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HIRDETÉS

Mai mellékletünk:

Új szobor Kiss Gedeonnak

Felavatták tegnap Szatmárnémetiben „a fák
ezredesének” új szobrát, Parádi Szodorai
Hajnalka alkotását. A város legnépszerûbb
történelmi személyiségének szobra közada-
kozásból jött létre. Az adományokból árva
gyerekek karácsonyi ajándékaira is jutott.

új magyar szó
2010. december 21., 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 4,2897 ▼
1 amerikai dollár 3,2589 ▲
100 magyar forint 1,5662 ▼

Vastag lett az elsõ X-es

Ballonkabátos romantikával bûvölte el a né-
zõket Nagy Feró mentoráltja a hétvégi X-
Faktor döntõn, az év legnézettebb magyar-
országi televíziós produkcióján. Vastag Csa-
ba a galántai Takács Nikolast „énekelte túl”.

Kultúra 8

Média 9

Vezércikk 3

Aktuális 3
CNCD-bírság Ilie Nãstasénak

Hatszáz lejre bírságolta meg Ilie Nãstasét
az Országos Diszkriminációellenes Tanács
a romániai magyarokkal és cigányokkal
kapcsolatban tett kijelentéseiért. Az egykori
román teniszcsillagot, aki Románia turisz-
tikai brandjét képviseli, Borboly Csaba
Hargita megyei tanácselnök jelentette fel.

Móricka-sajtó
Na, hol is van az a terjesztõi hálózat? És
hogyan szolgálta az összerdélyi magyar

sajtót? Ugyanúgy, ahogy a
magyar adófizetõk pénzének
politikai célú osztogatása
céljából kifundált újabb há-

lózat szolgálja majd az
összerdélyi magyar
demokráciát… És ezzel

részünkrõl lezártnak is
tekintenénk ezt a mé-
dia-testvérháborút. 

Salamon 
Márton László

Elkezdte tegnap a parlament
a jövõ évi költségvetésrõl, il-

letve a társadalombiztosítás költ-
ségvetésérõl szóló törvények vitá-
ját. Emil Boc kormányfõ szerint a
szociális kiadásokra és közalkal-
mazotti bérekre fordított összege-
ket jelentõsen lefaragták ugyan,
de „nem hagyják cserben a ki-
szolgáltatott személyeket”. Boc
reméli, hogy a büdzsét holnap es-
tig elfogadják a honatyák. 
6. oldal

Csak a kicsik járnak jól. A szülõk inkább más költségeikbõl faragnak le, csakhogy a gyerekek karácsonyi ajándékára is jusson

Bûncselekménynek nevezte
az újraválasztása elleni tünte-

téseket tegnap Aljakszandar Lu-
kasenka fehérorosz elnök, és bör-
tönbüntetést helyezett kilátásba az
érintettek számára. A tizenhat éve
hatalmon lévõ elnök a szavazatok

79 százalékát szerezte
meg. 2.-
4. oldal 

Fotók: Tofán Levente

Fukarabb a válságangyal
Idén a romániaiak átlagban 500 lejjel kevesebbet költenek karácsonyra, mint tavaly

BÓNUSZ!!!
Értékes könyvcsomagok

egyéves ÚMSZelõfizetõk

nek a Duna
International

kiadótól.
Ünnepi sorsolásdecember 30án!

„Feketézett” a

fehérorosz elnök?

Elkezdõdött 

a büdzsé vitája

Újabb válságkarácsony elé néznek a romániaiak, akik a legfrissebb felmérések szerint 500
lejjel – 2009-es költségvetésük egyharmadával – költenek kevesebbet az ünnepre, mint ta-
valy. Egy átlagos család ünnepi költségvetése idén ezer lej, felét élelmiszerre költik el. Aján-
dékvásárláskor a gyerekekre költenek a legtöbbet a romániaiak: a játékpiacon nem fog a re-
cesszió. A legtöbben az ünnepi díszekrõl, kültéri kivilágításról mondanak le. 7. oldal 

Újabb indítványt élt túl Boc
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Röviden

Újabb német vízumbotrány

Újabb botránytól hangos a német külügy-
minisztérium: több fejlõdõ országban lévõ
diplomáciai képviseleten hamis adatok
alapján, kenõpénz ellenében szolgáltattak
ki vízumokat embercsempész bandák meg-
bízásából jelentkezõ egyéneknek – írja friss
számában a Der Spiegel. A nyolc országot
érintõ ügyben már vizsgálatot kezdett a
berlini ügyészség vesztegetés és üzletszerû
embercsempészés gyanúja alapján.

Próbaszavazás a START-szerzõdésrõl

Már ma megtarthatják az elsõ próbaszava-
zást az amerikai szenátusban az oroszokkal
kötött új nukleáris leszerelési megállapo-
dásról, a START-egyezményrõl. Harry
Reid, a demokrata frakció felsõházi vezetõ-
je vasárnap este jelentette be, hogy „igazi
elõrelépés” történt az ellenzékkel folytatott
vitában, és reményei szerint sikerül ratifi-
kálni az egyezményt a karácsonyi szünetig.

Netanjahu védi a telepespolitikát

Benjamin Netanjahu izraeli kormányfõ
képmutatóknak nevezte azokat az emberjo-
gi szervezeteket, amelyek bírálják Izraelt, és
„szemet hunynak a legelnyomóbb rendsze-
rek fölött”. A politikus néhány órával az
után adatta ki közleményét, hogy a Human
Rights Watch nemzetközi emberjogi szer-
vezet bírálta Izrael telepespolitikáját, vala-
mint követelte, hogy az Egyesült Államok
vonja le az Izraelnek nyújtott támogatásból
azoknak a szubvencióknak az összegét,
amelyekkel az izraeli kormányzat segíti a
ciszjordániai zsidó telepeket.

Keresik Assange ellen a vádat

Az amerikai igazságügy-miniszter keresi
Julian Assange jogi felelõsségre vonásának
módját – közölte Joe Biden alelnök (képün-

kön), aki „high-tech terroristának” tartja a
titkos amerikai diplomáciai táviratokat
nyilvánosságra hozó portál, a WikiLeaks
alapítóját. A kémkedés elleni, 1917-es ame-
rikai törvény alapján nem lehet felelõsségre
vonni Assange-ot, mert a WikiLeaks hagyo-
mányos médium. Az igazságügy-miniszté-
rium ügyészei más törvényre próbálják ala-
pozni a vádat.

Rendõri razzia Nagy-Britanniában

A brit rendõrség tizenkét férfit vett õrizetbe
tegnap hajnalban egy kiterjedt terrorizmus
elleni mûvelet keretében. Öt embert a wale-
si Cardiffban, négyet a közép-angliai Stoke
városban, hármat pedig Londonban tartóz-
tattak le. Azzal gyanúsítják õket, hogy
Nagy-Britannia területén végrehajtandó ter-
rorakció elõkészítésében vettek részt.

Vádat emeltek Timosenko ellen

Az ukrán ügyészség hivatalosan vádat
emelt Julija Timosenko volt kormányfõ el-
len a hatalommal való visszaélés címén teg-
nap. Az ügyészség szerint a miniszterelnöki
posztot 2007 és 2010 között betöltõ politi-
kus hûtlen kezeléssel gyanúsítható a szén-
dioxid-kibocsátási kvóták eladásából szár-
mazó összegek szabálytalan kormányzati
felhasználása kapcsán.

Bezárt Brüsszel repülõtere

Nem indulnak repülõgépek tegnap estétõl
várhatóan holnap reggelig a brüsszeli nem-
zetközi repülõtérrõl, mert fogytán a repülõ-
gépek jégtelenítéséhez szükséges folyadék.

Gy. Z.

Bûncselekménynek nevezte
az újraválasztása elleni ellen-

zéki tüntetéseket tegnap Aljak-
szandar Lukasenka fehérorosz
elnök, és börtönbüntetést helye-
zett kilátásba az érintettek szá-
mára. Az államfõ Minszkben,
egy sajtóértekezleten azt han-
goztatta, hogy vasárnap „elsza-
badultak a rongálók”, akiket „az
ellenzéki elnökjelöltek bujtottak
fel”. Hivatalos minszki adatok
szerint a tizenhat éve hatalmon
lévõ elnök a szavazatok 79 szá-
zalékát szerezte meg.

Az Európai Biztonsági és
Együttmûködési Szervezet sze-
rint nem volt legitim a fehéro-
roszországi elnökválasztás, a
szavazás során komoly szabály-
talanságok történtek – közölte
tegnap az EBESZ választási
megfigyelõ missziójának veze-

tõje. Tony Lloyd szerint Fehér-
oroszországban nem megfelelõ
a választás jogi háttere, nem
szavatolja az áttekinthetõ sza-
vazás megtartását. A misszióve-
zetõ elítélte azt, hogy a rendõr-
ség „vaskézzel” verte le az ur-
nák zárása utáni ellenzéki tün-
tetéseket.

Összesen hét elnökjelöltet vet-
tek õrizetbe a tízbõl a hatóságok
az után, hogy erõszakos tünteté-
sek kezdõdtek a fehérorosz fõ-
városban. Egy kórházi kórte-
rembõl ismeretlen helyre hur-
colták a választásokon második
helyen végzett Uladzimir Nek-
laevet, akit a rendõrattak után
eszméletlenül szállítottak kór-
házba – közölte a jelölt felesége.
A minszki államügyészség
egyik illetékese azt mondta,
hogy az õrizetbe vettek közül
többek ellen tömeges rendbon-
tások szervezése címén fognak

vádat emelni, és akár 15 év bör-
tönbüntetés is kiszabható lesz
rájuk. Csak két elnökjelöltet,
Jaroszlav Romancsukot és Vik-
tor Tyerescsenkót nem vették
õrizetbe. Õk is Lukasenka ellen-
zékéhez tartoznak, de nem ér-
tettek egyet az ellenzéki meg-
mozdulással.

Az Egyesült Államok minsz-
ki nagykövetsége közlemény-
ben ítélte el az erõszakcselek-
ményeket. A képviselet aggo-
dalmát fejezte ki a hatóságok
túlzott erõalkalmazása, az el-
nökjelöltek bántalmazása, az
újságírók és a civil társadalom
képviselõi ellen alkalmazott
erõszak és Uladzimir Neklaev
sorsa miatt. A lengyel külügy-
minisztérium ugyancsak elítélte
a tüntetõk tömeges bántalmazá-
sát, és megengedhetetlennek
nevezte a rendõrség kemény fel-
lépését. 

„Feketézett” a
fehérorosz elnök?

Tüntetnek Lukasenka ellen. Az újjáválasztott fehérorosz államfõ kihívóinak többségét letartóztatták

ÚMSZ/MTI

Az észak-koreai fenyegetések
ellenére a dél-koreai hadsereg

végrehajtotta tüzérségi lõgyakor-
latát az Észak- és Dél-Koreát el-
választó tûzszüneti vonal közelé-
ben fekvõ Jonpjong szigeten teg-
nap, helyi idõ szerint délután –
közölte a szöuli védelmi miniszté-
rium. Dél-Korea legutóbb novem-
ber végén tartott itt hadgyakorla-
tot. Akkor Észak-Korea válaszul
ágyúzni kezdte a partjaitól mind-
össze 11 kilométerre fekvõ szige-
tet, a támadásban két dél-koreai
katona és két építõmunkás meg-
halt. Dél-Korea erre reagálva
ugyancsak ágyúzta Észak-Korea
területét. A koreai háború
(1950–53) óta ez volt a legsúlyo-
sabb összetûzés a két ország kö-
zött. Néhány órával a hadgyakor-
lat megkezdése elõtt tegnap óvó-
helyre parancsolták Jonpjong és
négy közeli sziget minden polgári
lakosát. A másfél órás lõgyakorlat
megkezdésekor dél-koreai va-
dászgépek emelkedtek a levegõbe,
hogy eltántorítsák Észak-Koreát
egy esetleges katonai ellenmûve-
lettõl. Szöul arra figyelmeztetett:
ha megismétlõdik a támadás, dél-
koreai harci gépek azonnal csa-
pást mérnek az észak-koreai kato-
nai támaszpontokra. A vadászgé-
peken kívül a Sárga-tengeren ké-
szültségbe helyeztek két dél-kore-
ai hadihajót. Észak-Korea „meg-
gondolatlan katonai mûveletnek”
nevezte a déliek lõgyakorlatát. A
phenjani vezetés a KCNA észak-
koreai hírügynökség által kiadott
elsõ reagálásában úgy fogalma-
zott, hogy „nem érdemes egyen-
ként válaszolni minden katonai
provokációra”. Az ENSZ Bizton-
sági Tanácsa vasárnap sürgõsség-
gel összeült, hogy határozatot
hozzon a koreai konfliktussal
kapcsolatban, de a vétójoggal ren-
delkezõ öt állandó tagállam né-
zetkülönbségei miatt ez nyolc és
fél órányi tanácskozás után sem
sikerült. Cuj Tien-kaj kínai kül-
ügyminiszter-helyettes tegnap Pe-
kingben kijelentette, hogy senki-
nek sincs joga háborút kirobban-
tani a Koreai-félszigeten. 

Dél-Korea:
csakazértis!

Hírösszefoglaló

Az olajvezeték „megcsapo-
lói” okozták nagy valószínû-

séggel Mexikóban azt a vasár-
nap – helyi idõ szerint hajnali fél
hatkor – bekövetkezett robba-
nást, amely 28 áldozat, köztük
13 gyermek életét követelte, to-
vábbi 52 ember megsérült. A
helység 32 lakóháza összeom-
lott, valamint több mint 80 meg-
rongálódott. A hatóságok beszá-
molója szerint a kifolyt olaj San
Martín Texmelucan település
közelében lobbant lángra.
Puebla szövetségi állam belügy-
minisztere, Valentín Meneses ar-
ról számolt be, hogy az olaj el-
öntötte az utcákat, majd egy
szikra meggyújtotta. Több gép-
kocsi az olajlopás helye közelé-
ben égett ki, és találtak bennük
elszenesedett holttesteket is, de
nem tudni, hogy az illetõk vol-
tak-e a tolvajok. Az elsõ becslé-
sek szerint a robbanás ötezer la-
kost érint egy öt kilométer suga-
rú körben, az emberek fejvesztve
menekültek a lángtenger elõl.

Helyszíni beszámolók szerint a
kisváros teljesen elpusztult. A
katonaság lezárta a környéket, az

épületeket kiürítették, és szükség-
szállásokat rendeztek be a kör-
nyéken. Egyelõre nem tudják,

hogy a 75 centiméter átmérõjû
vezetékbõl összesen mennyi olaj
folyt el a robbanás elõtt. 

Olajvezeték-robbanás Mexikóban

A mexikói kisváros teljesen elpusztult. Az olajvezeték megcsapolása 28 halálos áldozatot követelt



M. Á. Zs.

Megbukott tegnap a parla-
mentben az ellenzék által be-

nyújtott bizalmatlansági indít-
vány, így a közalkalmazottak
2011-es bérezését szabályozó tör-
vény Traian Bãsescu államfõhöz
kerül kihirdetésre. Életbelépése
elõtt a jogszabálynak várhatóan
át kell mennie az alkotmánybíró-
sági vizsgán is, ugyanis az ellen-
zéki pártok máris jelezték, hogy
élnek az alaptörvény adta lehetõ-
séggel, és beadványt nyújtanak be
a törvény ellen. A bizalmatlansá-
gi indítvány mellett csak 190 hon-
atya szavazott, ami kevésnek bi-

zonyult a kormány megbuktatá-
sához, ugyanis legalább 236 voks-
ra lett volna szüksége az ellenzék-
nek. Mindössze egy ellenszavaza-
tot számoltak, mivel a kormány-
koalíció képviselõi nem éltek a
voksolás lehetõségével. „Nem tá-
mogatjuk a bizalmatlansági indít-
ványt” – ismételték ugyanazt az
egy mondatot a Demokrata-
Liberális Párt, az RMDSZ, a füg-
getlenek és a nemzeti kisebbségek
frakcióvezetõi. 

Mit kapnak, mit veszítenek

A közalkalmazottak 2011. évi
bérezésére vonatkozó törvény

része annak a jogszabálycso-
magnak, amely tartalmazza
még a közalkalmazottak bérezé-
sének kerettörvényét is. A kabi-
net a teljes jogszabálycsomagot
terjesztette felelõsségvállalással
a parlament elé, így az ellenzéki
Szociáldemokrata Párt és a
Nemzeti Liberális Párt két kü-
lön bizalmatlansági indítványt
terjesztett a törvényhozás elé. A
jogszabály egyebek között elõír-
ja, hogy a közszférában 15 szá-
zalékkal nõnek a bérek január 1-
jétõl, miután júliusban 25 száza-
lékkal csökkentették a fizetése-
ket. Emellett az állami alkalma-
zottak elveszítik a 13. fizetésü-

ket, nem kapnak étkezési, aján-
dék-, illetve üdülõjegyeket, meg-
vonják tõlük a bónuszokat, pót-
lékokat és a túlóráikra nem
pénzt, hanem szabadidõt kap-
nak. Tehát a közalkalmazottak a
25 százalékos bércsökkentés
elõtti fizetésük kb. 1,4 százalé-
kát kapják vissza.

Boc 15 százaléka

Sokkal pozitívabb értelmezést
adott a törvénynek Emil Boc
kormányfõ, aki a 15 százalékos
béremelés fontosságát hangsúly-
ozta az újságírók kötekedõ kér-
désére, szerinte a koalíció szoli-
daritása megakadályozta, hogy a
közalkalmazottak megkapják az
ellenzék „mérgezett karácsonyi
ajándékát”. „A ráció és a bizton-
ság gyõzött a populizmus fölött.
A bérek 15 százalékos emelését
megbírja a költségvetés” – fogal-
mazott Boc. 

