
beszédben is eredményeket akar
látni ahhoz, hogy megkezdhetõ-
nek nyilvánítsa a szerb csatlako-
zási tárgyalásokat.

Az Európai Bizottság a várako-
zások szerint a jövõ év második
felében alakítja ki a véleményét
arról, hogy Szerbia felkészült-e a
csatlakozási tárgyalások megkez-
désére. 

Uniós nyomás
alatt a szerbek

MTI

Moldova nem csak kér az Eu-
rópai Uniótól, hanem hozzá is

akar járulni közös értékeihez,
amennyiben Európában nagyra
tartják ennek az országnak a
többnyelvûségét, az ottani de-
centralizációt, valamint az auto-
nómia értékének elfogadását –
mondta tegnap Chiºinãuban Or-
bán Viktor. A magyar miniszter-
elnök és moldovai kollégája, Vlad
Filat megbeszéléseik után együtt
tájékoztatták a sajtót a tárgyalá-
sok eredményeirõl. Vlad Filat így
fogalmazott: ez a látogatás ismé-
telten bizonyítja azt a fontos poli-
tikai támogatást, amelyet a ma-
gyar kormány nyújt Moldová-
nak. Mint mondta, a tárgyaláso-
kon a kétoldalú kérdések és az eu-
rópai integrációt érintõ ügyek
egyaránt szerepeltek.

Filat kifejezte meggyõzõdését,
hogy a magyar európai uniós el-
nökség idején Moldova európai
integrációját is sikerül majd fel-
gyorsítani, és jelentõs elõrelépést
lehet tenni a vízumliberalizáció
útján is. Emlékeztetett arra, hogy
Magyarország segít azoknak a
moldovai szakembereknek a fel-

készítésében, elsõsorban a tapasz-
talatok átadásával, akik a szabad-
kereskedelmi megállapodásról
fognak tárgyalni az Európai Uni-
óval.

Orbán Viktor felhívta a figyel-
met arra, hogy a következõ félév-
ben Magyarország, utána pedig
Lengyelország adja az Európai
Unió elnökségét. A következõ fél-
év értékes lehet Moldova számá-
ra – folytatta a kormányfõ –, aki
szerint a legfontosabb ügy a ví-
zum kérdése. Hiszen a kommu-
nizmusban a bezártság volt a leg-
rosszabb – jegyezte meg. „Az iga-
zán felszabadító érzés az lesz
Önök számára, amikor vízum
nélkül utazhatnak egészen az At-
lanti-óceánig” – tette hozzá. Meg-
ígérte, mindent meg fog tenni
azért, hogy ez a folyamat minél
hamarabb sikerrel záruljon. Le-
szögezte: Moldovát nagyra érté-
kelik az Európai Unióban.
„Önök nagyon bonyolult térség-
ben élnek, és van néhány érték,
amely különösen fontos, és
amelyre az unióban is nagy tiszte-
lettel tekintenek: ez a többnyelvû-
ség, a decentralizáció és az auto-
nómia értékének elfogadása” –
hangsúlyozta a politikus. 

Orbán: számíthatnak magyar 

segítségre a moldovaiak 

A ghánai származású orvos 51,4 százalékkal gyõzte le ellenfelét

Catherine Ashton: az unió szívesen biztosít helyet Brüsszelben a szerb–koszovói tárgyalásokhoz

Hírösszefoglaló

Támadás érte tegnap reggel
a magyar tartományi újjá-

építési csoport (PRT) egyik
konvoját az afganisztáni Baglán
tartományban, közölte a buda-
pesti honvédelmi tárca. A mi-
nisztérium közleménye szerint
a támadásban nem sérült meg
senki, a merénylõ életét vesztet-
te. A támadás helyi idõ szerint
10 óra 27 perckor történt Puli
Kumri északi részén, a magyar
katonák táborától 5 kilométer-
re. Egy öngyilkos merénylõ a
konvoj mellett hozott mûködés-
be egy autóban egy robbanó-
szerkezetet, a robbanás a jár-
õrözõ konvoj harmadik jármû-
vét érte. A minisztériumi közle-
mény szerint a HMMWV típu-
sú gépjármû megrongálódott,
de saját erõbõl képes volt visz-
szatérni a táborba. Egy másik
öngyilkos merényletben a keleti
Khost tartományban robbantot-
tak fel hétfõn egy autót egy
rendõrségi ellenõrzõ pont köze-
lében. A támadásban egy afgán
rendõr meghalt, egy másik pe-
dig megsérült. A magyar kato-
nák féléves váltásokban teljesí-
tenek szolgálatot Afganisztán-
ban, a most megtámadott kato-
nák már a  9. váltáshoz tartoz-
tak. Jelenleg több mint 300 ma-
gyar katona tartózkodik Afga-
nisztánban. A Baglan tarto-
mányban szolgáló PRT egyik
konvoja ellen augusztus 23-án a
magyar katonák bázisától 20 ki-
lométerre követtek el merényle-
tet. A konvoj huszonkilenc ma-
gyar katonát szállított a magyar
bázistól, Puli Kumritól Mazar-
i-Sarifba. A tálib támadók egy
útszéli robbantás után három
irányból is megtámadták a
katonák konvoját, akkor a ne-
gyedik autót egy RPG-gránát
találta telibe. 

Magyarokat
támadtak meg
Afganisztánban

Fotó: archív



M. Á. Zs.

A koalíciós pártok tegnap
megegyeztek, hogy tartózkod-

ni fognak az ellenzék által benyúj-
tott és honlap voksolásra bocsátott
bizalmatlansági szavazáson.
Elõbb Mircea Toader, a Demok-
rata-Liberális Párt (PD-L) képvise-
lõházi frakcióvezetõje jelentette
be, hogy a PD-L, az RMDSZ, a
független és a nemzeti kisebbsége-
ket képviselõ honatyák részt vesz-
nek ugyan a szavazáson, vagyis
nem maradnak távol a parlamenti
vitától, de nem szavaznak az indít-
ványról. Ugyanezt megerõsítette
Markó Béla RMDSZ-elnök is, aki
a szövetség képviselõházi és sze-
nátusi frakciójának együttes ülése
után bejelentette: az RMDSZ-es
honatyák is tartózkodni fognak a
szerdai szavazáson. Ugyanakkor
leszögezte: ez nem jelenti azt,
hogy az RMDSZ nem támogatja
a kormányt. Elemzõk szerint a ko-
alíciós pártok így akarják elháríta-
ni annak a veszélyét, hogy a kor-
mánypárti padsorokból „átszavaz-
zanak”. Amennyiben tartják ma-
gukat tervükhöz, akkor az ellen-
zék nem gyûjtheti össze a bizal-
matlansági indítvány elfogadásá-
hoz szükséges 236 szavazatot.

Crin Antonescu, a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) elnöke is kéte-
lyeinek adott hangot az indítvány

sikerének tekintetében. A politi-
kus elmarasztalta a szociálde-
mokratákat amiatt, hogy nem tet-
tek közösen kellõ erõfeszítéseket
az elmúlt héten a bizalmatlansági
indítvány sikerének az elõkészíté-
se érdekében.

Ponta: aljas gesztus

„A szavazáson való részvétel
megtiltásával a kormánypártok
túszul ejtették saját képviselõiket”
– fogalmazott Victor Ponta szoci-
áldemokrata pártelnök a PD-L és
az RMDSZ bejelentését követõ-
en. Hozzátette: eddig tíz demok-
rata-liberális vagy független hon-

atya jelezte, hogy a tiltás ellenére
meg fogja szavazni az ellenzéki
kezdeményezést. 

Átállnának a kisebbségiek?

A nemzeti kisebbségek képvise-
lõivel tartott tegnapi egyeztetés
után Ponta bejelentette, Crin An-
tonescu liberális pártelnökkel
megegyeztek, hogy a bizalmatlan-
sági megszavazása esetén még az-
nap este kikérik az RMDSZ és a
kisebbségiek véleményét a jöven-
dõ miniszterelnök személyét ille-
tõen. Hozzátette: az ötlet a ki-
sebbségiektõl származik, ezért re-
méli, hogy szavazataikat is meg-

kapják. Ponta elmondta még,
hogy egyelõre nem tudtak tárgyal-
ni az RMDSZ-szel, de reményét
fejezte ki, hogy a mai nap folya-
mán asztalhoz ülhetnek. 

Pártkönyves tüntetõk?

A szavazás napjára meghirde-
tett szakszervezeti tüntetés is poli-
tikai vita tárgyává vált azt követõ-
en, hogy a demokrata-liberálisok
több vezetõ politikusa azzal vá-
dolta meg a PSD-t, hogy saját
pártaktivistáit is „be akarja építe-
ni” a Victoria-palota és a parla-
ment elõtt tervezett tüntetésbe.
Elena Udrea fejlesztési és turiszti-
kai miniszter információi szerint a
szociáldemokraták több száz au-
tóbuszt béreltek ki szimpatizánsa-
ik számára. Hozzátette: megvizs-
gálják annak a lehetõségét, hogy
miképpen tudnák legális eszkö-
zökkel megakadályozni a pártakti-
visták részvételét a szakszervezeti
tüntetésen. Vasile Blaga ex-bel-
ügyminiszter arról tájékoztatta
alakulata országos vezetõségét,
hogy információi szerint a PSD-s
polgármesterek parancsba kapták,
hogy minimum huszonöt fõs kül-
döttséggel képviseltessék magukat
a holnapi tüntetésen. A vádakra
válaszolva Victor Ponta szociálde-
mokrata pártelnök elmondta: sze-
mélyesen is részt kíván venni a
kormánypalota és a parlament kö-
zötti felvonuláson és arra biztat
minden párttagot, hogy bátran
csatlakozzon hozzá. „Remélem,
hogy a szakszervezetek nem ha-
ragudnak meg rám ha egyszerû ál-
lampolgárként csatlakozom hoz-
zájuk. Otthonmaradásommal
hallgatólagosan hozzájárulnék ah-
hoz, hogy az országot vezetõ maf-
fiózók és inkompetensek továbbra
is hatalmon maradjanak” – szö-
gezte le Ponta. 
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Ki ne emlékezne a kilencve-
nes évek Romániájának
klasszikussá vált szálló-
igéjére, a közbeszédben és

a médiában hosszú
karriert befutott „Nem
adjuk el az orszá-

gunkat”-ra („Nu ne
vindem þara”)? An-
nakidején a maradi-

ság, a bezárkózottság, az idegentõl, újtól va-
ló félelem szimbólumaként ismertük meg a
fenti mondást, amely meghatározta a kom-
munizmusból alig kikecmergett ország la-
kosságának viszonyulását az új rendhez, a
demokráciához, a piacgazdasághoz.
Azóta eltelt húsz év, és sokminden megválto-
zott nemcsak a tárgyi valóságok tekinteté-
ben, hanem a lakosság mentalitásában is.
Az akkori szitokszavak – földbirtokok, föld-
birtokosok, bárók, grófok, volt uralkodók –
ma már nem hatnak az elrettentés erejével,
sõt némi vágyakozó nosztalgia lengi be eze-
ket a fogalmakat, még a közember szintjén
is. A közhangulat ma már sokkal inkább az
elkobzott birtokát visszakövetelõ egykori tu-
lajdonos mellett áll, semhogy az esetleg a
restitúció nyomán utcára kerülõ lakóhoz kö-
zelítene empátiával.
A nyitás, a határok megnyílása ugyanakkor
lehetõvé tette a fejlett nyugati világ megisme-
rését, logikájának megismerését, standardja-
inak átvételét. Ez utóbbi folyamat azonban
furamód csupán a felszínen történt meg, az
anyagi aspirációk szintjén. Valahol a mély-
ben ugyanis – talán inkább tudata alatt - a
román állampolgár továbbra is kisebbrendû-
ségi komplexussal küzd. Továbbra is szolgai
alázattal viseltetik a civilizált nyugattal
szemben, melynek megkérdõjelezhetetlen fö-
lényét feltétel nélkül elismeri.
Mert hogyan lehetne másképp megmagya-
rázni azt a teljes készséget, amellyel a román
nép mukkanás nélkül hagyja magát az
IMF vágóhídjára vinni? A nemzetközi
pénzintézet úgy diktálja immár az egymást
követõ kölcsönök feltételeit a kukoricán tér-
deplõ román kormánynak, mint ahogyan a
mukkanni merészelõ félénk diákkal íratja le
százszor a szigorú pedagógus: „A tanár úr-
ral nem feleselünk.” 
A Nemzetközi Valutaalap pénzére lehet,
hogy szükség van, lehet, hogy nincs – errõl
nem fogunk itt most állást foglalni, mert
nincs meg hozzá a kellõ háttérismeretünk.
Az azonban aligha természetes, hogy Romá-
niát gyakorlatilag az IMF kormányozza,
meghatározva immár nemcsak az ország
makrogazdasági irányait, hanem a társada-
lom összes bugyraiba belebújva polgárait
folyton rendreutasítsa. 
Ha semmi egyebe nem is, de ennyi büszkesé-
ge még Európa legszegényebb népének is
maradhatott volna. 

Román lapszemle

Kisebbrendûségi 
komplexus

Salamon 
Márton László

Egyre több a paranormális esemény
Galacon. Miután év elején egy UFO-t lát-
tak a város fölött, most egy rejtélyes arc je-
lent meg az égbolton. (Click) Évnegyed-
rõl évnegyedre nõ azoknak a szülészeti
asszisztenseknek a száma, akik különbözõ
okoknál fogva távoznak az egészségügyi
rendszerbõl. Csupán az év eddig eltelt idõ-
szakában mintegy ezer asszisztens hagyta
ott az egészségügyet. (Curentul) A kül-
földön dolgozó kétmillió romániai mun-
kavállaló közül több mint kétezer igazga-
tói tisztséget tölt be. (Gândul) A roma
maffia ellen tüntetett a temesvári prefek-
túra épülete elõtt az Új Jobboldal. A részt-
vevõk egy része fekete csillagot viselt, és a
2007-ben megalakult Temesvári Autonóm
Nacionalisták Csoportja tagjának vallotta
magát. Az Új Jobboldal hivatalosan az el-
len tiltakozott, hogy a városközpontban
80 épületet vásároltak meg a romák.
(Jurnalul naþional) Egymilliárd dollárral
károsították meg az Egyesült Államokat a
romániai hackerek (România liberã)

A koalíció nem szavaz
Holnap kerül a plénum elé az ellenzék bizalmatlansági indítványa 

Amennyiben „átvészeli” a bizalmatlansági indít-
ványról való szavazást, akkor a Boc-kabinet az-
nap este rendkívüli ülésen véglegesíti a másnap
felelõsségvállalással parlament elé kerülõ tanügyi
törvényt. A kabinetnek tegnapig 362 módosító
indítványt sikerült áttekintenie. „Csak azok a ja-
vaslatok kerülnek bele a törvénytervezetbe, ame-
lyek az oktatási rendszer modernizálását szolgál-
ják” – szögezte le Ioana Muntean kormányszóvi-
võ. A bizalmatlansági indítványról való szavazás

után egy nappal sorra kerülõ felelõsségvállalás
kulcsfontosságú az RMDSZ szempontjából,
ugyanis a szövetség politikai programjának egyik
lényeges pontja teljesülne a tanügyi törvény kép-
viselõházban elfogadott változatának megszava-
zásával. Mint ismeretes, a jogszabály elõírja,
hogy nemzetiségi osztályokban a román nyelv és
irodalom kivételével minden tantárgyat az adott
közösség nyelvén kell tanítani, beleértve Romá-
nia földrajzát és történelmét is. 

A tanügyi törvényt csak a bizalmatlansági szavazás után véglegesítik

ÚMSZ

„Le Bãsescuval! Gyere ki, te
közönséges kutya! Tolva-

jok!” – ilyen és ehhez hasonló
jelszavakat skandált az a mint-
egy ezer tartalékos és nyugdíjas
katona, akik a Cotroceni-palota
elõtt „kérték” Traian Bãsescu ál-
lamfõt arra, hogy módosítsa az
új nyugdíjtörvényt, amelynek je-
lenlegi formája szerint újraszá-
molják a katonai nyugdíjakat,
így csökkenni fognak járandósá-
gaik. A nyugdíjas katonák attól
sem riadtak vissza, hogy nyilvá-
nosan elégessék a hadsereg fõpa-
rancsnokának, Traian Bãsescu
államfõnek a fényképét. Hason-
ló megmozdulásokat tartottak
országszerte a prefektúrák épü-
letei elõtt. 

Az új nyugdíjtörvényt a parla-
mentnek a Nemzetközi Valuta-
alap (IMF) kérésére kell elfogad-
nia, ugyanis Bukarest az IMF
szervezésében tavaly kötött több-
oldalú nemzetközi hitelcsomag
fejében vállalta a nyugdíjrend-
szer megreformálását. A jogsza-

bály fõ célkitûzése, hogy egysé-
gesítse az öregségi járandóságo-
kat, ezért megszünteti a kiemelt
nyugdíjakat, s így a katonai já-
randóságok is csökkennek. A
törvényt két héttel korábban

Traian Bãsescu visszaküldte a
parlamentnek azzal a javaslattal,
hogy a nõk esetében csökkentsék
a nyugdíjkorhatárt 63 évre. A
törvényben eredetileg az szere-
pelt, hogy a férfiak és nõk eseté-

ben egyaránt a 65 éves nyugdíj-
korhatár érvényes. Az államfõ
két héttel ezelõtti döntése miatt a
parlament november elején vár-
hatóan ismét napirendre tûzi a
jogszabályt. 

Fõparancsnokuk fényképét égették
a tartalékos és nyugdíjas katonák 

Emil Boc és Markó Béla közös nevezõre jutottak

A tartalékos és nyugdíjas katonák tegnap a Cotroceni-palota elõtt „álltak hadrendbe”

Fotó: Tofán Levente/archív

Fotó: Tofán Levente
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Gy. Z.

A világ nagy hírügynök-
ségei a pakisztáni

Pesavarból keltezik azokat a
tudósításaikat, amelyek
egészen a legutóbbi napokig
a világ elsõ számú terroris-
tájának, Oszama bin
Ladennek a búvóhelyérõl
szólnak. Egészen pontosan
annak a fantoméról, akinek
a neve immár a kilencedik
esztendeje mélyen bevésõ-
dött a köztudatba, de az
amerikai titkosszolgálatok
már ennél is régebb óta hiá-
ba ütik bottal a nyomát.
„High Value Target One” –
az elsõ számú legértékesebb
célpont, így billogozzák
meg azt a személyt, akinek
huszonöt millió dollár vér-
díjat tûztek ki a fejére, és ez
az összeg bárkit megillet,
aki a fõterroristát kézre ke-
ríti.

Törzsi területeken

A CNN a napokban röp-
pentette fel a hírt – magas
rangú NATO-forrásokra hi-
vatkozva –, hogy a szaúdi
születésû olajmilliárdos, aki
az Egyesült Államok elleni
támadások legfõbb szervezõ-
je (pénzelõje) sok régi hírrel
ellentétben jó egészségnek
örvend, él és virul. Sõt: legis-
mertebb helyettesével,
Ajman az-Zavahirival együtt
Pakisztán északnyugati térsé-
gében, helyi titkosszolgálati
ügynökök védelme alatt buj-
kál. A névtelenséget kérõ for-
rás szerint bin Laden jó kö-
rülmények között él az Afga-
nisztánnal határos törzsi te-
rületen; Zavahiri pedig
ugyanabban a térségben, de
nem pontosan ugyanott él,
hasonló körülmények között.
Mindenesetre „egyikük sem
lakik barlangban” – tette hoz-

zá az illetõ NATO-alkalma-
zott.

Oszamáék vélt rejtekhelye-
irõl nem ez az elsõ feltétele-
zés, amely napvilágot látott,
de az elsõ olyan hitelt érdem-
lõ megnyilatkozás, amely azt
látszik igazolni, hogy a fõter-
rorista kézre kerítése valójá-
ban nem is áll az Egyesült
Államok érdekében. A
WikiLeaks által a hét végén
nyilvánosságra hozott mint-
egy négyszázezer titkos Pen-
tagon-iratából az is kiderül,
hogy Washington gyakorlati-
lag már régóta – ha nem ép-
pen a kezdetektõl fogva – is-
meri az al-Kaida elsõ számú
embereinek a rejtekhelyét.
Sõt, szinte minden forrás
megerõsíti, hogy bin Ladent
annakidején a CIA emberei
képezték ki (arra, hogy az
1980-as években Afganisz-
tánt megszálló szovjetek el-
len folytasson gerillaháborút,
és õ ezeket az ismereteit for-
dította korábbi tartótisztjei
ellen).

Forró nyomon

Vajon mennyire lehet forró
ez a nyom, amelyet a NATO-

forrás megjelölt? Az kétségte-
len tény, hogy a Pakisztán
északnyugati vidékein húzó-
dó hegyek, ahol Oszama bin
Laden rejtõzködési helyét
tudni vélik, és amelyek Afga-
nisztánnal határosak, gya-
korlatilag teljességgel átjárha-
tatlanok. A CNN forrása itt
nevezte meg azt a helyet – a
Kurram völgyét, ahol az al-
Kaida vezére a feltételezések
szerint él, márpedig ez a terü-
let a pakisztáni hadsereg el-
lenõrzése alatt áll. Amibõl
egyenesen következik, hogy
az Afganisztánnal szomszé-
dos muzulmán ország, bár
hivatalosan Washington szö-
vetségesének számít, és min-
den fórumon deklarálja is
hûségét, valójában a fõterro-
ristát támogatja. Ha ugyanis
ez a megállapítás nem fedné
a valóságot, semmi sem aka-
dályozhatná abban, hogy
már régen elfogja Oszamát
és tettestársait.

A korábbi feltételezések
szerint az al-Kaida vezére sú-
lyos beteg (állítólag vesebaj-
ban szenved, és rendszeres
dialízisre szorul), kezelését
pedig nem lehet megoldani
nomád körülmények között.

Ennek ellenére a legutóbbi
idõkig azt feltételezték, hogy
barlangokban bujkál, a leg-
frissebb hírek azonban arról
szólnak, hogy kényelmes
házban lakik, ahol éppenség-
gel semmi akadálya sincs a
megfelelõ orvosi ellátásnak.
Aligha valószínû, hogy a ké-
nyelem volna a lakóhely
megválasztásának valódi
oka, az viszont mindenkép-
pen nyilvánvalónak látszik,
hogy az egészségügyi gon-
dok is szerepet játszanak a
megválasztásában – persze
csak abban az esetben, ha az
elrejtõzés lehetõsége ezzel
együtt fennáll.

A „tálibok kovácsa”

Északnyugat-Pakisztán
törzsi területein szikár hegy-
vonulatok húzódnak, ezer
barlanggal, alagutakkal,
megközelíthetetlen, széles
agyagfalakkal körülvett ud-
varokkal. A pakisztáni tit-
kosszolgálat (ISI) egykori tá-
bornoka szerint bin Ladent
egészen pontosan 2001. no-
vember 21-én látták utoljára,
amikor egy autókaravánnal
megérkezett erre a területre.

A tábornok szerint nem üt-
között semmiféle nehézség-
be, hogy a fõterrorista elrej-
tõzködjék, a törzseknek
ugyanis eszük ágában sincs,
hogy kiadják õt, az amerikai
egységek pedig képtelenek
behatolni. A törzsi harcosok
belátják õrtornyaikból a szé-
les völgyeket és minden út-
vonalat, idõben képesek
mozgósítani rejtõzködõ kü-
lönleges egységeiket.

Oszama bin Laden feltéte-
lezett tartózkodási területe a
tálibok és az al-Kaida felleg-
vára. Évente fanatikus fiatal
férfiak ezrei csatlakoznak,
hogy ideológiai kiképzést
kapjanak. Maulana Abdul
Aziz Gházi már többször is
találkozott bin Ladennel; a
Vörös Mecset nevû Korán-is-
kolájában úgy tartják, hogy õ
a „tálibok kovácsa”. Egy né-
met lapnak nyilatkozva
mondta: „A szent háború,
vagyis a dzsihád vallásunk
legszilárdabb alkotóeleme. A
hegyekben tartózkodó embe-
rek megismerik a területet,
már harminc esztendeje har-
colnak ott. A nyugati hódí-
tók soha nem fognak arrafelé
gyõzedelmeskedni.” 

Oszama bin Laden kényelmes otthonban él

Bogdán Tibor 

Miután a román állam
több figyelmeztetést is

kapott és jó néhány tulajdon-
jogi pert elveszített az Euró-
pai Emberjogi Bíróságnál –
több millió eurós kártérítést
fizetve a felpereseknek –, a
strasbourgi fórum most, tör-
ténelmi precedensnek tekin-
tett döntést hozott: elsõ ízben
kívánja alkalmazni Románia
esetében az úgynevezett
irányadó eljárást, amely, a
szakértõk szerint egy lépéssel
közelebb viszi az országot az
Európa Tanácsból történõ ki-
záráshoz. 

Másfél évnyi 
türelmi idõ

Az emberjogi bírák annak
nyomán jutottak erre az elha-
tározásra, hogy elõzõleg,
2008-ban és 2009-ben követ-
kezetesen úgy ítélték meg,
hogy a román kártalanítási
mechanizmus nem vezet a
kívánt eredményre, és ennek
alapján azt az ajánlást tették
Bukarestnek, hogy szavatolja
„a lényegi, hatékony, gyors
és kiszámítható visszaszol-
gáltatási eljárást”. Az eljárás-
ra két per kapcsán kerülne
sor, azzal az indoklással,
hogy a román állam megta-
gadta a felpereseknek igazat
adó, végleges és visszavonha-
tatlan bírósági ítélet alkalma-
zását, ezzel pedig megsértet-

te az Európai Emberjogi
Egyezmény 1. számú Proto-
kollumának elsõ cikkelyét.
Gyakorlatilag a strasbourgi
bíróság 18 hónapos határidõt
adott Bukarestnek a jelzett
„törvényhozási, közigazgatá-
si és költségvetési” rendelle-
nességek orvoslására. A
nemzetközi fórum indoklása
szerint a törvénykezési rend-
ellenesség abban áll, hogy
Romániában az utóbbi évek-
ben legkevesebb húsz alka-
lommal egészítették ki,
illetve módosították az elkob-
zott ingatlanok visszaszolgál-
tatását rendezõ jogszabályt;
mindennek során egymás-
nak ellentmondó rendelkezé-
sek is születtek. A közigazga-
tási rendellenességek tekinte-
tében az európai emberjogi
bírák azt kifogásolták, hogy a
román állam több alkalom-
mal nem tartotta tiszteletben
az igénylés benyújtása és
megoldása közötti, törvény-
ben szabályozott határidõt.
Költségvetési rendellenessé-
get pedig azzal követtek el a
romániai illetékesek, hogy
ígéretet tettek a természetben
vissza nem szolgáltatható in-
gatlanok esetében azok piaci
árának kifizetésére, jóllehet
erre nincs elegendõ pénz a
költségvetésben, olyan mér-
tékben, hogy a fennálló hely-
zetben még a Tulajdonalap
léte is megkérdõjelezõdik. A
román államra, amennyiben
másfél év alatt nem orvosolja

a jelzett problémákat, ko-
moly szankciók várnak,
amelyek akár az ország Eu-
rópa Tanácsból történõ kizá-
rásáig is elmehetnek.