Holnapután 
újrázhatnak

A második kormánybuktató
kezdeményezést az ellenzék fá-
ziskéséssel nyújtotta be, és csak
tegnap olvasták fel. A kormány-
oldal azt szerette volna, ha a
második bizalmi szavazásra is
már tegnap sor kerül, de ez nem
vált lehetõvé procedurális okok
miatt, miután ebben a kérdésben
az ellenzék kerekedett felül.
Ezek után a bukaresti parlament
két házbizottsága eldöntötte: a
második bizalmi szavazásra csü-
törtökön kerül sor. 
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Móricka mindennap fohász-
kodott Istenhez, hogy nyer-
jen a lottón. Ez így ment
hónapokon keresztül, mi-

kor egyszer leszólt az
Úr: „Az Isten szerelmé-
re, legalább vegyél már

egy lottószelvényt!” 
A viccbeli Móricka
esetét juttatja eszem-

be annak a Kolozsváron megjelenõ lapnak a
végeérhetetlen magyarázkodása arról, hogy
a magyar állami költségvetésbõl kivételezett-
ként kapott budapesti támogatás miért jo-
gos. A lap egyik publicistája egy teljesen más
(egyébként szintén szakmaiatlanul tálalt) té-
ma kapcsán írt jegyzetében az „az RMDSZ
pártszócsöveként ismert bukaresti napilapot”
vádolja szakmaiatlansággal. 
Abba most inkább ne menjünk bele, hogy ki
kinek a szócsöve. Bár – ha már dobálózunk
az ilyen minõsítgetésekkel – annyit jegyez-
zünk meg, hogy ha szócsõ, akkor legyen az
erdélyi magyarság által demokratikusan
megválasztott érdekvédelmi szervezetéé, és
ne egy szomszéd ország egyik pártjáé… No
de ezt a kérdést valóban tegyük inkább félre,
és tegyük félre azt is, hogy nem igazán kolle-
giális és etikus dolog a bennünket pénzelõ
politikai hatalom által ellenségnek tekintett
sajtót, annak munkatársait ostorozni unos-
untalan. (Látunk erre sajnos példát eleget
itt Bukarestben, ahol a Cotroceni-barát mé-
diaszolgáknak egyéb elfoglaltságuk nincs is,
mint lejáratni az államfõt bíráló sajtót és új-
ságírókat.)
Beszéljünk más dolgokról. Beszéljünk igaz-
mondásról és ferdítésrõl, szakmaiságról és je-
revániságról. Arról, hogy a Krónika napilap
– mert róla van szó – a hivatkozott periódus-
ban, amikor az Új Magyar Szó átlagban 3
millió forintot kapott egy évre mûködési tá-
mogatásként a Szülõföld Alaptól, úgy szere-
tett volna támogatáshoz jutni, hogy még csak
nem is pályázott! Móricka esete a lot-
tószelvénnyel… 
És beszéljünk arról is, hogy 2002-es választá-
si veresége után a búcsúzó Orbán-kormány –
napokkal azelõtt, hogy átadta volna a gyep-
lõt az õt legyõzõ MSZP-SZDSZ-koalíció-
nak –, „megdobta” az illetõ napilap kiadóját
nyolcvanmillió forinttal, a magyar állami
költségvetésbõl. Ami testvérek között is évi
10, azaz tízmillió forint, ha elosztjuk a
Fideszék szempontjából „szûk esztendõk”
számával. (Más kérdés, hogy fel lehet élni
egyetlen év alatt az egészet, ahogy az történni
szokott. És az is más kérdés, hogy nem is
egyetlen lap mûködési költségét fedezõ támo-
gatás címén érkezett a pénz a jelenleg éppen
demokráciaközpont-vezetõként „támogatott”,
Mátis Jenõ vezette Easy Alapítványhoz, ha-
nem valamennyi erdélyi magyar sajtótermék
terjesztését ellátó hálózat kiépítésére. Na, hol
is van az a terjesztõi hálózat? És hogyan
szolgálta az összerdélyi magyar sajtót?
Ugyanúgy, ahogy a magyar adófizetõk pén-
zének politikai célú osztogatása céljából ki-
fundált újabb hálózat szolgálja majd az össz-
erdélyi magyar demokráciát…)
És ezzel részünkrõl lezártnak is tekintenénk
ezt a média-testvérháborút. Nem másért, de
könnyen elképzelhetõ, hogy a következõkben
a Krónika-publicisztikák zöme ugyanoda
lyukad majd ki, mint a fentebb idézett mû.
Mint Móricka, akinek mindenrõl ugyanaz
jut eszébe...

Román lapszemle

Móricka-sajtó

Salamon 
Márton László

Magyarországi szuperkínálat: Délkelet-
Európa legnagyobb welnessközpontja, a
szegedi Aquapolis december 20. és 23.
között teljesen ingyenesen kínálja fel
szolgáltatásait. (Click) A legelegánsab-
ban öltözõ politikusok rangsorát állította
össze Cãtãlin Botezatu divattervezõ. En-
nek megfelelõen nõknél az elsõ helyre
nem Elena Udrea, hanem Raluca Turcan
került, az idegenforgalmi tárcavezetõ így
kénytelen beérni a második hellyel. Férfi-
aknál Cãlin Popescu-Tãriceanu volt mi-
niszterelnök a listavezetõ. (Adevãrul)

Újabb szavazást élt túl Boc
Megbukott az ellenzéki pártok bértörvény elleni bizalmatlansági indítványa

ÚMSZ

Hatszáz lejre bírságolta Ilie
Nãstasét az Országos Diszk-

riminációellenes Tanács (CNCD)
a romániai magyarokkal és cigá-
nyokkal kapcsolatban tett kijelen-
téseiért. Az egykori román tenisz-
csillagot, aki Románia turisztikai
brandjét képviseli, Borboly Csaba
Hargita megyei tanácselnök azért
jelentette fel az illetékes testület-
nél, mivel Nãstase egy interjúban
azt mondta: egyetért azzal a
móddal, ahogyan Franciaország
a romániai romák ügyét kezeli, és
szerinte a romákat Székelyföldre
kellene telepíteni, hogy megvál-
toztassák az etnikai arányokat.
„Ilie Nãstase kijelentései mellett
nem mehettem el szó nélkül, és
továbbra is fellépek minden olyan
megnyilvánulással szemben, ami
a magyarok, a székelyek ellen irá-
nyul” – nyilatkozta Borboly a
CNCD döntésére reagálva, amely-
lyel kapcsolatban elégedettségét
fejezte ki, mondván, a testület az
utóbbi idõben helyt adott vala-
mennyi hasonló, etnikai diszkri-
mináció miatti panasznak. A
Hargita megyei tanácselnök arra
kérte Nãstasét, ne gerjessze az or-
szágon belüli feszültségeket ilyen
kijelentésekkel. „Amit Nãstase e
témában kijelentett, az nem
egyéb, mint az etnikai viszonyok
erõszakos módon történõ meg-
változtatására való felbujtás” –
szögezte le Borboly Csaba. 

CNCD-bírság

Ilie Nãstasénak

A kormánypárti honatyák padjaikban ülve „végigpihenték” az ellenzék bizalmatlansági próbálkozását  Fotó: Tofán Levente

Hírösszefoglaló

„2011 márciusáig megpróbál-
juk nyélbe ütni azt, amin egy

ideje dolgozunk Crin Antones-
cuval és a Nemzeti Liberális Párt-
tal. Márciusban le kell váltanunk
a Boc-kormányt, és meg kell sza-
badulnunk Traian Bãsescu állam-
fõtõl” – jósolta Victor Ponta szoci-
áldemokrata pártelnök a Reali-
tatea hírtelevízió élõ adásában.
Szerinte jövõ tavaszig „érnek be”
a kormány intézkedései, az embe-
rek minden tartalékukat felélik, és
ekkorra fogynak el azok a pénz-
összegek is, amelyek osztogatásá-
val hatalmon tud maradni a koalí-
ció. Ponta továbbment a liberáli-
sok irányába tett baráti nyilatko-
zatokkal, szerinte a két ellenzéki
pártnak hivatalosítania kellene
együttmûködését és a közös meg-
mérettetés elsõ alkalma a 2012-es
önkormányzati választások lehet-
nének. A szociáldemokrata elnök
felvetését Crin Antonescu PNL-
elnök nem zárta ki: „Túl korai
még az önkormányzati választá-
sokról beszélni. Ez a felvetés nem
kizárt, de jelen pillanatban nem
mérhetõ a valószínûsége.” A libe-
rális pártelnök sokkal fontosabb-
nak tartotta, hogy a két ellenzéki
párt a saját javára billentse a parla-
menti többség mérlegét.

A PSD és PNL együttmûködé-
se körülményesnek bizonyulhat,
ha azokat a nyilatkozatokat

vesszük alapul, amelyeket a két
alakulat vezetõ politikusai tesznek
egymás irányában. Crin Anto-
nescu tegnap például visszautasí-
totta Ion Iliescu volt államfõ, a
PSD tiszteletbeli elnökének azt a
„bókját”, miszerint baloldali poli-
tikusra jellemzõ megnyilvánulásai
vannak. „Ellent kell mondanom
és ki kell ábrándítanom Ion Ilies-
cut, nem vagyok balos. Ellenkezõ-
leg, fenntartással kezelem a balol-
dalt, ugyanis kormányzása alatt
azon kívül, hogy fennhangon hir-
dette a társadalmi szolidaritás
fontosságát, a valóságban – leg-
alábbis Romániában – semmit
nem oldott meg” – mondta
Antonescu, majd kifejtette, hogy a
modern politikai ideológiák nem
tárgyalhatók az Iliescu által hasz-
nált kódrendszer szerint. A volt
államfõ a Pro TV-nek adott vasár-
napi interjújában úgy vélte, hogy
Antonescu „nem rendelkezik
jobboldali erényekkel, hiszen nem
származik gazdag családból, fel-
menõi között nincsenek földbirto-
kosok, nagyiparosok”, és a szoci-
ális kérdések iránti nyitottsága in-
kább baloldali politikussá teszi. 

A volt államfõ szerint Victor
Ponta még éretlen arra, hogy a so-
ron következõ, 2014-es elnökvá-
lasztáson megmérettesse magát.
Véleményével az érintett is egyet-
értett, szerinte Iliescu „józan vá-
laszt” adott a mûsorvezetõ által
feltett kérdésre. 

Göröngyös úton halad 

az ellenzéki együttmûködés
ÚMSZ

Gyergyószentmiklóson hat-
ezer-ötszáz, a Gyergyói-me-

dence falvaiban hétezer füzetecs-
két oszt szét az RMDSZ, ame-
lyekbõl minden család tudomást
szerezhet a kettõs állampolgárság
megszerzésének feltételeirõl –
adta hírül a Hargita Népe címû me-
gyei napilap. Bende Sándor terü-
leti és Barti Tihamér helyi
RMDSZ-elnök sajtótájékoztatón
jelentette be: a szövetség „kézzel-
fogható” segítséget, eligazítást kí-
ván nyújtani a térség magyarságá-
nak a visszahonosítási eljárással,
a kettõs állampolgárság megszer-
zésével kapcsolatban – ezért egy
tájékoztató füzetet adtak ki, ame-
lyet 13 500 példányban juttatnak
el a Gyergyói-medence lakosságá-
hoz. Bende fontosnak tartja, hogy
január 1-jéig, az igénylések be-
nyújtásának kezdetéig minden
magyar család kézhez kapja a tá-
jékoztatót, és tudja, mit kell ten-
nie. Mint ismeretes, a magyar ál-
lam szerzõdésben bízta meg az
Erdélyi Magyar Nemzeti Taná-
csot (EMNT), hogy demokrácia-
központokat állítson fel, ahol az
ügyintézéssel kapcsolatos tájékoz-
tatást nyújtsanak az érdekeltek-
nek. Az EMNT kizárólagosságra
való törekvését az RMDSZ két-
ségbe vonja, és a szövetség is in-
formálja a hozzá fordulókat a ma-
gyar állampolgárság megszerzésé-
hez szükséges lépésekrõl. 

RMDSZ-füzet

a honosításról
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Aljakszandar Lukasenka
fiával, Nikolajjal érkezett

a szavazókörzetbe. Eltûntek
a fülkében; nem kell különö-
sebb fantázia elképzelni,
hogy a tizenhat éve elnök po-
litikus a tíz jelölt közül a ma-
ga neve mellé húzta be a ke-
resztet. A cédulát aztán
Nikolaj dobhatta be az urná-
ba. Az elnök, aki fehérorosz
honfitársaitól a „Batka”
(Atyácska) szólítást követeli
meg, vallja: „Hiszek a nép bi-
zalmában.”

Korcsolyapálya a téren

Egy rendszerhû közvéle-
mény-kutató már a válasz-
tás napján, vasárnap dél-
után megjósolta, hogy
Lukasenka a szavazatok
mintegy hetvenöt százalékát
begyûjti. Az urnazárás elõtt
néhány perccel nyilvános-
ságra hozták: a tíz jelölt kö-
zül a hatalmon lévõ elnök

79,1 százalékot szerzett. Az
utána következõ is csak öt
százalékot. Lukasenka
ugyan ezzel elmarad a 2006-
ban elért 83 százalékától, de
így is elégedett: a cél erede-
tileg a kétharmad volt.
Nincs meglepetés, vélik füg-
getlen választási megfigye-
lõk, akik már a nagy nap
elõtt erõteljes manipuláció-
ról beszéltek.

Az Oroszország és Len-
gyelország között elterülõ
Belorusszia minden, csak
nem demokrácia. Luka-
senkát a nemzetközi elem-
zõk elõszeretettel nevezik
Európa utolsó diktátorának.
Ellenfelei hiába követelték
még a választás napján is a
szavazás megismétlését –
Lukasenka jelöltsége nélkül.
A döntõ napon a biztonsági-
ak ellenzékieket vettek õri-
zetbe. Független fehérorosz
választási megfigyelõk arra
panaszkodtak, hogy kikap-
csolták telefonjukat és inter-
netes kapcsolatukat, meg-

akadályozták, hogy a nyu-
gati sajtó képviselõivel be-
szélhessenek. A kormány-
zat fölkészült az ellenzék til-
takozására. A „gyõztes” az-
zal vádolta kihívóit, hogy
„aki a szavazás napja elõtt
fél évvel csalást emleget,
elõre elismeri a vereségét”.
Üzent a demonstrációt elõ-
készítõknek is: „Ne okoz-
zon gondot, a tér üres lesz!”
– mondta, de hogy így is le-
gyen, az általa irányított ha-
tóságok a minszki Október
teret lelocsolták, hogy kor-
csolyapálya jöjjön létre. Már
urnazárás elõtt bekövetkez-
tek az elsõ összecsapások. A
rendõrség könnygázt és va-
kítógránátot vetett be. Az el-
lenjelöltek súlyos sérülése-
ket szenvedtek, kettejüket és
egyikük feleségét õrizetbe
vették. Késõ este tüntetõk
megkísérelték egy kormány-
zati épületet megrohamoz-
ni. A tömeget a rendõrség
fölfegyverzett alakulatai fé-
kezték meg. 

„Akár egy kacsa”

A Socium nevû független
közvélemény-kutató még a
választás elõtt eljátszott a
számokkal. Korrekt körül-
mények között szerintük

Lukasenka 35, az utána kö-
vetkezõ Vladimir Nekljajev
pedig 18 százalékot kapott
volna. „Ami azt jelenti,
hogy Lukasenka az elsõ for-
dulóban nem gyõzött volna”
– érvel Jaroszlav
Romancsuk közgazdász, az
egyik ellenjelölt, aki a
Socium szerint 6,2 százalé-
kot szerzett volna. Szvetlana
Kalinkina, a Narodnaja
Volja (Népakarat) címû lap
fõszerkesztõje sem tudja el-
képzelni, hogy Lukasenka
Minszkben és más városok-
ban reálisan 30 százaléknál
többet érdemelt volna ki, és
úgy véli, a kilenc ellenzéki
jelöltet azért engedték indul-
ni, hogy megosszák az ellen-
szavazatokat. Legutóbb csu-
pán hárman indultak
Lukasenka ellen. A kam-
pányt akkor is botrányok,
bebörtönzések és elnyomás
jellemezte. Közvetlenül a
szavazás után Alekszandar
Kozulin ellenzéki jelöltet öt
és fél évre lecsukták, egy
másikat mindössze tizenöt
napra zárták el. A sajtó ek-
kor már régen szájkosarat
kapott, a kritikus hangokat
pedig Lukasenka nyilváno-
san azzal fenyegette meg,
hogy lecsapja a fejüket,
„akár egy kacsáét”.

Ezúttal azonban Luka-
senka meg akarta mutatni,
hogy ura a demokratikus já-
tékszabályoknak. Idén nem
tartóztattak le és nem is tá-
madtak meg egyetlen ellen-
jelöltet sem. Mindegyikük
kapott egy óra adásidõt a té-
vében és a rádióban. Sõt,
még televíziós vitákat is ren-
deztek – jóllehet Lukasenka
nélkül.

Ellentmondásos 
jelzések

Lukasenka ezzel a válasz-
tással nemzetközileg elismert
államfõvé szeretett volna vál-
ni, nem is alaptalanul. Az el-
lenzéki Anatolij Lebedko az-
zal vádolja Európát, hogy el-
lentmondásos jelzéseket küld
a diktátornak. A szomszédok
– Lengyelország, Lettország,
Litvánia – egyértelmûen
azon vannak, hogy Fehér-
oroszországot bevonják az
európai szomszédsági politi-
kába. Vezetõ európai politi-
kusok rendszeresen ellátogat-
nak Minszkbe, ami korábban
elképzelhetetlen volt. Az
Egyesült Államok képviselõi
ugyan a választási elõkészü-
letek szabálytalanságait em-
legették, de hozzátették,
hogy a fehérorosz vezetésnek

még van ideje a hibák kijaví-
tására.

A pontos megfigyelés kö-
zepette hamar elillant a de-
mokratikus látszat. A jelöl-
tek versengése nem lehetett
sportszerû, már csak azért
sem, mert Lukasenka a ren-
delkezésre álló televíziós
adásidõ 90 százalékát kitöl-
tötte. A választások elõtt
egyharmadával emelték a
nyugdíjakat, továbbá a taní-
tók és az orvosok fizetését.
Ráadásul ugyanezek a taní-
tók és orvosok ülnek a vá-
lasztási bizottságokban is. A
testületek 99 százaléknál
több tagját az államhatalom
választja ki – állapították
meg az Európai Biztonsági
és Együttmûködési Szerve-
zet választási megfigyelõi.
Az elõre leadható szavaza-
tok ugyancsak a csalás esz-
közéül szolgálnak.

A nemzetközi vetélkedés-
ben azonban Lukasenka
messze lemarad a néhai iraki
diktátor, Szaddám Huszein
mögött. Aki – egyebek mel-
lett – arról nevezetes, hogy
utoljára a kötelezõ, tehát
százszázalékos részvétellel
megtartott államfõválasztá-
son a szavazatok száz száza-
lékát szerezte meg. Nem
könnyû utánacsinálni. 

Bogdán Tibor 

Romániában a politiku-
sok gyakran használják

fel szûk csoport- vagy pártér-
dekek vagy akár ország-
imázs-javítás céljára a hazai
sportélet egykori vagy jelen-
legi kiemelkedõ személyisé-
geit, akik gyakran – rendsze-
rint nem minden anyagi el-
lenszolgáltatás nélkül – el is
vállalják a – nem mindig há-
lás – feladatot.

„Pártos” focisztárok

Az 1989 utáni kormányok
hamar felismerték azt a
tényt, hogy az élsportolók
népszerûségébõl maguk is
hasznot húzhatnak, ha sike-
rül maguk mellé állítaniuk
õket. Arra is rövid idõ alatt
rájöttek, hogy mindenekelõtt
a legnépszerûbb sportág, a
labdarúgás sztárjai között
kell „híveket” keresniük.

A szociáldemokraták a ki-
lencvenes évek elején Anghel
Iordãnescut „szerezték meg”
maguknak. A neves sportem-
ber 1993 és 1998 között a ro-
mán labdarúgó-válogatott
edzõje volt, így a román ti-
zenegy sikereibõl jócskán
„átsugárzott” Ion Iliescura és
csapatára is, a válogatott egy-
egy jó eredménye felejtette a

hatalom politikai bakijait,
népszerûtlen intézkedéseit.
Késõbb, hogy a válogatott –
az országhoz hasonlóan –
kudarcot kudarcra halmo-
zott, a politikai idillnek vége
szakadt. Ezzel a sportágnak
nyújtott állami támogatások
is megcsappantak, a nemzeti
tizenegy teljesítménye to-
vább esett, a szakítás teljessé
vált.

Kormányzása idején a
Nemzeti Liberális Párt is élt
a szociáldemokrata „recept-
tel”: Cãlin Popescu-
Tãriceanuék Victor Piþurcára
alapoztak. A válogatott le-
gyõzhetetlen edzõjének jel-
mezében pózoló Piþurcã
gyakran jelent meg a nemze-
ti liberálisok hangadó politi-
kusainak társaságában, a csa-
pat gyõzelmei egyben a kor-
mánypárt saját sikerei voltak.
A románc azonban nem so-
káig tartott, az edzõ rájött ar-
ra, hogy népszerûségi listán
feltartóztathatatlanul lecsú-
szó Nemzeti Liberális Párttól
már nem sokat remélhet,
ezért szakított a politikával. 

Bãsescu–Becali-idill

Bár Romániában, de álta-
lában világszerte is, csaknem
minden hatalom rájátszik a
sportolók népszerûségére is,

a módszer idehaza minden
bizonnyal Traian Bãsescu és
a Demokrata-Liberális Párt
hatalmának éveiben érte-éri
el tetõpontját.  Elsõ elnöki
mandátumának második
esztendejében az államfõ va-
lóságos éremesõt zúdított a
román labdarúgás nagy
egyéniségeire. Magas kitün-
tetésekben részesült többek
között Ilie Balaci, Mircea
Sandu, Gheorghe Hagi,
Florin Rãducioiu, Cristi
Chivu, Rodion Cãmãtaru. A
késõbbiek során az elnöki pa-
lotában rendre megjelentek a
hazai tornasport egykori csil-

lagai, így Lavinia Miloºovici,
Daniela Silivaº, Andreea
Rãducanu, de államfõi elis-
merésben részesültek a kézi-
labda olyan korábbi nagy
egyéniségei is, mint Cornel
Oþelea vagy Cristian Gaþu. 

A Steaua sikersorozatának
idején nagy sajtóvisszhangot
kapott Traian Bãsescu és
Gigi Becali hirtelen támadt
barátsága, közös meccsnézé-
se/tökmagozása, hajnalba
nyúló borozgatása. A politi-
kai mézeshetek azonban a
csapat visszaesésével együtt
hamar véget értek, olyannyi-
ra, hogy nem sokkal késõbb a
piros-kékek finanszírozója
már elõzetes letartóztatásá-
ból kárhoztatta – mindennek
elmondva – az államfõt meg-
hurcoltatásáért.

Végletek: Nãstase, Bute

A demokrata-liberális
kormány rátért a megvásá-

rolt sportkiválóságok „gya-
korlati értékesítésére” is.
Elena Udrea idegenforgalmi
tárcavezetõ a gyengélkedõ
országimázs javítására
olyan neveket használ fel,
mint Nadia Comãneci,
Gheorghe Hagi, Ilie
Nãstase. Sportcsillagból
mindhárman számos ide-
genforgalom-népszerûsítõ
filmecske sztárjaivá lettek.
Ha a tárcavezetõ arra számí-
tott, hogy ennek hatására
megnövekszik a külföldi –
elsõsorban persze nyugati –
turisztikai cégek érdeklõdé-
se Románia iránt, akkor té-
vedett. Számításon kívül
hagyta ugyanis, hogy egy
sportoló csak addig bír iga-
zán mozgósító, „húzó-”, ha
úgy tetszik, vonzerõvel,
ameddig ragyogó sporttelje-
sítménnyel kápráztatja el a
világot. Azt sem vette figye-
lembe, hogy a sportbravúr
nem mindig jár együtt meg-

felelõ emberi tartással. Így
megjárta például Ilie
Nãstaséval, aki „ország-
brandként” azzal vonta ma-
gára ország-világ haragját,
hogy nyíltan cigányozott, és
magyarellenes kijelentések-
tõl sem tartóztatta vissza
magát. Magyarázkodása,
miszerint csak Tõkés László
szélsõséges nyilatkozatai há-
borították fel, még inkább el-
lehetetlenítették a sportolót.

Udrea asszony, ha kissé
jobban odafigyel, rájöhetett
volna, hogy a volt teniszki-
válóságnak „elõélete” van:
még aktív játékosként
lebüdöszsidózta vetélytár-
sát, Jimmy Connorst.

Sokkal jobb választásnak
tûnik a miniszterasszony
másik „brandnépszerûsítõ-
je”: a gyõzelmet gyõzelem-
re halmozó ökölvívó világ-
bajnok, Lucian Bute, aki – a
megállapodás értelmében –
elkövetkezõ mérkõzésein a
hazai körökben nem kis vi-
tát kavaró országlogóval,
Udrea asszony elhíresült fa-
levelével lép majd szorítóba.
Az még kérdõjeles, hogy az
egyezségbõl mennyi haszna
származik az idegenforga-
lomnak, az viszont már re-
ménykeltõbb (bár még ko-
rántsem biztos), hogy Bute
– ígéretének megfelelõen –
hamarosan itthon fog meg-
mérkõzni világbajnoki kihí-
vóinak egyikével.

A szõke tárcavezetõnek
abban azonban máris igaza
van, hogy a sportolók sok-
kal inkább hozzájárulnak
Románia nemzetközi meg-
ítélésének javításához, mint
a politikusok 

Élsportolók – politikai mezben
A nõi kézilabda-Európa-bajnokságot bronzéremmel záró
román együttes edzõje, Radu Voina állítólagos kijelenté-
se, miszerint játékosai nem kívánnak kitüntetést átvenni
Traian Bãsescu államfõtõl (majd a kijelentés edzõ általi
cáfolása), ismét ráirányította a figyelmet a sport és a po-
litika hazai viszonyára.

Botrányok övezik a vasárnapi fehér-
orosz elnökválasztást. Lukasenka gyõ-
zött, ezt elõre borítékolni lehetett.
Nem mindegy azonban, hogy milyen
körülmények között.

Elena Udrea turisztikai miniszter és országimázs-javító „levélhordozója", Lucian Bute Fotó: Mediafax

Európa utolsó diktátora



Noha napjainkban nem is kevesen igyekez-
nek megcáfolni, hogy az újságírás (rádió- és
tévémûsor-szerkesztés, online újságok szer-
kesztése stb.) – szakma. Olyan mesterség,
amelyet a világ számos országában és így
természetesen az uniós államokban is taníta-
nak. Az újságíró-hallgatóknak a mûfajelmé-
letek és különbözõ szerkesztési technikák
megtanulása mellett mindenekelõtt az infor-
mációközlésnek azokkal az alapelveivel kell
tisztában lenniük, amelyeket részben vagy
egészben jó néhány uniós dokumentum is
tartalmaz. Íme, dióhéjban, nyolc olyan alap-
elv, amelyek a romániai magyar olvasó szá-
mára is egyértelmûvé teszik, miért fogadja
közfelháborodás azt, hogy Magyarországon
a kormány rátelepedik a médiára, és hogy az

utóbbi idõben miért járnak
olyan sûrûn Budapestre a
nemzetközi újságíró-szer-
vezetek küldöttei.
1. Az információhoz való
jutás alapvetõ emberi jog.
Következésképpen a ható-
ságok, a médiaintézmé-
nyek vagy -tulajdonosok

és az újságírók nem tekint-
hetik saját eladható áru-

juknak az információt. Ennek birtokosa ma-
ga az állampolgár, akinek joga van megköve-
telni, hogy õt az újságírók napról napra vagy
akár óráról órára a hatóságok és a magán-
szféra külsõ beavatkozásától mentes, való-
sághû információkkal lássák el. 
2. A tömegtájékoztatási eszközökön belül is
kötelezõ a teljes szabadság,
az információt csak így
nem veszélyeztetik a belsõ
nyomásgyakorlások okozta
torzulások. 
3. Az információ közönsé-
gét nem tömegnek, hanem
olyan egyének sokaságának
kell tekinteni, akik képesek a hírekbõl válo-
gatni. 
4. Csak az ilyen, egyénközpontú válogatást
elõsegítõ információszórás biztosítja az ál-
lampolgároknak a közügyekben való tudatos
részvételt, a társadalom demokratizmusát. 
5. Az újságírás etikai alapelve szerint világo-
san el kell választani egymástól a hírt és a
véleményt, a kettõ nem ötvözhetõ. („A hír
szent, a vélemény szabad.”) A hír a tények-
rõl és adatokról szóló információ; a véle-
mény gondolatokat, eszméket, értékítélete-
ket közöl a hírközlõ szervek, kiadók, újság-

írók vagy éppen a média közönségét alkotó
egyének részérõl, és az általa megnyilvánuló
szólásszabadság is biztosítja a társadalom
pluralizmusát. 
6. Bármely ideológiai irányzat nem kívána-
tos egyeduralmát a valósághû hírközlés és az
etikus véleményformálás abszolút követel-

ménye korlátozza. És en-
nek fordítottja is igaz:
amennyiben az utóbbi ket-
tõt hatóságilag igyekeznek
megnyirbálni, a pluralista
társadalmat egyetlen ideo-
lógia vágányára akarják tol-
ni.

7. Az újságíróknak a közhivatalokkal kiala-
kított munkakapcsolataikban kerülniük kell
mindennemû összefonódást, mivel ez befo-
lyásolhatja az újságírás függetlenségét és
pártatlanságát. Az újságírók munkáját nem
szabályozhatják az állam által létesített mé-
diahivatalok. 
8. A tömegtájékoztatási eszközöknek és az
újságíróknak olyan szigorú etikai elveknek
kell alávetniük magukat, amelyek szavatol-
ják a polgárok valós információkhoz és elté-
rõ véleményekhez való alapvetõ jogának ér-
vényesülését. Alkalmazásuk felügyeletére

olyan – az újságírók, más médiaszakembe-
rek, valamint az olvasók, hallgatók, nézõk
egyesületeinek a részvételével létrehozott –
önszabályozó testületek vagy mechanizmu-
sok a megfelelõek, amelyek nyilvánosságra
hozott döntéseikkel félreállítják a szavahi-
hetetlen újságírót és médiumot. A súlyos
kártételekkel járó hamis hírekkel és vélemé-
nyekkel az igazságszolgáltatás intézményei
foglalkoznak.
A média világa tehát elvi alapokon álló
szakma, még akkor is, ha a mindennapok-
ban az elmélet és a gyakorlat között létez-
nek kisebb-nagyobb eltérések. Amint egy ál-
lami intézmény gépjármûvezetõjének sem
mondhatja meg a közlekedési miniszter,
hogy mesterség ide vagy oda, de most az
egyszer hajtson át a piroson, ugyanúgy a
kormányzatnak sem lehet beleszólása a mé-
dia mûködésébe, még akkor sem, ha annak
néhány összetevõjét állami költségvetésbõl
támogatják. 
A kormányzat pénze ugyanis nem a politi-
kusoké, hanem azoké az állampolgároké,
akik egyben az információhoz való jutás
birtokosai. Ennek megértése a demokrácia
kulcsa. Amit Magyarországon nagy kár len-
ne elveszíteni…

Tû hatolt Winston karjába. Szinte ugyanabban a pillanatban bol-
dogsággal teli, gyógyító melegség öntötte el egész testét. Kinyitotta
a szemét, és hálásan nézett fel O’Brienre. A durva, barázdás, csúnya
és mégis oly értelmes arc láttán túlcsordult a szíve. (...) Még soha-
sem szerette oly õszintén, mint ebben a pillanatban, s nemcsak
azért, mert megszüntette a fájdalmat. A régi érzés, hogy alapjában
véve nem számít, barát-e O’Brien vagy ellenség, újból visszatért.
O’Brien valaki, akivel lehet beszélni. Talán nem is annyira azt kí-
vánja az ember, hogy szeressék, inkább azt, hogy megértsék.
O’Brien az õrület határáig megkínozta, s bizonyos, hogy rövidesen a
halálba küldi. Nem számít. (...)

– Tudod, hol vagy, Winston? – kérdezte.
– Nem tudom. Csak sejtem. A Szeretet-minisztériumban. (...)
– És mit gondolsz, miért hozzuk ide az embereket?
– Hogy megvallassátok õket.
– Nem, nem ezért. Próbáld meg még egyszer.
– Hogy megbüntessétek õket.
– Nem! – kiáltotta O’Brien. (...) Nemcsak azért, hogy vallomást

csikarjunk ki belõlük, sem azért, hogy megbüntessük õket. Meg-
mondjam, miért hoztunk ide? Hogy meggyógyítsunk! Hogy épelmé-
jûvé tegyünk! Hajlandó vagy végre megérteni, Winston, hogy azok
közül, akiket idehozunk, soha senki se kerül ki gyógyulatlanul a ke-
zünk közül? Minket nem érdekelnek azok az ostoba bûnök, amelye-
ket elkövettél. A Pártot nem érdeklik a cselekedetek; mi csak a gon-
dolattal törõdünk. Mi nem csupán elpusztítjuk ellenségeinket; mi
megváltoztatjuk õket. Fel tudod fogni, mit jelent ez?