Tárcaközi bizottság 

Rãzvan Horaþiu Radu,
Románia kormányképvise-
lõje az Európai Emberjogi
Bíróságnál ennek ellenére
úgy véli, figyelembe kell ven-
ni a strasbourgi döntés pozi-
tív kihatását is Románia
szempontjából: nevezetesen
azt, hogy az ország 18 hóna-
pos türelmi idõt kapott a jel-
zett rendellenességek orvos-
lására. Arról viszont nincs

teljes mértékben meggyõ-
zõdve, hogy Bukarest tiszte-
letben tudja tartani az em-
berjogi bírák által kijelölt ha-
táridõt, bízik viszont abban,
hogy nem kerül sor Romá-
nia Európa Tanácsból törté-
nõ kizárására.

Emil Boc kormányfõ tár-
caközi bizottság létrehozását
kérte a strasbourgi fórum ál-
tal jelzett, a kommunista
rendszer idején elkobzott in-
gatlanok visszaszolgáltatásá-
nak folyamatában megnyil-
vánuló hiányosságok meg-
szüntetésére. Az új testület
intézkedéscsomagot fogad
majd el ennek érdekében. A
bizottság a külügyi, az igaz-

ságügyi tárca, valamint a Tu-
lajdon-visszaszolgáltató Or-
szágos Hatóság szakértõibõl
áll. Kormányilletékesek sze-
rint a megoldás mindenek-
elõtt e hatóság feladatkörébe
tartozik, hiszen ezt az intéz-
ményt bízta meg korábban a
kabinet az emberjogi bírák
által megfogalmazott észre-
vételek elemzésével és meg-
oldásával.

Pervesztes Románia 

A tárcaközi bizottságnak
lesz munkája bõven. Romá-
niából ugyanis rengeteg pa-
nasz érkezett a strasbourgi bí-
rósághoz: az ügyfelek számát

tekintve 9750 dossziéval a
negyedik helyen áll Oroszor-
szág, Törökország és Ukraj-
na után, a panaszosok lakos-
sági részaránya tekintetében
azonban listavezetõ.

Több tucatra rúg azoknak
az ítéleteknek a száma,
amelyben az emberjogi bíró-
ság kártérítés kifizetésére kö-
telezte a román államot, bár
a testület nagyon szigorúan
megszûri a panaszokat, azok
97 százalékát vagy megala-
pozatlannak, vagy nem a tes-
tület hatáskörébe tartozónak
ítélte meg. Tavaly például a
román állampolgárok által
benyújtott 4247 panasz közül
mindössze 153 esetben álla-
pított meg jogsértést. A ro-
mán államot elmarasztaló
ítéletek negyven százaléka –
91 határozat – a tulajdonjog
megsértése, 36 százaléka – 72
döntés – pedig a méltányos
romániai perlefolytatás hiá-
nya miatt született meg. Je-
lenleg több mint ezer, Romá-
niából érkezett tulajdonjogi
dosszié vár megoldásra az
emberjogi bíróságnál.

A strasbourgi bírák a ro-
mán államot egyébként 1994
és 2009 között összesen 36
millió euró kártérítés megfi-
zetésére kötelezték. A Buka-
rest által elveszített perek szá-
ma 2007 után rohamosan
megnõtt, addig az államot
ugyanis csupán 4,5 millió
eurónyi kártalanításra ítélték
Strasbourgban 

A testület döntései nem
egy esetben gyökeresen meg-
változtatták a romániai jog-
szabályok egy-egy kitételét,
így például az elõzetes letar-
tóztatással, a telefonlehallga-
tással, a tulajdonjoggal kap-
csolatos rendelkezéseket. 

Strasbourgi bírák szigora
A nemzetközi fórumok megelégel-
ték, hogy a román illetékesek két 
évtizede akadályozzák a kommunis-
ta rendszer által elkobzott javak 
visszaszolgáltatását. 

Kényelmes házban él, nem pedig bar-
langokban bujkál Oszama bin Laden,
az Egyesült Államok által keresett fõ-
terrorista. Ha tudják, hol tartózkodik,
miért nem fogják el? 

Strasbourg. Az Európai Emberjogi Bíróság épületegyüttese



Pedig már olyan jól elrendeztünk mindent.
Mindenki tudja a szerepét. Reggeltõl estig
van mit mondani. Elkészültek a forgató-
könyvek, tudjuk a leckét. Tudunk poénkod-
ni a tévében vagy a parlamentben, rutino-
san szajkózzuk a megkapó gorombaságo-
kat, hogy nevessenek a hívek. Aztán szem-
villanás alatt modort váltunk, s eljátsszuk a
nemzet gondterhelt atyját, aki komoly szó-
val oktatja és játszani is engedi a népet.
Meg aztán olyan jó vezércikkeket is tud-
tunk írni. Elvertük a port akin csak kellett
és önfeledten élvezte a nép. Már azt hittük
semmi sem zavarhatja meg nyugalmunkat.
És akkor tessék: jön ez a Cristiana Anghel.
Egy halk szavú, törékeny tanárnõ, aki már
több mint 60 napja éhségsztrájkol. Nem til-
takozik otromba karikatúrával a kezében,

nem járja a pingvintáncot a
Victoria téren, nem veszek-
szik a bíróságokon, egysze-
rûen csak meghal, ha a

kormány nem alkal-
maz egy annak rendje
és módja szerint meg-
szavazott törvényt. 
Világos, hogy
Cristiana Anghel nem

illik ebbe a rendszerbe. A manipulációs
technikák, az elõregyártott elemekbõl épít-
kezõ bikkfanyelvû diskurzusok hamis, de
intellektuálisan valamiképp mégis kényel-
mes konstrukciójába. Elannyira nem, hogy
szavunk sincs. Ez a nõ nem akar miniszter
lenni, nem kér milliós kár-
térítést, õ „csak” azért
kockáztatja az életét, hogy
egy törvényt betartsanak.
És elhallgattatni sem lehet:
nincsenek üzleti vállalko-
zásai, nem vitt csõdbe egyetlen bankot
sem, és szakmai dossziéjában sem találni
sötét foltokat. Csak állunk, és nézünk értet-
lenül. Legjobb, ha tudomást sem veszünk
róla, hiszen kezelhetetlen. Ha megkérdez-
nek, majd azt mondjuk, hogy nem tudjuk
mirõl van szó.
De miért is lépett éhségsztrájkba Cristiana
Anghel? Azért, mert egy másik Anghel, bi-
zonyos Anghel Stanciu volt szociáldemok-
rata parlamenti képviselõ, valamikor 2008
kora õszén – megfigyelõk szerint – vásott
gyerek módjára kitalálta a tanárok 50 szá-
zalékos béremelését, csak azért, hogy bor-
sot törjenek a liberális kormány orra alá.
Anghel Stanciu nem akárki volt akkor, ha-

nem a képviselõház oktatási szakbizottsá-
gának elnöke, a legnagyobb ellenzéki párt
alelnöke. Õ, Ecaterina Andronescu volt
(és késõbbi) oktatási miniszter hathatós
segítségével, a választási kampány õrült
hangulatában keresztül is vitte akaratát a

parlamenten, jóllehet
mindketten pontosan tud-
ták, hogy a törvény meg-
valósíthatatlan. 
Vajon az egyetemi tanár,
oktatásügyi szakpolitikus,

egy volt és egy hivatalban lévõ miniszter,
valamint az egyhangúan szavazó parlament
nem gondolt arra, hogy Cristiana Anghel
komolyan veszi azt, amit õk komolytalanul
megszavaztak? Vajon ellátogatott Anghel
Stanciu, Ecaterina Andronescu vagy
Cristian Adomniþei volt liberális tanügymi-
niszter Cristiana Anghel kórházi ágyához
azért, hogy bocsánatot kérjen? Egyáltalán
meglepetésként érte-e ezeket az urakat és
hölgyeket, hogy van olyan választópolgár,
aki nem felejt, betartja és betartatni akarja a
törvényeket? Elhiszik-e, hogy a törvényho-
zás – legalábbis Cristiana Anghel számára
– nem a politikai elit sumák bunyója, ha-
nem a „hozzáértõ, dolgozó nép okos gyüle-

kezete”? Számítottak-e arra, hogy egy vidé-
ki tanárnõ egyszer csak megelégeli a ne
szólj szám, nem fáj fejem és a „csak rosz-
szabb ne legyen” típusú hamis bölcsessége-
ket, és példát ad mindenkinek emberi mél-
tóságból, törvénytiszteletbõl?
Cristiana Anghel kétségbeesett gesztusa
ugyanakkor rámutat a szakszervezetek, a
civil társadalom gyengéire is. Ha létezne
artikulált, következetes és jól szervezett ér-
dekvédelem, akkor minden bizonnyal nem
juthatott volna ide a helyzet. Egyre több jel
mutat azonban arra, hogy a szakszervezeti
elit – amelynek jó része érintett egy sor
gyanús üzleti vállalkozásban, politikai pár-
tok holdudvarához tartozik, és mindinkább
elszakad az általuk képviseltektõl – nem
tud, s talán nem is akar többet néhány for-
mális tiltakozásnál. Ugyanakkor jogvédõ
szervezetek aktivistái, akik a Nãstase-kor-
mány idején azonnal Brüsszelbe és
Strasbourgba szaladtak panaszkodni Iliescu
minden egyes felszisszenésére, most az eu-
rópai parlamenti képviselet magasságából
észre sem veszik a jogállamiság folyamatos
megsértését.
Tanárnõ, hagyja abba az éhségsztrájkot.
Nem érdemeljük meg. 

A bizonytalanság a mai élet minden területén jelentkezik. A filo-
zófiában fölfedik azokat az elveket, leleplezik azokat a tételeket,
amelyek, mint mondják, eddig a biztosság illúzióját keltették.
Most e biztosság eltûnt, s az ember kivetve, „elvetéltségben” él.
A pszichológiában sorra tárják fel azokat az „áltatásokat”, ame-
lyek eddig az ember elõl alapvetõ bizonytalanságát elrejtették.
Egyik tünete az, hogy a tudomány eddig bizonyosnak látszó tör-
vényei és axiómái feloldódnak, relativizálódnak. Más tünete,
hogy a politikában felmerül az úgynevezett biztossági kérdés. A
bel- és külpolitikában új szövetségek, új alkotmányok, új rendel-
kezések és törekvések valamilyen új és szilárd alapot kívánnak te-
remteni, mivel a régebbi feloszlott és eltûnt. A gazdaságban hely-
re akarják állítani az úgynevezett bizalmat, amelynek megsem-
misülésérõl panaszkodnak. Egyik fontos ága e gazdasági biztos-
ság helyreállításának: a fedezetprobléma. A fedezet ugyanis az a
titkos erõtartalék, amely a gazdasági életnek a biztosságot meg-
adja. De a fedezet mindenütt megingott, vagy teljesen el is tûnt.
A kulturális területen éppen úgy, mint a társadalomban a bizony-
talanság ezer arcával minden kérdésbõl elõtûnik.
A bizonytalanság nem tárgyi tünet, hanem az alkotó, cselekvõ,
mûködõ embernek le nem vethetõ sajátsága. A tárgyi tünet: a
megoldhatatlanság, a kérdésszerûség. A realitás ma éppen olyan
bizonyos, mint minden idõben volt. Csak a tudat az, amely a re-
alitást maga alól elrántva érzi s úgy tapasztalja, hogy legyõzhe-
tetlen erõknek kiszolgáltatva él.

Hamvas Béla: Világválság 

A jogállamiság tanárnõje
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Miként a szélesebb honi közönség értesülhetett a
gyorsszárnyú tévék jóvoltából: a spanyol-francia
határon, ott hol a Bizet Carmen címû operája ját-
szódott egykoron és ma (márcsak színpadon), a
Pirenneusokban Európa legcsicsásabb (p-vel is ejt-
hetõ) és leggõzõsebb, szupermenõbb bordélyháza
megnyitotta kapuit. Ha, teszem fel, ugyanez a ma-
gyar–osztrák szimbolikus határon bontogatja ágya-
it és a konzumnõk bájait, akkor a nyelvi találé-
konyság Kéjrópának nevezné el.
Ami büszkeségemet még halmazati honkebel-
dagaszként tetézte, az az értesülés volt, mi szerint
az ott dolgozó leányok, nõk, asszonyok, anyák,
hajdononok, fehérszemélyek és romanõk, babaar-
cú rimák, és kulturált mozgású luvnyák, unott te-
kintetû egykori pedagógusok (több szociokategória
felsorolásától eltekintünk) többsége piros-sárga-kék
fejléces személyazonosságival lépte át a schengeni
határt, hogy szabadon, jobb bér reményében mu-
togathassa önnön csinos és feszes schengenjét a vi-
lág minden tájáról odalihegõ kéjkívánóknak.
Ez ma a legcsusszanóbb román exportcikk. Rá-
adásul a más foglalkoztatású munkaerõvel együtt a
saját lábán (önköltségi áron) megy a megrendelõ
honába, ágyába, ágyásába. Persze vannak leányke-
reskedelemre szakosodott kalmárok is, de a világ
legnagyobb kéjvárába csak tiszta káderlappal lehet
munkához látni.
Mielõtt eltöltene a sovén káröröm, emlékeztetem
magam, hogy egykor az Osztrák–Magyar Monar-
chia egyik kedvelt, keresett kiviteli cikke Oroszor-
szágba az élõhús (hivatalos megnevezéssel: táncos-
nõ) volt Magyarországról, melynek csak a bolsevik
felfordulás (1917) vetett véget. Õk azok a szeren-
csétlen lányok, az úgynevezett vengerkák, akikrõl
a századforduló édesbús irodalma (Pásztor Árpád,
Szép Ernõ például) ugyancsak együttérzõ sorokat
költött.
Szóval be kell látnunk, hogy itthon már a prostiknak
sem megy jól. Ürességtõl tátonganak a kéjblogok,
betiltva a pornóoldalak, hasztalan lihegnek telefon-
masszõzök, nem jön össze naponta több egy-két vá-
nyadt masszázsnál. (Hiteles tanúvallomások alap-
ján.) Egy gazdaságilag lecsúszott országban nem
seregelnek szívesen az ágyba, keveretre, nyoszolyá-
ra, útszéli ciherésbe vagy az iparba befektetõ külföl-
diek. Ehelyt legföljebb török kamionosok és izzadt

szír alkuszok, sietõs minisztériumi má-
sodvezetõk, piti korruptak, az albán
flotta tetovált tengerészei irányulnak a
szórakoztató iparba. A prostitúció nem
szabad, de elnézett. A tiltott kéjelgés
óvatos, nem hirdeti magát piros lámpá-

val, ugyanis még azt hinnék, hogy
újraalakultak az illegális kommu-
nista- és munkáspártok. Az ismert

önkéjuralmi jelképekkel. Sebestyén Mihály
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Tanárnõ, hagyja abba 
az éhségsztrájkot. 
Nem érdemeljük meg.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

Ami engem illet, addig nem áll össze újra a
Beatles, amíg John Lennon halott. 

George Harrison

Alternatív etimológia

A bizonytalanságról

Kéjrópa
A nap címe. Hogyan fizeti le Boc a PSD és
a PNL kulcsembereit, Evenimentul zilei

Magyarázat. Valami történt a hétvégén az
ellenzékkel. Néhány napja azzal álltak ki a
sajtó elé a liberális és a szociáldemokrata
politikusok, hogy bõven megvan a szüksé-
ges szavazatszám a kormány megbuktatásá-
hoz. Ehhez képest három nappal a bizal-
matlansági indítványról szóló szavazás elõtt
a PNL elnöke már csak 45 százalék esélyt
ad a Boc-kabinet menesztésére. Nem tud-
juk, összefüggésben áll-e ez a hirtelen len-
dületvesztés azzal, hogy az Evenimentul zilei
szerint a miniszterelnök lefizette az ellen-
zék legbefolyásosabb politikusait. Akár csú-
szópénznek is tekinthetõk ugyanis azok az
összegek, amelyeket a kormány utalt a szo-
ciáldemokrata Viorel Hrebenciuc, Aura
Vasile, Valeriu Zgonea, Mircea Geoanã,
Radu Moldovan, illetve a liberális Cãlin
Popescu-Tãriceanu, Eugen Nicolaescu és
Puiu Haºotti választókerületei számára is-
kolajavításra, templomépítésre.

Láncok. Több lap is beszámol arról, hogy a
hamarosan módosuló közlekedésrendészeti
szabályzat kötelezõvé teszi majd a téli gu-
miabroncsok felszerelését a jármûvekre a
hideg idõszak beálltával. Ez talán rendben
is volna, de azért megkérdeznénk: mikor
kötelezi majd törvény az önkormányzato-
kat arra, hogy tél idején becsületesen taka-
rítsák le az utakat?

Nagy Testvér. Említettük a minap, hogy
egyre felkapottabbak a hazai sajtóban a le-
hallgatási jegyzõkönyvek. A lapok elõbb
Sorin Ovidiu Vântu üzletember, majd
Codruþ ªereº és Nagy Zsolt volt miniszterek
telefonbeszélgetéseibõl idéztek napokon ke-
resztül részleteket. Most már elkészült az
OTV-s Dan Diaconescu elleni vádirat is. Ér-
dekessége a România liberã szerint, hogy a
„kismogul” elleni rejtett mikrofonnal készí-
tett hanganyagokat használnak fel bizonyí-
tékként az ügyészek. A lap ezekbõl közöl
újabban részleteket.

A nap álhíre. Az államfõ a TVA-csökken-
tésérõl szóló törvénymódosítást visszaküld-
te a parlamentbe azzal a kifogással, hogy az
alapélelmiszerek áfáját nem 5 százalékra,
hanem nulla százalékra kellene mérsékelni.
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HIRDETÉS

Cs. P. T.

Autópályadíj bevezeté-
sére készül a kormány –

erõsítette meg tegnap a szál-
lításügyi miniszter. Anca
Boagiu nem szolgált részle-
tekkel arról, mikortól és mi-
lyen formában kérik majd a
sztrádahasználati díjat a
gépkocsivezetõktõl, illetve
mekkora lesz az összege. Az
Europa FM rádiónak azt
nyilatkozta, hogy az illeték
bevezetését az Európai Bi-
zottság kérte. Tájékoztatása
szerint Brüsszel biztos akar
lenni abban, hogy lesz pénz
azoknak az autópályáknak
a karbantartására, amelyek
a következõ években uniós
pénzekbõl épülnek majd
Romániában. „Az operatív
programok révén 373 kilo-
méter autópálya épül a jövõ-
ben az országban. Azt már
most tudjuk, hogy nem lesz
pénzünk a karbantartásuk-
ra, ha nem vezetjük be a
sztrádadíjat. Nem örülünk
neki, de így jártak el más
uniós államok is” – magya-
rázta a miniszter. A Me-
diafax hírügynökség a hétvé-
gén szivárogtatta ki az autó-
pályadíj bevezetésérõl szóló
tervezetet. A dokumentu-
mot – amelyrõl várhatóan
holnapi ülésén tárgyal a kor-
mány – a szállításügyi és a
pénzügyminisztérium dol-
gozta ki. 

Nem lehet 2012 elõtt?

A hazai autósok már a je-
lenlegi törvények szerint is út-
használati díj kifizetésére (az
úgynevezett matricák megvá-
sárlására) kötelesek, ha or-
szágútra, nemzetközi útra
vagy sztrádára hajtanak. A
gépkocsivezetõkre emellett
más típusú illetékeket is kive-
tett az állam: az üzemanyag
igen magas jövedéki adóját,
az autók regisztrációs díját,
„hídpénzt”. A Gândul tegna-
pi internetes kiadása szerint a
matricavásárlási kötelezettség
az oka annak, hogy a kor-
mány 2012 elõtt nem vezet-

heti be a sztrádadíjat a jelen-
legi két „üzemképes” hazai
autópályán, a Bukarest és
Piteºti közötti A1-sen, illetve
a Bukarestet Cernavodával
összekötõ A2-sen. (Az A3-as
erdélyi sztrádának eddig csak
40 kilométerét adták haszná-
latba). Az Európai Bizottság
ugyanis tiltja, hogy az állam
kétszer fizetesse meg ugyan-
annak az infrastruktúrának a
használatát. „A sztrádadíj be-
vezetése csak akkor válna le-
hetõvé, ha elõbb a kormány
versenytárgyalás révén kon-
cesszióba adná magáncégek-
nek az A1-es és A2-es autópá-
lyát. Ám ezt most nem teheti

meg, mert már korábban
szerzõdéseket kötött cégekkel
a két sztráda karbantartásá-
ról, és a szerzõdések csak
2012-ben járnak le” – magya-
rázta a lapnak egy szállítás-
ügyi minisztériumi illetékes.
Ezt az információt lapunk-
nak tegnap megerõsítette az
Országos Útügyi és Autópá-
lya Társaság egyik név nélkül
nyilatkozó vezetõje is.

Hogy történik 
Európában?

Az autópályadíj bevezeté-
sérõl korábban Radu Ber-
ceanu volt szállításügyi mi-

niszter is beszélt, akkor 3-4
eurós illetéket emlegetett. A
Gândulnak nyilatkozó szállí-
tásügyi minisztériumi forrá-
sok megerõsítették, hogy a díj
nem lesz 4 eurónál nagyobb.
„Az eddigi számítások sze-
rint a hazai autósoktól nem
kérhetünk nagyobb összeget,
mint az európai sztrádadíjak
átlagának fele” – mondta a
lapnak az illetékes.

A díj beszedésének módját
is homály fedi. A kiszivárog-
tatott kormányzati doku-
mentum szerint az Európai
Bizottság finanszírozza majd
azt a tanulmányt, amely a
Románia számára legmegfe-
lelõbb módozatot dolgozza
ki. Európában erre több mo-
dell is létezik. Egyes orszá-
gokban – mint például Ma-
gyarországon, Ausztriában,
Svájcban, Csehországban,
Szlovákiában és Szlovéniá-
ban – bizonyos idõszakra (tíz
napra, egy hónapra, egy év-
re) szóló matricát kap a sztrá-
dadíjat kifizetõ autós, más
országokban – Görögország-
ban, Horvátországban – a
megtett távolság függvénye
az illeték összege. Németor-
szágban – akárcsak jelenleg
Romániában –  ingyenes az
autópálya használata. Az
Európai Unió egyik tagálla-
mában sem vezettek be azon-
ban eddig az úthasználati díj-
jal párhuzamosan sztrádail-
letéket is. 

Röviden Sztrádadíj sztráda nélkülNem fogy a kincstárjegy

Románia a tervezettnek va-
lamivel kevesebb, mint a fe-
lét adta el 12 hónapos kincs-
tárjegyeibõl tegnap. A szak-
értõk ezt a pénzügyminisz-
tériumnak azzal a korábbi
döntésével indokolták, hogy
a kötvény hozama semmi-
képpen sem haladhatja meg
a hét százalékot. A pénz-
ügyminisztérium 1 milliárd
értékben kínált eladásra
kincstárjegyeket. Ehelyett
csak 461 millió lej értékû
adósságpapír talált gazdára
hétfõn. 

Negyedével esett 
idén az autóeladás

Az idei év elsõ kilenc hónap-
jában 24 százalékkal 87 199
darabra esett vissza a gépjár-
mûvek eladási mutatója a ta-
valyi év hasonló idõszaká-
hoz képest. Szeptemberben
viszont 40 százalékkal 11
068 darabra emelkedett az
elõzõ hónaphoz viszonyítva,
az autógyártók és importõ-
rök egyesületének adatai
szerint. A haszongépjármû-
vek piaca szeptemberben 51
százalékkal emelkedett, az
év elsõ kilenc hónapjában
összesen 29 százalékkal
csökkent. A múlt hónapban
is a Dacia állt az eladások
élén 3535 autóval, õt a
Volkswagen 1112 darabbal
és a Skoda 741 eladott autó-
val követi. 

Erdélyben több
a csempészcigi

Szeptemberben a cigaretta
feketepiacának aránya elérte
a 24,4 százalékot a júliusi
21,3 százalék után Románi-
ában, de még így is a januári
36,2 százalék alatt marad,
áll a Novel felmérésében. A
gyártók szerint a csempé-
szett cigaretta hatalmas piaci
aránya mögött a kormány
megszorító intézkedései áll-
nak, bár az adatok azt is
mutatják, hogy a hatóságok
ellenlépesei sem teljesen ha-
tástalanok. Az államnak
csempészéssel okozott vesz-
teséget egyes elemzõk 180
millió euróra teszik. Egy
csomag csempészett cigaret-
ta átlagára 7,8 lej, 3,1 lejjel
kevesebb, mint a legálisé. A
csempészett cigaretta aránya
régiónként is változik: az or-
szág nyugati felében 48,1,
Észak-Keleten 40,9, Észak-
Nyugaton 33, a középsõ ré-
gióban 16,5, míg Bukarest-
ben csak 11 százalék.

Olcsóbb lesz 
az új Dacia Logan

A Logan következõ generá-
cióját teljes mértékben Ro-
mániában tervezik a Renault
Technologie Roumanie mér-
nökei, és kevesebbe fog ke-
rülni, jelentette be a Philippe
Prevel, a Logan- program
igazgatója. A modellt két-
három év múlva mutatják
be. Az autót annyival szere-
lik fel, amennyire az ügyfél-
nek szüksége van, nem épí-
tenek bele technológiát csak
a technológia kedvéért,
mondta Prevel. 

Még nem tudni, hogy a sztrádadíjat beléptetõ rendszerrel szedik-e majd be Romániában

Folytatás az 1. oldalról

A szakszervezetek azt sze-
retnék, ha ennek összege
2011-ben 750 lej lenne.
„Nõhet jövõre a minimál-
bér, de nem mindegy, hogy
mennyivel” – mondta a ta-
lálkozó után Jeffrey Franks.
Az IMF romániai küldött-
ségének vezetõje felhívta a
figyelmet, hogy a közalkal-
mazotti bérek finanszírozá-
sára fordítandó összeget
2011-ben nem lépheti túl a
kormány, mert kötik a hitel-
szerzõdései. „A keretössze-
gen belül azonban a kor-
mánynak mozgásszabadsá-
ga van. Ha akar, többet ál-

dozhat az egészségügyre
vagy a tanügyre, mint más
területekre” – fogalmazott
Franks.

Az IMF küldöttsége teg-
nap a Román Nemzeti Bank
(BNR) képviselõivel is tár-
gyalt. A BNR név nélküli il-
letékesei a hotnews.ro-nak
elmondták, a delegáció
„rendkívül elégedetten” tá-
vozott a találkozóról. „Gra-
tuláltak azért, ahogyan a
jegybank kordában tudta tar-
tani az árfolyamot” – mond-
ta az illetékes. A tárgyalások
után Franks emlékeztetett,
hogy az IMF következõ hi-
telrészlete a BNR valutatar-
talékait fogja növelni. 

IMF: kisebb béremelés

jövõre már lehetséges

A tüntetések is a bérek helyreállításáról szólnak Fotó: Tofán Levente
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Riasztó méreteket ölt az
egészségügyi rendszerben

tapasztalható korrupció: a
Világbank frissen napvilágot
látott felmérése szerint éven-
te háromszázmillió euró cse-
rél illegális vagy féllegális
módon gazdát Romániában.
Pénzt kap az orvos, az asz-
szisztens, a betegellátás több
résztvevõje, de különbözõ
ajándékokkal kedveskedik
magukhoz az egészségügy-
ben dolgozókat például a
gyógyszer gyártók és gyógy-
szerforgalmazók is. 

Magának árt, aki fizet

Az egészségügyben tapasz-
talható visszaéléseket követi
az Egészségügyi Minisztéri-
um is: a felmérések szerint a
korrupció a kórházak admi-
nisztrációját is eléri. Vass Le-
vente, Cseke Attila szakta-
nácsadója az egészségügyi
rendszerben magánzsebekbe
szivárgó hálapénz összegét a
Világbanknál is többre be-
csülte. Lapunknak korábban
úgy nyilatkozott: szerinte
350 millió eurót költenek el
évente így a betegek.  A szak-
tárca munkatársai arra figyel-
meztetnek, hogy a paraszol-
vencia a betegek és a csúszó-
pénzzel élõk által remélt elõ-

nyökkel ellentétes következ-
ményekkel jár: zárttá válik a
közegészségügy számos ellá-
tó rendszere, bizonyos szol-
gáltatásokhoz, bizonyos
struktúrákhoz csak úgy lehet
hozzáférni, ha valaki fizet.
Annak ellenére, hogy elvileg
– figyelmeztet a minisztéri-
um jelentése – a közegészség-
ügy minden biztosított szá-
mára egyformán nyitott. 

Hála vagy tarifa?

George Haber, az Orszá-
gos Háziorvosi Társaság volt
elnöke úgy véli, az orvosok
számára juttatott paraszol-

vencia addig nem káros,
amíg azt az elismerés jele-
ként adja a beteg. „A problé-
ma ott kezdõdik, amikor az
orvos nem kiérdemli a pénzt,
hanem bizonyos, államilag
finanszírozott szolgáltatáso-
kért pénzt kér” – magyarázza
álláspontját Haber. „Én az
epemûtétemkor a mûtétet
végzõ orvosnak háromszáz,
az altató orvosnak kétszáz
lejt fizettem, a nõvéreknek
pedig kávét, és kisebb ajándé-
kokat vettem. A kórteremben
azt mondták, hogy legalább
kétszáz lejjel több jár az orvo-
soknak, végig attól rettegtem,
hogy nem lesz gondos ellá-

tásban részem” – meséli ta-
pasztalatait kérdésünkre egy
Hargita megyei férfi, aki úgy
érzi, a csúszópénzt elvárták
tõle. „Én senkinek sem fizet-
tem csúszópénzt, de hallot-
tam a többi betegtõl, hogy so-
kan adnak az orvosnak, az
asszisztenseknek. Velem sen-
ki sem éreztette, hogy in-
gyenbeteg vagyok, pozitívak
a tapasztalataim” – osztotta
meg élményeit a marosvásár-
helyi kórház szülészeti-nõ-
gyógyászati osztályáról egy
paciens, aki szerint a hála-
pénzadás nemcsak kórházi
elvárás, de „népszokás” is. A
Világbank jelentése megerõ-

síti ezt a gyanút: e szerint a
romániai egészségügy a hála-
pénzre van szocializálva.
„Nehéz megúszni azt, hogy
az ember hálapénzt kapjon, a
betegek jelentõs része tényleg
hálás, sokan attól tartanak,
hogy fizetés nélkül nem lát-
juk el õket. Nem egyedül az
orvosokon múlik, hogy elfo-
gadnak-e pénzt: amíg a beteg
nem érzi biztonságban ma-
gát, amíg nem érzi, hogy a
közegészségügy nem csak a
kiváltságosoké, addig fizetni
akar és fizetni fog, hogy õ is a
kiváltságosok közé kerüljön”
– foglalt állást lapunk kérésé-
re Ioan Sãlãjan Temes me-
gyei háziorvos.  A hálapénz
kifehérítésére javaslatok van-
nak, átfogó program azon-
ban még nincs. A szaktárca
korábbi vezetõje, Ion Bazac
abban bízott, hogy az egész-
ségügyi hozzájárulás beveze-
tése „kiváltja” a hálapénzt, a
betegek esetenként legálisan
járulnak hozzá az ellátásuk-
hoz. Cseke Attila egészség-
ügyi miniszter viszont szkep-
tikus ezzel kapcsolatban, a
szakpolitikus többször úgy
nyilatkozott, a hozzájárulás
(amelyet nem az orvosok
bérkiegészítésére, hanem fej-
lesztésre fordítanak) legfel-
jebb mérsékli, de nem szün-
teti meg ezt a nem kívánt je-
lenséget. 
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Fehér köpeny, fekete zseb

Baloga-Tamás Erika

Lakossági fórumra ké-
szülnek a Hargita megyei

Recsenyéden, miután a hét-
végén felgyújtottak egy ro-
mák által lakott ingatlant és
egy csûrt. A balesetnek kis
híján egy kilencéves kislány
esett áldozatául – a gyerek a
lángok közül menekült ki. A
tûzeset után vasvillákkal fo-
gadták az ott lakók a tûzoltó-
kat is: feszült és gyanakvó a
hangulat a homoródmenti
településen. A falubéliek azt
állítják: nem egyedi esetrõl
van szó, a konfliktusok évek
óta élezõdnek.  Vannak, akik
azt állítják, hogy egyetlen,
szintén a faluban lakó roma
család áll a nézeteltérések

mögött, a napokban pusztító
tüzet is az érintettek okoz-
ták. Jakab Attila, Recsenyéd
alpolgármestere leszögezte:
bár tény, hogy a vita évek óta
húzódik a településen, a
mostani eseményekbõl nem
lehet és nem szabad etnikai
kérdést csinálni.  „Recse-
nyéd több mint háromezer
lelket számlál, és ebbõl öt-
száz fõ a romák aránya. Az
említett családot kivéve,
akiknek egyébként nemcsak
a magyarokkal, hanem
ugyanúgy más romákkal is
gondjuk akad, mindenki bé-
késen éli egymás mellett a
mindennapokat” –  nyilat-
kozta az alpolgármester. Az
Udvarhelyi Híradónak a kár-
vallottak úgy nyilatkoztak,

mégis van etnikai színezete
az összetûzésnek, szerintük
„a magyarok fogtak össze”
ellenük, és azért gyújtották
fel a házat, mert a tulajdono-
sok nem adtak kölcsön pénzt
a kérelmezõknek. A rendõr-
ség jelenleg is nyomoz  az
ügyben, egyelõre egy gyanú-
sítottat helyeztek elõzetes le-
tartóztatásba: ellene gyújto-
gatás és súlyos testi sértés
gyanújával folyik eljárás. A
hatóságok nem zárták ki,
hogy további letartóztatá-
sokra is sor kerülhet. Holnap
a konfliktusok további élezõ-
dése miatt aggódó helybéliek
falugyûlést tartanak, az atro-
citások tisztázása és az újabb
erõszakos események meg-
elõzése érdekében. 

Romaházakat gyújtottak fel

ÚMSZ

Mától sztrájkba lép a ha-
zai büntetés-végrehajtási

intézetekben dolgozó nyolc-
ezer alkalmazott: a börtön-
õrök fekete gyászszalaggal a
ruhájukon teljesítenek szol-
gálatot. A látványos tiltakozó
akciót azért szervezik, mert
az érintettek a „jogállamisá-
got siratják” – áll a szakszer-
vezeti kommünikében,
amely hangsúlyozza, hogy a
érintettek sérelmezik az elõ-
készületben lévõ bértör-
vényt, illetve a kormány
megszorító intézkedéseit. A
börtönõrök részt vesznek to-
vábbá az október 27-re terve-
zett bukaresti tüntetésen is,

ahol a tervek szerint nyolc-
vanezer közalkalmazott vo-
nul fel, tiltakozva a kormány
intézkedései ellen. A bünte-
tés-végrehajtási rendszerben
dolgozók úgy vélik, hogy
kényszermunkát kénytelenek
végezni, mert a kormány
nem biztosítja számukra sem
a túlóradíjak kifizetését, sem
a munkavégzéshez elenged-
hetetlenül szükséges méltá-
nyos körülményeket.  „A
munka és a fogva tartás kö-
rülményeit összemossa a
munkáltató, fél életünket úgy
és olyan módon töltjük bör-
tönben, hogy nem követtünk
el semmit. Feláldoznak min-
ket, pedig mi szavatoljuk az
ország biztonságát. Nem lu-

xust akarunk, csupán méltá-
nyosságot” – mutat rá a teg-
nap nyilvánosságra hozott
szakszervezeti kommüniké.
A bércsökkentések miatt elé-
gedetlen alkalmazottak bíró-
ságon támadják meg a fizeté-
sek mérséklésérõl szóló hatá-
rozatot, a túlóradíjak és a
szünnapok megvonását, va-
lamint azt, hogy egy börtön-
õrre 50 százalékkal több fog-
va tartott jut az elbocsátások
óta.  A „börtönor-lázadás-
hoz” az is hozzájárult, hogy
az utóbbi hónapokban
kötelezové tették a 13 órás,
szünet nélküli szolgálatot az
érintetteknek, ott is, ahol túl-
zsúfoltak a börtönök, túlter-
heltek az orök. 

Fellázadtak a börtönõrök is

Totka László

Bár elvileg van még
esély rá, még nem érke-

zett fellebbezés a  Királyhá-
gómelléki Egyházkerületi
Választási Bizottsághoz a
hétvégi tisztújító szavazás
után, így marad a régi-új
püspök – tájékoztatta az
ÚMSZ olvasóit Szûcs And-
rás Ottó, az Egyházkerületi
Választási Bizottság (EVB)
elnöke. „Nem érkezett még,
és reméljük, hogy nem is ér-
kezik” – nyilatkozta derûlá-
tóan az EVB elnöke. A bi-
zottság Csûry Istvánt vá-
lasztotta újra püspökévé
pénteken Nagyváradon,  aki
azóta töltötte be ideiglene-

sen ezt a  funkciót, mióta
Tõkés László európai parla-
menti mandátuma miatt le-
mondott püspöki tisztségé-
rõl. Csûry István akkor egy
évre szóló kinevezést ka-
pott, a hétvégi döntésnek
köszönhetõen pedig további
öt évig láthatja el ezt a fel-
adatot. Õ 60, míg ellenje-
löltje, Csernák Béla 21 sza-
vazatot kapott a választ-
mánytól. Az egyházkerület
világi fõgondnoka Varga At-
tila lett. A szatmári RMDSZ
parlamenti képviselõjének
kinevezése azért is meglepõ,
mert korábban az egyházke-
rület jogi tanácsadója volt
mindaddig, amíg le nem
mondott tisztségérõl. Tõkés

László korábban vele szem-
ben határozott kifogásokat
fogalmazott meg, egy levelé-
ben azt írta, hogy az egyhá-
zi választási szabályzat elõ-
írásai szerint nem szabad is-
mét egyházi tisztségbe jelöl-
tetniük magukat azoknak,
akik „tisztségükrõl önkénye-
sen és elfogadhatatlan mó-
don lemondanak”. Tõkés
felszólalása ellenére Varga
Attilát a közgyûlés most 57
szavazattal választotta meg.
A püspökhelyettes Forró
László lelkipásztor, a világi
fõjegyzõ pedig ismét Tolnay
István tanügyi elõadó-taná-
csos lett.  A tisztújítás ered-
ményét 15 napon belül lehet
megóvni.

Nem fellebbeztek Csûry ellen

Kovács Zsolt

Negyvenmillió euróból
korszerûsítik Sepsiszent-

györgy víz- és csatorna rend-
szerét, a sokak által várt  be-
ruházás miatt – figyelmeztet-
nek a szakértõk – két év múl-
va magasabbak lesznek az
árak. Várhatóan jövõ hónap-
ban írják alá Kovászna me-
gye legnagyobb közbeszerzé-
si pályázatának finanszírozá-
si szerzõdését, amely révén
86,5 millió euróból moderni-
zálják és fejlesztik Sepsi-
szentgyörgy, Kézdivásárhely,
Kovászna és Bodzaforduló
víz- és szennyvízcsatorna-
rendszereit. A projektben
részt vevõ önkormányzatok
az összeg két százalékával já-
rulnak hozzá a költségekhez,
ez azt jelenti, hogy Sepsi-
szentgyörgy 585 ezer eurót
költ saját hálózatának fejlesz-
tésére. A tervek szerint az
uniós támogatásból több
mint 30 kilométernyi víz-, és
12 kilométer szennyvíz-csa-
tornarendszert építenek, mo-
dernizálják a szennyvíztisztí-
tó telepet, építenek két víztá-
rolót, fúrnak öt kutat és fel-
újítanak másik, régóta üzem-
ben lévõ tízet. Azért van
szükség a korszerûsítésre,
mert az ország uniós csatla-
kozásakor azt vállalta, hogy
2015-ig a lakosság 70 száza-
lékának lesz hozzáférése ve-
zetékes vízhez. 

Megaberuházás 
Háromszéken

Gyújtogatásba torkollottak a konfliktusok a Hargita megyei Recsenyéden Fotó: Csedö Attila

Sok orvos közt elvész a beteg, ha nem fizet – vélik a hazai páciensek Fotó: archív
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Sike Lajos

„Nagy öröm számunkra,
hogy egy ilyen fontos

kulturális beruházás átadá-
sára hívhattuk meg önöket,
annál is inkább, hogy ezek-
ben az években alig-alig jut
pénz a kultúrára” – kezdte
tegnap délután sajtóértekez-
letét a szatmárnémeti szín-
ház ügyvezetõ igazgatója.
Stier Péter – mielõtt bemu-
tatta volna a pár éve elhunyt
kiváló színmûvészrõl, Ács
Alajosról elnevezett, telje-
sen felújított játékszínt – el-
mondta: azzal, hogy mind a
nagyszínház, mind pedig a
stúdió épülete nagyon meg-
rongálódott, már-már elle-
hetetlenedett az intézmény
mûködése. Értelemszerûen
a kisebbik rész modernizá-
lásával kezdték el a munká-
latokat, de jó reménységgel
vannak, hogy a felújítások

tovább folytatódnak. A kis-
teremben elsõsorban stúdió-
elõadásokat tartottak, ugyan-
akkor sokszor a próbák is itt
folytak, az utóbbi években a
terem egyik funkcióját sem
tudta már megfelelõképpen
betölteni. 

Az intézmény új gazdája,
a megyei önkormányzat az
idei költségvetésben ötven-
ezer lejt biztosított a játék-
szín felújítására. A pénznek
igen jelentõs része a fûtés
korszerûsítéséhez volt szük-
séges, tudtuk meg az ügyve-
zetõ igazgatótól. A több év-
tizedes, rég elavult fûtõrend-
szer, amely a színház irodá-
it is melegítette, olyan nagy
költséggel üzemelt, hogy az
új rendszer ára mindössze
két év alatt megtérül. 

A régi játékszínnek nem
volt külön öltözõje és mos-
dója, ezért csak rövidebb
darabokat tudtak benne

próbálni vagy elõadni, mert
hosszabbak esetén a mûvé-
szeknek nem volt hol lehe-
tõsége az átöltözéshez.
„Mindez most megoldó-
dott, és egy korszerûen fel-
szerelt stúdióteremmel ren-
delkezik immár a színház”
– jelentette ki Stier Péter.
Az is nyereség, hogy vala-
mivel bõvíthették a nézõte-
ret, s az eddigi 60-70 szék
helyett akár 90-100-at is be-
tehetnek. „Minden bizony-
nyal már az elsõ bemuta-
tón, november 19-én szük-

ség lesz a bõvített nézõtér-
re” – mondta el Kovács
Eszter irodalmi titkár. Ek-
kor ugyanis egy kortárs ma-
gyarországi szerzõ, Mikó
Csaba mai témájú darabját
viszik színre, melynek címe
Testínség. A darab mûfajilag
emlékszimfóniának hatá-
rozza meg magát, s mind-
össze három szereplõt jele-
nít meg. Kovács Eszter el-
mondta, bizonyára népsze-
rû lesz a darab, a színészek
közelsége és a színmû aktu-
ális témaválasztása miatt is. 

A stúdió azonban nem
helyettesítheti a nagy szín-
padot és a nagyszínházat.
Az ÚMSZ kérdésére vála-
szolva Stier igazgató el-
mondta, hogy most már
nem lehet halasztani a
nagyépület teljes felújítását,
s jó esély van arra, hogy a
több millió eurós moderni-
záció már a jövõ évben el-
kezdõdhessen. A tervek
már el is készültek, az anya-
gi fedezetet mintegy 97 szá-
zalékban egy uniós pályázat
biztosítja. 
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Röviden Modernizálták a játékszíntKönyvbemutató 
a Házsongárdról

Gaal György és Gránitz
Miklós Örök Házsongárd –
Kolozsvár és sírkertje a századok
sodrában címû mûvelõdéstör-
téneti emlékalbumát mutat-
ják be ma este 18 órakor a
Gaudeamus könyvesboltban
(Szentegyház/Iuliu Maniu
u. 3. sz.). Az esemény meg-
hívottjai a szerzõk mellett
Dávid Ferenc könyvkiadó és
Albert Júlia színmûvésznõ,
a házigazda Koós Ferenc.

Tízéves 
a Flauto Dolce együttes

Jubileumi koncerten ünnep-
li fennállásának tizedik év-
fordulóját a kolozsvári
Flauto Dolce együttes októ-
ber 28-án 19 órától, az
Evangélikus-lutheránus
templomban. A zenészek és
meghívottaik mûsorukban
az elmúlt évtized legsikere-
sebb darabjaiból válogattak.
Az együttes tagjai: Majó
Zoltán mûvészeti vezetõ,
Szabó Mária, Tóth Ágnes
és Mihaela Maxim, meghí-
vottak: Ilse L. Herbert-viola
da gamba, Erich Türk-
csembaló, Radu Rãdescu-
ütõs hangszerek. A koncert-
re a belépés díjtalan. Az ün-
nepi koncerten többek közt
Claudio Monteverdi,
Georg Philipp Telemann,
Giovanni Gastoldi és
Georg Friedrich Haendel
mûveit adják elõ.

Jiddis est 
a Tranzit Házban

Jiddis zenei és irodalmi estet
szervez a kolozsvári Tranzit
Házban holnap 19 órától a
Kolozsvári Német Kulturá-
lis Központ. A Nyomaidban,
Mojshe címû mûsort Berit
Fromme színésznõ, Theo
Bross csellista és Oliver
Deutsch zongorista adják
elõ. A magyar és román
nyelvre fordított mûsor célja
képet adni Közép-Európa
jiddis nyelvérõl és kultúrájá-
ról. A két zenész, retorikai
és zenei szemináriumot is
tartanak a Babeº-Bolyai Tu-
dományegyetem diákjainak.

Animációs fesztivál 
Sepsiszentgyörgyön

Október 28-29-én az Animá-
ció Világnapja alkalmából
szervez rendezvénysorozatot
Sepsiszentgyörgyön, a Gyár-
fás Jenõ Képtárban a
Cabiria Egyesület, a nagyvá-
radi Metrion Animációs
Filmfesztivál (MAFF), a bu-
dapesti Manifeszt, illetve a
Galéria 1,2,4… Sepsiszent-
györgyrõl. A rendezvény há-
zigazdái Melkuhn Andrea,
Madaras Péter és Sántha
Géza. A rendezvénysorozat
részeként vetítik a Varsói
Audiovizuális Intézet gye-
rek-animációs alkotásaiból
készült válogatást, valamint
helybéli alkotók: többek kö-
zött Ördög Gyárfás Ágota és
Bertóti Attila animációit.
Emellett a világnap alkalmá-
val nyitják meg Pãdureþ Mó-
nika kerámiamûvész Cserép-
mesék címû kiállítását.

Hírösszefoglaló

A Kolozsvári Magyar
Színház új stúdiójában az

idei évad második költõi est-
jével várják a közönséget.
Holnap este 8 órakor Tolnai
Ottó vajdasági magyar költõ-
vel, drámaíróval találkozhat-
nak az érdeklõdõk. Az est el-
sõ részében Egyed Péter
egyetemi tanár tart beveze-
tõt, ismerteti a meghívottak,
majd Tolnai Ottó felolvassa
A kisinyovi rózsa címû mûvét.
Az est házigazdája Visky
András, költõ, dramaturg,
aki a szerzõvel beszélget. 

Tolnai Ottó 1940. július 5-
én született Magyarkani-
zsán, 1956-tól publikál rö-
vidprózát. 1961-tõl az Újvi-
déken megjelenõ Ifjúság heti-
lap Symposion címû mûvé-
szeti mellékletének szerkesz-
tõje. Elsõ verseskötete, a Ho-
morú versek megjelenésének

évében, 1963-ban Zágrábba
költözik, filozófiai tanulmá-
nyokat folytat. 1964-ben
megjelenik az Új Symposion
folyóirat, melynek 1974-ig
szerkesztõje. 1969– 1972 kö-
zött a folyóirat fõszerkesztõ-
je. 1974–1994 között az Újvi-
déki Rádió mûvelõdési mûso-
rainak szerkesztõje, képzõ-
mûvészeti kritikusa. 1966-tól
1990-ig a Jugoszláv Írószö-
vetség tagja. A szövetségnek,
amely az államalakulattal
egyidõben felbomlott, õ volt
utolsó elnöke. 1990-tõl a
Magyar Írószövetség tagja,
1992-tõl a Veszprémben
megjelenõ Ex Symposion fõ-
szerkesztõje. Fõbb díjai: a
hollandiai Mikes Kelemen
Kör díja (1988), József Attila-
díj (1991), a Kortárs nívódíja
(1992), Az Év Könyve juta-
lom (1992), Füst Milán-díj
(1997), Magyar Irodalmi Díj
(2005), Kossuth-díj (2007). 

Tolnai Ottó költõi estje 

a kolozsvári színházban B. L.

Regency Today címmel di-
vatbemutatóra várja a

közönséget a marosvásárhe-
lyi Kultúrpalota elõcsarno-
kába holnap este 19 órától
egy fiatal képzõmûvészek-
bõl álló csoport. „A tavalyi
barokk év keretében meg-
rendezett divatbemutatónk
sikerén felbuzdulva döntöt-
tünk úgy, hogy megismétel-
jük az eseményt, minden év-
ben egy új mûvészettörténe-
ti korra fogunk összpontosí-
tani, eköré szervezõdnek a
munkák” – mondta el la-
punknak Szakács Ágnes jel-
meztervezõ, a csoport tagja.

Az idén a klasszicizmus je-
gyében készültek a munkák,
és egy egész estés, több mû-
fajt felvonultató bemutató ke-
retén belül kívánják a közön-
ség elé tárni – tudtuk meg a
szervezõktõl. A vásárhelyi
kötõdésû csoport meghívásá-
ban Szegedy Aliz Torella Bu-
dapesten élõ tervezõ kalapo-
kat fog bemutatni a Kultúr-
palotában. 

Klasszicista ruhák bemutatója

ÚMSZ

Ars Hungarica címmel
szervezi meg a térség

egyik legfontosabb kulturális
fesztiválját a Nagyszebeni
Magyar Kulturális Iroda no-
vember 25-e és 28-a között. A
rendezvény védnöke Gutt-
mann Szabolcs. A fesztivál
nyitórendezvénye a Raymon-
da címû balett Alexander

Glazunov zenéjére, a Nagy-
szebeni Balett Társulat elõ-
adásában, a darab rendezõje
Valentin Bartes. A program-
ból nem hiányoznak a kiállí-
tások: fotókiállítás és video
mutatja be Nagyszeben és
Pécs, azaz Európa két kultu-
rális fõvárosa közötti párhu-
zamot, majd pedig megte-
kinthetõ lesz Orth István gra-
fikus tárlata is. A fesztivál

mûsorában számos koncert
szerepel. A Duna gála kere-
tében fellép Tamás Gábor,
Vincze Lilla, Varga Miklós és
Homonyik Sándor, valamint
a NemEz Zenekar is. 

A fesztivál keretében író-
olvasó találkozót szerveznek
Beke Mihály András esszé-
íróval, újságíróval, valamint
László Noémi költõvel, mû-
fordítóval. 

Ars Hungarica Szebenben

A nagyszínház épületének felújítása is hamarosan elkezdõdik Szatmárnémetiben A szerzõ felvétele

Felújított és a kortárs színházi köve-
telményekhez igazodó stúdiótermet
adtak át tegnap a Szatmárnémeti
Északi Színházban. A nemrég el-
hunyt, ismert szatmári színészrõl,
Ács Alajosról elnevezett terem több
funkciót is betölt.

Tolnai Ottót a kortárs magyar irodalom jelentõs alkotói közt jegyzik

Ruhakölteményeket mutatnak be a marosvásárhelyi Kultúrpalotában
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Postafiók

Sipos M. Zoltán

Mit jelent az ön számára az
Anim’est-en szerzett Legjobb
román animáció-díj?
– Mint minden fiatal alkotónak,
nekem is jólesõ érzés megkapni
egy ilyen díjat. A boldogság mel-
lett ugyanakkor motiváció, bizta-
tás is, és bizonyíték arra, hogy
amit csinálok az jó és másoknak
is tetszik. Egy visszaigazolás – a
nézõi taps mellett természetesen
–, hogy továbbra is ezt kell csi-
nálnom. És ezt tudatosítják a
fesztiválmeghívások is. (A
Mátyás, Mátyás most a Lipcsei
Nemzetközi Dokumentum- és
Animációs Filmfesztiválon lát-
ható – szerk. megj.)

A Mátyás, Mátyásban a do-
kumentum- és az animációs
film stílusjegyeit keveri. Hogy
jött ez az ötlet?
– A két évvel ezelõtti Reneszánsz
Év kapcsán adódott alkalmam
egy – eléggé formabontó – tema-
tikájú és technikájú film elkészíté-
sére. Közben jött az ötlet, hogy
ezt a témát Kolozsvárra illetve
Mátyás királyra vetítsem és egy
olyan animációt készítsek, amely
szocio-dokumentarista elemekkel

tûzdelve bemutatja, hogy Kolozs-
vár lakói mennyit tudnak a város
híres szülöttérõl, miközben nem-
csak róla, hanem saját magukról
is vallanak.

Nem ez az elsõ animációja.
Miért pont animáció? 
– Egész egyszerûen úgy érzem,
hogy az animáció közel áll hoz-
zám – ezzel a mûfajjal mindent el
tudok mondani, ami ötletként
megszületik a fejemben, talán az
animálás az egyik legkitûnõbb ki-

fejezõeszköz. Persze ennek is
megvannak a maga buktatói, oda
kell figyelni például, hogy egy
animációban minden egyes elem
összhangba legyen a másikkal,
különben elsilányul a végtermék.

A Kakukk címû filmjében az
animáció a mûvésziesség eszkö-
ze, nem csupán effekt. Mik
szabnak határt az animációs
technika és az egyéb filmes eljá-
rások ötvözésének?
– Határt a szó szoros értelmében

semmi sem szab, vagy ha igen,
akkor az mindenképp az ízlés. A
kevert technikájú filmek nagyon
igényesek, különösen oda kell fi-
gyelni, hogy mikor milyen tech-
nikákat keverünk egy alkotásban,
mert egy „óvatlan mozdulat”,
egy rossz döntés és az egész szét-
hullt. A legfontosabb az, hogy a
végén tetszedjen a film az alkotó-
nak és persze a befogadóknak is. 

Milyen a helyzete egy fiatal
erdélyi alkotónak? Van-e kiug-
rási lehetõség?
– Erre nincs általános szabály,
ezen a téren szerintem minden
személy- és akaratfüggõ. A fil-
mes világba való bekerülés elsõ-
sorban attól függ, hogy az alkotó
menynyire gondolja komolyan
azt, amit csinál. Persze ez nem
ilyen egyszerû, mint ahogy el-
mondom, de csak lépésrõl-lépés-
re haladva, nagyon sok munká-
val lehet bekerülni ebbe a világ-
ba. Kell hozzá az elhatározás és
az, hogy a jövendõbeli elismeré-
sek elõtt álló alkotó már a pálya
elején a lehetõ legtöbb és legjobb
filmeket készítse. Mindezt az is-
mertség mellett azért, hogy át-
menjen egy kötelezõ személyi és
szakmai fejlõdésen.