George Orwell: 1984. Fordította Szíjgyártó László

A felszín alatt
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Lehet, hogy bennem van a hiba gyárilag, de az is
lehet, hogy a világ ment el trendszerûen egy más-
fajta okosság irányába, s remény sincs már, hogy
a megértés szándéka varázstalanítsa a jelensége-
ket. 
A vidéki nagyvárosban az áramszolgáltató két la-
kótelep közé egy transzformátorállomást telepí-
tett. Az ott lakókat ugyan nem kérdezték, mit
szólnak hozzá, a szükséges engedélyeket beszerez-
ték. Szabályszerûen bekerítették, biztonságosan
mûködik, s hogy szép látvány-e, az ízlés kérdése. 
Az ott lakóknak nagyon nem tetszik, feljelenté-
sek, szakértõi vélemények, bíróság. Vita van, s
olyan nem létezik, hogy valakinek ne legyen iga-
za, ha már vitatkoznak. Abban mindenki egyet-
ért, hogy nincs egészségre káros hatás, sugárzás,
delejezés, ultraibolya (bár egy nõ járta a lakásokat
a szolgáltató képviseletében, s valamilyen Ibolya-
ként mutatkozott be) … Sõt szükség van ilyesféle
ipari létesítményekre, hiszen éppen a két lakótelep
villamosenergia-ellátásának biztonságát szolgálja
a létesítmény. 
A lakók nem adták fel az öntudatos polgári küz-
delmet, fellebbeztek minden fórumon, nem nyu-
godtak bele a szakértõi véleményekbe, s most ér-
dekes bírói ítélet született. Az áramszolgáltató
kártérítést köteles fizetni az állomással szomszé-
dos lakóknak. Az érvelés a következõ: az ugyan
nyilvánvaló, hogy a létesítmény nem káros az
egészségre, de az emberek többsége azt hiszi, és
ezért az említett körzetben húsz-harminc száza-
lékkal csökkent az ingatlanok piaci értéke. 
Jogelméleti szempontból hibátlan az érvelés, min-
den bizonnyal, a magántulajdonban mérhetõ ér-
tékcsökkenés keletkezett. Csak ilyenkor nem ér-
tem azokat a folyamatokat, amikor, például leg-
utóbb a vörösiszap-katasztrófa során, az embere-
ket valóságosan szörnyûséges kár éri, akkor a jog
meg az igazság elvész a folyamatokban. Ügyvédek
és jogászok hada csap össze értelmezési kérdések-
ben – a kárvallottak meg csak néznek ki a fejükbõl. 
Még kevésbé lelkesítenek azok a kereskedelmi és
politikai fogások, amelyek erre az alapvetõ kons-
tans butaságra építenek. Amiben sokan hisznek,
az úgy van. Aki hatásos demagógiával mondja
vissza a tömeges hülyeséget, az vezérré válik, pár-
tot gründol, hatalomba emelkedik. 
Ebben a régióban évente újra lehet játszani a piló-

tajátékokat, hol önsegélyezõ cso-
portnak, hol kozmetikum- vagy
edényárusításnak álcázva, hol

pedig divatosan multi level
marketingnek nevezve, és a kis-

emberek kis remény ellenében
odaadják a megtakarított kis
pénzüket. 
Ultra Ibolya szelleme járja be

Európát. 
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A kormányzat pénze nem
a politikusoké, hanem az
állampolgároké, akik az
információhoz való jutás
birtokosai.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Két ember közt a legrövidebb út egy mosoly.”
Vavyan Fable

Organizatorika

Megvált(oztat)ni

Ultra Ibolya
A nap címe. A nõi kézilabda-válogatott
tagjai elutasítják, hogy Bãsescu kitüntesse
õket, Jurnalul naþional

Magyarázat. Ragyogóan szerepeltek a ro-
mán lányok, bronzérmet szereztek az Euró-
pa-bajnokságon. A címben szereplõ kijelen-
tést állítólag Radu Voina edzõ tette hazatér-
tükkor. Igaz, azóta ezt már cáfolta is. Egy
fórumozó megjegyzi: semmi gond, akarják,
nem akarják, az elnök úgyis ott terem, ahol
sikereket (succesuri) lehet elkönyvelni. 

Az öreg. Sosem mondtuk, hogy Ion Iliescu
volt a legjobb elnöke az országnak, de
ugyanakkor sohasem tagadtuk, hogy a leg-
jobb politikai érzékkel és képességekkel ren-
delkezõ államférfi. Kiderül ez a tagnapi la-
pokból is, amelyek elismerõen ismertetik
egy interjújának kijelentéseit. Például
Pontáról azt mondta, hogy még korai meg-
pályáznia az államelnökséget. Az államfõ-
nek párbeszédben kell lennie az alapintéz-
ményekkel, „nem úgy, mint Bãsescu”. Ilies-
cu nem tartja magát felelõsnek az 1989-es
decemberi események miatt, „egyszerû for-
radalmár” volt, mint annyian mások. Ami
Bãsescu leváltását illeti, egy referendum
most nyilvánvalóan sikerrel járna, ám Ilies-
cu szerint meg kellene várni vele egy új par-
lamenti többség természetes kialakulását.  

A tacskó. Mintegy válaszul Victor Ponta if-
jú pártelnök kijelentette, hogy mindig na-
gyon figyel arra, amit Ion Iliescu mond;
hangsúlyozta azonban (amint a România
liberã is megírja), hogy õ önállóan szokott
dönteni. Szerintünk is, miután megmond-
ják neki, hogy mit...

Enyelegnek. A fõvárosi ötödik kerület pol-
gármestere, Marian Vanghelie megfogal-
mazta titkos vágyát: ha megpályázza Buka-
rest fõpolgármesterségét (és ha elnyeri)
Elena Udreát szeretné „partnerként” maga
mellett tudni. Udrea válasza: ha Vanghelie
indul, akkor õ is – ergo nem lehetnek part-
nerek. (cotidianul.ro)

A nap álhíre. Egészségügy-minisztériumi
döntés szerint az ikreket szülõ nõk választ-
hatják azt, hogy az egyik gyerek mellett egy
évet, a másik mellett két évet ülnek; sõt az
ilyen anyák kontrollszempontból egy har-
madik gyermeket kapnak ajándékba.

Krebsz János



Cs. P. T.

Elkezdte tegnap a parla-
ment a jövõ évi költség-

vetésrõl, illetve a társada-
lombiztosítás költségvetésé-
rõl szóló törvények vitáját.
A kormány szándékai sze-
rint a két jogszabályt holnap
estig kell elfogadniuk a hon-
atyáknak.

Boc: reálisak a számok

A képviselõk és szenáto-
rok elõtt tartott expozéjában
a miniszterelnök azt hang-
súlyozta: a büdzsé kiadási
oldalát elsõ alkalommal
szabták Románia „valós le-
hetõségeihez”. Emil Boc
többször leszögezte: a költ-
ségvetésben szereplõ szá-
moknak van fedezetük. Így
kívánt reagálni azokra a
szakértõi bírálatokra, me-
lyek szerint a büdzsé elru-
gaszkodott a valóságtól, ir-
reális adatokon alapul.

A kormány tervezete jö-
võre 1,5 százalékos gazda-
sági növekedéssel, 5,3 szá-
zalékos inflációval és 4,21
lejes euró-árfolyammal szá-
mol. A kormányfõ adatai
szerint a munkanélküliség
6,9 százalékra csökkent, az
országos bruttó átlagbér pe-
dig 2022 lejre nõ. A büdzsé
ugyanakkor az idei 33 milli-
árd lej helyett jövõre 35 mil-

liárd lejt irányoz elõ befekte-
tésekre.

A miniszterelnök elújsá-
golta: 2011-ben beindul a
négymilliárd eurós Orszá-
gos Infrastruktúrafejlesztési
program. Ennek keretében
négy év alatt összesesen 10
ezer kilométer megyei és he-
lyi utat újítanak fel, hatszáz
települést csatlakoztatnak a
víz- és csatornahálózathoz.

A kormányfõ ismét meg-
ígérte, hogy jövõre is folyta-
tódni fog az erdélyi autópá-
lya építése és több ország-
utat is használatba adnak.
Emellett folytatódik az ifjú-

sági lakások építése is és az
utak aszfaltozása is.

Emil Boc tájékoztatása
szerint a szociális kiadások-
ra és közalkalmazotti bérek-
re fordított összegeket jelen-
tõsen lefaragták ugyan jövõ-
re, de a kormány „nem
hagyja cserben a kiszolgál-
tatott személyeket”. Esze-
rint nem csökkent a min-
imálnyugdíj, a 700 lej alatti
jövedelmû nyugdíjasok or-
vosságának árát 90 száza-
lékban megtéríti az állam.
„Kíméletlenül lecsapunk
azonban azokra, akik csalás
révén jutnak szociális ellá-

táshoz. Ez a költségvetés a
munkát támogatja” – hang-
súlyozta a kormányfõ.

Mi módosult?

A költségvetési törvény a
hétvégi szakbizottsági vita
során – az ellenzék nyomá-
sára – néhány pontban vál-
tozott. A Nemzeti Liberális
Pártnak és a Szociáldemok-
rata Pártnak sikerült elfo-
gadtatnia, hogy jövõre a kis-
vállalkozók választhassanak
két a 16 százalékos nyere-
ségadó és a 3 százalékos jö-
vedelemadó között. „Az el-

lenzék dolgát megkönnyí-
tette, hogy a 3 százalékos jö-
vedelemadó bevezetését ko-
rábban az RMDSZ is szor-
galmazta” – nyilatkozta la-
punknak Lakatos Péter kép-
viselõ. A költségvetési és
pénzügyi bizottság tagjának
tájékoztatása szerint az el-
lenzéknek azt is sikerült el-
érnie, hogy a kormány az
eredeti elképzelésektõl elté-
rõ módon rangsorolja a fo-
lyamatban lévõ befektetése-
ket. „Azokra a munkálatok-
ra adjanak pénzt, amelyek
közelebb állnak a befejezés-
hez” – magyarázta a politi-
kus.

A képviselõ leszögezte: a
minisztériumoknak juttatott
pénzösszegek nem változtak
a szakbizottsági vita során,
egyes tárcákon belül történ-
tek azonban átcsoportosítá-
sok. „Az egészségügyi mi-
nisztérium esetében például
figyelembe kellett venni azt,
hogy idõközben a kórházak
egy részét átvették az önkor-
mányzatok” – jelentette ki
Lakatos.

A politikus kevés esélyt
lát arra, hogy a parlament-
nek holnap estig sikerül el-
fogadni a jövõ évi költségve-
tés és a társadalombiztosítás
költségvetésének tervezetét.
„Az ellenzék hozzáállását
tekintve ez szinte lehetet-
len” – tette hozzá. 
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Röviden

Emil Boc kormányfõ: Románia jövõre annyit költekezik, amennyit megenged magának Fotó: Tofán Levente 

Elkezdõdött a büdzsé vitája

Jóslatok – 2011: az Apple 

megveszi a Facebook-ot
ÚMSZ

Nyilvánosságra hozta a
Saxo Bank “Elképesztõ

Elõrejelzések” névre keresz-
telt, 2011-re vonatkozó
meglepõ jóslatait. A tavalyi
10 jóslatból 3 teljesült 2010-
ben.

A bank elemzõinek elsõ
jóslata szerint az amerikai
kongresszus megakadályoz-
za a Fed mennyiségi enyhí-
tésének harmadik forduló-
ját. Azt, hogy az Apple fel-
vásárolja a Facebookot
azért tartják elképzelhetõ-
nek, mert úgy vélik, sikerte-
lenül zárulhatnak a két vál-
lalat közötti együttmûkö-
désrõl szóló tárgyalások.
Szerintük ezt követõen
Steve Jobs Apple-vezér beje-
lenti majd: “a Facebook
olyan feltételeket szabott,
amelyeket nem állt mó-
dunkban teljesíteni”, ezek
után pedig cége felvásárolja
az internetes közösségi por-
tált.

A harmadik elõrejelzésük
szerint az amerikai dollár 25
százalékkal erõsödik 2011-
ben. Az eleinte pozitív vi-
lággazdasági hangulatot
ugyanis felváltják a lassuló
kínai ipari növekedés, a
szenvedõ japán gazdaság,
valamint a válsággal sújtott
eurózóna miatti aggodal-
mak. A 30 év lejáratú ameri-
kai kötvények hozama 3
százalékra esik – szól a
Saxo Bank negyedik jóslata.

A bank ötödik elõrejelzése
szerint az olaj ára a befekte-
tõk makrovárakozásaitól ve-
zérelve hordónként 100 dol-
lár fölé szökik, miután a pi-
ac örömmámoros állapot-
ban ünnepli, hogy az ameri-
kai gazdaság kijutott a vál-
ságból. Az év elején még je-
lentõs túlkínálat lesz a gáz-
piacon, miután a válság ha-
tására erõteljesen csökkent a
világpiaci kereslet – vetíti
elõre elemzésében a dán be-
fektetési bank. A Saxo Bank
elemzõi szerint az arany un-
ciánkénti ára jövõre eléri az
1800 dollárt. Ismét felerõsö-
dik ugyanis a valutaháború,
miután Amerika erõteljes
növekedést produkál. Nyol-
cadik elõrejelzésük szerint
történelmi magaslatra emel-
kedhet az S&P500 rész-
vényindex. Kilencedik elké-
pesztõ elõrejelzésükben
amellett érvelnek, hogy
Oroszország részvénypiaci
indexe az RTS közel meg-
kétszerezi értékét és eléri a
2500 pontot. Egy újabb gaz-
dasági lufi kezd el kialakul-
ni, ami a nyersolaj hordón-
kénti árát 100 dollár fölé
emeli. Utolsó jóslatuk sze-
rint az ausztrál dollár 25
százalékot gyengül a brit
fonttal szemben azt követõ-
en, hogy az Egyesült Király-
ság gazdasági szereplõi visz-
szatérnek hagyományos ér-
tékeikhez, azaz keményeb-
ben dolgoznak és többet ta-
karítanak meg. 

BCR: 1,2 százalékos
növekedés jövõre

A román gazdaság jövõre
1,2 százalékkal, 2012-ben
2,3 százalékkal fog növeked-
ni, de a kilábalás a recesszió-
ból fáradságos lesz, jósolja a
BCR Erste vezetõ köz-
gaszdásza. Lucian Anghel
szerint a kormány további
népszerûtlen intézkedésekre
kényszerül, ha tartani kíván-
ja a 4,4 százalékos költség-
vetési hiányt 2011-ben. A
növekedést fõleg külföldi
magáncégek befektetései fog-
ják generálni, a lakossági fo-
gyasztás emelkedése elha-
nyagolható lesz a Románia
a megszorítások jegyében cí-
mû makrogazdasági tanul-
mány szerint. 

Középmezõnyben 
Románia

Románia a 60. helyen vég-
zett abban a felmérésben,
amely az egyes országokban
a vállalati fúziók és felvásár-
lások körülményeit vizsgálta
– derül ki az Ernst & Young
könyvvizsgáló közleményé-
bõl. A 175 országot tartal-
mazó listán a régiós társak
közül Csehország (25.) és
Szlovénia (31.) megelõzte
például Magyarországot,
mely a 36. helyen végzett.
Gyengébb besorolást kapott
Szlovákia (39.), Horvátor-
szág (46.) és Románia (60.).
A lista élén Kanada végzett,
õt rendre az Egyesült Király-
ság, az Egyesült Államok és
Japán követték.

Törleszt
a Rompetrol?

A Rompetrol a pénzügymi-
nisztériummal tárgyal, hogy
kompromisszumos megol-
dást találjanak a cég törté-
nelmi adósságának törlesz-
tésére. Nursultan
Nazarbayev kazah és Traian
Bãsescu román államfõ
nemrég megállapodott,
hogy barátságos úton kíván-
ják megoldani a vitás kér-
dést. A Rompetrol egyedüli
részvényese a kazah
KazmunayGaz állami válla-
lat, miután Dinu Patriciu el-
adta részesedését két milli-
árd euró körüli összegért.Az
állami adósság 2003-ban ke-
letkezett, amikor a
Rompetrol finomító részlege
adósságát kötvényekké kon-
vertálta, amit a román pénz-
ügyminisztérium vásárolt fel
570 millió euró értékben.

Spanyol a leghosszabb
gyorsvasút

Átvette a vezetést Spanyol-
ország az Európában talál-
ható gyorsvasutak hosszát
illetõen, miután vasárnap
átadták a Madrid és Valen-
cia közötti 440 kilométeres
szakaszt. Ezzel 2056 km-re
nõtt a teljes hálózat hossza,
míg a francia 1896 km, a
német pedig 1285 km ma-
radt. A két város közti távot
a spanyol gyorsvasút 90
perc alatt teszi meg. Spa-
nyolországban jelenleg 5525
km-nyi gyorsvasúti hálóza-
ton dolgoznak.



ÚMSZ

Újvárossy Ernõ, a temes-
vári forradalom magyar

áldozata halálának 21. évfor-
dulóján tartottak megemlé-
kezést – Tõkés László volt
temesvári pap részvételével –
a Béga-parti városban. A ren-
dezvényen Hermán M. János
egyházkerületi tanácsos hir-
detett igét. Mint elhangzott,
Újvárossy Ernõ 1989-ben a
temesvári egyházközség tag-
jaként az akkori templom-
felújítási munkálatokat vezet-
te. Temesvár elsõ halottjaként
1989 szeptemberében találtak
rá a holttestére a városszéli
erdõben. Az ünnepi megem-
lékezés után  bemutatták G.
Mátyus Melinda Színrõl-szín-
re. A temesvári református egy-
házközség forradalma 1989-ben
címû könyvét is, amelyet De-
meter Szilárd, a kötet szer-
kesztõje ismertetett. 

Antal Erika

Elvitte a válság a tavalyi
ünnepi költségvetés egy-

harmadát: idén a Mednet
Marketing friss piackutatása
szerint 500 lejjel kevesebbet
költenek a romániaiak kará-
csonyra, mint 2009-ben. Az
1052 lejes átlagos ünnepi
költségvetés közel felét élel-
miszerre költik a hazaiak, ke-
vesebb jut idén ajándékra,
ünnepi dekorációra: csak
zöldségre, gyümölcsre és
alapélelmiszerre költenek
ugyanannyit, mint a 2009-
ben – áll az elemzésben. A
legtöbben az ünnepi díszek-
rõl, kültéri kivilágításról
mondanak le: a felmérésben
részt vevõk 60 százaléka ta-
valy adott arra, hogy otthona
kívül-belül méltón várja a
szentestét, idén takarékossági
megfontolásokból a külcsíny
már nem ennyire fontos. 

Ajándék perselybõl, 
kölcsönbõl

Az ajándékozásról a meg-
kérdezettek 20 százaléka tel-
jesen lemond, a hagyomá-
nyokhoz makacsul ragasz-
kodók 80 százaléka vesz va-
lamit, de inkább az olcsó
meglepetést keresi. A sláger-
ajándék idén a ruha és a ci-
põ, a fenyõ alatt a csomagok
45 százaléka ezt rejti majd.
Dobogósok emellett a koz-
metikumok és a játékok.
Alig érezhetõen a gyerekek-
re idén többet költenek a
családok, mint a tavaly. A
legkisebbekre tavalyhoz vis-

zonyítva két százalékkal
többet, az ünnepi kiadás
32,8 százalékát fordítják a
szülõk. A hazai vásárlók je-
lentõs része „ötletvásárló”,
vagyis nem elõre rögzített
költségvetés szerint költeke-
zik. Viszont az ünnepekre a
megkérdezettek majdnem fe-
le, 45,8 százaléka elõre taka-
rékoskodott. Akiknek nem
sikerült félretenni, azok
2010-ben is kölcsönbõl okoz-
nak meglepetést: tavaly az
ünneplõk 6,1 százaléka fo-
lyamodott, idén 7,4 százalé-
ka nyúl ehhez a kényszer-
megoldáshoz. Vége a téli va-
kációzásoknak, utazások-
nak is, a felmérésben részt-
vevõk 88,3 százaléka otthon

ünnepel, csupán 3 százaléka
utazik külföldre.