Kétszer is kisorsolták ugyanazt a számsort az
izraeli hatos lottón egy hónap alatt. A számok
egytõl egyig megegyeztek a szeptember 21-én
sorsoltakkal, ami szenzációs véletlennek szá-
mít. Hitetlenkedve fogadták Jeruzsálemben a
sorsolás eredményét, ugyanis arra még nem
volt példa, hogy ugyanazokat a számokat
ugyanabban az országban egy hónap leforgá-
sa alatt kihúzzák. A 13, 14, 26, 32, 33 és a
36 abszolút szerencsés számok. Az izraeli sze-
rencsejáték felügyelet igazgatója, Saul Sutnik
úgy nyilatkozott: „ritka véletlen”, ami tör-
tént. Elõször nem is hittek a szemüknek, ezért
többször ellenõrizték, hogy minden rendben
történt-e a sorsolásnál.
Vajon volt olyan hülye, aki ugyanazokat a
számokat újra megjátszotta?

(szûcs el)

Száz szó

HIRDETÉS

A díj bizonyít és biztat
Felméri Cecília szerint az animáció az egyik legkifejezõbb filmes mûfaj

Rombolják a központi fûtést 

Tisztelt szerkesztõség! Nagyrabecsülésem kifejezése
mellett kérem írásom közlését kiváló országos na-
pilapjukban. Dr. Airizer László, nyugalmazott
közegeszségügyi fõfelügyelõ, Csíkszereda.

Kitépik a falból a központi fûtés vezetékét
engedély nélkül, napokig fûtés nélkül ma-
radnak a fogyasztók. Lépcsõházfelelõsök
terrorizálják a lakókat, hogy váljanak le a
központi fûtésrõl. A beugratás havi 1200 le-
jes fûtési költség kilátásba helyezésével tör-
tént. (...) Miért retrográd a falikazán? Mert
10 ezer lej kiadás ellenében semmilyen más
minõségû szobahõt, vagy melegvízet nem
tud szolgáltatni. Gazdasági válságban 10
ezer lejjel megvágni egy családi kasszát me-
rénylet. Lesz, akinek a falikazán a tetõt fog-
ja elvinni a feje fölül. (...) Ki bizonyítja be,
hogy falikazánnal a fûtés kevesebbe kerül?
Ki látta már azt az egy lejt, amelyet a
falikazánra kidobott tízezerbõl megtakarítás
révén visszaszerzett? 2010. januárjában,
amikor én fizettem 170 lej fûtést plusz me-
legvizet, a megkérdezett falikazános fizetett
360 lejes gázszámlát. A falikazánok két-
évenkénti revíziója, plusz a cserealkatrészek
és a javítási költségek: felér egy kisebb ka-
tasztrófaadóval. (...) A korrupcióellenes
ügyészség ki kellene, hogy vizsgálja: ki tudta
engedélyezni, hogy az alsóbb emeleti
falikazán égéstermékét rávezessék a felsõbb
szint ablakára? Az ablakon kidugott kürtõk
engem a hajdani Balánbánya lakótelepeire
emlékeztetnek. (...)

Magyar tulajdonú kereskedelmi cég bukaresti központ-
ba kollégákat keres irodavezetõi munkára. Magyar
nyelv ismerete kötelezõ, elõkészítõ könyvelés
ismerete elõny. Önálló munkavégzés, hosszú távú kar-
rierlehetõség. Várjuk az önéletrajzokat, csak magyar
nyelven rotterom@rdslink.ro e-mail címre.

Eladók Csíkszeredában 3–4 szobás lakások, összkom-
fortos családi ház 450 m2 udvarral és beépíthetõ
földterület. Eladó Tusnádfürdõn 8 szobás összkomfor-
tos ház, berendezéssel együtt. Ugyanitt eladó 3432
m2 beltelek. Telefon: 0740-304 099

Apróhirdetés

Ortodox lesz a City Rádió?
Sike Lajos

„Juliska sírva kért, hogy csi-
náljak valamit, mert két napja

elveszett a Pincsi, magányának
megosztója. Tízszer közöltük a
hírt, végül a kutya megkerült”.
Bartos Erzsike, a szatmárnémeti
City Rádió népszerû mûsorveze-
tõje több tucat hasonló történetet
tud mesélni, ami egyértelmûen
jelzi, mennyire közel áll a szat-
máriakhoz a város magyar nyel-
vû rádiója.

Határon innen és túl

Erdei Róbert, a City Rádió ke-
reskedelmi igazgatója és egyben
társtulajdonosa szerint mûsoruk
körülbelül 250 ezer hallgatóhoz
jut el, amibõl 50 ezer a határ túl-
só oldalán él. Az öt éve indult
rádió egyik alapvetõ célja az volt,
hogy a 106,4 ultrarörvidhullámú

frekvencián minél nagyobb töme-
get elérjenek, ami meg is valósult,
mivel 2006-ban Nagykárolyban,
a múlt esztendõben pedig
Zilahon indítottak külön adást.
Vagyis a stúdióban három külön
mûsort készítenek, mindegyiket
külön helyi hírekkel, tudósítások-
kal. A szatmári polgármesteri hi-
vatal rendelésére készült felmérés
szerint a magyarok 56 százaléka,
a románok 11,3 százaléka hall-
gatja. „Úgy vélem, hogy kiegyen-
súlyozott mûsorainknak köszön-
hetõ népszerûségünk. Mi még a
zenében sem fogadjuk el a szélsõ-
séget. Nem adunk például ke-
mény rockot, de Lagzi Lajcsi-féle
mulatós nótákat sem” – fogalmaz
lapunknak Erdei.

Nagy úr a hiány

„Mint a legtöbb erdélyi magyar
rádió, a City is a tönk szélén áll.

A gazdasági válság nagyon fejbe
kólintott bennünket, a reklám és
hirdetés-bevételeink felére csök-
kentek, sok tartozásunk van, fõ-
leg az állam felé. Támogatást
meg nem kapunk, mert magán-
cég vagyunk. Ha jól emlékszem,
csak a Szülõföld-Alap adott né-
hányszor kisebb összeget” – me-
séli komoran a rádió kereskedel-
mi igazgatója. „A törvény lehetõ-
vé tenné, hogy zenei rádióvá ala-
kuljunk és így csökkentsük költ-
ségeinket, de mi ezt nem szeret-
nénk, mert elveszítenénk hallga-

tóink azon részét, akik számára a
tõlünk kapott információk fonto-
sak” – teszi hozzá.

Mint megtudtuk, a konkurens,
fõleg a sokkal jobb anyagi háttér-
rel rendelkezõ rádiók örömmel
megkaparintanák a gyengélkedõ
frekvenciát. A City Rádiót már
többször megkereste egy olyan
adó, amely mögött az ortodox
egyház áll. Ám hallani sem akar-
nak arról, hogy az egyetlen szat-
mári magyar rádió elhallgasson.
„Három lehetõség kínálkozik a
túlélésre: kisebbségi rádióról lé-
vén szó, mentõövet kínálhatna a
központi kormányzat vagy a he-
lyi önkormányzat, de támogatást
adhatna egy vállalkozói csoport
is” – magyarázza lapunknak Tú-
rós Lóránd újságíró, a rádió má-
sik társtulajdonosa, aki szerint az
RMDSZ is támogathatná õket,
lévén hogy több magyar rádió ju-
tott (és van) hasonló helyzetbe. 

Éterutazás

Fiatal vagy? Újságírónak készülsz? Akarsz küzdeni a szegénység ellen?
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Az Európai Bizottság EuropeAid Együttmûködési Hivatala
és az EJC Európai Újságíróközpont pályázatot hirdet 18 és 30
év közötti újságíró-, nemzetközi kapcsolatok- és politikatu-
domány szakos diákok számára, Fiatal riporterek a szegény-
ség ellen (Young Reporters Against Poverty) címmel. A ver-
seny teljes romániai koordinációjáért az Új Magyar Szó címû,
Bukarestben megjelenõ országos magyar napilap felel.

A verseny célja felkelteni az EU-tagállamok újságírószakos
hallgatóinak érdeklõdését a fejlesztési kérdések iránt. Az EU
fejlesztési támogatásáról a pályázók saját nyelvükön egy újság-
cikk (legfeljebb 1000 szó terjedelmû) vagy egy rádiófelvétel
(MP3 formátumban, legfeljebb 3 perc) benyújtásával indulhat-
nak, melyet november 7-ig kell leadni, miután megtörtént a re-
gisztrálás a verseny honlapján (www.youngreporters.net). A
pályamunkák középpontjában a fejlõdõ országok gazdasági,
társadalmi és politikai fejlõdését célzó támogatásnak kell állnia.

A beküldött munkák alapján a 27 EU-tagországból 33 új-
ságírószakos hallgatót választanak ki, akik meghívást kap-
nak a decemberben megrendezésre kerülõ Európai Fejlesz-
tési Napok brüsszeli mûhelytalálkozóján való részvételre. A
nyertes újságcikkeket/hangfelvételeket a www.youngre-
porters.net oldalon is közzéteszik.

A mûhelymunka lezárása után, a 33 résztvevõ az Európai
Fejlesztési Napokról szóló médiaanyagot készít, amelyet
2010. december 14-ig mind a verseny honlapján, mint or-
száguk sajtójában megjelentetnek. Európai uniós újságírók-
ból álló zsûri választ ki közülük három fõdíjast (a legjobban
megírt riportot, a legjobb rádióriportot, illetve a legerede-
tibb hírt díjazzák), akik az Európai Bizottság egyik afrikai
partnerországában tehetnek majd helyszíni látogatást.

Bõvebb információk az office@maszol.ro email-címen
vagy a 0788-715 713 telefonszámon. 

Felméri Cecília, az Anim’est filmfesztivál Legjobb romániai animáció-díjasa
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély
(sor.)
9.50 Újrakezdés 
(olasz sor.)
10.40 A világörökség 
kincsei
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők: Györköny
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss (ism.)
15.30 Szerelmes földrajz
16.05 Miért éppen 
Magyarország?
16.35 Kisenciklopédia
16.45 Goya, az ébren ál-
modó (kan. f.)
17.45 Nyelvőrző
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés 
(olasz sor.)
20.50 Festivalcard
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Török kezdőknek
(német vígj. sor.)
21.55 A magány börtöne
(olasz f. dráma, 2005)
23.30 Sporthírek
23.40 Váltó
23.50 Festivalcard
23.55 Diplomatavadász
(ism.)
0.40 Közelebb Kínához
1.10 Liszt Ferenc 
Kamarazenekar

DUNA Tv, 21.55
A magány börtöne

Olga negyvenes családanya két gyermekkel, akit villámcsa-
pásszerű váratlansággal ér mérnök férje bejelentése, hogy
elhagyja családját, mert magányra van szüksége. Olga ha-
marosan rájön, hogy Mario egy másik nő miatt hagyta el,
aki ráadásul a férfi egyik tanítványa. A családi és lelki vál-
ság soha nem sejtett mélységei várnak Olgára, amiből végül
mégis sikerül megtalálnia a kiutat.

RTL Klub, 22.20
Megleslek.com

Harvey rövid ismeretség után feleségül veszi a hasonló gon-
dokkal küzdő Lydiát, de még együtt sem tudnak kimászni az
anyagi csődből. Lydia fia, Colby megelégeli a helyzetet, és
videokamerát tesz a mostohanővére, Audrey szobájába, a
képeket pedig felteszi az internetre. Az ötlet beválik, a fize-
tős oldal jóvoltából dől a pénz. A sikeren felbuzdulva a srác
tovább akarja fejleszteni az ötletet.

m2, 22.30
Tréfa

1912-ben járunk. Egy kisvárosi, papok vezette felekezeti is-
kolában a hagyományok szellemében kezdődik a tanév. A
gyerekeken ezen az őszön valami különös vadság vesz erőt,
egymás után eszelik ki a bolondnál bolondabb tréfákat. A fi-
atal Weigl atya - a kollégiumba érkező új tornatanár - meg-
ütközik azon a liberális gondolkodásmódon, ahogy a taná-
rok többsége viszonyul a kamaszok szertelenségéhez.

DUNA TV

FILM+ KANAL D HÁLÓZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.55 Körzeti magazin
11.45 Sorstársak
12.10 Szemünk fénye a
gyermek
12.30 Zöld 7-es
12.35 Most a Buday!
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 “Nézd a tánc ne-
meit...”
15.05 Aranymetszés
15.55 Sant’ Angelo 
- Egy kórház hétköznapjai
(sor.)
16.45 Színészpalánták
(sor.)
17.40 Bűvölet (sor.)
18.05 Magyar válogatott
19.05 Átjáró
19.35 A kis Amadeus
20.05 Házaspárbaj (sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
22.30 Tréfa (magyar f.,
2009)
23.45 Záróra
0.40 McLeod lányai
(auszt. sor.)
1.25 A Silla királyság ék-
köve (dél-kor. sor.)
2.20 Mafalda (anim. sor.)
2.25 Míg a halál el nem
választ 2. (am. dráma)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia 
Autósmagazin (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli 
– Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb 
történetekkel
15.40 Alaszka aranya
(amerikai kalandfilm,
1998)
17.20 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.25 Döglött akták
(amerikai krimisorozat)
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 Megleslek.com
(amerikai vígjáték,
2006)
Utána: RTL-hírek
0.15 Az éneklő detektív
(amerikai vígjáték,
2003)
2.20 Reflektor

7.00 Két TestŐr
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.20 Teleshop
12.50 Az álomnő (am.-
angol-német vígj., 2007)
14.25 Kvízió
15.55 Megamánia (ism.)
16.25 Rex felügyelő
(osztrák-német krimisor.)
17.30 Marina 
(mex.-am. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Ezek megőrültek!
Elvan a celeb, ha játszik!
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Doktor House 
(am. sor.)
23.20 Született felesé-
gek (am. sor.)
0.25 Megamánia 
- Megasztár talk-show
0.55 Szellemekkel 
suttogó (am. sor.)
1.45 Tények Este
2.15 EZO.TV
06-90-602-022
Jósok, látók, médiumok!
3.10 A rajzás éjszakája
(kan. horror, 2007)
4.40 Két TestŐr 
(ism.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.05 Panaszkönyv
(ism.)
11.30 Riasztás (ism.)
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 ?sök 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 maga-
zinja
0.05 BBC Híradó
0.30 Iskolapélda (ism.)

8.50 Gyilkos sorok (soro-
zat) 9.50 Egy kórház ma-
gánélete (ismétlés) 10.50
Doktor House (sorozat)
11.45 Batman (am. film)
14.10 Monk (sorozat)
16.05 CSI (sor.) 17.00
Greek, a szövetség (soro-
zat) 18.00 Feleségcsere
19.00 A médium (sorozat)
20.00 Doktor House (soro-
zat) 21.00 Jóbarátok (so-
rozat) 20.30 CSI (sor.)
22.30 Esküdt ellenségek
(sor.) 23.30 Batman visz-
szatér (am. akciófilm)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Gloria Bistriţa -
Unirea Urziceni labdarúgó
mérkőzés (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
18.30 CFR Cluj - Târgu
Mureş labdarúgó mérkő-
zés (live) 20.30 Külön ki-
adás 21.00 Sport.ro Hí-
rek 22.15 Külön kiadás
23.00 BoxBuster

9.45 Rosalinda (sorozat)
11.15 Elátkozott paradi-
csom (sorozat) 12.30 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 14.00 Marina (soro-
zat) 15.15 Viktória (soro-
zat) 16.30 Rosalinda (so-
rozat.) 17.30 Igaz történe-
tek 18.30 Tengernyi szen-
vedély (sorozat) 19.30 A
tiltott gyümölcs (sorozat)
20.30 Szerelem és becsü-
let (sorozat) 21.30 Analia
másik arca (sorozat)
22.30 Éjszakai történetek
23.30 Hét bűn (sor.)

8.05 Az újonc (amerikai
krimi) 10.00 Televíziós vá-
sárlás 13.05 A Midsomer
gyilkosságok (sorozat)
15.00 Végzetes dallam
(amerikai filmdráma)
16.45 Dirty Dancing - Pisz-
kos tánc (amerikai dráma)
18.45 Könyörtelen hajsza
(amerikai film) 20.20 Lég-
örvény 2.. Halálfélelem
(amerikai akciófilm) 22.10
Fújd szárazra, édes!
(amerikai-angol-német víg-
játék) 23.50 Underworld.
Evolúció (amerikai thriller)

8.00 Orovosok 10.00
Menyet anyának 5 12.30
Hírek 13.15 Légy az
enyém (reality show)
15.00 Teleshopping
15.15 Aliye (török sor.)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
19.45 Menyet anyának 5
20.30 Légy a házastár-
sam! (reality show)
22.00 Ezel (török krimi
sorozat) 23.30 Frida
(amerikai-kanadai életraj-
zi film, 2002) 2.00 Ezel
(török krimi sorozat)

9.30 Heti filmajánló
10.00 Prímatorna 10.30
Teleshop 11.00 Zodiákus
13.00 Teleshop 14.30
Nyitott Egyetem 15.00
Nagykörút 15.30 Bencze-
Show 16.00 Zodiákus
18.00 A polgármester
18.30 Grand Prix 19.00
Tabu Tv 19.30 Tűzoltók
(sorozat) 20.30 Krisztus
vándorai 21.10 A megre-
gulázott fény 21.35 Hírhá-
ló 22.00 Bánk bán (szín-
házi felvétel) 0.00 Halálos
testőrök (hongk. 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 Szomszédok (sor.)
14.35 Hrvatska kronika
15.05 Ecranul nostru
15.35 Átjáró
16.05 Elrabolt 
műkincsek
16.45 Néprajzi értékeink
17.00 Optika
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
Hétfőtől péntekig min-
den, ami szórakoztató!
18.35 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. 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
22.35 Míg a halál el nem
választ 2. (am. dráma,
1992)
0.10 Múlt-kor
0.40 Prizma
0.50 Hírek
0.55 Sporthírek
1.05 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.00 Civil szféra Blitz
(ism.)
9.30 Szent pontok
12.00 Kontra generáció
12.35 Történelmi emlé-
kek
12.45 A legendás doktor
Hur Jun (sor.)
13.45 Ragadós történe-
tek kicsiknek
14.00 Hírek
14.45 Egyszerűen ízletes
(ism.)
14.55 A bor románul
15.00 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Kontra generáció
(ism.)
17.30 Civil szféra Blitz
18.00 Hírek
18.30 A legendás doktor
Hur Jun (koreai sorozat)
19.30 Történelmi emlé-
kek (ism.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjárás
20.40 A nap témája
21.00 A mágikus szem
22.00 A bor románul
22.10 Pornó mogulok
(amerikai-német vígjáték,
2005)
23.50 Királyi wszenvedé-
ly (ism.)
0.15 Akkor és most (ism.)
0.50 Professzionisták
(ism.)

7.00 Pro Tv hírek, Sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 A sárkány gyűrűje
(olasz kalandfilm, 1994, 1.
rész) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport
13.30 Nevess csak! 
(amerikai vígjáték sorozat)
14.00 A sötét igazság

(amerikai filmdráma, 2007)
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
20.45 Román kupa:
Steaua – Sportul labdarú-
gó mérkőzés
23.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
23.30 A rejtély 
(am.-kan. thrillersor.)
0.30 Románia szeretlek
(ism.)
1.30 Román kupa: 
Steaua–Sportul 
labdarúgó mérkőzés (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea-val
11.15 Apokalipszis 10.5
(10.5 Világvége) (amerikai
filmdráma, 2006, 1. Rész)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Egy rém rendes
család (amerikai sorozat)
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 sző-
kékkel? – verseny show
Dan Negru-val
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
23.45 Egy bűnös show –
Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Game show: 
Face the Pro
2.00 Office 

(amerikai sorozat)
3.00 Titkok a paradicsom-
ban (ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Senki sem tökéletes
(román vígj. sor.) 
(ism.)
8.00 Galileo
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 Lavina 
(kanadai-amerikai ak-
cióf., 1994) (ism.)
11.30 Mondenii Show
12.00 Nyakában az
egész világ
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 November 
(amerikai thriller, 2004)
16.00 A cseresznye e
tortán (ism.)
17.00 Lököttek 
(román vígj. sor.) (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Kötekedők 
krónikája
22.15 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
23.00 Mondenii Show
23.30 Pókerklub 
– reality show (ism.)
0.30 Elárultak 
a szerelemben
1.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.30 Lököttek 
(ism.)
3.30 A cég embere 
(francia-angol-am. vígj.,
2000) (ism.)

7.00 Egyszer egy ilyet
vezetni!
8.00 Újjáépítők 
- SEMA
9.00 Halálos fogás 
- Fogd be és küzdj!
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- Go Daddy 1
13.00 Túlélés törvényei
14.00 Állítólag...
15.00 Piszkos munkák 
-  Harangkészítő
16.00 Hogyan készült?
Olívaolaj, emelőtargonca
17.00 Halálos fogás 
- Több nap mint kolbász
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Szibéria
20.00 Állítólag... 
- Szökés a börtönből
21.00 Hogyan készült?
21.30 Harc az elemekkel
22.30 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
23.30 A túlélés 
törvényei 
- Szibéria
0.30 A borzalom 
pillanatai
1.30 Chris Ryan 
bemutatja: Rendőrségi
elit alakulatok
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Anya az állatorvos
(német sor.)
8.10 DP 2 Tonomat
10.00 Nyitott játszma
(ism.)
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 Ég és föld között
(ism.)
16.00 Anya az állatorvos
(német sor.)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 eForum
19.00 Biznisz óra
19.30 Fiatal vagyok, 
karriert építek
20.00 A térképen túl
20.30 A világ élete
21.00 Esküdt ellenségek
(am. krimisor.)
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Titkos Szolgálat 
- MI5 
(angol thrillersor.)
0.00 eForum (ism.)
0.30 Atlasz (ism.)
1.00 Vallomások (ism.)
2.00 Titkos Szolgálat 
- MI5 
(angol thrillersor.) (ism.)
3.00 DP 2 Tonomat
(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. október 27.

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 Dömötör nevû olva-
sóinkat köszöntjük.
A Dömötör férfinév a De-
meter férfinév önállósult
alakváltozata.
Holnap Szabina napja
van.

Évfordulók
• 1861-ben Johann
Philipp Reis német fizi-
kus feltalálta a hangok
elektromos közvetítésére
szolgáló eszközt, amelyet
telefonnak nevez el.
• 1905-ben Norvégia füg-
getlenné válik Svédor-
szágtól.
• 1942-ben Norvégiában
törvény mondja ki a zsidó
közösség vagyonának tel-
jes elkobzását.
• 1950-ben Teréz anya
megalapítja Kalkuttában
a Mission of Charity-t (a
Jószolgálat Misszióját).
• 1951-ben Winston
Churchill lesz Nagy-Bri-
tannia miniszterelnöke.

Vicc 
Egy asszony elkeseredve

forgolódik a tükör elõtt. Azt
mondja a férjének:
– Olyan csúnya, öreg és kö-
vér vagyok. Igazán rám fér-
ne, hogy mondj nekem va-
lami dicséretet!
– Nos, drágám, a látásod
még mindig nagyon jó.

Recept
Pizza
Hozzávalók: 0,5kg liszt, 1
élesztõ, csipet só, víz, szalá-
mi, párizsi, sajt, ketchup,
majonéz, pizzakrém. 
Elkészítés: Az élesztõt
megfuttatom, majd a lisztel
összegyúrom, beleteszem a
sót  és annyi vizet hogy áll-
jon össze. Ezeket pihente-
tem. Egy kicsi ketchupot
összekeverek a pizzakrém-
mel, és elõkészítem a pizzá-
ra teendõ dolgokat. Pl: lere-
szelem a sajtot stb. Miután
a tészta kellõen megkelt, ki-
olajozott tepsibe beleönt-
jük, és forró sütõbe tesszük
.Mikor majdnem kész rá-
kenjük a pizzakrémet, és
feltesszük feltéteket, majd
visszatesszük a sütõbe.
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Aki visszautasítja a keresztjét,
csak súlyosabbá teszi. Min-
den embernek van keresztje,
amit hordoznia kell. Ezek a
keresztek sokszor rendkívül
nehezek és szabadulni aka-
runk tõlük, pedig emberi mi-
voltunknak fontos részei ezek.
Keresztjeink tanítanak meg
bennünket embernek lenni,
érezni és megszánni a mási-

kat. Ha nem lennének keresztje-
ink, szeretni sem tudnánk, hi-
szen nem lenne, ami újra és új-
ra feltörné megkeményedõ szí-
vünket. A kereszt ellen lehet
küzdeni, de nem érdemes. Meg-
szabadulni tõle nem lehet, min-
den küszködés csak nehezebbé
és reménytelenebbé teszi. Bölcs
az az ember, aki elfogadja azt,
amin nem változtathat. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Kapcsolata kedvesével forduló-
ponthoz érkezett, és Önön mú-
lik, hogy hogyan alakul további
sorsuk. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Magánéleti ügyei járnak gon-
dolataiban. Vigyázzon, mun-
kájában nehogy hibát ejtsen,
mert késõbb nehéz lesz helyre-
hozni.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ma gyorsan pörögnek az esemé-
nyek. Vigyázzon, nehogy lema-
radjon valami kiváló lehetõség-
rõl. Legyen éber. Az estét töltse
kedvesével.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Semmi sem történik véletlenül.
Ha úgy érzi, hogy partnere meg-
csalja, próbálja visszaidézni sa-
ját, korábbi kapcsolatait. Félté-
kenységével elüldözheti barátját.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ragaszkodik ahhoz, ami az
Öné, amiért megdolgozott. Tu-
lajdona védelmében keményke-
zûnek kell lennie.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Támogatást vagy vigaszt nyújt
a rászorulóknak. Ha karitatív
tevékenységet vállal, kivívja
mások elismerését. Jutalma
sem marad el, jótett helyébe jót
várhat.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Sajnos nem nagyon biztatók a
konstellációk. Azt mutatják,
hogy nehéz feladatokat kell
megoldania. Ha csupán a sze-
rencséjében bízik, tévúton jár.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Anyagi vesztesége után a szere-
lemben vigasztalódik. Köny-
nyen megkapja azt, amire vá-
gyik. Bátran kockáztathat,
mert a szerencse ezen a téren
Ön mellé áll.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Párját alacsonyabb beosztásba
helyezik, vagy más okból csök-
ken a közös jövedelmük. Ezt Ön
rosszul viseli. Többszörös erõfe-
szítéssel stabilizálhatja a helyze-
tüket.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Pénzügyei jól alakulnak, ami
elégedettséggel tölti el. Szerelmi
élete csodálatosan alakul, az es-
tét kedvesével tölthetik kettes-
ben.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ma mindenkivel megtalálja a
közös hangot, így tárgyalásai
sikeresek lesznek. Otthonában
is békés hangulat uralkodik.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Egy rendezvényen megtalálja
azt a társat, aki támogatja a
személyes céljai megvalósításá-
ban. Párjával közelebb kerül-
nek egymáshoz.
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Gondolatjel Visky István rovata

11

Október 26., kedd
Az év 44. hete és 299. napja, hátravan 66 nap

Generációs szakadék

Horváth István

ÚMSZSZOLGÁLTATÁS

MÉDIAPARTNEREK

Szerkesztõség és kiadó: 

013 701 Bukarest, P-þa Presei
Libere nr. 1, corp B, etaj III, 
cam. 342-353 Telefon: 031/405-4088, 
Fax: 021/317-8847, 
E-mail: office@maszol.ro

Mb. felelõs szerkesztõ:
Salamon Márton László

Vezetõ szerkesztõ:
Cseke Péter Tamás

Vezetõ publicista:
Ágoston Hugó

Fõmunkatársak: 
Bíró Béla, Gyulay Zoltán, 
Székedi Ferenc, Szûcs László 

Szerkesztõk: 

Moldován Árpád Zsolt (Aktuális)

Bogdán Tibor (Háttér) 

Baló Levente (Kultúra) 

Szakács Zsuzsanna (Gazdaság)

Turós-Jakab László (Sport) 

Farkas István (Média)

Orosz Anna (Életmód) 

Szonda Szabolcs (Színkép) 

Olvasószerkesztõk: 
Osváth Annamária, Nyáguly András 

Tudósítók: 

Antal Erika – 0788-760573 

(Marosvásárhely), Sipos M. Zoltán –

0728-780582 (Kolozsvár), Totka

László – 0788-715848 (Nagyvárad),

Horváth István – 0747-517574 

(Csíkszereda), Baloga-Tamás Erika –

0746-375775 (Székelyudvarhely),

Kovács Zsolt – 0788-715766 

(Sepsiszentgyörgy), Mayla Júlia – 0745-

682401 (Beszterce), Sike Lajos – 0788-

715687 (Szatmárnémeti), Tamás 

András – 0744-781709 (Nagyenyed) 

Fotóriporter, képszerkesztõ: 

Tofán Levente

Grafikus: 
Horváth István

Tördelõszerkesztõk: 

Lõrincz Imola, Szabó Ildikó Erzsébet 

Kiadja a Scripta Kiadó Rt.