Pszichológiai 
hadviselés

A válság által visszafogott
vásárlói kedvet akciókkal
ösztönzik a kereskedõk.
Szinte valamennyi nagyáru-
házban van ilyenkor kedvez-
mény, és ezt a vásárlók álta-
lában maximálisan ki is hasz-
nálják – mondta lapunknak
Horváth Annamária közgaz-
dász, aki szerint a boltok
pszichés „hadviselést” foly-
tatnak. „Így az is vásárol,
akinek esetleg nem volt ez
tervbe véve, és azt is megve-
szik a vásárlók, amit azelõtt

nem állt szándékukban a ko-
sarukba tenni” – figyelmeztet
a szakértõ. Ennek ellenére a
kereskedõk nem túl bizako-
dóak, a legtöbben úgy ta-
pasztalják, egyre megfontol-
tabban költekeznek a hazai-
ak. A közgazdász ezt termé-
szetesnek is tartja, szerinte az
egyre tudatosabb vásárlás
nemcsak azzal magyarázha-
tó, hogy csökkentek a fizeté-
sek, hanem azzal a bizonyta-
lansággal is, ami napjaink
gazdaságát jellemzi. „Az em-
berek lassan kezdenek meg-
tanulni okosan gazdálkodni.
Ha egy cégnek nincs kilátása
újabb pénzforrásra, akkor
tartalékolja azt, ami van, és
visszaszorítja a kiadásait. Ezt

úgy látom, a hétköznapi em-
berek is alkalmazzák” – ma-
gyarázta a szakember. 

Betû, aranyárban

A nagy bevásárlóközpon-
tokat aranyvasárnapon jelle-
mezte a zsúfoltság, most hét
elején csillapodott a vásárlási
láz. A marosvásárhelyi Nagy
Erika egyelõre az üzleteket
járja, listát írt arról, hogy csa-
ládtagjainak mit vegyen.
„Most valahogy mindenki
szerényebb, azt hajtogatta
szinte valamennyiük, hogy
nem kell semmi, ne költsem a
pénzt. De hát valamit mégis
kell vennem, ezért körbejá-
rom elõbb a várost, szétné-
zek, hogy hol vannak kedvez-
mények” – mondta a kétgye-
rekes anyuka, aki gyerekei-
nek elsõsorban elektronikus
cikkeket venne, például me-
móriakártyát a fényképezõ-
gépbe, adathordozót, CD-t. 

Akadnak családok, ahol a
könyv számít a legszebb aján-
déknak. Õk azok, akik a
könyvesboltokat járják, és ér-
deklõdnek a kedvezmények
iránt. „Szépirodalmat veszek
mindenkinek, mert a szak-
könyvet ki-ki megvásárolja sa-
ját magának. A legújabb regé-
nyek érdekelnek, világiroda-
lom és a kortárs magyar iro-
dalom. Ennek mindig szok-
tunk örülni” – magyarázza
Szabó Enikõ, aki szintén
könyvre vágyik, karácsonyi
ajándékként. A marosvásár-
helyi Kérész Sándor évek óta
sajátos módját választja az
örömszerzésnek. „Az én kor-

osztályom nyugdíjas, már ne-
hezen mozdul ki. Sokan ezért
mondanak le a lapok elõfize-
tésérõl, vagy képtelenek utána
járni egy-egy könyvnek. Én
például lapelõfizetéseket aján-
dékozok idõs barátaimnak,
rokonaimnak” – meséli az
egykori pedagógus, aki azt
mondja, késõn szerzett
internetfelhasználói ismeretei
is hasznosak. „Ma már több
internetes könyváruház is
mûködik. Ki se kell mozdulni
a házból, és a remek szebbnél
szebb könyveket házhoz hoz-
zák. Igaz, hogy a fél nyugdí-
jam rámegy, de ki álmodott
volna errõl a Ceauºescu-rend-
szerben?” – kérdez vissza Ké-
rész, aki „megsúgja”: saját
magának is könyvet és lapo-
kat kért az angyaltól.

Üzlet a házi süti

Karácsony elõtt Marosvá-
sárhelyen megjelennek a hi-
vatalokban, a különbözõ cé-
gek irodáiban azok az alkal-
mi cukrászok, pékek, akik az
ünnepekre kínálnak kalácsot,
süteményt, tortát. „Minden
karácsony és húsvét elõtt jön
a nyárádmenti asszony, aki
mákos, diós, mazsolás kalá-
csot süt, de aprósüteményt
vagy gyümölcsös tortát is
szoktunk kérni tõle. Feljegy-
zi, hogy mibõl mit kérünk, és
az ünnep elõtt egy nappal
hozza a megrendelt finomsá-
gokat” – magyarázza az egyik
iroda munkatársa, aki 5 lejért
vásárolja a kalácsot, 15 lejért
a tortát és 8 lejért az aprósüte-
mény kilóját. 
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Fukarabb a „válságangyal”

HIRDETÉS

A válság által visszafogott vásárlói kedvet akciókkal ösztönzik a hazai kereskedõk Fotó: Tofán Levente

Sipos M. Zoltán

„Kolozsvár az egyik legsi-
keresebb uniós pályázó,

ráadásul úgy, hogy az önkor-
mányzat a felhasznált EU-s
alapokat csupán kétszázalék-
nyi önrésszel egészítette ki.
Számos projektet befejeztünk
idén, és nagyon sok ígéretes
beruházásba kezdtünk bele
2010-ben” – nyilatkozta teg-
napi évértékelõjén Sorin
Apostu kolozsvári polgár-

mester. A számvetésen el-
hangzott: az önkormányzat
októberben két villamosvon-
al felújítására is szerzõdést
kötött: a Sétatér és a Kaszinó
elõtt áthaladó vonalak felújí-
tása 38,5 millió, illetve 9,5
millió euróba kerül. A pol-
gármesteri hivatal összesen
11 millió euró uniós támoga-
tást fordított az óvodák, böl-
csõdék és iskolák finanszíro-
zására. A válság ellenére bi-
zakodóan nyilatkozó polgár-

mester úgy véli, hatalmas
elõrelépést jelent a város szá-
mára a „School after school”
program elindítása, amely-
nek finanszírozása négymil-
lió euróba került. Az év végi
értékelésen elhangzott, idén
2019 új parkolóhellyel köny-
nyítették a kolozsvári autó-
sok közlekedését. Ezeket a
parkolókat elsõsorban az
utak egyirányúsításával ala-
kították ki, továbbá több köz-
teret is átépítettek. 

Apostu önmagát dicséri

Kovács Zsolt

A fiatal családosoknak és
elkötelezett lokálpatrió-

táknak szervezett ünnepi
programsorozatot a Kovász-
na megyei Árkoson mûködõ
Fészekrakók Egyesülete.  A

Sepsiszentgyörgyhöz közeli
településre néhány éve költö-
zött fiatal családok fontosnak
tartják a közösségfejlesztést, a
hagyományápolást, a tradici-
onális értelemben vett „jó
szomszédi viszonyt”. Szá-
mukra nyújt segítséget az

egész évben tevékeny szerve-
zet.  A napokban közösen ké-
szültek a falulakók a közelgõ
karácsonyra:   együtt sütötték
meg az ünnepi asztalra a má-
kos és diós bejglit, illetve fel-
töltötték a „közösségi” füstö-
lõt házi szalámival. 

Közös ünnepre készülnek

Megemlékezés Temesváron

Tõkés László (balra) Újvárossy Ernõ temesvári sírjánál 
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Sike Lajos

Másodszor avattak szob-
rot Szatmárnémetiben

Kiss Gedeonnak, az egykori
városkapitánynak, a helyi
legnépszerûbb történelmi
személyiségnek tegnap. Az
elsõt 110 évvel ezelõtt egy ki-
váló pesti szobrász, Horvay
János alkotta meg, ez azon-
ban a második világháború
végén eltûnt. Az új szobor
Parádi Szodorai Hajnalka
szatmári képzõmûvész alko-
tása, és közadományból jött
létre, akárcsak az elsõ.

Az elsõ szobor hollétére
vonatkozóan több bejelentés
is érkezett az utóbbi években,
nem sikerült megtalálni. Ek-
kor Békéssy Erzsébet, a me-
gyei környezetvédelmi fel-
ügyelõség igazgatója gyûjtést
indított egy új szobor készíté-
séhez és felállításához, és eh-
hez a városi tanács engedé-
lyét is megkapta. „Szatmár-
németi magyar lakossága leg-

alább olyan jól vizsgázott vá-
rosszeretetbõl, mint elõdei, a
Kiss Gedeon szobrához
szükséges pénz határidõ elõtt
összegyûlt! Ez azt bizonyítja,
hogy megbecsüli saját értéke-
it, hagyományait, amelybõl
jövõjét építheti” – mondta el
a tegnapi szoboravatáson
Békéssy Erzsébet.

Kiss Gedeon negyvennyol-
cas honvéd, városkapitány,
fõjegyzõ, Petõfi barátja, a
Kölcsey Kör, a városi múze-
um és tûzoltóság megalapító-
ja, Szatmárnémeti parkosítá-
sának elindítója volt. A város
parkosításában vállalt aktív
szerepe miatt „a fák ezrede-
sének” is hívtak. Népszerûsé-
gére jellemzõ hogy, már te-
metése napját, 1898, május
27-ét követõen javaslat szüle-
tett, hogy szobrot állítsanak
neki, ami nem sokkal késõbb
meg is valósult a város leg-
szebb parkjában, a maga al-
kotta Kossuth-kertben, mely
azóta is külön ékessége a

Szamos-parti városnak. A
tegnapi szoboravató tömeget
vonzott a Kossuth-kertbe.
Ezúttal az új szobrot nem az
elsõ helyére, a fõbejárathoz
tették, hanem az úgynevezett
Zöld Ház elé, amelyet egy
nyertes uniós pályázat nyo-
mán abból a neoreneszánsz
épületbõl, az egykori városi
gõzfürdõbõl alakítottak ki. A

városi gõzfürdõ kezdemé-
nyezõje szintén Kiss Gedeon
volt.

A gyûjtés szervezõitõl azt
is megtudtuk: a szobor elké-
szüléséhez csak ezer euróra
volt szükség, az összes járulé-
kos munkát, alapok öntése,
talapzat elkészítése stb., kü-
lönbözõ magáncégek vállal-
ták fel. Az összegyûlt 7266

lejes végösszeg meghaladja a
szükséges ezer eurót, a fölös-
leget árva gyerekek karácso-
nyi ajándékára ajánlják fel.
Azt is eldöntötték, hogy
ezentúl minden évben meg-
emlékeznek az egykori, igen
népszerû városvezetõrõl, jú-
nius 5-én, a környezetvédel-
mi világnapon kívánnak elõt-
te tisztelegni. 

Röviden

Egy icipici karácsony

A Nemzeti Filharmoniku-
sok 2010. december 21-én
Nagykanizsán és december
23-án a Mûvészetek Palotája
Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenytermében készül a
karácsonyra. Az est elsõ fe-
lében Haydn Nelson-miséje
hangzik el. A hangverseny
második részében a fõ-zene-
igazgató karácsonyi megle-
petése hallható Egy egészen
icipici karácsony címmel. A
darab érdekessége, hogy Ko-
csis Zoltán több mint húsz
zeneszerzõ zenei stílusát sû-
rítette az ismert, Kiskará-
csony, nagykarácsony kezdetû
dalocska köré.

Túl a Maszat-hegyen CD-n

A Pesti Színház-beli bemuta-
tó után néhány nappal a
CD-változata is megjelent
Varró Dániel és Presser Gá-
bor Túl a Maszat-hegyen címû
zenés darabjának. A zene-
szerzõ tíz új dalt is kompo-
nált a korábbiak mellé öt év-
vel a Túl a Maszat-hegyen elsõ
bemutatója után. Varró Dá-
niel versregényébõl koráb-
ban csak egy kis szeletet
használtak, a bábszínházi
változat elsõsorban kisgyere-
kek szórakoztatására ké-
szült, így a darab túl hosszú
sem lehetett. A legutóbbi be-
mutató azonban már nagy-
színpadi mû, amely elsõsor-
ban felnõtteket kíván meg-
szólítani. Az új CD-n Pres-
ser Gábor egy dalt is énekel,
A pacacár áriáját.

Makk Károly 85 éves

Holnap ünnepli 85. szüle-
tésnapját Makk Károly Kos-
suth-díjas filmrendezõ, ki-
váló mûvész, a Magyar
Mozgókép Mestere, az 1945
utáni rendezõnemzedék leg-
egyénibb hangú képviselõje.
Még harmincéves sem
múlt, s már halhatatlant al-
kotott, a ma is felhõtlen
szórakozást nyújtó
Liliomfinak csaknem hétmil-
lió nézõje volt. Irodalmi in-
díttatású filmrendezõink kö-
zé tartozik, azaz többnyire
rangos irodalmi alkotásokat
visz  vászonra. A Déry Ti-
bor novellájából 1970-ben
forgatott Szerelem a magyar
filmmûvészet kiemelkedõ
alkotása, amelyben felejthe-
tetlen alakítást nyújtott Dar-
vas Lili, Törõcsik Mari és
Darvas Iván. Formanyelvi
bravúr volt az Örkény-kisre-
génybõl készült Macskajáték,
amelyet 1974-ben Oscar-díj-
ra is jelöltek.

Jégen A diótörõ

A Szentpétervári Állami
Jégbalett január 21-én a bu-
karesti Palota Teremben
Csajkovszkij A diótörõ címû
mesebalettjével lép fel. A je-
gyek árusítását máris meg-
kezdték, az árak 70 és 280
lej között változnak, az elhe-
lyezkedés függvényében. A
szentpétervári társulat eddig
mintegy hétezer elõadást tar-
tott A diótörõbõl, amely kü-
lönbözõ mûvészeti formák
keverékébõl áll össze.

A tegnapi szoboravató tömeget vonzott a szatmárnémeti Kossuth-kertbe Fotó: Fodor Lajos

Új szobor Kiss Gedeonnak

Antal Erika

Mikor ismerte meg
Tompa Miklóst?
– 1969-ben, õ akkor a fõis-
kola tanára volt, és a Mûvé-
szetek Érdemes Mestere. Én
jelentkeztem a fõiskolára, és
õ négy éven keresztül osz-
tályvezetõ tanárom volt,
mellette tanított még Tarr
László és Kovács Levente,
de számunkra õ volt a Mes-
ter. S ez nekem így megma-
radt a mai napig, ha én mes-
tert mondok, akkor Tompa
Miklósra gondolok.

Már azokban az évek-
ben legendás alak volt?
– Igazából legendás volt,
csak mi nem tudtuk, nem is-
mertük ezeket a legendákat.
Nem a legendák miatt néz-
tem fel rá, hanem az emberi
kvalitásai miatt. Lenyûgö-
zött valamennyiünket, ké-
sõbb nagyon szívesen hall-
gattuk meg a legendákat is.
A Mester vagy Miklós bácsi
– mert õ nagyon szerette ezt
a megnevezést – kedvelte
ezeket a legendákat, nem tu-
dom, hogy õ is kreálta-e eze-
ket, de egy biztos: nem tilta-
kozott ellenük. És ez egy ek-
kora egyéniség esetében ta-

lán nem is baj. Késõbb, ami-
kor új meg új történeteket
hallottam róla, tõle, felme-
rült bennem a kérdés, meny-
nyi ebbõl az úgynevezett
igazság, és mennyi a költé-
szet. Aztán felismertem,
hogy igazából nem érdekel.
Azok a történetek, amelyek
tudom, hogy valóban meg-
történtek, pont olyan költõi-
ek, pont annyira meseszerû-
ek és emberiek, mint azok,
amelyeket csak egyszerûen
kitaláltak róla.

Milyen volt Tompa
Miklós, az ember? 
– Mi, a tanítványai minde-
nekelõtt tiszteltük, késõbb
engem Váradról visszaparan-
csolt maga mellé, mondván,
hogy „fiúkám itt a helyed,
gyere hozzám”, és visszahí-
vott ide, a színmûvészeti fõis-
kolára tanársegédnek, ahol
évekig dolgoztam mellette.
Varázslatos ember volt. Neki
tulajdonítják többek közt,
hogy jelzõket mondott bizo-
nyos stílusokra, tudomásom
szerint õ nevezte el elõször az
általa nagyra becsült Tamási
Áron stílusát tündéri realiz-
musnak. És érdekes módon
mindez õt magát is jellemez-
te. Az a fajta tündéri góbéság

és mély emberismeret, na-
gyon alapos tudás egybeöt-
vözve tette õt egésszé. És
mindez társult az embersze-
retettel és egy kedves, játékos
kópésággal, amitõl igazából
a legkeményebb dolgokat is
úgy tudta tudomásunkra ad-
ni, hogy nemhogy nem hara-
gudtunk meg, de egyszerûen
csak csodálni tudtuk. Ily mó-
don tudott mesterünk,
apánk, jó barátunk, idõsebb
kollégánk lenni folyamato-
san. Emellett hatalmas tudá-
sú ember volt. Nélküle nin-
csen Marosvásárhelyen ál-
landó színház, amibõl aztán
õ alakította a Székely Színhá-
zat. Nélküle nem alakulha-
tott volna ki az a színházi for-
máció, amely Marosvásár-
helyt fémjelezte. Nem kerül-
hetett volna át a
Szentgyörgyi István Színmû-
vészeti Fõiskola Kolozsvár-
ról Marosvásárhelyre. Tehát
mi tisztában voltunk azzal,
hogy Tompa Miklós tette le-

hetõvé sokunk számára,
hogy a színmûvészeti fõisko-
lára Marosvásárhelyen jár-
junk, és a Székely Színház le-
gendás színészei tanítsanak
bennünket, és hogy ezeknek
a színészeknek késõbb part-
nerei lehessünk. Megadatott
az, hogy partnere lehettem
Kovács Györgynek, Csorba
Andrásnak, Kõszegi Margit-
nak, Tarr Lászlónak,
Lohinszky Lorándnak, és
még sorolhatnám. Rendkívü-
li munkabírással rendelke-
zett, soha nem láttuk ideges-
nek, soha nem láttuk fáradt-
nak. Bennünket, diákjait és
munkatársait csak a szeretet
hangján szólított meg.