Terjesztési menedzser: 
Béres Attila – 0788-318353 

Területi megbízottak:
Baricz István – 0788-488739, 
Keresztes Csaba – 0746-100830
(Gyergyó),
Tósa András –  0788-715481
(Kolozs, Szilágy)

Jogtanácsos: 
Czédly József

Hirdetési ajánlat a honlapon  és a

szerkesztõségben. Elõfizethetõ a Ro-

mán Postánál  (katalógusszám:

19302), közvetlenül a szerkesztõség-

nél és elõfizetés-szervezõinknél. 

Magánterjesztõk forgalmazzák.

Elõfizetési díjak:

1 hónapra 15 lej, 

3 hónapra 38 lej, 

6 hónapra 75 lej, 

12 hónapra 148 lej

Nyomda: Garamond (Kolozsvár)

ISSN 1841-5520

Az Új Magyar Szó bármely részének 

másolásával kapcsolatos minden

jog fenntartva. Értesüléseket átven-

ni csak az Új Magyar Szóra való hi-

vatkozással lehet. A szerkesztõség

fenntartja magának a jogot, hogy a

beküldött leveleket rövidítve, illetve

szerkesztve közölje.

Lapunk megjelenését támogatja a



ÚMSZSPORT2010. október 26., kkeedddd www.maszol.ro 12

Autóversenyzés

T. J. L.

A hétvégi Katalán-rali
záró sajtótájékoztatóján

ismertették a Pirelli Star
Driver 2011 gyõzteseinek
névsorát, a hat versenyzõ
között azonban nem szere-
pelt a kolozsvári Vlad Cos-
ma neve. Navigátorával,
Florin Dorcával együtt a
Napoca Rally Academy 24
éves pilótája beverekedte
magát a döntõsök közé,
részt vett a különöbözõ erõ-
próbákon, de igyekezetét
nem koronázta siker. Cosma

murván és aszfalton is „meg-
lovagolta” a rendelkezésére
bocsátott Ford Fiesta R2-t,
majd válaszolt a zsûri kérdé-
seire. „Nem tudom, hol
vesztettem, nem kaptunk
semmilyen hivatalos értesí-
tést, nem ismertük az elbírá-
lás kritériumait sem” – do-
hogott Cosma, aki azonban
elismerte, hogy hajthatott
volna gyorsabban, kockáz-
tathatott volna többet. A fia-
tal kolozsvári versenyzõ
hasznosnak véli az ibér ka-
landot, hiszen alkalma volt
tanácsokat kapni Robert
Reidtõl, Richard Burns egy-
kori navigátorától. 

A Pirelli Star Driver-
finálé tétje nagy volt, hiszen
a legjobb hat versenyzõnek
alkalma lesz hat futamon
részt venni a jövõ évi rali-vi-
lágbajnokságon, egy-egy
Ford Fiesta R2 kormányá-
nál. A zsûri egy ausztrál
lánynak, a 22 éves Molly
Taylornak is bizalmat sza-
vazott, rajta kívül honfitár-
sa, Brendan Reeves (22
éves), valamint az olasz
Andrea Crugnola (21), az ír
Craig Breen (20), a svéd
Fredrik Åhlin (19) és a cseh
Jan Cerný (20) mérheti
majd össze tudását a rali-
társadalom legjobbjaival. 

Röviden
Mutu pénzbüntetése 

Andrea Della Valle, az olasz
labdarúgó Fiorentina tulaj-
donosa 16.800 eurós pénz-
bírsággal sújtotta a csapat
botrányba keveredett román
csatárát, Adrian Mutut.
Della Valle a firenzei keret-
bõl való kizárást is kilátásba
helyezte amennyiben Mutu
még egyszer hibázik. Sinisa
Mihajlovics, a Fiorentina
szerb edzõje kiállt Mutu
mellett, így nem kizárt, hogy
a csatár szóhoz jut a vasár-
napi, Catania elleni bajnoki
mérkõzésen, miután lejárt
doppingvétség miatti kilenc
hónapos eltiltása. 

Feltámadt a bajnok

A labdarúgó Liga 1 12. for-
dulójának vasárnap esti mér-
kõzésén a CFR 1907 3-0-ra
nyert az Unirea Urziceni el-
len, a gólokat Traoré (69.) és
De Zerbi (70., 90.) szerezte.
A vendégek a 23. perctõl
emberhátrányban szerepel-
tek, miután Raul Rusescut
kiállították. A kolozsváriak
15 pontja a 9. helyhez ele-
gendõ, a bãrãganiak 13-ja
pedig a 12.-hez. A Steaua
lapzárta után fogadta a
Pandurii Tg. Jiu együttesét.    

Veretlen vásárhelyiek 

A férfi kosárlabda-bajnokság
5. fordulójának vasárnap esti
zárómérkõzésén a BC Mureº
81-79-re nyert a Bukaresti
Steaua Turabo ellen. A vá-
sárhelyiek gyõztes tripláját
Liviu Dumitru dobta két má-
sodperccel a lefújás elõtt. Dé-
ri Csaba együttese második a
táblázaton, csak a címvédõ
Asesoft Ploieºti elõzi meg.  

Román kudarc 
a Katalán-ralin

Jégkorong

Hírösszefoglaló

A magyar–román jég-
korongbajnokság, a

Mol Liga vasárnapi játék-
napján, este a Miskolci Je-
gesmedvék csapata 4-1-re
nyert a Steaua Rangers bu-
karesti otthonában. A házi-
gazdák Jevgenyij Piszaren-
ko szereztek vezetést, a ven-
dégek Casey Bartzen (2),
Szilágyi Levente és Vla-
dimir Dubek góljaival fordí-
tottak. Simán nyertek a
brassóiak is: a Fenestela 68
6-2-re verte a Sapa Fehérvár
AV 19-et. A gyõztesek gólja-
in Szõcs Szabolcs, Zsók Le-
vente (2), Nyerges Lajos,
Richard Filip és Vitalij Kiri-
csenkó osztozott. 

A Jégpalotában, a címvé-
dõ Vasas HC 11-1-re gázolta
el a sereghajtó Újpestet. Ma
Ferencváros-Vasas HC,
Sapa Fehérvár AV19-Újpesti
TE és Steaua Rangers-Bras-
sói Fenestela 68 mérkõzése-
ket rendeznek. 

A Steauát is elgázolták

a miskolci Jegesmedvék
Labdarúgás

A címvédõ Debrecen az
58. perctõl emberhát-

rányban játszva, a hajrában
szerzett góllal 2-1-re legyõzte
a vendég Ferencvárost a ma-
gyar labdarúgó Monicomp
Liga 11. fordulójának vasár-
napi zárómérkõzésén. Her-
czeg András tanítványai ez-
zel feljöttek az ötödik helyre,
míg az FTC visszacsúszott a
negyedikre. Miközben az él-
lovas Videoton sorozatban
hatodszor nyert, két közvet-
len üldözõje, a Kaposvár és a
Ferencváros botlott a forduló-
ban. A Kaposvár hazai pá-
lyán remizett a Budapest
Honvéddal, melynek szurko-
lói miatt a második félidõ ele-
jén tíz percre félbeszakadt a
játék. Már nincs nyeretlen
együttes a bajnokságban, mi-
vel a sereghajtó Haladás saját
közönsége elõtt 4-0-ra felül-
múlta az újonc Siófokot. A
szolnokiak új trénere, Simon
Antal diadallal mutatkozott
be, csapata az MTK-t verte 2-
1-re. Tovább tart az elõzõ ki-
írásban bronzérmes Gyõr
mélyrepülése, a zöld-fehérek
Pakson sorozatban negyedik
bajnoki mérkõzésükön ma-
radtak nyeretlenek. 

Tíz emberben
nyert a Loki

Forma–1

Turós-Jakab László

Két futammal a befejezés
elõtt a Forma-1 világbaj-

nokságban csak annyi biztos,
hogy semmi sem biztos.
Tény, hogy jeongami gyõzel-
mével Fernando Alonso kö-
zelebb került egy újabb meg-
koronázáshoz, de a kétszeres
világbajnok spanyolt még fer-
raris csapatfõnöke, Stefano
Domenicali is óvatosságra in-
ti. A sporttörténeti elsõ Dél-
koreai Nagydíjon ugyanis fe-
je tetejére álltak a rangsorok,
és ugyanez megtörténhet no-
vember 7-én, Interlagosban, a

Brazil Nagydíjon, és egy hét-
tel késõbb, a Yas Marinán, az
Abu-Dzabi Nagydíjon is.
Alonso huszáros hajrában
van, 90 pontot gyûjtött a leg-
utóbbi négy futamon és so-
kan máris megelõlegezik neki
harmadik világbajnoki címét.
A spanyol 231 pontjával
szemben az ausztrál Mark
Webber (Red Bull) 220-at, a
brit Lewis Hamilton (McLa-
ren) 210-et, a német Sebas-
tian Vettel (RBR) 206-ot, a
címvédõ Jenson Button (Mc-
Laren) pedig 189-et tud fel-
mutatni, ami azt sejteti, hogy
óvatos versenyzéssel Alonso
össze tudja szedni az elsõség-
hez szükséges pontokat. 

Ami a Forma-1-idény csa-
patversenyét illeti, az is nyi-
tott maradt hiszen a McLa-
ren (399) vészesen megköze-
lítette a Jeongamban vb-pont
nélkül maradt Red Bull Ra-
cinget (426), a Ferrari (374)
pedig immár a brit istálló má-
sodik helye felé kacsingat. 

A hátralevõ két versenyen
a kívülállók tudják megkavar-
ni a dolgokat, amint azt a
Mercedes GP bizonyította
Jeongamban. Nico Rosberg
akkor kényszerült feladásra
amikor már pánikot keltve
gyötörte a világbajnoki cí-
mért hajtókat, csapattársa,
Michael Schumacher pedig
értékes negyedik hellyel men-
tette meg az istálló 300. For-
ma-1-futamának megünnep-
lését. Beleszólhatnak az elsõ-
ség kérdésébe a Renault piló-
tái, a lengyel Robert Kubica
és az orosz Vitalij Petrov is. 

A rendkívül érdekesnek
ígérkezõ idény-hajrá lényegét
Domenicali, a Ferrari csapat-
fõnöke foglamazta meg a leg-
jobban: „Most kell összpon-
tosítani és keményen készül-
ni a hátralévõ két futamra. A
riválisaink nagyon-nagyon
erõsek. Semmiképpen sem
szabad hibázni, hiszen a
helyzet egy pillanat alatt
megváltozhat”. 

Cosma murván és aszfalton is „meglovagolta” a rendelkezésére bocsátott Ford Fiesta R2-t

Izgalmas hajrá elõtt a manézs

Fotó: ÚMSZ

Bár a maribori körmérkõzés zárónapján 5-2-re kikapott a
Dunaújvárosi Acélbikák.Doclertõl, a HSC Csíkszereda
került be a Kontinentális Kupa legjobb tíz együttese közé.
A székely alakulat a következõ körben – november 26-28-
án, az olaszországi Asiagóban – a házigazdával, a dán
Vojensszel, valamint az ukrán Szokol Kijevvel csatázik a
januári, minszki négyes döntõbe kerülésért. Az osztrák
jégkorongligában a Sapa Fehérvár AV19 hazai pályán 4-2-
re nyert az Olimpija Ljubljana ellen. 

Tét nélküli zárómeccs a Kontinentális Kupában

Labdarúgás

T. J. L.

Az FC Liverpool 2-1-re
nyert a Blackburn Rovers

ellen az angol labdarúgó Pre-
mier League 9. fordulójának
vasárnapi játéknapján, miu-
tán Kirgiakosz és Torres a
vendégek hálójába talált be,
Carragher pedig a sajátjába.
Az Arsenal 3-0-ra nyert a
Manchester City stadionjá-
ban. A 22 ponttal vezetõ
Chelsea-t 17 pontosok köve-
tik: az Arsenal, a Manchester
United és a Manchester City,
a Liverpool (9) csak a 18. 

A spanyol Primera Divi-
sión 8. fordulójának vasárna-
pi játéknapján a Sevilla úgy
verte 4-3-ra az Athletic Bilba-
ót, hogy az utolsó félórában
emberhátrányban volt. Luis
Fabiano és Kanoute is duplá-
zott, csakúgy mint a vendé-
gektõl Llorente. További ered-
mények: Osasuna–Málaga 3-
0, Almería–Herculés 1-1,
Espanyol–Levante 2-1, Geta-
fe-Sporting Gijón 3-0, Villar-
real-Atlético Madrid 2-0. A
Real Sociedad-Deportivo La
Coruna találkozóra lapzárta
után került sor. A Real Mad-
rid (20 pont) vezet a Villarreal
(19, 16- 6), a Barcelona (19,
14-6), a Valencia (16) és az
Espanyol (15) elõtt. 

Döntetlennel zárult az
Internazionale–Sampdoria
mérkõzés vasárnap este az
olasz Serie A 8. fordulójá-
ban. Guberti (62. perc) a ge-
novaiaknak szerzett vezetést,
Eto’o a 80. percben egynlített
a címvédõ milánóiakanak. A
lapzárta után megrendezett
Napoli - AC Milan rangadót
megelõzõen a Lazio (19) ve-
zetett az Internazionale (15),
az AC Milan (14), a Chi-

evo (13), a Juventus (12) és a
Napoli (12) elõtt. 

Az FSV Mainz 1-0-ra gyõ-
zött a Bayer Leverkusen ven-
dégeként a német Bundesliga
vasárnapi játéknapján, ezzel
ismét a tabella élére került,
miután a Dortmundnak csak
döntetlenre futotta a Hof-
fenheim ellen. A VfB Stutt-
gart 2-0-ra nyert az újonc FC
St. Pauli ellen. Egy edzõvál-
tás is volt a hét végén: a Han-
novertõl szombaton elszenve-
dett vereséget követõen vasár-
nap menesztették a Köln lab-
darúgócsapatának élérõl Zvo-
nimir Soldót. A 42 éves hor-
vát vezetõedzõ helyét átme-
netileg Frank Schäfer, a tarta-
lékcsapat trénere foglalta el.
Az állás: 1. FSV Mainz 24
pont, 2. B. Dortmund 22, 3.
Hannover 16, 4. 1899 Hof-
fenheim 15, 5. B. Leverkusen
15, 6. Hamburger SV 15. 

A francia Ligue 1 tizedik
fordulójának vasárnapi ered-
ményei: Arles–Avignon-Ol.
Lyon 1-1, Paris Saint-Ger-
main–AJ Auxerre 2-3, OSC
Lille–Ol. Marseille 1-3. Az él-
csoport: 1. Stade Rennes 19
pont, 2. Ol. Marseille 18 (18-
11), 3. Saint-Etienne 18 (15-
10), 4. Toulouse 17 (13-10), 5.
Montpellier 17 (10-9). 

Két fordulóval a zárás
elõtt bebiztosította újabb el-
sõségét a norvég pontvadá-
szatban a címvédõ Rosen-
borg, amely vasárnap 1-0-ra
nyert a Tromso ellen. A
trondheimi gárda így nyolc-
pontos elõnnyel vezeti a ta-
bellát, azaz a hátralévõ két
körben már egyik riválisa
sem tudja behozni. A Ro-
senborg – amely eddigi 28
meccsén veretlen maradt a
pontvadászatban – története
során 22. alkalommal lett
bajnok Norvégiában. 

Arsenal-tripla idegenben

A táblázaton
1. Szereda 16 14 0 2 92-28 39
2. M. JJSE 18 12 0 6 83-57 37
3. Dab.Docler 17 11 0 6 80-46 33
4. Vasas HC 18 11 0 7 72-44 32
5. Brassó 17 9 0 8 61-50 30    
6. FTC 17 8 0 9 68-60 25
7. Fehérvár 18 6 0 12 56-91 16 
8. Steaua 17 5 0 12 52-78 15
9. Újpest 16 1 0 1532-142 3 
A győzelemért 3 pont jár. Ha bünte-
tők vagy hosszabbítás után születik,
2-1 arányban oszlik a győztes és
vesztes között.  

Fernando Alonso közelebb került egy újabb megkoronázáshoz



Többmilliárd eurós beruházás várható a romániai alternatív energiák szektorában,

melyet elõsegít a csábító állami támogatások rendszere. A környezetvédelmi szempont-

ból, is kívánatos befektetések szépséghibája viszont az, hogy mindezt a fogyasztónak kell

– duplán – megfizetnie: amellett, hogy az õ zsebébõl fogják „elõvarázsolni” az állami

ösztönzõkhöz, illetve fejlesztésekhez szükséges összeget, még jónéhány évig az árak

csökkenésével sem vigasztalódhat. Épp ellenkezõleg: a következõ tíz évben a megújuló

enegiaforrások által termelt  villanyáram emelkedésével kell számolnia. 3. oldal 
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Készült a Corvinus Zrt. támogatásával

Gazdaságélénkítés 22

Világgazdaság 44

Riport 66
Fegyverkezõ pálinkalovagok

Marketing és közös érdekvédelem nélkül
„elpárologhat” a szatmári pálinka hírneve,
még mielõtt igazából ismertté vált volna.
A legnagyobb veszély jelen pillanatban
épp a határ túloldaláról leselkedik, ahol
kormányhatározat engedett zöld utat a há-
zi pálinkafõzésnek. 

G20: Devizaháború lefújva

A valuták leértékelési versenyének megaka-
dályozásában állapodtak meg a G20 cso-
port pénzügyminiszterei és jegybankelnökei
kétnapos, dél-koreai tanácskozásuk záró-
nyilatkozatában, egyúttal egyetértve a glo-
bális bankreform szükségességében is.

Baloga-Tamás Erika

Kis- és közepes cégek, egyéni-
és családi vállalkozások, illetve
magánszemélyek mikrohitele-
zését vállalja magára a LAM
Részvénytársaság – egy olyan
idõszakban, amikor a hitelpiac
világszerte beszûkülõben van a
magas kockázati mutatók és a
rendelkezésre álló likviditások
zsugorodása miatt. Az elsõsor-
ban Székelyföldön tevékenyke-
dõ vállalkozás – mely az utóbbi
években terjeszkedésbe is kez-
dett – ráadásul karitatív célokra
fordítja a mûködésébõl szárma-
zó nyereségét. 
Folytatása a 7. oldalon 

Egy másképpen
hiteles hitelezõ 

Farkas István

Nem követi a nyugati trende-
ket a román és magyar reklám-
piac, sõt még a keletiektõl is
több eurómillió-hosszal marad
el. A reklám-hulla nem halt
meg, viszont még mindig „bûz-
lik” – vélekednek a lapunknak
nyilatkozó szakemberek, akik
szerint az elkövetkezendõ idõ-
szak is borús lesz. A nyomtatott
lapok és az óriásplakát csillaga
talán örökre leáldozott a reklá-
mozás egérõl, amelyen még
mindig a televízió tündököl, ám
fényudvarában már felbukkant
az internet, amelybõl nagy sze-
letet vágott ki a social media.
Folytatása az 5. oldalon

Megújuló áramvonalak
Az ambiciózus állami támogatás ellenére is drága marad az alternatív energia

Még tetszhalott a román reklám

Vásárolj (ott)honosan!

Mint annakidején a székely termék eseté-
ben, újabban a román hatóságokat is meg-
osztja a hazai termékek ösztönzésére indí-
tott kezdeményezés. Legutóbb a gazdasá-
gi minisztérium által beharangozott Vásá-
rolj hazait (Cumpãrã româneºte) programot
érték plágiumvádak. 

A reklámfény sokoldalú üzenethordozó: nemcsak világít, árulkodik is

Aranyló horizontok: Romániának óriási energetikai potenciálja rejtõzik a szélmalomparkokban Képünk illusztráció
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Megjelent az ÚMSZ-ben

Étvágygerjesztõ 
az adócsökkentési szándék

Bár a politikai vita még nem csitul, az élel-
miszeripar képviselõi kivétel nélkül üdvöz-
lik a képviselõházban egy héttel ezelõtt
megszavazott intézkedést, mely öt száza-
lékra csökkentené az alapélelmiszerekre ki-
vetett hozzáadottérték-adót (TVA/áfa). A
törvénytervezet szerint a kenyér, hús, cu-
kor, étolaj és tej lennének az áfa szempont-
jából kivételezett termékek, ez viszont leg-
alább 850 millió eurós bevételkiesést jelen-
tene az államkassza számára.

Válságkezelés megszorítás nélkül

„Szeretnénk elindítani egy közvetlen vál-
lalkozásoperációs tevékenységet, amely in-
formációkkal, vagy ha kell, valamiféle tõ-
kejuttatással segíti a beszállítótevékenysé-
get az erdélyi magyar és a magyarországi
magyar cégek között. Ez nekünk is érde-
künk, mert javítja a versenyképességet.
Fontos a határon átnyúló klaszteresedés,
tehát az olyan kis- és középvállalkozói
együttmûködés, amelynek során partne-
rekké válnak a két ország cégei” – nyilat-
kozta az ÚMSZ-nek bukaresti hivatalos lá-
togatása alkalmával Becsey Zsolt, a ma-
gyar Nemzetgazdasági Minisztérium ál-
lamtitkára.

„Csapra vert” gázvezeték

Az eredeti tervekhez képest tíz hónapos
késéssel adták át a magyarországi
Csanádpalotán Emil Boc román és Orbán
Viktor magyar kormányfõ jelenlétében azt
az Arad és Szeged közötti 109 kilométer
hosszú földgázvezetéket, amely megterem-
ti a két ország közötti földgázszállítási le-
hetõséget, ezáltal megszüntetve az orosz
import monopóliumát. Az évi 3 milliárd
köbméter kapacitású vezeték egyelõre csak
Románia irányába tud szállítani, ahhoz,
hogy kétirányúvá váljék a román oldalon
további fejlesztéseket kell végrehajtani. 

Révbe ér a Duna Stratégia?

José Manuel Barroso, az Európai Bizott-
ság (EB) elnöke is megtiszteli jelenlétével a
Bukarestben novemberben megrendezésre
kerülõ Duna Stratégia csúcstalálkozót,
mely utolsó tanácskozási fóruma lesz a
projektnek azt megelõzõen, hogy az az EB
elé kerülne. Románia számára a projekt
lehetõséget nyújt arra, hogy kezdeménye-
zõje és szorgalmazója legyen egy újabb tí-
pusú együttmûködésnek, amely hozzájárul
az ország regionális külpolitikai vállalásai
teljesítéséhez, lehetõvé teszi a folyó men-
tén fekvõ megyék gazdasági fellendítését
és új munkahelyek teremtését

Ki GMO-t vet,vihart arat

Azzal érvelve, hogy a génmódosított
(GMO) növények engedélyezése verseny-
képesebbé tehetné õket a piacon, a romá-
niai gazdák érdekképviseletei erõteljes
lobbitevékenységbe kezdtek a mezõgaz-
dasági minisztériumnál a jelenlegi tilal-
mak feloldása érdekében. Mint megtud-
tuk, igyekezetüknek nemcsak az kedvez,
hogy az agrártárca élén egy GMO-párti
szakember van, de a korábban igen szigo-
rú Európai Unió is enyhülést mutat a sza-
bályozás kérdésében.

Fogd a pénzt és nyiss (vállalkozást)!

Mintegy tízezer eurós vissza nem térítendõ
támogatással segítené a kormány a fiatal
vállalkozókat, ám a befektetõk szerint ez
édeskevés a boldoguláshoz. Az érdekkép-
viseletek szélesebb körû segítségnyújtást
szorgalmaznak az egész vállalkozói szek-
tornak. Mint megtudtuk, az RMDSZ ja-
vaslatára a kormány további vállalkozás-
támogató programokat, illetve könnyítése-
ket mérlegel, így például a visszaforgatott
profitadó-mentességet vagy az úgynevezett
szupergyorsítást az amortizáció esetén.

Totka László

Mintegy ötmillió lejbõl támo-
gatná a gazdasági minisztérium a
hazai termékek vásárlását a
Cumpãrã româneºte nevet viselõ
kezdeményezéssel – melyet leg-
megfelelõben talán a Vásárolj ha-
zait kifejezéssel lehetne magyarra
fordítani. Bár a projekt még nem
nyerte el végsõ formáját (a terve-
zetnek csupán egy vázlatos ismer-
tetését tette közzé a tárca), máris
fellángoltak körülötte a botrá-
nyok, akárcsak a legújabb
országimázs tervezése körül pár
hónappal ezelõtt. A Termékek és
Szolgáltatások Népszerûsítéséért
létrehozott román Szövetség
(APPSR) beperelni készül a kez-
deményezõket, mivel úgy látja, a
tervezet az általuk 2000-ben elin-
dított Romániában gyártott
(Fabricat în România) program öt-
letébõl merített. A Sãptãmâna
Financiarã kiadvány arra is emlé-
keztet, hogy az országos kereske-
delmi- és iparkamaránál alig egy
évvel ezelõtt startolt a Romániá-
ban készült (Produs în România) el-
nevezésû projekt. 

„Már régóta dolgozunk egy
programon, mely az itthoni ter-
mékeket elõnyben részesítené a
külföldiekkel szemben, reménye-
ink szerint ez mihamarabb elin-
dulhat” – nyilatkozta az
ÜzletRésznek Borbély Károly gaz-
dasági államtitkár. Hogy a piac
mennyire komolyan vette a tárca
bejelentését, miszerint mindenek-
elõtt egy információs portál létre-
hozásáról gondoskodnak, bizo-
nyítja, hogy szemfüles üzletembe-
rek máris lefoglalták a még szaba-
don álló internetes domain-nevet
(ahogy a Fedezd fel a Kárpátok kert-
jét mottót viselõ országbrand ese-
tében is megtörtént).

Egyikkel ad, 
a másikkal elvesz?

Kérdésünkre, hogy nincs-e el-
lentmondás aközött, hogy egy-
részt minisztériumi szinten elindí-
tanának egy ösztönzõprogramot,
ugyanakkor az alapélelmiszerek
tervezett áfacsökkentése kérdésé-
ben nem tudott megegyezni a par-
lament, Borbély megerõsítette,
hogy jelen pillanatban a román
költségvetés nem engedhet meg
magának egy ilyen intézkedést.
„Az a pénzösszeg, amelyet az

adócsökkentés elvonna az állam-
kasszától, egyelõre nélkülözhetet-
len a büdzsé számára. Egy ekkora
jövedelemkiesést nem bírna meg”
– fogalmazott.  

Helye lesz 
a költségvetésben

A minisztérium által kibocsá-
tott  információs füzet szerint a
programot mihamarabb össz-
hangba kívánják hozni többek kö-
zött a 2011-2013-as költségvetési
stratégiával. Érdeklõdésünkre,
hogy a hazai vásárlásösztönzõ
projektnek megvan-e már a helye
a 2011-es büdzsé sarokszámai kö-
zött, az államtitkár megerõsítette,
hogy az erre szánt összeggel is
számolnak. Azt is megtudtuk: mi-
vel Európai uniós tagországként
Románia köteles ötéves idõszakra
tervezni a költségvetést, a gazda-
sági minisztériumban jelenleg
nagy iramban dolgoznak a követ-
kezõ évek prioritásain, illetve gaz-
dasági stratégiáján. 

Habár még pontosan nem
tudni, hogy milyen formában jut
a finanszírozás a hazai gazdaság
vérkeringésébe, már most állan-
dó kapcsolattartás folyik a lebo-
nyolításban résztvevõ partnerin-
tézményekkel, így például a ke-
reskedelmi kamarákkal. Ezzel
párhuzamosan a kiállítások, üz-
letember-találkozók és konfe-

renciák alkalmával is igyekez-
nek minél több szereplõ vélemé-
nyét, javaslatát kikérni. „Hogy
mennyire lesz sikeres ez a prog-
ram az attól is függ majd,  ho-
gyan fogadják a gazdasági élet
szereplõi és mennyire tudunk
eleget tenni a kéréseknek” – ösz-
szegezte Borbély. 

A végsõ szót 
az ár mondja ki 

Kérdésünkre, hogy vonható-e
bármiféle párhuzam a Vásárolj ha-
zait, illetve a Székely Termék már-
kanév kezdeményezés között, az
államtitkár úgy vélekedett: egy tõ-
rõl fakad mindkettõ, azzal a cél-
lal, hogy kihasználják a hazai ré-
giók által nyújtott lehetõségeket.
„A termékek lehetnek bármilyen
kiválóak, népszerûsítésük elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy valóban

keresetté váljanak” – mutatott rá.
Ezzel egybecseng a szakemberek
véleménye, akik amiatt is kétked-
ve tekintenek a hasonló hazai
kezdeményezések elé, mert úgy
látják:  a romániai fogyasztók
még nem telítõdtek a külföldi por-
tékák nyújtotta újdonságokkal,
ezenkívül pedig elvesztõdnek a
szlogenek között, melyet puszta
politikai manõvernek tartanak.
Liviu Voinea, az Alkalmazott
Gazdaság Csoport igazgatója azt
is hangsúlyozta, a jelenlegi vál-
ságban a fogyasztást nem a rek-
lámkampányok, hanem elsõdle-
gesen a bérek és árak diktálják.
„Amíg az adók növekednek, nem
várhatjuk, hogy a gyártók csök-
kentsenek áraikon. A vásárló vi-
szont az árcédula alapján fog
dönteni, függetlenül attól, hon-
nan érkezett a termék” – össze-
gezte a szakember.

Vásárolj (ott)honosan!

A bevásárlókosár patriotizmusa

Az elsõ ilyen típusú, hazai termékek vásárlására ösztönzõ progra-
mot Buy American (Vásárolj amerikait) névvel 1985-ben indította el az
Egyesült Államokban a Wal-Mart áruházlánc, Sam Walton fõrész-
vényes ötlete alapján. A projekt mottója úgy hangzott: Keep
America Working and Strong, mely a fogyasztók hazafias érzületé-
re apellálva arra ösztönzött, hogy választásukkal járuljanak hozzá a
hazai munkahelyek megõrzéséhez. A hasonló kezdeményezéseket
azóta világszerte „alápockolták” és kiegészítették egyéb érvekkel.
Európában jelenleg egyre nagyobb népszerûségnek örvend a régiós
termékeket, termelõket elõnyben részesítõ fogyasztás, melyet az üz-
letláncok is felismertek és igyekeznek maximálisan kihasználni.

Úgy tûnik, a „márkák harca” nemcsak a gyártók, de az érdekvédelmi szervezetek között is felütötte fejét

A webkamrából a konyhaasztalra
Antal Erika

Izland, Lichtenstein és Norvé-
gia kormányainak támogatásá-
val épül ki Maros megyében a
mezõgazdasági termékek köz-
vetlen értékesítési rendszere. Az
európai uniós mintára létreho-
zott gazdasági modellnek kö-
szönhetõen a termelõk gyorsab-
ban és biztonságosabban tudják
eljuttatni termékeiket a fogyasz-
tókhoz. Az Európai Gazdasági
Térség Finanszírozási Mecha-
nizmusán keresztül megvalósuló
projektet egy évvel ezelõtt indí-
totta el a marosvásárhelyi Fó-
kusz Öko Központ.  

„Célunk a hagyományos kis-
gazdaságok támogatása és az
ökológiai szempontból értékes tá-

jak megõrzése. A modell ugyan-
akkor segít megakadályozni a jól
bevált, õshonos gyümölcs és zöld-
ségfajták eltûnését is” – magya-
rázta az ÜzletRésznek Friss Zsu-
zsa, a zöld szervezet projektfelelõ-
se. A központ által szervezett
farmlátogatások és közvetlen vá-
sárló–gazda találkozók hatására
mára már húszra bõvült a prog-
ramban résztvevõ termelõk szá-
ma. A rendszerhez csatlakozó vá-
sárlók mindamellett, hogy jó mi-
nõségû, friss élelmiszerekhez jut-
hatnak, hozzájárulnak a környe-
zetkímélõ módszereket alkalma-
zó helyi kisgazdaságok fenntartá-
sához, támogatják az ökológiai és
kulturális szempontból értékes tá-
jakat. A projektvezetõk szerint a
közvetlen kapcsolat elõsegíti a fo-

gyasztók és õstermelõk közötti –
mindkettejük számára – oly fon-
tos bizalom kialakítását is.

A gazdák termékei jelenleg az
egyesület által szervezett közvet-
len értékesítési rendszeren keresz-
tül jutnak el a vásárlókhoz: hétfõ-
tõl szerdáig személyesen vagy
a www.webkamra.ro honlapon fel-
adható a megrendelés, mely pén-
teken 11–15 óra között vihetõ el.
A hét két napján (kedden és pén-
teken 11–13 óra között) a szerve-
zet marosvásárhelyi székhelyének
udvara is vásártérré változik,
ilyenkor a nagyadorjáni Fekete
Árpád tejtermékeket és házike-
nyeret kínál az érdeklõdõknek,
Szász Csaba Jobbágyfalváról, Fe-
kete Csaba Lõrincfalváról és
Fazakas Miklós Karácsonyfálva-

ról a zöldség- és gyümölcskínálat-
ról gondoskodik, a nyárádma-
gyarosi Benedeki Enikõ pedig
juhsajtot és ordát hoz rendelésre.

„Ha nem cselekszünk gyorsan
és ésszerûen, a mezõgazdasági
termelõk elveszítik a kontrollt a
termékek eladásában, mivel a kül-
földi áruházláncok teljesen elural-
ják a piacot. Ennek pedig további
hátránya, hogy az ilyen típusú ér-
tékesítési hálózatokban a végfo-
gyasztónak nincs elég informáci-
ója sem az élelmiszereket termelõ
vagy elõállító gazdákról, sem pe-
dig a használt termelési módsze-
rekrõl. Ezzel együtt elveszhet a fe-
lelõsségérzet a falusi környezet
iránt és háttérbe szorulhat a me-
zõgazdaság fontossága is” – mu-
tatott rá Friss Zsuzsa. 
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A legutóbbi, 2009-es hiva-
talos adatok szerint az or-
szágban elfogyasztott villa-
mosenergiának körülbelül 27
százaléka származott meg-
újuló energiaforrásból, mely
idén, illetve a következõ
években növekvõ tendenciát
mutat. A legnagyobb poten-
ciálja Romániának egyértel-
mûen a szélben van: az Or-
szágos Energiaügynökség
számításai szerint az alterna-
tív energia-létesítmények 70
százaléka szél alapú, 15 szá-
zaléka víz, tíz százaléka bio-
massza, 4-5 pedig napener-
gia. Az ország jelenlegi ter-
melõkapacitása 16-17 ezer
Megawatt, míg a napi fo-
gyasztás maximuma évekre
visszamenõleg is kilencezer
körül van, tehát a kihasznált-
ság alig haladja meg az 50
százalékot. „Komoly ener-
giapiacról beszélhetünk, sok
a termelõ, persze az más kér-
dés, hogy milyen áron” – fej-
tette ki lapunknak Nagy-
Bege Zoltán, az Országos
Energiaügynökség vezérigaz-
gatója.

Dráguló villanyáram

A szakember szerint az ál-
lam támogatási rendszere
miatt különösen vonzó Ro-
mánia a befektõk számára. A
kapcsoltan termelt és a meg-
újuló forrásokból származó
energia azonban egyaránt
nagyon drága, ezt próbálja
ellensúlyozni támogatással
az állam, az ehhez szükséges
pénzt viszont a fogyasztó
fogja befizetni. „Míg tehát a
beruházók számára nagyon
vonzó körülményeket teremt
az ország, a fogyasztó fizet.
Ezért nagyon fontos meglel-
ni az egyensúlyt, hogy telje-
sítsük az Európai Unió felé
vállalt kötelezettségeket és
célokat, de ugyanakkor a fo-
gyasztót se terheljük meg az
elviselhetetlenségig” – muta-
tott rá a vezérigazgató, aki
nem szolgálhatott jó hírekkel
a végfelhasználók számára.

Az alternatív villanyáram
már most nagyon sokba ke-
rül, ám az elkövetkezendõ tíz
évben az ágazatba befekte-
tendõ mintegy tízmilliárd
euró ezután fog megjelenni a
fogyasztók villanyszámláin.
(A számítások szerint 2020-
ig akár 30 euróig is emelked-
het a villany megawattja.)

Mivel a megújuló energia-
forrásokat támogató 220-as
új törvény szerint 2016-ig ve-
hetik igénybe a létesítmények

a támogatásokat, az Ügy-
nökség arra számít, hogy ad-
dig nagyon nagy ütemben
fognak nõni a beruházások,
utána azonban hirtelen meg
is áll a trend. Nagy-Bege sze-
rint számolni kell a fosszilis
üzemanyagból termelõ ener-
getikai egységek megjelené-
sével is. „A Petromnak na-
gyon elõrehaladott fázisban
található a Brazi-i egysége,
mely 850 – 860 MW-nyi tel-
jesítményt jelent majd, ami
már jövõre beindulhat. Ter-
vei vannak még a Gazprom-
nak, a Romgaz-nak az
InterAgro csoportnak, hogy
gáz alapú termelésbe ruház-
zanak, mert a kapcsolt ener-
giatermelésre (co-genera-
tion) is van egy elég ígéretes-

nek mutatkozó támogatási
rendszer” – sorolta a vezér-
igazgató. 

Szelek szárnyán

A következõ évek legna-
gyobb alternatív energetikai
projektjei Romániában a
szélenergián alapuló beruhá-
zások lesznek – ilyen például
a sajtóban eddig is nagy nyil-
vánosságot kapott cseh CEZ
Group szélmalomparkja

Fântânelén, mely Európa
legnagyobb ilyen típusú szá-
razföldi létesítménye lehet. A
szélenergiával mûködtetett
létesítményeknek 2016-ig kö-
rülbelül 3500 megawattnyi
(MW) kapacitást kell elérni-
ük, melynek beruházási össz-
értéke 5-5,5 milliárd eurót je-
lent. Románia másik fontos
potenciálja a biomassza,
amelynek teljesítménye a kö-
vetkezõ öt évben a tervek sze-
rint 500 MW-nyira nõ – ez
kétmilliárd eurós befektetés-
sel valósul meg. Ígéretes to-
vábbá a vízenergia hasznosí-
tása, amelytõl 1,5-2 milliárd
eurónak az országba áramlá-
sát remélik. 

A számítások szerint tíz év
alatt  20-25 százalékot nõ az

ország villamosenergia fo-
gyasztása, bár az Unió ener-
giapolitikai elõírásai alakít-
hatnak még ezen. Érdeklõdé-
sünkre, hogy általában
mennyire takarékos, illetve
pazarló az energiával a ro-
mániai fogyasztó (lakosság
és üzemek összevetve), a
szakember elmondta, az
energiatakarékossági muta-
tók itt  három-négyszer kiseb-
bek, mint az Európai uniós
átlag. Bár 1992-tõl történtek

bizonyos lépések az energia-
intenzitás és -hatékonyság te-
rén, az ország még mindig
sereghajtónak számít a kö-
zösségen belül. „A lakossági
takarékosságot ösztönzõ pro-
jektek a régiófejlesztési és tu-
risztikai minisztérium hatás-
körébe tartoznának, jelenleg
azonban nincs tudomásom
ilyen kezdeményezésrõl” –
fejezte ki sajnálkozását a ve-
zérigazgató.

Foghíjak a hálózatban

Mint megtudtuk, külföldi
és belföldi befektetõk részérõl
egyaránt nagy az érdeklõdés
– a legnagyobb probléma vi-
szont az, hogy nem teljesen
tiszta a jogi keret. Az Euró-

pai Bizottság procedúrája
szerint ugyanis egy tagállam
támogatási rendszerét enge-
délyeztetni kell még mielõtt
az országban jóváhagynák.
„Nálunk ez nem történt meg,
elõbb volt a törvény és csak
most járunk az engedélyezte-
tésért, az EB jóváhagyására
várva. Amíg ez az engedély
nem jön meg, nem tudjuk al-
kalmazni a törvényt sem”–
mutatott rá az ördögi körre a
vezérigazgató, aki megelége-
déssel nyugtázta, hogy
mindennek ellenére rengeteg
beruházó jön projektvásárlá-
si szándékkal. Nagy-Bege
hozzátette: a beruházók szá-
mára átláthatóbb jövõkép
többet lendítene az ágazaton.
Probléma a továbbá az is,
hogy kevés az olyan befekte-
tõ, aki saját pénzbõl valósítja
meg a beruházást, többségük
banki finanszírozást vesz
igénybe. Ezt viszont külön-
bözõ bürokratikus akadályok
nehezítik vagy lehetetlenítik
el: az új törvény érvénybe lé-
péséig csak a régi támogatási
rendszer alkalmazható,
melyben azonban a beruhá-
zás megtérülése lassúbb, így
viszont finanszírozási problé-
mák adódnak szinte minden
esetben.

A másik negatívum az
energiaszállítók és -elosztók
állapota – itt nagyon komoly
beruházások szükségesek ah-
hoz, hogy az elkövetkezendõ
tíz évre tervezett kapacitáso-
kat csatlakoztatni lehessen a
rendszerhez. Nagyberuházá-
sok esetén elvárható, hogy a
cégek valamilyen szinten
hozzájáruljanak a hálózat
erõsítéséhez és fejlesztésé-
hez, de egy kisebb befektetõ-
tõl nem kérhetõ, hogy millió-
kat áldozzon még erre is. 

Uniós nyomás

Az EU e téren is nyomást
gyakorol a tagországokra a
2020-as direktíva révén. (A
sokak által csak 3x20-as cse-
lekvési tervként emlegetett
elõírás szerint a tagállamok-
nak 2020-ig 20 százalékkal

kell csökkenteni az üvegház-
hatást okozó gázak kibocsá-
tását az 1990-es szinthez ké-
pest, a megújuló energiák fel-
használását 20 százalékra
kell növelni, az energiahaté-
konyságot pedig szintén 20
százalékkal kell emelni.) Ro-
mániára ez tíz millió TEP-es
fogyasztási csökkentési köte-
lezettséget ró (a román Ton
Echivalent Petrol rövidítése).
Nagy-Bege ezt „ambiciózus
vállalásnak” nevezte, mivel
az elmúlt öt év csökkenési
ütemének fényében nehezen
teljesíthetõnek látszik. „Ko-
moly pénzeket kell majd erre
fordítani és nagyon oda kell
figyelni, hogy ez tartható le-
gyen, különben a büntetések
valószínûleg többe kerülnek
majd” – figyelmeztetett a
szakember

A közösség továbbá arra
kötelezi az országot, hogy a
megújuló energiaforrásból
származó minden típusú
energia (villamos, hõ vagy
szállításban használt üzem-
anyagok) az összfogyasztás-
nak 24 százaléka legyen – eb-
ben az európai átlag felett
van az ország – az energiaha-
tékonyság terén viszont csak
19 százalékos csökkentést
irányoz elõ. Ezek megvaló-
síthatósága jelenleg elemzés
alatt ál, mivel az Energiaha-
tóság csak idén júliusban
kapta a feladatot, hogy kidol-
gozzon egy metodológiát
ezen arányok mérésére. 

Kérdésünkre, hogy inkább
a fogyasztókat vagy a vállal-
kozásokat kellene-e jobban
támogatni annak érdekében,
hogy jobban elterjedjenek az
alternatív módszerek, illetve
könnyebben tarthatóak le-
gyenek az uniós követelések,
Nagy-Bege felvázolta: a
megújuló energiaforrások
növelésének és a fogyasztás
csökkentésének egészséges
ötvözete vezethet célhoz. Eb-
bõl is a csökkentést tartja kí-
vánatosabbnak, mivel ez sze-
rinte a jövõben is sokkal ol-
csóbbnak és hasznosabbnak
bizonyul majd, mint a ter-
melés növelése.

Dübörgõ potenciál: a hazai alternatív energialétesítmények közül második legelterjedtebb a vízalapú

Megújuló áramvonalak

Tudatosan épít zöldenergiára Udvarhely
Baloga-Tamás Erika

„Tisztában vagyunk azzal,
hogy energiaforrásaink vége-
sek, tehát a székelyudvarhe-
lyi önkormányzatnak is el-
sõdleges célja, hogy ezekre
még idejében megfelelõ alter-
natívát találjon” – fogalma-
zott lapunknak Bunta Leven-
te, Székelyudvarhely polgár-
mestere. Ezt bizonyítja az is,
hogy az utóbbi idõben há-
rom alternatív energiaforrást
támogató pályázati kiírásban
is részt vett a város, melybõl
kettõt már meg is nyertek. A
harmadik sorsára – amely
egyébként egy igazi megapá-
lyázat - két-három hónap
múlva derül fény, tudtuk meg
a városvezetõtõl, aki megfe-
lelõnek értékelte a román ál-
lam támogatását a megújuló

energiaforrások tekintetében. 
Napelemek segítségével

mûködõ vízmelegítõ rend-
szerre közel 800 ezer lejt
nyert nemrég az önkormány-
zat a Zöld ház program kere-
tén belül. A rendszer üzembe
helyezésének pillanatától,
melyet tavaszra terveznek,
egy egész lakónegyednyi, az-
az körülbelõl 5-600 család
melegvizszükségletét lehet
ingyenesen ellátni. 

Székelyudvarhely elsõ bio-
massza tüzelésû kazánját
nemrég helyezték üzembe – a
gáztüzelésû társánál jóval ta-
karékosabb berendezés a vá-
ros egyik legnagyobb negye-
dét, a Bethlen lakótelep lakó-
it szolgálja ki, mintegy 730
lakrészben biztosítja a meleg-
vizet és a fûtés egy részét. Az
1,8 millió lejes beruházás

egyfelõl önkormányzati
pénzbõl valósult meg, az
oroszlánrészét azonban, 1,6

millió lejt, a román kormány
pályázati kiírásán nyerte a
város. Bunta Levente szerint

a biomasszás kazán üzembe
helyezése a váltás pillanatát
jelentette – mint fogalmazott,

ezzel a lépéssel egy olyan
rendszer egyik eleme indult
el, mely révén az egész város
területén harminc százalék-
kal olcsóbban lehetne megol-
dani a fûtést. A városvezetõ
tervei szerint ugyanis, a Gaz-
dasági Minisztériumhoz
mintegy három hónapja le-
tett 20 millió eurós nagyságú
pályázat sikeressége révén, a
város teljes hõenergiáját elõ-
állító rendszert lehetne kiépí-
teni, ami egyébként nemcsak
hõ- hanem villamos energiát
is termelne. Bunta meglátása
szerint azért is szükség van a
váltásra, mert hamarosan je-
lentõsen csökkeni fog az álla-
mi fûtéstámogatás, így az eu-
rópai uniós vagy kormányza-
ti programok révén feltáruló
lehetõségeket ajánlatos ki-
használni. 

Biomasszára kapcsolt Székelyudvarhely önkormányzata. Képünkön Bunta Levente polgármester
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A világgazdaság erejének 85
százalékát képviselõ országok kö-
zös nyilatkozatukban kijelentet-
ték: „inkább a piac által meghatá-
rozott árfolyamrendszerek felé
haladnak, és tartózkodnak valutá-
ik versenyelõny céljából történõ

leértékelésétõl”. Bár árfolyam-
politikák alakítása, és a globális
bankreform terén csupán általá-
nosságokig jutottak, a tanácsko-
zás sikerként könyvelheti el, hogy
a résztvevõk a Nemzetközi Valu-
taalap reformjában meg tudtak ál-
lapodni. Egyetértettek abban,
hogy meg akarják akadályozni a

„leértékelési versenyt”, de az ál-
láspontok – és országérdekek –
alapvetõ különbözõsége miatt az
egyesek szerint már devizahábo-
rúnak minõsített gazdasági elõny-
szerzést nem sikerült konkrét in-
tézkedések bevezetésével korlá-
tozni.

A G20 pénzügyminiszteri ta-
lálkozón Kína már pénteken az
elsõ tárgyalási napon világossá
tette, hogy nem fog egyetérteni
egy olyan zárónyilatkozattal,
amely arra kötelezi az egyes álla-
mokat, hogy korlátozzák folyó fi-
zetési mérlegük hiányát vagy
többletét, illetve semmilyen más
szabályozással sem a devizapoli-
tika területén. Az amerikai pénz-

ügyminiszter a találkozóra kül-
dött levelében ugyanis azt java-
solta, hogy a nagy külsõ adósság-
állománnyal rendelkezõ fejlett
gazdaságok folyó fizetési mérleg-
hiányukat, illetve többletüket a
következõ években szorítsák
bruttó hazai termékük (GDP)
négy százaléka alá. Timothy
Geithner szerint a G20 országok-
nak kötelezniük kellene magukat
arra is, hogy tartózkodnak az
olyan árfolyampolitikáktól, ame-
lyek célja, hogy az adott állam
kereskedelmi versenyelõnyt sze-
rezzen valutája tényleges gyengí-
tése révén, vagy az alulértékelt fi-
zetõeszköz felértékelõdését meg-
akadályozva.

Az amerikai javaslatok Kína
mellett fõként Németország ré-
szérõl váltottak ki ellenállást:
Rainer Brüderle német gazdasági
miniszter – aki a megbetegedett
német pénzügyminisztert, Wolf-
gang Schäublét helyettesítette a
találkozón – ezzel kapcsolatban a
tervgazdasági gondolkodás visz-
szatérésére, valamint a növekvõ
nemzeti egoizmus veszélyére fi-
gyelmeztetett. Úgy vélte, hogy a
javaslatokban foglaltak helyett in-
kább azokat a hibákat kell kikü-
szöbölni, amelyek az egyensúlyta-
lanságokhoz vezettek. Berlin már
régóta bizonygatja, hogy Német-
ország exportsikerei és kereske-
delmi mérlegtöbblete nem az
árfolyampolitika következménye,
hanem a német cégek jobb ver-
senyképességére vezethetõ visz-
sza. 

G20 kompromisszum:
devizaháború lefújva

Bank jutányos áron eladó

Ü. R.

Komoly változások elõtt áll a
világ bankrendszere a válság ta-
nulságainak hatására, ez pedig ré-
giónkban is átrendezõdést hoz-
hat. Az egyik legfontosabb hatás
az lehet, hogy a bankok megpró-
bálják majd emelni díjaikat,
marzsaikat, másrészt pedig szinte
biztos, hogy el fog tûnni néhány
szereplõ a piacról. A KPMG sze-
rint ha a bankrendszer jövedelme-
zõsége nem tér vissza a válság
elõtti szintre, akkor hamarosan el-
indulhat a pénzintézetekkel való
üzletelés a régióban. 

A Lehman Brothers bukása csu-
pán a jéghegy csúcsa volt: a pénz-
ügyi válságot valójában a 2000-es
évek második felében tapasztalt
drámai eladósodás okozta, mely
fõleg az angolszász világra volt jel-
lemzõ – ennek volt haszonélvezõ-
je a bankrendszer, amely kiemel-
kedõen jövedelmezõ üzletágnak
számított. Simonyi Tamás elemzõ
szerint az Európai Unió sokkal
nagyobb bajban van, mint az

Egyesült Államok, mivel hatal-
mas adósságtömeg nyomasztja,
az öreg kontinens bankrendszere
éppen ezért sérülékenyebb, mint a

tengerentúli. A szakember szerint
a lufit fõleg a befektetési bankok és
a brókerek fújták fel azzal, hogy a
kilencvenes évek közepétõl el-
kezdtek egyre nagyobb tõkeátté-
tellel dolgozni. 

A KPMG szakértõje szerint a
történelmi tapasztalatok alapján
egy válság után el kell telnie négy-
öt évnek, hogy a növekedés ma-
gára találjon. Amíg a drámaira hí-
zott adósságállomány nem épül
le, addig ez a növekedés sem fog
beindulni. A szakemberek szerint

a bankrendszer célja jelenleg a
stabilitás és a biztonság, ennek ér-
dekében profitabilitásukból is en-
gednek, elfogadják, hogy nem le-
het a korábbihoz hasonló hatal-
mas nyereségeket zsebre tenni.
(Ez pedig globálisan akár a gyen-
gébb szereplõk eltûnését is hoz-
hatja.) A következõ években ezért
elkerülhetetlenné válhat, hogy
Európa óriásira hízott bankjai
összehúzódjanak. A szigorúbb
szabályok arra kényszerítik a
pénzintézeteket, hogy a tõkebevo-
nás mellett csökkentsék hitelport-
foliójukat, azonban a jelenlegi
helyzetben elég nehéz visszasze-
rezniük a pénzt az ügyfeleiktõl.
Ennél könnyebb azonban likvidi-
tást szerezni a bankközi hitelezés
visszafogásával.

Mivel a hatalmasra hízott ban-
kok miatt Európa pénzintézetei
mára áttekinthetetlenek a nemze-
ti felügyeletek számára, elõbb-
utóbb ismét a felszínre kerülhet
valamilyen uniós szuperfelügyelet
ötlete. Mint arról az Új Magyar
Szó is beszámolt korábban, egy
már jóvá is hagyta az Európai
Parlament – a szervezet ellenõrzi
és értékeli majd a pénzügyi rend-
szer egészének stabilitását fenye-
getõ kockázatokat. Emellett há-
rom, megerõsített jogkörû euró-
pai hatóság felügyeli a pénzügyi
tevékenység egyes területeit: a
bankokat, a biztosítási és a pénz-
ügyi piacokat.