Hogyan dolgozott a szí-
nészekkel, hiszen ez egy
kulcsmozzanat a színházi
folyamat során?
– Tompának nem volt kis
színésze, minden színész,
akivel együtt dolgozott óriás
volt. Én ezt elõször olyan
hitetlenkedve fogadtam, de
azt mondták maguk a színé-
szek is, akikkel dolgozott.
Tompának csak jó szavai
voltak, soha nem mondta,
hogy gyenge vagy középsze-
rû. Ha valakinek csak egy
ajtónyikorgást kellett elját-
szania, akkor már az óriási
volt, mert Tompa valóban
nagyon tisztelte a színészeit,
hajlandó volt bármit meg-
tenni a színészeiért és a di-
ákjaiért.

Tompa Miklós emberközelbõl
Interjú Zalányi Gyulával, Tompa Miklós egykori tanítványával és munkatársával Hírösszefoglaló

Háromnapos fesztivállal
búcsúzik a kulturális

évadtól Pécs: Európa egyik
idei kulturális fõvárosa de-
cember 29. és 31. között
könnyûzenei koncertekkel,
néptáncelõadásokkal, étellel
és itallal várja a közönséget.
A Pécs2010 program záró-
eseményének helyszíne a
Kossuth tér és az Irgalmasok
utcája lesz, utóbbi erre az
idõre vendéglátósok utcájá-
vá alakul. December 29-én
utcazenész-produkciókat
láthat és hallhat a közönség
a vendéglátósok utcáján fel-
állított kisszínpadon. Más-
nap a dél-dunántúli régió
népzenei, világzenei és nép-
táncos elõadások lesznek
mûsoron. Szilveszter este
Pécs könnyûzenei életének
ismert elõadói kerülnek a
középpontba. A közönség
olyan csapatoknak és fellé-
põknek tapsolhat, mint a
Psycho Mutants, Takáts
Eszter, a Zagastic és a Ska-
Pécs. Gelsenkirchenben
szombaton látványos show-
mûsorral, tûzijátékkal, kon-
fettiesõvel már lezárult az
Európa Kulturális Fõvárosa
németországi rendezvényso-
rozata, amelyet idén elsõ íz-
ben nem egy város, hanem a
patinás német iparbázis, a
Ruhr-vidék (benne olyan vá-
rosok, mint Essen, Bochum,
Duisburg, Dortmund, Gel-
senkirchen) mondhatott a
magáénak. 

Pécs búcsúzik 
az évadtól

Felavatták tegnap Szatmárnémetiben
„a fák ezredesének” új szobrát, Parádi
Szodorai Hajnalka alkotását. A város
legnépszerûbb történelmi személyisé-
gének szobra közadakozásból jött lét-
re. Az adományokból árva gyerekek
karácsonyi ajándékaira is jutott.

Zalányi Gyula diákként ismerte meg
Tompa Miklós rendezõt, aki osztályve-
zetõ tanára volt. A színészt egykori
mesterérõl kérdeztük.



ÚMSZ

A Romániai Zeneipari Egye-
sület (AIMR) felügyelõi az or-

szág több városában élõ 40 olyan
internetezõ ellen gyûjtöttek bizo-
nyítékokat, akik a DC++
letöltõprogram használóiként il-
legálisan tettek szert zenére – írja
a Capital. A gazdasági lap úgy
tudja, hogy az AIMR felügyelõi
jelenleg az összes romániai
DC++ hubot megfigyelik. Az or-
szág internetezõi épp ezért egyre
nagyobb számban térnek át a fel-
használók könnyû azonosítását
lehetõvé tevõ DC++ rendszerrõl
a torrentes letöltésre, ugyanis a

hatóságok lényegesen kevesebb
figyelmet fordítanak ezekre.
Emellett nagyobb letöltési sebes-
séget is biztosítanak és kevésbé
veszik igénybe a számítógép erõ-
forrásait. Az illegális zeneletöltési
hullám azonban nem csak Romá-
niában éli virágkorát, bár az or-
szág az elsõ helyen áll a nemzet-
közi zeneipari szövetség, az
International Federation of the
Phonographic Industry által
megfigyelt országok ranglistáján.
A British Phonographic Industry
(BPI) jelentése szerint Nagy-Bri-
tanniában idén 7,7 millió inter-
netezõ mintegy 1,2 milliárd zene-
számot töltött le, ami négyszer

több, mint ahány dalt legálisan
megvásároltak a szigetországban.
Geoff Taylor, a BPI vezetõje úgy
szorítaná viszsza a kalózkodást,
hogy gyakorlatba ültetné a
Digital Economy Act nevû tör-
vényt, amelynek passzusai alap-
ján meg lehetne szüntetni azok-
nak az internet-hozzáférését, akik
illegálisan töltik le a zenét. Az
Európai Unió több mint egymil-
lió állást és akár 240 milliárd
eurót is veszíthet a következõ öt
évben a kultúrtartalmak illegális
letöltésével, állítja a párizsi
TERA Consultants cég által ké-
szített on-line kalózkodásról szó-
ló tanulmánya. 
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Maratoni adással készült az
RTL Klub tehetségkutatója

döntõjére, már vasárnap kora dél-
után képernyõre kerültek a tehet-
ségek egy összefoglaló formájá-
ban, este nyolc órától pedig élõ-
ben jelentkezett a végsõ összecsa-
pás. Amint arról beszámoltunk,
Anglia legsikeresebb énekes-te-
hetségkutató mûsora augusztus
végén indult hódító útjára az RTL
Klubon.

Gyõzelem és fizetés

Mindössze három-három dalt
énekelt az X-Faktor-döntõben
Vastag Csaba és Takács Nikolas,
akiknek helyezésérõl a közönség-
szavazás döntött. Vastag gyõzel-
mére a pletyka szerint onnantól
kezdve lehetett valamelyest szá-
mítani, hogy elsírta magát testvé-
re kiesésekor, hiszen a bevált re-
cept szerint az, aki a megfelelõ
pillanatban elsírja magát egy

ilyen verseny közben, jó eséllyel
jut be a döntõbe, illetve nyeri meg
az egész tehetségkutatót. A
veszprémi gyõztes egyébként vi-
szonylag szélsõ pályáról került
pódiumra: az egész verseny alatt
sokat kritizálták teljesítményét,
kiszámítható, hatásvadász elõ-
adásmódját. Malek Miklós pél-
dául még a vasárnapit megelõzõ
utolsó alkalommal is fontosnak
tartotta kiemelni Vastag produk-
ciója után, hogy a szám közbeni
mikrofonpörgetés már kiment a
divatból.

Vastag gyõzelme mellett az X-
Faktorhoz kapcsolódó másik
nagy hír – amellett, hogy Ördög
Nóra bejelentette, hogy indul a
Csillag születik és lesz második X-
Faktor – a másodhegedûs Takács
Nikolashoz kapcsolódik, akirõl
kiderült, hogy profi menedzs-
mentszerzõdése, indulófélben lé-
võ karrierje, valamint érvényes le-
mezszerzõdése volt, amikor je-
lentkezett az X-Faktorba. A szlo-
vákiai srác azonban azzal, hogy

jelentkezett az X-Faktorba, kike-
rült az õt felkaroló stúdió kegyei
közül. Az X-Faktor sztárjainak le-
mezét ugyanis elõre meghatáro-
zott kiadó jelentetheti meg – a ke-
reskedelmi csatorna azonban vél-
hetõen sok pénzt lát a fiúban,
ugyanis négymillió forintért,
mintegy 62 ezer lejért kivásárol-
ták a megkötött szerzõdésbõl.

Az év legnézettebb 
mûsora volt a döntõ

Az X-Faktor december 19-i
döntõjét 2,82 millió tévézõ figyel-
te, ami ezidáig 2010 legmagasabb
magyar nézettsége, de elmarad a
csatorna egy évvel ezelõtti Csillag

születik-jének fináléjától. Tabáni
István gyõzelmét akkor a méré-
sek szerint 3 millió 3 ezer tévézõ
nézte végig Magyarország hatá-
rain belül. A vasárnap délután
kezdõdõ és este fél hétkor végzõ-
dõ adás még nem hozta lázba a
tévézõket, 26 százalék körül vég-
zett a teljes lakosságnál, valami-
vel 30 százalék alatt maradt a ke-
reskedelmi célcsoportban. A ko-
rábban kiesett fellépõket megszó-
laltató, sok visszajátszást mutató
emlékeztetõ, felhozó mûsort a
Híradó és a Való Világ követte,
majd nyolctól indult a valódi
döntõ, mely az AGB Nielsen mé-
rései szerint megdöntötte az idei
nézettségi csúcsot. 

Ötletes megoldást talált a Kolozs megyei
Ajton község görög-katolikus papja, hogy
megkímélje az egyháztagokat a harangozás
fáradságától. Vasile Perde olyan rendszert
szerelt fel a templom tornyába, amelynek
segítségével mobiltelefonjával húzza meg a
harangokat. Telefonján egy üzenetet küld,
és néhány másodperc múlva a harangszó az
egész faluban hallatszik. Az SMS-en keresz-
tül bárhonnan mûködtetni tudja a rend-
szert. „Nyaranta, amikor az egész falu kint
dolgozik a mezõn, valakinek mindig be kel-
lett jönnie a templomig, hogy meghúzza a
harangokat, jelezve ezzel az idõt is. Erre
már nincsen szükség” – magyarázza a pap.
De azt már az Úr sem lájkolná, ha mise he-
lyett a Fecebook-on üzenne.

(szûcs el)

Száz szó

Röviden

Vastag Csaba az elsõ X

Ma van az elsõ filmpremier 
a világûrben

A világtörténelemben elsõ ízben a világûr-
ben, a Nemzetközi Ûrállomáson lesz egy
film premierje: Timur Bekmambetov ren-
dezõ Fenyõfák címû, 90 perces vígjátékát
elsõként az ûrhajósok láthatják ma. Ezt
Moszkvában jelentette be a film forgalma-
zója. A film 90 perces, ez alatt az urál-
lomás egy egész fordulatot tesz a Föld kö-
rül, és amint vége a vetítésnek, máris meg
lehet majd hallani az ûrbeli kritikusok
véleményét. Bekmambetov a legsikeresebb
kortárs orosz filmrendezõ, pályáját rek-
lámfilmekkel kezdte, legismertebb alkotá-
sai a 2004-ben készül Éjjeli õrjárat, továbbá
a két évvel késõbbi folytatás, a Nappali õr-
járat, mindkettõnek a forgatókönyvét is
maga jegyezte. Emellett 2008-ban holly-
woodi rendezõként is sikeresen bemutat-
kozott a Wanted címû filmmel. 

Budapesti tüntetés 
a sajtószabadságért

Közel 1500 ember gyûlt össze a sajtósza-
badságért rendezett tegnap esti tüntetésen
a Szabadság téren. A parlament a de-
monstráció ideje alatt döntött a média-
szolgáltatásokról és a tömegkommuniká-
cióról szóló törvényjavaslatról, amely a
tüntetést szervezõ egyetemisták és pár-
toktól független magánszemélyek szerint
alkotmánysértõ, több ponton súlyosan
korlátozza a vélemény- és sajtószabadsá-
got, s egyben az újkori médiaviszonyok
ismeretének teljes hiányát is tükrözi. A
Szabadság téren többen felirat nélküli
üres transzparenseket tartottak, mások a
korábban üres címlappal megjelent újsá-
gokat mutatták fel. A rövid demonstráci-
ón a szervezõk csak egy performance-t
adtak elõ: egyikük elkezdett beszélni, de
a mellette álló befogta a száját, ezután
egy másik ember beszélt, de társai neki is
befogták a száját. A demonstráció egy
adást nem sugárzó, recsegõ rádió hangjá-
val zárult.
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Zenekalózok Romániája

Ballonkabátos romantikával bûvölte el 
a nézõket Nagy Feró mentoráltja az X-
Faktor vasárnap esti döntõjén, az idei év
legnézettebb magyarországi televíziós
produkcióján. Vastag Csaba a galántai
Takács Nikolast „énekelte túl”.

Munkatársunktól

Radu Muntean Karácsony
után, kedden (Marþi, dupã

Crãciun), Andrei Ujicã Nicolae
Ceauºescu önéletrajza (Autobiogra-
fia lui Nicolae Ceauºescu) és
Cristi Puiu Aurora címû alkotása
is szerepel a legjobb filmproduk-
ciók listáján, amelyeket nem mu-
tattak be az amerikai mozikban.
A rangsort a Film Comment állí-
tott össze. A Lincoln Center fil-
mes magazinja legbefolyásosabb
filmkritikusok és szerkesztõk vé-
leménye alapján minden évben
összeállítja a toplistát. Muntean
filmje a 10., Ujicã alkotása a 7.,
Cristi Puiu Aurorája pedig az elõ-
kelõ 5. helyen szerepel.

A lista elsõ helyezettje Api-
chatpong Weerasethakul Boon-
mee bácsi, aki képes visszaemlékezni
korábbi életeire (Uncle Boonmee
Who Can Recall His Past Lives) cí-
mû filmje, mely az idei Cannes-i

filmfesztiválon fõdíjas volt. A
második Jean-Luc Godard alko-
tása, a Film Socialisme, a harma-
dik pedig a Lee Chang-dong ren-
dezte Költészet (Poetry).

Az idei év legjobb filmjei az

amerikai filmkritikusok szerint
amint arról lapunkban már be-
számoltunk: Olivier Assayas
Carlos címû alkotása, melyet Da-
vid Fincher Közösségi haló címû
Facebook-történelem filmje követ.

A legjobb 50 filmet összesítõ lista
harmadik helyén Claire Denis
White Material címû drámája,
Roman Polanski A bértollnok-ja,
negyedik pedig Jacques Audiard
A próféta címû alkotása. 

Újhullámosok amerikai topban

A veszprémi Vastag Csaba nyerte az elsõ magyar X-Faktort

Cristi Puiu Aurora címû drámája 5. a Film Comment húszas toplistáján
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6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Téli matiné
9.10 Egon és Dönci 
- Mindenütt jó, de legjobb
otthon (anim. f.)
10.25 A mesemondó
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők: 
Csólyospálos
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő
15.25 Adventi 
Kalendárium
15.30 Marcello Mas-
troianni - Az egyszerűség
diszkrét bája
16.40 Karácsonyi mesék
17.00 Miért éppen Ma-
gyarország?
17.30 Nyelvőrző
18.00 Találkozások a
Taizéi Roger testvérrel
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Magyar Teátrum-díj
évzáró gálaestje
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.50 Erőszakos cselek-
mény (am. thriller, 1949)
23.10 Sport - Esti
23.15 Váltó
23.30 Kass János üzenete
1.00 Közelebb Kínához
1.30 “Ma a csend aján-
dék”
1.55 Kikötő (ism.)

Prima TV, 19.30
Lebilincselõ karácsony

Trudie tehetséges festő, már csak az elismerő közönség hiány-
zik. Mivel valamiből mégiscsak élni kell, pincérnőként keresi a
kenyerét. A hab a tortán, hogy egy rosszul sikerült állásinter-
jú után még a barátja is kiborítja. Ebben a helyzetben képtelen
ötletre ragadtatja magát. Attól félve, hogy megint egyedül kell
hazamennie az ünnepekre, elrabolja az egyik vendéget.

DUNA Tv, 21.50
Erõszakos cselekmény

Igen sötét hangulatú film noir, melyben a hadifogságból sza-
badult Joe Parkson nyomába ered volt társának, akivel egy-
azon német hadifogolytáborban szenvedtek, s aki tömeges
vérontást provokált ki azzal, hogy besúgta a németeknek
egy szökési terv összes részletét. Parkson célpontja, Frank
Enley boldog házasságban él egy kisvárosban – de a nyo-
masztó bűntudat a város lepusztult utcáira kergeti.

Pro Tv, 22.30
A 13-as rendõrõrs

Detroit – az év utolsó estéje, ítéletidő. Jake Roenick őrmes-
ter és társai kis ünnepség keretében arra készülnek, hogy
örökre bezárják a város legrégebbi rendőrörsét, amikor éj-
szakára behoznak néhány nehézsúlyú bűnözőt, akiket a hó-
vihar miatt nem tudnak elszállítani a központi fogdába. Köz-
tük van Marion Bishop is, akire, mint később kiderül, nem-
csak a rendőrség foga fájt már régóta.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

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
12.35 Legendás konyhák
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Néprajzi értékeink
14.55 Szép otthonok, 
remek házak
15.15 Aranymetszés
16.05 Drága doktor úr
(vígj. sor.)
17.00 Színészpalánták
(olasz sor.)
17.45 B?völet (olasz sor.)
18.10 Magyar válogatott
19.10 Átjáró
19.35 Esti mese
20.00 “Életcélok-hitval-
lások”
20.05 Therese nővér.com
(francia sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok 
(ír sor.)
22.25 Dob+Basszus Live
23.15 Záróra
0.05 Optika
0.35 India - Álmok útján
(brazil-indiai sor.)
1.20 A Silla királyság 
ékköve (sor.)