Külföldi lapszemle

Kelet-Európába suhanna a Metro

A Cora-projekt „hadmûvelettel“ többszáz
németországi munkahelyét – köztük szám-
viteli- és üzleti beszámoló központjait - he-
lyezné át Kelet-európai, illetve ázsiai szék-
helyekre a düsseldorfi székhelyû Metro
áruházlánc. A cég személyzeti igazgatója
meg is erõsítette a leépítési projekt elindítá-
sát, melynek köszönhetõen évi 33 és 39
millió eurós megtakarítást remél a vállalat.

Halálos méreg – játékból

Ólom, rákkeltõ anyagok és más egészségre
káros anyagok rejtõznek a gyermekjáték-
okban – mutatott rá a Stiftung Warentest
független termékminõsítõ, mely legutóbb a
bevizsgált termékek nyolcvan százalékát
elégtelennek találta. Az intézet különösen
riasztónak tartja, hogy a veszély nem csak
az olcsó keleti termékekben rejtõzhet, ha-
nem a német árucikkekben is – melyek
nagy része ráadásul rangos cégek által kiál-
lított minõségbizonylattal is rendelkezett.

Kevesebbet számít a számítógép

A technológiai szektorban az egyik fõ
irányvonal jelenleg a táblagépek fejleszté-
se, melyek az Apple iPad piacra dobását
követõen kerültek a vásárlók figyelmének
középpontjába. Az eddigi eredmények
igen biztatóak, a szeptemberrel záruló ne-
gyedévben az Apple már többet adott el
az iPad-ekbõl, mint a Macbook-okból. A
termékek felfutása azonban könnyen koc-
kázattá válhat a chipgyártók számára,
melyek hagyományosan személyi számí-
tógépekhez és notebookokhoz gyártanak
alkatrészeket. 

Indiai szénbiznisz: hamu és gyémánt

Égõ parázsba nyúlni nem üdvös dolog –
kivéve ha az ember ma Indiában befektetõ-
ként készül az állami tulajdonú Coal India
széntársaságban részesedést szerezni. A
kormány napokban meghirdetett részvény-
eladására (mely által a vállalat tíz százalé-
kát kínálta fel a magánszektor számára)
akkora volt a túljelentkezés, hogy a költ-
ségvetés ezen egy üzletnek köszönnhetõen
rögtön 3,5 milliárd dollárnyi összeggel
gyarapodott. Az elemzõk szerint a tranz-
akció busás hasznot jelent a beruházók
számára is, tekintve, hogy az ország félmil-
lió tonna szenet használ fel évente – mely
arány akár háromszorosára is nõhet a kö-
vetkezõ években.

„Fegyverbe száll” a Gazprom?

A Gazprom a jelenkori Oroszország egyik
legmeghatározóbb szereplõje, állam az ál-
lamban, ahogy a legtöbb újságíró és elem-
zõ gyakorta emlegeti. A vállalat az orosz
külpolitika egyik legfontosabb nyomásgya-
korló eszköze lett, mint a gázfegyver alkal-
mazója. A Gazpromnak 2007 júliusa óta
törvény adta lehetõsége, hogy saját belsõ
hadsereget szervezzen önmaga védelmére.
Ez nem csak azt a kérdést veti fel, hogy a
határok (a szó szerintiek is) hol vannak a
Gazprom esetében, hanem hogy ez milyen
hatással lesz az orosz hadiiparra. Mivel a
gázvállalat magánhadserege révén érdekelt
a modern harcászati technikák fejlesztésé-
ben, megrendeléseivel lökést adhat az
orosz hadiipari kutatásoknak. Ez pedig
végsõ soron egy olyan folyamatot indíthat
el, melynek köszönhetõen Moszkva beszáll
a kifinomultabb technológiájú fegyverek
exportjába is, mely aggasztó körülmény le-
het az Egyesült Államok számára. 

A valuták leértékelési versenyének megaka-

dályozásában állapodtak meg a G20 csoport

pénzügyminiszterei és jegybankelnökei két-

napos, dél-koreai tanácskozásuk zárónyilat-

kozatában, egyúttal egyetértve a globális

bankreform szükségességében is egyetértve.

Ha a kelet-európai bankrendszer jövedelme-

zõsége nem áll vissza a válság elõtti szintre,

akkor könnyen elindulhat egy bankeladási

hullám – összegezte a magyarországi

KPMG egy frissen ismertetett felmérése, 

melyet a Menedzsment Fórum közölt.  

Fordulhat a kocka: bankárok állhatnak majd sorba, pénzintézetekért versengve

Bár mindenki saját országa érdekeit védte, mégis sikerült egyetértésre jutniuk a G20 csúcsvezetõinek
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Folytatás az 1. oldalról

A gazdasági recesszió elõtti
idõszakban a Föld minden
egyes lakosára 65 eurónyi
reklámkiadás jutott évente,
ami közel 430 milliárd eurót
tett ki, azonban a világpiac
összeomlása miatt a ter-
mékpromócióra szánt tõkét
minden iparág csökkentette,
ami negatívan befolyásolta a
reklámipart. A tévé és az
online miatt már amúgy is
nehéz anyagi helyzetben lévõ
nyomtatott sajtó veszített a
legtöbbet – ez a tendencia
minden szabadpiaccal ren-
delkezõ országban megfi-
gyelhetõ. A hirdetéspiac re-
cessziója megtizedelte a ko-
rábban szárnyaló reklám- és
PR-ügynökségeket is, ami
nagyon leszûkítette a kínálati
palettát. 

Globális ünnep

Úgy tûnik azonban, mos-
tanra már kezdenek megje-
lenni a napsugarak a rek-
lámszolgáltató ipar egén.
Míg a várható észak-ameri-
kai fellendülés mellett meg-
lepõen jól teljesített Kelet is,
a nemzetközi médiafigye-
lõk szerint Közép-Kelet-Eu-
rópában még évekig fog tar-
tani a reklámvilág „lábado-
zása”. Az Egyesült Álla-
mok reklámpiaca – amely
napi mintegy háromezer
reklámot juttat el a fogyasz-
tókhoz – 2010 elsõ felében
5,7 százalékos növekedést
mutatott az elõzõ év ugyan-
azon idõszakához képest,
és elérte a 45,64 milliárd
eurós összforgalmat (szem-
ben a 2008-as évi 140 milli-
árddal). Keleten meglepõ
India felkapaszkodása, ahol
a súlyos áradások és az ab-
ból származó szociális
problémák ellenére is, 2009-
hez képest 33 százalékkal
tudtak növekedni a reklám-
költségek. Az ázsiai gazda-
sági helyzet várható fellen-
dülésére utal az is, hogy
Ázsia és Óceánia hirdetés-
piaca 17 százalékos emelke-
dést jegyzett tavaly óta: 50,2
milliárd eurós forgalmat bo-
nyolítva 2010-ben.

Mintegy 230 millió euró-

val lesz kevesebb idén a ro-
mániai reklámipar bevétele,
mint a 2008-as csúcsévben.
Idén például az elõzetes fel-
mérések szerint a teljes szek-
tornak kell osztoznia azon a
mintegy 308 millió eurós ke-
retösszegen, melyet három
évvel ezelõtt a televíziók
egyedül „habzsolhattak” fel.
Míg a szakemberek szerint
nálunk 2011 is nehéz eszten-
dõnek ígérkezik, Európa „ci-
vilizáltabb” tájain már lába-
dozóban a reklámipar, ami
elõreláthatóan a média – és
fõleg az új médiák – helyzeté-
nek hirtelen javulásához ve-
zet a közeljövõben. Francia-
ország reklámipara magához
tért a 2009-ben regisztrált
kétmilliárd eurós visszaesés
után és 2010-re elérte a 29,7
milliárd eurót és stabilizáló-
dó tendenciákat mutat Né-
metország is, fõleg az online
reklámoztatásban bekövetke-
zett robbanásszerû fejlõdés
révén (az európai internetes
reklámpiac 22,3 százalékát
birtokolja). 

Kellett a váltás

Ideális körülmények kö-
zött idén a román reklámpiac
stabilizálódásáról beszélhe-
tünk, de 10–15 százalékos
csökkenés is elképzelhetõ,
ami még nem a legpesszimis-
tább elõrejelzés – vélekedtek
a lapunknak nyilatkozó rek-
lámszakemberek. „Ahhoz
képest, hogy a térség reklám-
piacai közül a hazain esett az
egyik legnagyobb csorba,
mondhatni van mozgolódás
a szektorban. Viszont bármi-
lyen optimistán nézünk a
dolgok elé, az emelkedés
nem lesz egyszerû” – véli
Alex Cernãtescu az interak-
tív reklámokat gyártó Infinit
Solutuions cég elnök-vezér-
igazgatója. A szakemberek
egyöntetû véleménye az,
hogy – bár lesznek profitáló
reklámügynökségek – a szek-
tor jövõben is az ideihez ha-
sonló lejtmenet elé néz.
Cernãtescu szerint a válság-
nak volt egy jó oldala: rádöb-
bentett a realitásokra, ugyan-
is a reklámpiac kezdett túl-
zsúfolt lenni s így jól jött a
„természetes szelekció”.

„Trendváltásra van szükség –
hangsúlyozta lapunknak –
ami a nyugati-, amerikai rek-
lámpiacokon már rég bekö-
vetkezett. A váltás nagyon
megviseli a szektort, de elen-
gedhetetlen”. 

A Media Fact Book eleme-
zõinek számításai szerint a
nyomtatott sajtó 27, a pla-
kátpiac pedig 35 millió euró
veszteséget könyvelhet el
idén. Alex Sãndulescu, a B
24 FUN címû ingyenes hirde-
tési lap igazgatója az
ÜzletRész megkeresésére el-
mondta, a válság bár megti-
zedelte a két-három évvel ez-
elõtti hemzsegõ piacot, nem
épp olyan vészes a helyzet,
mint ahogy jósolták, bár
tény, hogy mindenki taka-
réklángon van. „A nagyvá-
rosok, Bukarest, Kolozsvár
és Temesvár kezd éledezni,
bár a hirdetõk három- sõt
négyszerannyit várnak el a
pénzükért, mint két évvel ez-

elõtt” – fogalmaz Sãndules-
cu, aki szerint az autóeladás
és a banki szektor még min-
dig 75 százalékkal keveseb-
bet rendel, viszont a külön-
bözõ kluboknak most is van
forgalma, s így van mibõl
reklámoztatni.

A hirdetési piacot továbbra
is a televízió uralja, bár árlis-
tája messze elmarad a rek-
lámpiacot vezetõ országok
tévéinek díjaitól. Míg Ameri-
kában például a legnézettebb

mûsor, az American Idol rek-
lámszünetében 30 másod-
perc hirdetés 467 ezer dollár,
addig nálunk a legnézettebb
csatorna, a Pro TV a Cham-
pions League szünetében sem
kér 20–30 ezer eurónál töb-
bet a reklámidõért. Az egyet-
len ágazat, amelyik az idei
évet pozitív mérleggel zárhat-
ja, az internetes reklámozás,
amely a mozival együtt 14
millió eurót termelhet, mint-
egy egymillióval haladva
meg a tavalyi évi bevételt, de
így sem érve el a 2008-as
szintet.

Magyar reklám-üröm

A magyar reklámpiac sem
áll sokkal jobban a románia-
inál – az idénre elõrejelzett
legtöbb 600 millió eurós be-
vétel, amely a 2005-ös évhez
közelít, jóval alulmúlja a
2008-as fénykor 800 millió
eurós üzleti mutatóit. „A

reklámpiac zsugorodása
idén sem szûnik meg. Legke-
vesebb húsz százalékos lesz
az idei évi csökkenés, de a
peszszimisták ennek akár a
kétszeresét is elképzelhetõ-
nek tartják” – nyilatkozta az
ÜzletRésznek Mentes Endre,
a Magyarországon 2009-ben
Az év reklámügynöksége díj-
jal kitüntetett ACG kommu-
nikációs igazgatója. A szak-
ember szerint a legjobban a
papírreklámokat égette meg

a válság. „Az óriásplakát
mintegy 30, a nyomtatott la-
pok reklámjai pedig körülbe-
lül 40 százalékot estek a két
évvel ezelõtti szinthez ké-
pest” – fogalmaz Mentes, aki
úgy látja, hogy ha egy cég-
nek spórolnia kell, és úgy
dönt, hogy kidob egy kom-
munikációs csatornát, akkor
az az esetek többségében a
„print” lesz. 

Mint megtudtuk, a válság
hatására: a legtöbb magyar-
országi cég a biztos stratégi-
ák mellett voksolt, a jól be-
járt úton maradt, ami az öt-
letesség rovására ment. Ezen
a piacon a tévé a legjobban
mûködõ csatorna, de egyre
inkább felértékelõdik az
online terület, amelybõl
nagy szeletet vágtak ki a kö-
zösségi portálok. „A Face-
book most egy új varázsszó”
– summáz a kommunikációs
igazgató. Úgy látja, hogy a
magyar reklámpiac már nem

fog visszaállni a válság elõtti
szintre. „A cégek úgy gon-
dolkodnak, hogy ha eddig si-
került túlélniük alacsony
reklámköltségekkel, akkor
ezután sem érdemes többet
költeni” – véli Mentes End-
re, aki szerint csak egy na-
gyon erõs fogyasztói felpör-
gés lendíthet a szektoron,
amelyben már 2001. szep-
tember 11-e után bekövetke-
zett egy paradigmaváltás,
ami 10–15 százalékos mar-

ketingmínuszokat eredmé-
nyezett.

Élet a pazarlás után 

A válság a promóciós ter-
mékek gyártására és forgal-
mazására szakosodott cége-
ket sem kímélte, a megrende-
lõk sokkal körültekintõbben
és takarékosabban bánnak a
marketingre szánt pénzük-
kel. „Keserves volt a válság-
gal való szembenézés. Tavaly
az elsõ félévben körülbelül
hetven, egész évre vonatko-
zóan pedig mintegy 45 szá-
zalékos volt a visszaesés.
Idén, az elsõ félévben tíz szá-
zalékos növekedést jegyez-
tünk 2009-hez képest, de
még nem indult be igazából
az év végétõl várt felemelke-
dés” – fogalmazott az
ÜzletRésznek Szabados Atti-
la, a marosvásárhelyi Sands
Advertising reklámcég igaz-
gatója. Meglátása szerint a
cégek nagy része sok esetben
mintegy negyven százalékkal
rövidítette meg a marketing-
kasszát, mely alól a gyógy-
szeripar területén tevékeny-
kedõ társaságok üdítõ
kivételek, mivel esetükben lé-
nyegesen kevesebb, alig tíz-ti-
zenöt százalékos a kiesés. 

Kérdésünkre, hogy számí-
tásaik szerint mikorra térhet
vissza az aranykor, Szabados
pesszimista választ ad: „So-
ha nem érjük el a két évvel
ezelõtti szintet. De talán jobb
is így, mert pazarlás volt az,
ami akkor végbement. Egye-
sek négy–öt hónapra elegen-
dõ tartalékot halmoztak fel,
amit elméletileg nem is hasz-
náltak volna fel, ha nem kö-
vetkezik be a recesszió”. A
piac helyrebillenése Szaba-
dos szerint „optimizmus ese-
tén is csak jövõ év végére vár-
ható, de talán reálisabb a
2012-es változat”. Az igazga-
tó szerint azonban, ha elõre-
hozott választások lesznek
Romániában, hamarabb is
bekövetkezhet a fellendülés.
„Magyarországgal ellentét-
ben, ahol a legutóbbi válasz-
tások csupán 10-12 százalék-
kal lendítettek a piacon, ná-
lunk nagyságrendekkel jobb
a helyzet” – hangsúlyozza
Szabados Attila. 

Még tetszhalott a román reklám

Míg a válság a kreativitás romlását hozta, a hirdetõk ma többet várnak el pénzükért, mint korábban
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Mutasd a neonod, s megmondom, ki vagy!
Antal Erika

„A reklám, ezen belül kü-
lönösen a fényhirdetés ken-
dõzetlen tükörképet nyújt
minden körülmény között a
gazdaság helyzetérõl: amikor
az jól halad, fényesebbek a
cégérek, amikor stagnál, ak-
kor a bevételek is visszaes-
nek. Az ágazati nyereségek
üzleti görbéje pontosan köve-
ti a gazdaságét” – összegezte
Váry István, a marosvásárhe-
lyi Ram-Union Kft. igazgató-
ja. A szakember azt vallja,
egy városra rányomja a bé-
lyegét az, hogy milyen rek-
lámgyártó cégek mûködnek
ott – példáért a kilencvenes

évekig megy vissza, amikor a
sajátján kívül még csupán
egy kolozsvári cég tevékeny-
kedett Erdély-szerte az ága-
zatban. „E két város pár év
alatt kivirult, az éjszakai fé-
nyek megváltoztak, amely
egyáltalán nem volt jellemzõ
a régió más településeire” –
fogalmaz.

Elmondása szerint a rek-
lám nagyon is jellemzõ meg-
rendelõjére, ugyanakkor a
gyártóról és karbantartójáról
is hû képet fest. A fénycégér
mondanivalójával, színkom-
pozíciójával, az elhelyezéssel
és méretével egyaránt „árul-
kodik”. A gyártó tapasztala-
tai szerint azonban a legtöbb

kis cég nem tudja, hogy mit
szeretne, megrendeléskor leg-
többször valamilyen már léte-
zõ modell példájával hoza-
kodnak elõ – tehát odafigyel-
nek arra, hogy a szomszédos,
ugyanolyan profilú cég mit
használ. „Kisvállalkozások
általában nem hoznak saját
grafikát, nekünk kell megter-
veznünk, ezért nagyon jó raj-
zolókkal, tervezõkkel, dizáj-
nerekkel dolgozunk együtt.
Az egyeztetés alapján elkészí-
tünk néhány variánst, mely-
bõl az ügyfél végül kiválaszt-
ja a számára legmegfelelõb-
bet” – tudtuk meg a cég igaz-
gatójától. Nagyon sokan ér-
zik szükségét annak, hogy

nagyméretû, színpompás
fényreklámot, vagy cégjelzést
készíttessenek. 

A Ram-Union neonreklá-
mokkal dolgozott, és annak
ellenére, hogy közben az
elektronika fejlõdésével meg-
jelent a led-technika, ez nem
helyettesíti a klasszikus neon-
csöveket – magyarázta Váry.
A neon egy hideg katódos ne-
oncsõ, melyet a köznapi be-
szédben tévesen gyakran ösz-
szetévesztenek a világításra
használt neoncsõvel. A hi-
degkatódos fénycsõ élettarta-
ma több tíz év, Marosvásár-
helyen például mûködik
olyan 1995-ben gyártott da-
rab, amely azóta folyamato-

san üzemel. A szakember
szerint a led-technika nem
váltja fel, tehát nem szorítja
ki a piacról a klasszikus neon-
csöveket, mert elsõsorban a
fénye nagyon átütõ, hideg,
nem adja azt a kellemes von-
zó hatást, mint  a neoncsõ.
Vannak jó és gyengébb  minõ-
ségûek, az olcsó néhány hét
múlva már foghíjassá válhat. 

„A neoncsõ gyártásához
nagyon komoly vákuum-
rendszer szükséges, amelyet
mi annakidején egy nagyon
jó nevû amerikai cégtõl vásá-
roltunk. Ezen kívül üvegmû-
ves szakértõt igényel, ehhez
jön a magasfeszültségû táp-
egység – ennek megfelelõen

tehát egy komoly elektroni-
kusi felkészültségre is szükség
van. Ebben a szakmában öt-
vözõdik három-négy szakág,
míg a led-technikához egy
szikével kivágják a mûanya-
got, ráhegesztik a ledeket és
kész” – tudtuk a szakember-
tõl. Ha egy nagyon kis reklá-
mot kell megcsinálni, egy fél-
méterest, például egy „Nyit-
va” feliratot, a led olcsóbb, vi-
szont egy több tíz négyzetmé-
teres felület kivilágításánál
már kifizetõdõbb a neoncsõ.
A nagy reklámoknál ugyan-
azt a fényerõt kihozni ledek-
bõl már nagyon költséges,
mert a nagyfényerejû ledek
drágábbak a neonnál.
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Sike Lajos

Nagy feltûnést keltett
nemrég a Szatmár Pálinka-
fesztiválon, hogy a szilvapá-
linka hazájában a legtöbb
pontot és ezzel a legfénye-
sebb díjat egy túrterebesi
gazda almapálinkája kapta.
Kornis Sándor húszéves „al-
maleve” annyira tetszett
mindenkinek, hogy már-már
ötcsillagos konyakként kós-
tolgatták – pedig a megmé-
rettetésre felsorakoztatott
133 próba nyolcvan százalé-
ka szilvapárlat volt. 

„A jó pálinka alapja a kivá-
ló anyag, esetemben a megfe-
lelõen érett alma – osztotta
meg a kiváló nedû titkát az
ÚzletRész-el a díjnyertes. –
Húsz esztendeje, amikor ezt
a pálinkát fõztem, az idõjárás
nagyon kedvezett mindenféle
gyümölcsnek, a sok napsütés
telerakta nektárral. Volt né-
hány tonna jonatán, golden
és arany parmen almám, s
csak annyit hagytam meg be-
lõle, amennyi a családnak
kellett, a többit ledaráltam.
Vigyáztam, hogy oda nem
való éretlen vagy rothadt
gyümölcs ne kerüljön közé, s
a kád is jó tiszta legyen.
Mindmáig eperfahordóban
tartottam, attól kapta a sárga
színt.” Reményei valóra vál-
tak: száz liter „cefrébõl” ti-
zenegy liter 52 fokos pálinka
lett, olyan kellemesen édes-
aromás, hogy már ott a fõz-
dében sokan kóstolgatták.
Az már csak ráadás volt
Kornis Sándornak, hogy tör-
kölypálinkáját is díjazták –
igaz „csak” bronzéremmel,
de ennek is örül, hisz alapjá-
ul nemes szõlõ, fõleg leány-
ka, muskotály lebogyózott

préselési maradékát használ-
ta. (Bizonyítva, hogy a bo-
gyózás nem csak a bor, de a
pálinka minõségét is jótéko-
nyan befolyásolja.)

Turistacsalogató nedû

A pálinka-ünnep jó alkal-
mat kínál arra, hogy Szatmár
megyét és értékeit népszerû-
sítse, még több turistát vonz-
zon ide, miközben a finom
nedû elõállítása és forgalma-
zása is közelebb kerül az uni-
ós elvárásokhoz – fejtette ki
Csehi Árpád megyei tanács-
elnök. Az elöljáró különben
egyike volt azon tíz személy-
nek, akiket elsõ alkalommal
tüntettek ki a „pálinkalovag”
címmel a rendezvény szerve-
zõi. Mivel a költségeket egy
régiós programra beadott si-
keres uniós pályázat révén
biztosították, a seregszemle a
közpénzekbõl származó tá-
mogatásokat is nélkülözni
tudta: a csaknem egymillió
lejes összegbõl nem csak a
mostani rendezvényre és
hozzá egy román–magyar–
angol nyelvû pálinkakönyv
kiadására jutott pénz, de a jö-
võ évi fesztivál lebonyolításá-
ra is maradt. 

Unió-konform fõzetek

Az odaítélt díjak fényében
a szakemberek sikeresként
könyvelték el az idei feszti-
vált. A mustrára vitt 133 pró-
ba közül 24 arany- és 49
ezüstérmet osztottak, 32 pe-
dig bronzdíjat kapott. 

„Végül beigazolódott, amit
eddig is tudtunk: Szatmár
megyében sokan értenek a
pálinkafõzéshez, s többségük
képes az uniós normáknak

megfelelõ minõséget elõállí-
tani. – összegezte az ítészek
véleményét Bencze Zoltán
kertészmérnök, zsûritag. –
Persze akadt néhány kifogá-
sunk is, például az, hogy
nem mindenki figyel oda a
cefre érlelésére, vagy a lepár-
lás elején annak  a bizonyos
marós, vagy népiesen kapa-
rós résznek, a rézeleje idõbe-
ni leszakítására, illetve a vé-
gén az úgynevezett  farok
(máshol vodka) különválasz-
tására. Az ilyen hanyagságok
ronthatják az ízanyagot, az
aromát, az illatot – ahogy
több esetben meg is történt.”

„Szíverõsítõ” 
marketing

A szatmári párlatok sikeré-
nek legnagyobb ellensége
azonban a rossz vagy egyál-
talán nem létezõ marketing –
vélik az érintettek. „Lehet a
miénk akár a valaha ismert
legjobb  gyümölcspárlat is,
ha még a közelebbi régióban
sem tudnak róla”– panaszol-
ta egy név nélkül nyilatkozó.
Ezzel egybecseng Fodor Ist-
ván mérnök véleménye is – a
megyei mezõgazdasági ta-
nácsadó központ igazgatója
több mint lassúnak tartja a
minõségi szatmári pálinkák
kereskedelmi-forgalomba va-
ló bevezetését. „Mindössze
két személynek, ha úgy tet-
szik két családi kiscégnek van
az uniós normák szerint be-
rendezett palackozója, hozzá
a mai marketingnek megfele-
lõ címkéje” – magyarázza
lapunknak Tudomása szerint
ezenkívül még öten-hatan
próbálkoznak megteremteni
ehhez a lehetõséget, de még
az útkeresésnél tartanak.

„Fel kell gyorsítani a marke-
tinget, ha azt akarjuk, hogy
csakugyan keresett legyen a
szatmári pálinka s más helyi
értékekhez, érdekességekhez,
például gasztronómiához,
folklórhoz, a mûemlékekhez
kapcsolva turisták tömegét
vonzza” – fogalmazott Fo-
dor. Hangsúlyozta ugyanak-
kor, ehhez mindenképpen
szükség volna arra is, hogy a
pálinkatermelõk valamilyen
egyesületet hozzanak létre és
ne magányos farkasként pró-
bálják meghódítani a mind
nehezebbé váló piacot.

Vetélytárs 
a határon túlról

Bár még nem jelent meg a
piacon az a magyarországi
pálinka, amelyet a Fidesz-
kormány engedményeként
az ottani gyümölcstermelõk
ötven literig díjmentesen fõz-
hetnek maguknak, az már

majdnem biztosra vehetõ,
hogy a szatmári kínálat erõs
vetélytársra talál a közeljövõ-
ben. Annak ellenére, hogy
pontos adatok még nem áll-
nak rendelkezésre, Kornis
Sándor megerõsíti: a magyar
intézkedés már hónapok
múlva befolyásolhatja a ha-
zai, egyelõre elsõsorban a
határmenti övezet szeszes-
ital-kínálatát. 

Agyõ, 
szeszcsempészet?

Mivel eddig az erdélyi pá-
linka olcsóbbnak számított,
Szatmár megyébõl vagy a
Szilágyságból, különösen az
Avas falvaiból igen jelentõs
mennyiségû  kisüstit vittek
Magyarországra, természete-
sen „feketén”, vagyis az adó-
kötelességet kijátszva. Most
akár meg is fordulhat az ilyen
zug-kereskedelem iránya, de
ez még nem vehetõ biztosra,

mivel a törvény a határ
mindkét oldalán ötven liter-
ben korlátozza a gazdának
az évente díjmentesen kifõz-
hetõ pálinkát.