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
15.20 112 - Életmentők
(német akció sorozat)
16.20 Mindörökké szere-
lem (mex. sor.)
17.10 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.20 Vacsoracsata
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág (2010)
(élő)
21.10 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 ValóVilág 
- Párbaj (2010)
Utána: RTL-hírek
0.05 Elemi ösztön 2.
(amerikai-német-angol
thriller, 2006)
2.15 Reflektor 
- Sztármagazin

7.00 Két TestŐr (ism.)
Életmódmagazin
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.20 Isteni szikra 
(am.-kanadai f. dráma)
14.25 Kvízió
15.50 Dokik (am. sor.)
16.25 Rex felügyelő
(krimisor.)
17.30 Marina 
(mex.-am. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 A 40 milliós 
játszma
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Doktor House 
(am. sor.)
23.20 Mercy angyalai
(am. sor.)
0.20 Szellemekkel sutto-
gó (am. sor.)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV
06-90-602-022
Jósok, látók, médiumok!
2.45 A béke szigete 
(kanadai f. dráma, 2004)
4.15 Két TestŐr (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
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Parlando
23.30 BBC Click
A BBC informatikai 
magazinja
0.05 BBC Híradó
0.30 Iskolapélda (ism.)

8.55 Gyilkos sorok 9.50
Egy kórház magánélete
10.55 Tuti gimi (sorozat)
11.50 Álom luxuskivitel-
ben (am. vígj.) (ism.)
14.05 Monk (sorozat)
15.55 CSI (sorozat)
16.50 Szolid motorosok
(am. akció-vígj.) 19.00
Egy kapcsolat szabályai
(sorozat) 19.55 A dadus
(sorozat) 21.00 Jóbarátok
(sorozat) 21.30 CSI (sor.)
22.30 Született detektí-
vek (sor.) 23.30 Esküdt el-
lenségek (sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.10 Fo-
gadás a félelemmel 14.10
Külön kiadás 15.00
Sport.ro Hírek 16.00 Kü-
lön kiadás 17.00 Pontos
sportidő 18.00 Hírek
19.05 Információk 20.05
BoxBuster: Marco Huck -
Matt Godfrey 21.00
Sport.ro Hírek 22.00 Box-
Buster: Wladimir Kl-
itschko - Dereck Chisora
23.00 Wrestling WWE
Superstars

9.45 Esmeralda (sorozat)
11.15 A Télapó rejtélye
(sorozat) 12.30 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
14.00 Fények a kará-
csonyfán 15.00 Clase
406 (sorozat) 16.30 Es-
meralda (sorozat) 17.30
Igaz történetek 18.30
Tengernyi szenvedély (so-
rozat) 19.30 A tiltott gyü-
mölcs (sorozat) 20.30 Ka-
rácsonyi csoda (amerikai-
kanadai vígj.) 22.30 Éj-
szakai történetek 23.30
Hét bűn (sorozat)

8.05 Meztelen mennyor-
szág (am. film) 10.00 Tele-
víziós vásárlás 13.05 Vi-
har után (am. thriller)
14.55 Földöntúli ramazuri
(am. vígjáték) 16.30 Egy
zseni, két haver, egy balek
(ol.-fr.-NSZK vígjáték)
18.45 Lagzi-randi (am. víg-
játék) 20.15 Jack Hunter -
A menny csillaga (ameri-
kai kalandfilm) 22.20 A ki-
lencedik kapu (spanyol-fr.-
amerikai thriller) 0.35 He-
tedik érzék (amerikai
thriller)

8.00 Árulás a családban
(sorozat) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Hírek
13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping
15.15 1001 éjszaka (tö-
rök sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 20.00 Me-
nyet anyának 5 (reality
show) 20.30 Légy a há-
zastársam! (reality
show) 22.00 Ezel (török
krimi sor.) 23.30 Képte-
len képrablás (amerikai
akció-vígjáték)

7.00 Napraforgó –reggeli
magazinműsor 9.00 Zene
16.00 Délutáni Híradó
16.15 Zene 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Délutáni Híradó
17.40 Reggeli terefere
ism. 17.55 Zene 18.30
Híradó 19.00 Hitélet
19.30 Híradó 20.00 La-
katos Iván. Kék mezőben
fehér rózsa, 3. rész, dokf.
20.35 Zene 21.00 Hit-
élet ism. 21.30 Híradó
22.00 Átjáró ism 22.30
Híradó

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
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 Hrvatska kronika
15.05 Ecranul nostru
15.35 Átjáró
16.05 Millenniumi kárpit
16.50 MC - Magyarok
Cselekedetei
17.00 Optika
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.30 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
19.35 India - Álmok út-
ján (brazil-indiai sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Rózsaágy 
(auszt. sor.)
22.05 Az Este
22.35 Üvöltő szelek
(olasz filmdráma, 
2. rész, 2004)
0.25 Szellemőrzők
(rövidf.)
0.50 Prizma
1.05 Hírek
1.10 Sporthírek
1.20 Ma Reggel (ism.)
3.05 Összhang

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sorozat)
10.00 Professzionisták
11.00 Nagy emberek 
a TVR-ben
11.15 Noé bárkája
12.45 A palota legendái:
Jumong herceg 
(dél-kor. sor.)
13.50 Eurovision
14.00 Hírek
14.45 A Delta emberei
(ism.)
14.50 Csak Románia!
15.00 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek (ism.)
16.00 Együttélés
17.00 ?szi kering?
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg 
(dél-kor. sor.)
19.35 Csak Románia!
(ism.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 A forradalom 
megéneklése
22.00 Eurovision
22.15 Emlékek 
az aranykorszakból 2 
– Szabadidős szerelem 
(román vígjáték, 2009)
23.35 Ária 
(angol f. dráma)
1.15 Csak Románia!
1.20 A forradalom 
megéneklése (ism.)

6.00 Happy Hour – szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, könyvbemutató
10.00 A legerősebb 
Télapó (angol filmdráma,
2008) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.45 Távkapcs (amerikai
vígjáték, 2006) (ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Keleti bosszú 
(amerikai akciófilm, 2005)
22.30 A 13-as rendőrőrs
(amerikai-francia 
akcióthriller, 2005)
0.45 Keleti bosszú 

(amerikai akciófilm,
2005) (ism.)
2.30 A 13-as rendőrőrs
(am.-francia akcióthriller,
2005) (ism.)

6.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea-val
11.15 Karácsony a Rivié-
rán (angol vígjáték, 2007)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Egy rém rendes
család (amerikai sorozat)
14.30 Csillagháló – szóra-

koztató műsor (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 sor.)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
23.45 Egy bűnös show –
Dan Capatos műsora
1.00 Game show: Face
the Pro
2.00 A legjobb Bond

7.00 Kandikamera
7.30 Specialisták 
– talk show
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 Szerelem és golyók
(amerikai akciófilm,
1979) (ism.)
11.30 Cirkuszfesztivál
(ism.)
12.00 Nyakában 
az egész világ
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Cirkuszfesztivál
15.00 Snow 2: 
Brain Freeze 
(amerikai-kanadai családi
film, 2008) (ism.)
17.00 A cseresznye 
e tortán (reality show)
(ism.)
18.00 Hírek,
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Lebilincselő 
karácsony 
(amerikai vígjáték, 2007)
21.15 Kötekedők 
krónikája 
– szórakoztató műsor
0.00 Menni 
vagy meghalni 
(angol-amerikai 
kalandfilm, 1977)
2.00 Hírek (ism.)
3.00 Kötekedők króniká-
ja – szórakoztató műsor
(ism.)

7.00 Motorkerékpár-
építő VB
8.00 Újjáépítők
9.00 Halálos fogás 
- Káin és Ábel
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- Schussler motor
13.00 Túlélés törvényei 
- Afrikai szavanna
14.00 Állítólag... 
- További mítoszok újra 
a górcső alatt
15.00 Piszkos munkák -
Autómentés jeges vízből
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- A megváltás napja
18.00 Amcsi motorok 
- McCuff motor
19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag... 
- Tűzoltás hanggal
21.00 Hogyan készült?
21.30 Tornádók 
nyomában - A vihar
22.30 Túlélőpár-baj 
- Bőrig ázva
23.30 A túlélés 
törvénye 
- Ecuador
0.30 MacIntyre 
alvilági útikalauza 
- Párizs
1.30 Amerika határain
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Wild Cart 
(amerikai sorozat)
8.10 DP 2 Tonomat
10.00 Jamie 
és a karácsony (ism.)
10.30 A világ városai
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Nyomoz 
a tanárnő (ism.)
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 Ég és föld között
(ism.)
16.00 Wild Cart 
(amerikai sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 Jamie 
és a karácsony
19.00 Nyomoz 
a tanárnő (olasz sor.)
20.00 A térképen túl
20.30 Különleges 
hadműveletek
21.00 Murphy törvénye
(angol sor.)
22.00 Hírek
23.00 Heuréka 
(amerikai kaland sor.)
23.55 Csak Románia!
0.00 Követte a szekuri-
tate, 70-80-as évek (ism.)
1.00 Vallomások (ism.)
2.00 A világ városai
(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 Könyvismertető, Ketészrovat 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági
magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden

SZERDA
2010. december 22.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma a Tamás és Péter ne-
vûeket köszöntjük.
A Tamás férfinév arámi
eredetû szó, a Teomo név-
bõl származik, jelentése:
iker. A görögök vették át
Thomasz formában, mivel
a görögben volt egy ilyen
alakú szó, csodálatos je-
lentéssel. 
A Péter férfinév a görög
Petrosz név latin Petrus
alakjából származik. A
Bibliában Péter apostol ne-
ve Kéfa, Kéfás, ennek gö-
rög fordítása a Petrosz,
mely a görög petra szóból
ered, ami sziklát jelent. 
Holnap Zénó és Florián
napja van.

Évfordulók
• 1913-ban megjelenik a
világ elsõ keresztrejtvé-
nye. Arthur Wynne készí-
tette, a New York Worldben
jelent meg.
• 1968-ban kilövik az
Apollo–8-at, melynek kül-
detése a Hold másik olda-
lának megtekintése volt.

Vicc
– Lépjenek elõ azok, akik
szeretik a muzsikát! – böm-
böli az õrmester a felsora-
kozott katonáknak.

Öten kilépnek a sorból.
– Mit kell énekelni? – kérdi
az egyik.
– Semmit. Átviszik a tiszti
klubba a zongorát.

Recept
Narancsos sertéskaraj
Hozzávalók: 4 db sertéska-
raj, 2 narancs, 3 újhagyma, 1
ek. vaj, 1 ek. olaj, 1,25 dl
tyúkhúsalaplé, 2 ek. ketchup,
só, bors. 
Elkészítés: A karajszelete-
ket kiklopfoljuk, sóval, bors-
sal ízesítjük. A narancsok hé-
ját finomra reszeljük, majd
mindkét narancsról lehá-
mozzuk a fehér hártyás részt.
Karikákra vágjuk és kiszed-
jük belõle a magokat. Az új-
hagymát durvára vágjuk. A
tyúkhús alaplevet a ket-
chuppal elkeverjük. A vajat
és az olajat felhevítjük. A ka-
raj mindkét oldalát átsütjük,
tálba tesszük és letakarva me-
legen tartjuk. A hagymát a
visszamaradt zsiradékban
megfonnyasztjuk. Ráöntjük
a tyúkhús alaplevet, állandó
keverés mellett felforraljuk.
Beletesszük a narancskariká-
kat, sóval, borssal ízesítjük.
A karajszeletekre öntjük a
szószt, majd megszórjuk re-
szelt narancshéjjal.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Az ünnepvárás idõszakában tel-
jesen magával ragadja a derûs
hangulat, a készülõdés öröme. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Szinte megfeledkezik a napi köte-
lezettségekrõl, boldogan készülõ-
dik, vásárolgat még az utolsó na-
pokban. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Az egészsége, a közérzete kerül
elõtérbe. Figyeljen oda magára.
Sok feladatot kell még elvégeznie
az ünnepekkel kapcsolatosan.

RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Önmagával van a legtöbb problé-
mája. Mélyebb érzelmekre vágyik
a kapcsolatában. Ahhoz Önnek is
többet kellene nyújtania. Nem?
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Figyelmes és barátkozó. Alapve-
tõ jellemvonása a nagylelkûség.
Az ünnepi készülõdésben gyak-
ran lesz mások segítségére.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A teljes holdfogyatkozás megza-
varhatja. Természetes dolognak
kell tartania, ha néha valami
nem sikerül. Célszerû megvizs-
gálni, mi is okozhatja a bajt.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Sokan úgy tartják, hogy a Mér-
leg kimért és tartózkodó. Több-
nyire inkább barát, mint szeretõ,
ám a téli napforduló átbillenthe-
ti a mérleg nyelvét.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Hajlamos kiadásainál a logikát
alárendelni az érzelmeknek.
Pénzköltésnél tartsa szem elõtt,
hogy az érzelmek a fontosabbak.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Kifogyhatatlan az energiája Pár-
jával meg kell oldaniuk egy-két
problémát, hogy a nyugalmat és
békességet megõrizzék.

BAK (XII. 22.–I. 20.)

Életében fordulópont következik
be. Új értékek szerint akar élni.
Lelke harmóniájára ügyel, nem
pedig a külsõ csillogásokra. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Az ünnepvárás utolsó hetében az
egymás megbecsülése kerül elõ-
térbe. Ajándékkal lep meg vala-
kit, akit ezzel megörvendeztet.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Advent utolsó napjaiban nagy-
szerû kikapcsolódást, felüdülést
ígérnek a csillagok. Rég nem lá-
tott ismerõsökkel találkozik,
akikkel felidézi a régi élményeket.
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Kézilabda

Turós-Jakab László

Alig ért haza egy ara-
nyos csillogású Európa-

bajnoki bronzéremmel a tar-
solyában, a román nõi kézi-
labda-válogatott máris vihart
kavart, s nem egy, hanem két
váratlan bejelentéssel.  

A Jurnalul naþional tudni
vélte, hogy Radu Voina el-
utasítja azt, hogy az együttes
kitüntetést kapjon Traian
Bãsescu államfõtõl (ezt
utóbb az edzõ maga cáfolta). 

A másik bejelentést Ionela
Stanca tette, aki némiképp
várhatóan leszögezte, hogy

visszavonul. A 29 éves beál-
lós már korábban is jelezte
visszavonulási szándékát, de
meggyõzték, hogy halasz-
szon, miután nincs kivel pó-
tolni a nagyon fontos posz-
ton. A dán–norvég közös
rendezésû Eb-n Ionela a má-
sodik legjobb román dobó
volt, 28-szor volt eredményes
34 kísérletbõl. „Elfáradtam,
úgy érzem, már nem tudok
kellõképpen teljesíteni két
fronton, klubcsapatomnál és
a válogatottban. Többet sze-
retnék a családommal lenni,
ezért a Dánia elleni kisdöntõ
volt az utolsó meccsem a vá-
logatottban” – nyilatkozta az
otopeni-i nemzetközi repté-

ren a világ egyik legjobb beál-
lósa, aki nem került be a 9.
Európa-bajnokság álomcsa-
patába. Posztján a norvég
Heidi Lökét nevezték az All
Star-válogatottba, a norvég
Katrine Lunde Haraldsen
(hálóõr), a dán Maibritt
Kviesegaard (jobb szélsõ), a
spanyol Nerea Pena (jobb át-
lövõ), a román Cristina
Neagu (balátlövõ) és a dán
Mie Augustesen (balszélsõ)
mellé. 

A kontinensviadal leg-
jobb játékosának a svéd
Linnea Torstensont válasz-
tották, aki 48 góllal az Eb
második legeredményesebb
kézilabdázója volt. A leg-

több gólt, 53-at, Cristina
Neagu dobta, aki ugyanak-
kor a legtöbb gólpasszt is
adta, 36-ot. Elõkelõ helyen
végzett a hálóõrök versen-
gésében Talida Tolnai is,
aki a lövések 42 százaléká-
nak hárításával harmadik
lett, holtversenyben Grims-
bö norvég, Szidorova orosz
és Grubbström svéd kapus-
sal. Jobb teljesítményt csak
Haraldsden (47 százalék) és
a francia Amandine Ley-
naud (44) tud felmutatni. 

Elsõ Európa-bajnoki ér-
mével a román csapat a kon-
tinensviadal kellemes megle-
petése lett, csakúgy, mint
Svédország, amely hatalma-
sat fejlõdve elõször jutott Eb-
fináléba. Sorozatban negye-
dik és összesen ötödik elsõsé-
gével Norvégia igazolta
klasszisát az öreg kontinen-
sen, s hetedszer lett dobogós
a 9. kiíráson. A nemzedékvál-
táson átesett dán gárda is
megbízható formában kézi-
labdázott, s óriási csatában
szalasztotta el a bronzérmet. 