Megkeresésünkre Fodor
István kifejtette: nagyobb fe-
szültséget semmiképpen nem
fog okozni a piacon a magyar
kisüsti megjelenése, mivel
például a barack-, cseresz-
nye- vagy a körtepárlat eddig
is jelen volt. Szerinte várha-
tóan a szilvából vagy a tör-
kölybõl sem jön olyan meny-
nyiség, ami nagyon „meg-
nyomhatná” a piacot. Ezzel
szemben Szabó János szat-
mári vendéglõs azt jósolja,
hogy a hazainál jobb marke-
tinggel és tetszetõsebb palac-
kokban kínált magyarországi
pálinka komoly versenytársa
lehet a hazainak. Feltéve, ha
az ottani könnyítések nem
annyira a belsõ fogyasztást,
mint inkább az exportot fog-
ják ösztönözni.

Fegyverkezõ pálinkalovagok

A pálinkalovaggá ütött Csehi Árpád megyei tanácselnök (jobbra) bízik a párlat turistacsalogató erejében 

Marketing és közös érdekvédelem nélkül „elpárologhat” a
szatmári pálinka hírneve, még mielõtt igazából ismertté vált
volna. A legnagyobb veszély épp a határ túloldaláról leselke-
dik, ahol egy friss kormányhatározat zöld utat engedett a
házi pálinkafõzésnek. A magyarországi intézkedés nemcsak
a Románia felõl érkezõ (nagyrészt feketepiaci) szeszesital-
áramlást szüntetheti meg, de felkészültebb marketinggel elõ-
nyösebb piaci helyzetbe is juttatná a magyar termékeket. 

A statisztikák szerint a romániai háztartá-
sokban évente százhúszmillió liter pálinkát
fõznek, a gyümölcstermesztõk számára
pedig annyira nyereséges a párlatok piaca,
hogy a termésbõl lassan nem is marad
kompótok, lekvárok gyártására. Az or-
szágban harmincezer pálinkafõzõ kazán

mûködik, melybõl tízezer ipari mennyiség
elõállítására képes – mutatott rá nemrég a
hazai alkoholgyártók érdekvédelmi szövet-
sége. A Garant szerint a túlzottan magas
adók csak segítik az illegális szeszesital-ke-
reskedelmet, aláásva a törvényesen mûkö-
dõ vállalkozások tevékenységét.

A mámorító üzletág

HIRDETÉS
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Folytatás az 1. oldalról

„Intézményünket egy
’hagyományos’ pénzintézet-
tõl elsõsorban az különbözte-
ti meg, hogy nálunk nem le-
het pénzbetétet létrehozni (te-
hát nem õrizhetjük mások
pénzét, kamat fejében) és ter-
mészetesen a rendelkezésre
álló tõkénk is jóval kisebb
mint egy banké” – magyaráz-
ta megkeresésünkre Vorzsák
János hitelkoordinátor, a csíki
kirendeltség képviselõje. A
LAM hitelezési tevékenysége
különben hasonló a banki hi-
telezéshez, törvényileg a Ro-
mán Nemzeti Bank szabá-
lyozza, csupán a feltételek sa-
játságosak. Így nem adhatnak
több évtizedes lejáratú hitele-
ket, egy kölcsön értékét pedig
felsõ küszöbök szabályozzák
(például nem haladhatja meg
a 35 ezer eurós keretösszeget).
Cserébe azonban maga a hite-
lezési eljárás egyszerûbb és
rugalmasabb, mint a bankok-
nál: a hiteldokumentáció szá-
mára kevesebb iratot kérnek,
a kérelmek elbírálása is csu-
pán 2–3 napot vesz igénybe.
Az intézmény kiemelten fon-
tosnak tartja az ügyfelekkel

való személyes kapcsolattar-
tást, az egyszerû és világos tá-
jékoztatást.

Mint megtudtuk, a mikro-
hitelintézet célcsoportja a vi-
déken élõ vállalkozók és gaz-
dálkodó emberek. (A kihe-
lyezett kölcsönök közel negy-
ven százaléka a kis- és közép-
vállalkozóknál, több mint 35
százaléka a mezõgazdaság-
ban talált gazdára, a fennma-
radó 25 százalék pedig ma-
gánszemélyeknél van.) Ta-
pasztalataik szerint a kisvál-
lalkozói szférában mutatko-
zik a legnagyobb igény köl-
csönfelvételre, de a mezõgaz-
dasági beruházások is jelen-
tõs összegeket igényelnek,
mivel a tõkehiány ezen a té-
ren a legnagyobb.

A jelenlegi válságos gazda-
sági helyzet világszerte meg-
nehezítette úgy a vállalkozá-
sok mint a pénzintézetek te-
vékenységét. A hitelnyújtási
kockázatok növekedésével
szigorodtak a kölcsönfelvétel
lehetõségei is. A szakembe-
rek zöme már régóta figyel-
meztet, hogy a hitelpiacon
tapasztalható megtorpanás a
teljes gazdasági szférára néz-
ve blokkoló hatású lehet.

„Nagyon törékeny a vállal-
kozások pénzügyi helyzete,
ezért a hitelezés is sokkal
kockázatosabb – erõsítette
meg lapunknak Vorzsák, rá-
mutatva, hogy pillanatnyilag
az egész hitelpiacra egyfajta
stagnálás, illetve kivárás jel-
lemzõ. – Ennek ellenére kü-
lönösebben nem változtat-
tunk hitelfeltételeinken, de
jobban odafigyelünk a kocká-
zati tényezõkre, mint például
az eladósodottság, a tevé-
kenységi kör, hitelgaranciák
értéke.”

Érdeklõdésünkre, hogyan
képes kiállni egy mikro-
hitelekkel foglalkozó vállal-

kozás olyan idõket  amikor a
kormány sürgõsségi kor-
mányrendeletben (az idei 50-
es számú – a szerk. megj. ) erõ-
síti a fogyasztók jogait a hitel-
intézetekkel szemben, a szak-
ember kijelentette, a bankok-
tól eltérõen ez számukra nem
okozott különösebb nehézsé-
get. „Bár a rendelet a mi mû-
ködésünkre is vonatkozik, in-
tézményünk nem alkalma-
zott rejtett járulékos költsége-
ket, és az utólagos kamatláb-
módosítás sem szokványos
eljárás nálunk” – fejtette ki.

Mivel a hitelintézet a
LAM Alapítványból nõtte ki
magát, amely svájci egyházi

segélyszervezetek (HEKS)
támogatásával jött létre, a hu-
mánus szemlélet ma is jel-
lemzõ tevékenységére. Ami
azonban a hitelezést illeti,
mindig a szakmaiság a mérv-
adó, melyet az Alapítvány
kurátorai és a pénzügyi tá-
mogatók egyaránt megköve-
telnek – hangsúlyozta a hitel-
koordinátor. Mint megtud-
tuk, a LAM Rt. hitelkihelye-
zéseibõl származó jövedel-
met az Alapítvány felnõtt-
képzés, oktatás és különbözõ
karitatív tevékenységek
(gyermekgondozás, beteg-
ápolás) finanszírozására for-
dítja. Igazgatótanácsában

rangos egyházi személyisé-
gek is helyet kapnak. Kérdé-
sünkre, hogy ez szerintük mi-
lyen megvilágításba helyezi
az intézményt a potenciális
ügyfelek szemében, Vorzsák
kifejtette: mindenképp pozi-
tív jelzéssel bír, mivel egyfaj-
ta biztosítékot jelent az ala-
pok megfelelõ módon való
felhasználására.

A hiteltörlesztéssel késõ,
vagy fizetésképtelenné váló
ügyfelek száma napról napra
növekszik, ez a negatív trend
a LAM Rt. számára is isme-
rõs probléma. Képviselõi
mégis úgy látják, sikerült
megfelelõ ellenõrzés alatt tar-
tani a helyzetet. „Ennek az a
magyarázata, hogy a mi hite-
leink átlagértéke nem na-
gyobb 7-8 ezer eurónál, és ha
ekkora összegek esetében fi-
zetésképtelenség áll elõ, ak-
kor az ügyfél családi, rokoni
vagy baráti segítséggel meg-
oldja anyagi nehézségeit és
felszámolja az adósságát,
vagy átütemezést eszközöl”
– magyarázta Vorzsák. Biz-
tos recept szerinte semmiféle
pénzügyi kockázatra nincs,
ám csökkenteni lehet a rizikó
mértékét. 

Egy másképpen hiteles hitelezõ

A motiváció pénzügyi spirálja

A vezetõi tréningek egyik
legsarkalatosabb vitapontja a
beosztott motiválásának a
kérdése – ezen belül is az,
hogy mennyire fontos az
anyagi ösztönzés illetve mi-
lyen egyéb teljesítményser-
kentõ módszerek vannak.
Bár a kérdés nagyon árnyalt,
napjainkban is legtöbben a
száz évvel ezelõtti Winslow
Taylor által kidolgozott mo-
dellben hisznek, mely szerint
a motiváció leghatékonyabb
eszköze az anyagi juttatás. 

A pénzügyi ösztönzõk ter-
mészetesen hatásosak. Ma, a
fogyasztói társadalom korá-
ban sokat számítanak az
anyagi javak, melyek által kí-
vánságok, szükségletek, ér-
dekek válhatnak valóra. Az
idõk folyamán azonban az is
világossá vált, hogy nem ha-
gyatkozhatunk kizárólag a
bérre, ha a nagyobb elége-
dettségrõl és a teljesítmény
fokozásához szükséges kész-
ség növelésérõl van szó. A
magasabb bér hatása inkább
kiegyenlítõ hatású: csökkenti
a munka egyéb körülményei-

vel kapcsolatban fellépõ elé-
gedetlenséget. 

Az anyagi ösztönzõk ab-
ban lehetnek segítségünkre,
hogy feloldják a munkaválla-
lók személyes érdekei és a
bérmunka közötti ellentétet.
Nem alkalmasak azonban
arra, hogy magában a mun-
kában érdekeltté tegyenek és
a szó eredeti értelmében vett
motivációt hozzanak létre.

Ha választ szeretnénk kap-
ni arra, mi is tulajdonképpen
a valódi motiváció, meg kell
különböztetnünk két típusát:
a külsõ- illetve a belsõ indít-
tatásút. A külsõ motiváció
esetén a teljesítmény elérését
célzó jutalmat egy külsõ fél
határozza meg, ide tartoz-
nak az anyagi és szociális
ösztönzõk, mint például a fi-
zetés vagy jutalom. Itt na-
gyon fontos, hogy a fogadó
fél hogyan értékeli a jutal-
mat, mert ez akár ellentétes
hatást is kiválthat. Demo-
tiváltsághoz vezethet példá-
ul, ha a munkavállaló nem
tartja elegendõnek vagy
megszokta a magasabb bért

(mely így megszûnik ösztön-
zõ erõként hatni). 

A belsõ motiváció esetén
a munkavállaló belsõleg in-
díttatva érdekelt a feladat el-
végzésében – a környezet
megítélése ilyenkor veszít je-
lentõségébõl. Az ösztönzés-
nek ezt a fajtáját érhetjük tet-
ten különben számos ma-
gánéleti tevékenységnél. Azt
elérni, hogy alkalmazotta-
ink munkahelyükön is ezzel
a belsõ hajtóerõvel rendel-
kezzenek, csak úgy lehet, ha
az elvégzendõ tevékenység,
a munka önmagában moti-
váló erejû. Itt példaként em-
lítem egyik kedves baráto-
mat, aki kilenc éve dolgozik

értékesítési vezetõként az
egyik piacvezetõ alkatrész-
kereskedõ cégnél. Amikor
2009-ben, a gazdasági vál-
ság kellõs közepén megkér-
deztem tõle, mit csinál
majd, ha a cég képtelen lesz
a béreket kifizetni, azt vála-
szolta: annyit adott nekem
eddig ez a vállalat, hogy bár-
mikor hajlandó lennék akár
hat hónapig is fizetés nélkül
dolgozni, hogy segítsek a
problémákat megoldani. 

Mi lehet a vezetõ szerepe,
abban hogy a munka önma-
gában motiváló erejû legyen?
Sok multinacionális vállalat-
nál megfigyelhetõ, hogy a
munkakörnyezet javításával,

a megfelelõ kommunikáció-
val – például ötletek, javasla-
tok meghallgatásával – a ve-
zetõk elérték, hogy jelentõ-
sen javuljon a munkamorál
és a teljesítmény.

Egy másik nagyon haté-
kony eszköz a rendszeres
csapatépítõ tréningek szerve-
zése. Romániában jelenleg a
legtöbb vállalatnál még min-
dig a céges kirándulások nép-
szerûek, viszont ha a vezetõ
nem strukturálja a progra-
mot, legtöbbször az történik,
hogy a meglévõ „klikkek” to-
vább erõsödnek és nem jön
létre a kívánt szervezeti szin-
tû „csapatépülés”. A csapat-
építõ tréningek nagyon fon-

tos hozadéka, hogy kialakul
a „valahova tartozás” érzése,
ami egyfajta elhivatottságot
eredményez és növeli a telje-
sítményt. Bár 2009 elején a
sajtó a team-building piac
visszaesésérõl beszélt, ta-
pasztalataim ennek pontosan
az ellenkezõjérõl gyõztek
meg: jóval több csapatépítõ
tréning megrendelésünk volt,
mint azelõtt bármikor. Ez az-
zal magyarázható, hogy a
válság-pánik okozta félelem
– leginkább a munkahely el-
vesztésétõl – jelentõs demo-
tiváltságot okozott. A veze-
tõk viszont tudták: ha a mun-
kavállalók látják, hogy pénzt
áldoznak a képzésükre, azt
jelenti, hogy megmarad a
munkahelyük és így meg-
szûnt az annak elvesztésétõl
való félelem.

Végezetül, a Hersey-Blan-
chard nevéhez fûzõdõ egy-
szerû és hatékony modell se-
gítségével megvizsgálhatjuk,
hogy az alkalmazottak ké-
pességei és hajlandósága
alapján milyen képzésbe ér-
demes befektetni. Azon be-
osztott számára, aki hajlandó
lenne, de nincs meg a képes-
sége a munkát elvégezni,
ajánlott az „iskolázás”, a tré-
ning. Aki viszont képes len-
ne, ám nem hajlandó (demo-
tivált), annak „el kell adni” a
munkát, vagyis érdekessé
kell tenni számára. A nem
hajlandó és nem is képes al-
kalmazottnál viszont legcél-
szerûbb az „outplacement”,
vagyis az eltávolítás. Az ideá-
lis beosztott egyaránt képes
és hajlandó: esetében csupán
a motiváció fenntartásáról
kell gondoskodni.

A pénz hatásos motivációs eszköz, ám távolról sem az egyetlen teljesítményösztönzõ
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A LAM Rt. – teljes nevén LAM Vidéki
Mikrohitelezéssel Foglalkozó Nem Banki
Intézmény Részvénytársaság – a LAM
Alapítványból nõtte ki magát az idõk folya-
mán, mely 1992 óta mûködik. Célja – egy
regionális fejlesztési program keretében – a
mezõgazdaság fejlesztése és egy hosszú tá-
vú fejlesztésre alkalmas magánvállalkozói
szféra kialakulásának elõsegítése. A romá-
niai rendszerváltást követõ években az ala-
pítvány tevékenysége egyaránt felölelte a
szakmai képzések és továbbképzések, szak-
tanácsadás, valamint a hitelnyújtás körét.

2005 decemberében az Alapítvány létreho-
zott egy részvénytársaságot és a hitelezési
tevékenységet 2006 januárjától ezen keres-
kedelmi társaság keretei között folytatja.
Ez a tevékenység kezdetekben csak Illye-
falván történt, a folyamatosan növekvõ
igény a hitelek iránt viszont újabb irodák
nyitását eredményezte. Így 2000-ben
Csernátonban, 2002-ben Csíkszeredában,
2007-ben Székelyudvarhelyen, 2008-ban
Sepsiszentgyörgyön (az illyefalvi iroda át-
helyezése), majd 2009-ben Gyergyószent-
miklóson nyitottak még képviseletet. 

A regionális fejlesztés prioritása

Az ÜzletRész most induló sorozatá-
ban olyan kérdéseket igyekszünk kö-
rüljárni, mely minden vállalkozás éle-
tére nézve lényeges témákat vet fel –
elõsegítve a mûködés hatékonyságát és
sikerességét. Az összeállítást – számos
piacvezetõ multinacionális vállalattal
való együttmûködésére alapozva –
Incze Sándor készítette, a nemzetközi
M&Co Europe képzési és tanácsadó
cég romániai ügyvezetõ igazgatója.
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Kovács Zsolt

Nemrég, A magyar pri-
vatizáció enciklopédiája cí-
mû kiadvány bemutatóján
elismerõen szólt a Magyar-
országon végbement magá-
nosítási folyamatról. A ki-
lencvenes évek elején
mennyire határozta meg a
gyors és merész magyar lé-
pés a régióban végbemenõ
privatizációs folyamatokat?
– A dicséret korlátozott volt.
Úgy fogalmaztam, hogy pri-
vatizációra a magyar gazda-
ság akkori pénzügyi helyze-
tében feltétlenül szükség
volt, de sajnos a folyamat
több szektorban is olyan elsi-
etve zajlott le, hogy nem te-
remtették meg hozzá azt a
jogszabályi hátteret, amely a
monopóliumok megfelelõ
korlátozásához szükséges
lett volna – különösen a há-
lózati iparágakban. Magyar-
országot a kilencvenes évek
elején valóban privatizációs
példának tekintették a régió
több országában, bár a ma-
gyar magánosítás úgyneve-
zett piaci modelljét többnyi-
re nem pontosan követték. 

Romániában a ’90-es
években gyakran lehetett
hallani az elégedetlen tö-
megektõl, hogy „nem ad-
juk el az országot”, ilyes-
mire Magyarországon is
akadt példa. Ön szerint ál-
dás vagy átok a külföldi tõ-
kének az országba való
áramlása? Beszélhetünk-e
egy egészséges határról eb-
ben a témában és ha igen,
hol húzódhat ez?
– Tõkeszegény és a piacgaz-
daság kiépülését tekintve is
elmaradott országokban
nem lehet lemondani a kül-
földi mûködõtõke importjá-
ról. Kétségtelen, hogy több
magyar vállalatot „áron
alul” adtak el, de ehhez lát-
ni kell azt is, hogy a rövid
ideig tartó koncentrált válla-
latértékesítési hullám szük-
ségszerûen lenyomja az ára-
kat. Másrészt pedig számos
magyar vállalatot azért pri-
vatizáltak látszólag olcsón,
mert az új tulajdonosnak
komoly terheket is át kellett
vállalnia. Ilyenek voltak pél-
dául a törlesztendõ hitelek
vagy a környezeti károk fel-
számolása, illetve az elbo-
csátandó munkaerõ végki-

elégítési vagy átképzési költ-
ségei. Az említett határvo-
nal meghúzására nem vál-
lalkoznék és nem is hiszem,
hogy létezne ilyen. Vegyünk
egy képzeletbeli példát:
adott országban 19,5 milli-
árd eurónyi külföldi mûkö-
dõtõke van, ám a határt va-
laki húszmilliárdnál húzta
meg. Ennek alapján el kelle-
ne utasítani egy nagy autó-

gyár egymilliárd eurós beru-
házási ajánlatát.

Mi az, ami a mai napig
vonzóvá teszi térségünket a
külföldi befektetõk számára?
– A korábbi években elsõsor-
ban a termelékenységhez
viszonyított alacsony bér-
költségeket tartották ilyen té-
nyezõnek. A kedvezõ föld-
rajzi pozíció újabban leg-
alább ezzel egyenrangú ösz-
tönzõnek látszik. Fontos to-
vábbá a viszonylag erõs jog-
biztonság és a politikai stabi-
litás, ami ezt a térséget be-
fektetõi szempontból felérté-
keli például több szovjet
utódállammal és egyes bal-
káni országokkal szemben.

A szegedi közgazdász-
vándorgyûlésen tartott elõ-

adásában úgy fogalmazott,
a piacok idegesebbek, sok-
mindent nem tûrnek el,
amit korában lenyeltek. Ön
szerint mi az, amivel térsé-
günk (ezen belül fõként Ro-
mánia és Magyarország) ja-
víthat saját megítélésén a
befektetõk szemében?
Mennyit tehet a jelenlegi
döntéshozás, a kormányok
ennek érdekében?
– Ebben a tekintetben ki-
emelten fontosnak tartom a
kiszámítható gazdaságpoli-
tikát – ezen belül is kivált a
következetes, valamint a tör-
vényben rögzített fiskális
szabályokhoz szigorúan iga-
zodó költségvetési politikát.
A költségvetési politika jó
nemzetközi híre különösen
nagy érték akkor, amikor az
eurózóna több országa is a
költségvetési politika hiteles-
ségi problémájával küzd.

Tud-e egy olyan „siker-
gyanús” gazdaságpolitikai
projektrõl vagy együttmû-
ködési tervezetrõl Románia
és Magyarország között,
amely különösen megnö-
velné a régió, vagy ezen két
ország versenyképességét
globális vagy legalább uni-

ós szinten? Ha nincs, akkor
melyik területen tudna leg-
inkább elképzelni egy ilyet? 
– Nem tudok ilyenrõl, de a
közös (és jól összeillesztett)
környezetvédelmi és infrast-
rukturális – például vasúti
vagy autópálya-építési – fej-
lesztésekben nagy fantáziát
látok.

Hogyan látja az államok
eladósodásának kérdését
jelenleg? Tényleg olyan ri-
asztó jelenség, mint azt a
legtöbb médiában hallani –
vagy inkább úgy véli: az
eladósodás szükséges ah-
hoz, hogy a gazdaság
„belsõ” vérkeringése ne
lassuljon le? 
– Szerintem az eladósodás
növekedése nagy veszélye-
ket rejt, mert a piacok idege-
sebbek és a kockázatokra ér-
zékenyebbek a korábbiak-

nál. Eközben pedig az ál-
lampapírok nemzetközi ki-
bocsátási volumene sokkal
lassabban növekvõ kereslet
mellett bõvült. Ez pedig ma-
gasabb államadósság-finan-
szírozási költségeket jelent a
világ összes adós országa, de
különösen a kevésbé maga-

san jegyzett, nem annyira
megbízható adósnak tekin-
tett országok számára.

Az európai unió erõsödõ
szigora fiskális ügyekben
mennyire lesz tartós folya-
mat? Ön szerint várható-e
ennek alábbhagyása a re-
cesszió elmúltával vagy tar-
tósan megalapozza az uni-
ós gazdaságpolitikát? 
– Azt hiszem, legalább kö-
zéptávon erre a hangulatra
számíthatunk az EU-ban. A
költségvetési politikákkal
szembeni uniós szigor nem
fog lankadni, különösen az
érdekeikért kevésbé kiállni
képes kis országokkal szem-
ben. Ez akár 5–8 évet is je-
lenthet, de könnyen tovább
is tarthat.

Egy korábbi elõadásában
hangzott el, hogy a nemzet-

közi befektetõi hangulat
igen érzékeny marad a
kommunikációra. Mennyi-
re jó tanuló ebben Magyar-
ország, illetve Románia?
– A román esetet nem isme-
rem, bár látványos kommu-
nikációs hibákról nem hal-
lottam az elmúlt idõszak-

ban. Magyarország bonyo-
lultabb eset. Itt az utóbbi
idõben nem minden nyilvá-
nos hozzászóló mérte fel
pontosan, hogy melyek a
magyar gazdaság nemzetkö-
zi pénzügyi helyzetének fõ
kockázatai, és ezeket milyen
kifejezésekkel célszerû jelle-
mezni a szélesebb nyilvá-
nosság elõtti fórumokon.

Akadémikusként ho-
gyan ítéli meg: a válság ha-
tására megnõtt-e a gazda-
sági szférában az elméleti
szakemberek keresettsége,
tekintélye?
– Magánvéleményem van
az ügyben. Szerintem az el-
méleti kérdésekkel foglalko-
zó közgazdászok vélemé-
nyét a magyar kormányzat-
ban és a sajtóban most is
gyakran meghallgatják. A
vállalatok körében kevésbé
látszik ilyen érdeklõdés, de a
piac számos szereplõjét
nem is feltétlenül érdeklik
közvetlenül a gazdaságpoli-
tika stratégiai irányai, illetve
mélyebb tudományos össze-
függései.

A magyar gazdaságpoli-
tikát illetõen lényeges tény-
re hívta fel a figyelmet a
minap a Költségvetési Ta-
nács (KT) elemzése, éspe-
dig arra, hogy a bejelentett
különadók mindenképpen
csökkentik a lakossági fo-
gyasztást, emelik az árakat,
illetve késleltetik a beruhá-
zásokat. A KT tagjaként ön
is úgy látja, hogy a kor-
mány korántsem annyira
„humánus” válságcsomag-
jával, mint az elsõ pillan-
tásra tûnt?
– A „humánus” kifejezést
itt nehéz értelmezni. A kor-
mány lépéskényszerben volt
és elindult egy olyan irány-
ba, amely a korábbi magyar
gazdaságpolitikusok gon-
dolkodásából teljesen hi-
ányzott, sõt, nem voltak rá
nemzetközi példák sem. A
bejelentett különadóknak
mindenképpen lesz növeke-
dést fékezõ hatásuk, ám
ezeket a kétségtelen hatáso-
kat úgy kell átgondolnunk,
hogy más, a költségvetési
egyensúlyt javító intézkedé-
seknek ugyancsak lehetné-
nek hasonló következmé-
nyei.

Török Ádám magyar közgazdász,
egyetemi tanár, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia (MTA) rendes tagja.
Kutatásai a versenypolitika, a piacel-
mélet, a nemzetközi gazdaságtan, a
és a  politika kérdéseivel foglalkoz-
nak, de publikált a vállalati válságok-
kal és kezelésükkel kapcsolatos köz-
leményeket is. Aktív közéleti pálya-
futása alatt számos magas tisztséget
is betöltött: 1993 és 1994 között a
Magyar Nemzeti Bank felügyelõbi-

zottságának elnöke. 1999– 2000 kö-
zött a magyar Országos Mûszaki Fej-
lesztési Bizottság hivatalának elnöke
volt. 2004-ben az európai ügyekért
felelõs tárca nélküli miniszter tanács-
adója lett, majd 2007-tõl a Gazdasá-
gi Versenyképesség Kerekasztalt ve-
zette. 2009-ben az Országgyûlés el-
lenszavazat nélkül az újonnan felállí-
tott  tagjává választotta. Jelenleg a
Pannon Egyetemen, a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi

Egyetemen és a Közép-Európai
Egyetemen tanít, de vendégprofes-
szor volt Európa számos országában,
az Egyesült Államokban és Kanadá-
ban is. Az MTA Gazdaság- és Jogtu-
dományok Osztályának elnöke, az
Acta Oeconomica fõszerkesztõje, a
Magyar Közgazdasági Társaság el-
nöke. 2006-ben az MTA nívódíjával
tüntették ki, a Magyar Köztársasági
Érdemrend lovagkeresztjét 2006-ban
vehette át. 

Névjegy

Kiszámítható gazdaságpolitika
nélkül hiányzik a hitelesség
Beszélgetés Török Ádám közgazdásszal, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjával

„A költségvetési politika jó nemzetkö-
zi híre különösen nagy érték akkor,
amikor az eurózóna több országa is a
fiskális-politika hitelességi problémájá-
val küzd” – ajánlja térségünk kormá-
nyainak Török Ádám közgazdász, akit
Sepsiszentgyörgyön, a romániai ma-
gyar közgazdászok vándorgyûlése al-
kalmával keresett meg az Üzletrész.

Az idén Sepsiszentgyörgyön tartott 19. Közgazdász Vándorgyûlés és Konferencia elõadói között tisztelhette Török Ádámot 
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