A csalódások? Elsõsorban
a magyarok, akik mintha
szabaedésesben lennének az
Eb-eken: harmadik hely
2004-ben, ötödik 2006-ban,
nyolcadik 2008-ban és tize-
dik 2010-ben. Az oroszok, a
spanyolok és a németek is el-
maradtak a várakozásoktól,
utóbbiak 13. helye megdöb-
bentõ. 
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Téli mozgolódás 
a Liga 1-ben 

Két márkás átigazolás már
történt a labdarúgó-Liga 1-
ben, a Dinamo vált meg két
játékosától. Egy kétmillió
eurós adósság fejében a Ko-
lozsvári U tulajdonosa, Flo-
rian Walter megszerezte Ad-
rian Cristeát, míg az Astra
Ousmane N’Doye-val erõsí-
tett. Egy 23 éves szerb csa-
tárt igazolt le a listavezetõ
Oþelul, Bratislav Punosevac
a második vonalbeli Nap-
redak Krusevactól jön. A
szerzõdés hat hónapra szól,
s ha a felek elégedettek, öt
évre meghosszabbítható.
Punosevacért 80 ezer eurót
fizettek a galaciak. 

Tavaszi rajt 
február 25-én 

A Román Labdarúgó-szö-
vetség végrehajtó bizottsága
elfogadta a Liga 1-es csapa-
tok javaslatát és elhatároz-
ta, hogy a 2010–11-es pont-
vadászat 2011. február 25-
én folytatódjon, a 19. for-
duló mérkõzéseivel. A hát-
ralevõ 15 forduló találkozó-
inak idõpontja felõl utólag
döntenek. 

Elköltözik 
az Unirea Urziceni

Dumitru Bucºaru, az élvo-
nalbeli Unirea Urziceni tu-
lajdonosa eladta a csapat
részvényeinek egy részét, s 
a tranzakció értelmében a
tavaszi visszavágókat Chia-
jnában bonyolítja le a gárda.
Miután a szabályzat nem
engedélyezi a téli klubössze-
vonást, a Liga 2-s Concor-
dia Chiajna Berceni-ben
folytatja, miután hazai pá-
lyájára beköltözik az
Unirea. A játékosokon kívül
az urziceni-i stadion szét-
szedhetõ elemei is Chiajnára
kerülnek.   

Az év legjobbjai 
Németországban

A vancouveri téli olimpián
kétszeres aranyérmes alpesi
sízõ Maria Riesch, a For-
ma–1-ben diadalmaskodó
Sebastian Vettel és a nyári,
dél-afrikai világbajnoksá-
gon bronzérmes labdarúgó-
válogatott lett a 2010-es
esztendõ legjobbja Német-
országban. A gyõztesekrõl
mintegy 1500 sportújságíró
döntött, a díjakat pedig va-
sárnap este Baden-Baden-
ben adták át.

105 maraton 
105 nap alatt

Ha csütörtökig nem esik
össze, megdönti a maratoni
futás rekordját Neil O’Ma-
onaigh-Lennon brit tanár ír-
ja a Blikk. A 30 éves férfi 105
nap alatt 105 maratonit fu-
tott le. Szeptember 10. óta
fut naponta 50 km-t, hogy
vállalkozásával pénzt gyûjt-
sön egy rákalapítvány szá-
mára. Neil családjáért is fut,
mindkét nagyapja ebben a
betegségben hunyt el, ezért
szeretne minél több pénzt
gyûjteni rákkutatásra.

RövidenNeagu a gólkirálynõ

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A címvédõ Bayern Mün-
chen gólzáporos mérkõ-

zésen nyert 5-3-ra a VfB
Stuttgart otthonában a német
labdarúgó-Bundesliga 17.
fordulójának vasárnap esti
zárómérkõzésén. A vendég
bajorok támadója, Mario
Gomez háromszor is ered-
ményes volt, de Müller és
Ribéry is betalált. Ciprian
Marica csapatából Harnik
(2) és Gentner volt eredmé-
nyes. Sikerével a Bayern (29
pont) az ötödik helyre lépett
elõre a tabellán, már csak a
Borussia Dortmund (43), az
FSV Mainz 05 (33), a Bayer
Leverkusen (33) és a Hanno-
ver 96 (31) elõzi meg. A né-
met pontvadászatban idén
már nem játszanak, a vissza-
vágók január közepén kez-
dõdnek meg. 

A spanyol Primera Divisi-
ón 16. fordulójának vasárna-
pi játéknapján: Almería–Ge-
tafe 2-3, Osasuna–Zaragoza
0-0, Málaga–Atlético Madrid
0-3, Real Madrid–Sevilla 1-0.
A Racing Santander–Hér-
cules Alicante-találkozóra ké-
sõ este került sor. Továbbra is
a Barcelona (43 pont) vezet a
Real Madrid (41), a Villarreal
(33), a Valencia (28p, 24-19),
az Espanyol (28p, 18-22) és
az Atlético Madrid (26) elõtt.
Ibériában idén már nem ját-
szanak, a 17. forduló mérkõ-
zéseire 2011. január 2-án ke-
rül sor. 

Nem bírt egymással az
Olympique Marseille és az
Olympique Lyon a francia
Ligue 1 18. fordulójának va-
sárnap esti zárómérkõzésén.
Egy-eggyel zárult a So-
chaux–Girondins Bordeaux
meccs is, míg az RC Lens–
SM Caen- és OSC Lille–AS
Nancy-találkozókat elha-
lasztották. December 21–22-
én még egy fordulót lebo-
nyolítanak, addig az élcso-
port: 1. OSC Lille 31
pont/17 mérkõzés (32-20),
2. Paris Saint-Germain 31
(30-19), 3. Stade Rennes 31
(18-11), 4. Ol. Lyon 30, 5.
Ol. Marseille 28 (27-17), 6.
St. Étienne 28 (25-19). 

Miután az angol Premier
League 18. fordulójának
mérkõzései közül hetet a
mostoha idõjárási viszonyok
miatt elhalasztottak, a Man-
chester City–Everton meccs
pedig lapzárta után kezdõ-
dött, az élmezõny nem válto-
zott. A Manchester United
(34 pont) vezet az Arsenal
(32p, 34-19), a Manchester
City (32p, 24-13) és a Chelsea
(31) elõtt. A tervek szerint de-
cember 26-án és 27-én játsza-
nak az élvonalban.     

Az olasz Serie A 17. fordu-
lójának vasárnapi zárómér-
kõzésére már nem került sor,
a Sampdoria–Genoa-találko-
zót a havazás miatt elhalasz-
tották. Továbbra is az AC
Milan (36 pont) vezet a
Napoli (33p, 26-17), a Lazio
(33p, 24-16), a Juventus (31),
az AS Róma (29) és a Paler-
mo (27) elõtt. 

Nyolc gól Stuttgartban

Cristina Neagu (kék mez) összesen 53 gólt dobott a dániai kézilabda Európa-bajnokságon

Úszás 

ÚMSZ

Messze elmaradtak az
eindhoveni rövidpályás

Európa-bajnokságon elért tel-
jesítményüktõl a magyar
úszók, akik a dubaji hasonló
világbajnokságon csak egy
ezüst és két bronzérmet sze-
reztek. Ha a hollandiai konti-
nensviadalon hat aranyérem
volt a „termés” (továbbá egy
ezüst és két bronz), ezúttal a
magyar himnusz egyszer sem
csendült fel. Az elsõséghez
legközelebb Gyurta Dániel
állt, akit a 200 m mell finálé-
jában csak a japán Tomita

Naoja tudott megelõzni – 35
századmásodperccel.  

A zárónapon Cseh László
200 m pillangón, Gyurta
Gergely pedig 1500 m gyor-
son nyert bronzérmet. Cseh
nagyot küzdött: 1:51.55 per-
ces országos csúcsától alig el-
maradva, 1:51.67-tel lett har-
madik úgy, hogy a gyõztes
dél-afrikai Chad Guy
Bertrand Le Clos mindössze
11 századdal volt gyorsabb
nála, a második helyezett
brazil Kaio Almeida pedig
hattal. A fiatalabbik Gyurta-
testvér 14:31.47 perccel lett
harmadik, a tunéziai Usza-
ma Melluli és dán Mads
Glaesner nyomában. 

Hosszú Katinka kétszer is
közel állt a dobogóhoz, hi-
szen 200 m pillangón és 200
m vegyesen is negyedik lett,
míg Verrasztó Dávid kevés-
sel maradt el a harmadsik he-
lyet jelentõ idõeredménytõl
400 m vegyesen. 

A dubaji vb hõse kétségkí-
vül a 26 éves amerikai Ryan
Lochte volt, aki hat arany-
és egy ezüstéremmel zárt.
Vezérletével a tengerentúliak
fölényesen végeztek az
éremtáblázat élén, 12 arany-,
6 ezüst- és 7 bronzéremmel.
Az oroszok tíz (a megoszlás
4-4-2), a spanyolok pedig
nyolc (4-2-2) medált szerez-
tek. 

Arany nélkül a magyarok

Vízilabda

T. J. L.  

Erõs ellenfelet kapott a
Nagyváradi CSM Digi a

férfivízilabda-LEN Kupa ne-
gyeddöntõiben: a román baj-
nok a Honvéddal játszik a
legjobb négy közé jutásért.
Az európai szövetség a nevét
viselõ, második számú konti-
nentális sorozat újabb, egye-
nes kieséses szakaszának teg-
napi sorsolását Luxemburg-
ban tartották meg, ahol el-
dõlt, hogy a Ferencváros az
olasz RN Savonával csatáz-
hat. A Honvéd Budapesten,
a Fradi idegenben kezd janu-
ár 19-én, a visszavágók dátu-
ma február 2. A nyolcaddön-
tõben a Magyar csapatok ha-
zai pályán harcoltak ki a visz-
szavágók szempontjából
megnyugtató elõnyt, míg a
nagyváradiak óriási csatá-
ban, 17-16-os összesítéssel
búcsúztatták az olasz Rari
Nantes Florentiát. Szívós
Márton, a Honvéd játékosa
továbbjutást vár, miután
megítélése szerint csapata
jobb a román bajnoknál. A
válogatott pólós azonban
tudja, hogy Nagyváradon
csöppet sem lesz könnyû dol-
ga az együttesnek. A másik
két negyeddöntõben a fran-
cia CN Marseille az olasz
Brixia Leonessa Bresciával
meccsel, a szlován VK
Rokava Koper pedig a
Panioniosz Athénnal. 

Póló: román–
magyar csaták

Labdarúgás

T. J. L.

Csalódást keltõ eredmé-
nyek után a Galatasaray

végre nyerni tudott a török
labdarúgó-élvonalban, a Ko-
nyasport elleni, idegenbeli si-
ker (1-0) pedig egyelõre meg-
mentette Gheorghe Hagi
edzõi székét. A Király szerint
az isztambuli gárda jobban
játszik idegenben, erre pedig
szükség lesz az élbolyhoz va-
ló felzárkózáshoz. 

A Galatasaray 23 pontja
ugyan csak a 9. helyhez ele-
gendõ, de a pontokban mért
távolság csak  a négyes élme-

zõnyhöz képest nagy. A
Trabzonspor 42 ponttal vezet
a Bursaspor (37), a
Fenerbahce (33) és a
Kayserispor (32) elõtt, míg az
ötödik helyezett Besiktasnak
már csak 27 pontja van. 

Hagi több helyütt is erõsí-
tene játékoskeretén, legmeg-
lepõbb óhaja Juan Culio
megszerzése. A román baj-
noki címvédõ CFR 1907 ar-
gentin játékosa legszíveseb-
ben távozna Kolozsvárról, de
állítólag sokat kérnek érte.
Culio nemrég találkozott
Victor Becali játékosügy-
nökkel, és innen röppent fel a
hír, hogy a Dinamóhoz tart.
A valóságban a Galatasaray-

variánsról beszéltek, Culio
pedig megelégedne az isz-
tambuli alakulatnál esedékes
600  ezer eurós fizetéssel.
Pászkány Árpád csapattulaj-
donos csöppet sem örült ami-
kor értesült Culio és Victor
Becali titkos találkozásáról és
leszögezte, hogy a dél-ameri-
kai játékmester nem mehet
kétmillió eurónál keveseb-
bért. Ezzel szemben a törö-
kök kereken egymillió eurót
ajánlottak fel, így a tárgyalá-
sok nem fejezõdtek be.
Culiót német és orosz csapa-
tok is figyelik, és a szakembe-
rek szerint ezen a télen csak
elhagyja a Gépész utcai ala-
kulatot. 

Hagi megmenekült és tervez 



Bár Románia csak az utóbbi évtizedben kezdett el számottevõen fejlõdni az információs

technológia terén, viszonylag jól behozta a lemaradását: a közép-kelet európai térség or-

szágai közül itt találkozunk az egyik legdinamikusabb fejlõdéssel. IT-szektorának fõ is-

mérve továbbra is a növekvõ tendencia: az ágazatban tevékenykedõ mintegy 1 600 hazai

cég több mint 48 ezer alkalmazottjával idén mintegy ötszázmillió eurót produkált. Ro-

mánia IT-piacának összértéke a bruttó hazai össztermék 1,1 százalékát teszi ki, azaz

több mint másfélmilliárd eurót ér. A számítástechnikai szakemberek pozitívan nyilatkoz-

nak az itt található humán-erõforrásról, mely egyértelmûen a legnagyobb vonzerõt képvi-

seli az országban megtelepedni kívánó külföldi befektetõk számára. 17. oldal

úmszÜzletRészGazdasági melléklet
Szerkeszti: Szakács Zsuzsanna
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Készült a Corvinus Zrt. támogatásával

Adók 1144

Világgazdaság 1166

Interjú 1188
Több, mint jószomszédi viszony

A román-magyar gazdasági kapcsolatok-
nak lassan sikerül megfordítaniuk a vál-
ság által okozott csökkenõ mutatókat, an-
nyira, hogy a kereskedelmi forgalom már
az idei év elejétõl 15-20 százalékos növe-
kedési pályára állt – mutatott rá a lapunk-
nak adott interjúban Bogár Ferenc ma-
gyar külgazdasági attasé.

Afrikában „gyarmatosít” 
a dekolonizáló Kína 

Kína az elmúlt évtized során elképesztõ
mértékben növelte afrikai befolyását, mely
egyrészt potenciális konfliktusforrást jelent
Washingtonnal szemben, másrészt a régió
jövõjére is ambivalens hatással lehet.

Közel ezer kisvállalkozót segí-
tett kisebb-nagyobb kamatmentes
hitelekkel a lassan két évtizede
mûködõ Szatmárnémeti Német
Alapítvány. Josef Hölczli ügyve-
zetõ igazgató szerint a hitelkérel-
mek sokat elárulnak az ország és
a régió állapotáról: míg eleinte
nagyon sokan mezõgazdasági ter-
melésre igényelték a kedvezmé-
nyes kölcsönt, ma elsõsorban a
szolgáltatás ágazatában, minõsé-
gi felszerelésre fordítják a felvett
összegeket. Kérdésünkre, hogy
szolgált-e meglepõ tanulsággal a
gazdasági válság, Hölczli el-
mondta, hogy a korábbiaknál ke-
vesebb fiatal keresi fel az alapít-
ványt, ugyanakkor több az idõ-
sebb visszatérõ. 19. oldal

Válságkezelés 

német hitellel
Románia a távmunka terüle-

tén jelentõsen el van maradva
Európától, ezért viszont nem ki-
zárólag az felelõs, hogy a jelenle-
gi törvénykezés nem kedvez a
rugalmas munkaidõs alkalmazá-
soknak. Humánerõforrás-szak-
emberek azonban rámutattak
arra, hogy sok esetben a munka-
adók maguk sem használják ki a
jogszabályok nyújtotta lehetõsé-
geket – részben szervezési, rész-
ben pedig bizalmi okokból. Sze-
rintük ezen alternatív munka-
végzési forma elterjedéséhez a
munkaadói és munkavállalói ol-
dalt is megfelelõen fel kell készí-
teni. Moldován József távközlé-
si államtitkár úgy látja, az e-kor-
mányzás kiterjesztése elõre vihe-
ti a távmunka ügyét is. 15. oldal

Jövedelmezõ információs
szupersztráda Románia?

Távmunka – madártávlatból

„A szaknyelv létezik, 
csak nem tudjuk használni”

Hiánypótló kiadvány jelent meg a
Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szö-
vetségének gondozásában. Az Adók és ille-
tékek címû kötet a hazai adózási rendszer
útvesztõiben nyújt támpontot a magyar aj-
kú vállalkozóknak – példákkal illusztrálva
a mindennapokban elõforduló témákat. 

A távmunkára az alkalmazókat és munkavállalókat egyaránt fel kell készíteni

Bár a romániai IT-piacon nem olcsó a munkaerõ, az értékes „szürkeállomány” idecsalogatja a befektetõket Fotó: Tofán Levente
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Megjelent az ÚMSZ-ben

Baloga-Tamás Erika

Hiánypótló kiadvány jelent
meg a Székelyudvarhelyi Mikro-
vállalkozók Szövetségének
(SZVMSZ) gondozásában – az
Adók és illetékek címû kötet a ha-
zai adózási rendszer útvesztõi-
ben nyújt támpontot a magyar aj-
kú vállalkozóknak. A hatvan ol-
dalas könyvecske a román Adó-
törvénykönyv fordítása nyomán
készült, érdekessége azonban az,
hogy nem csupán a konkrét sza-
bályozásokat lehet megtalálni
benne – készítõi, Szilágyi István
és Ilyés György példákkal is is-
mertetik a mindennapokban elõ-
forduló témákat.

„Az ismertetõben nem a jog-
szabályok minél teljesebb kivo-
natolását tartottuk szem elõtt,
hanem inkább a hétköznapok-
ban elõforduló témák ismerteté-
sét. Ezeket példával, adóhatósá-
gi vagy bírósági joggyakorlattal
próbáltuk érthetõbbé tenni” –
magyarázta lapunknak Szilágyi,
aki az Autogroup Simo fõköny-
velõje illetve a Modern Üzleti
Tudományok Fõiskolájának elõ-
adója. 

Birtalan József SZMVSZ-
elnök meglátása szerint a kiad-
vány nemcsak Hargita megyé-
ben, hanem egész Székelyföldön
mérföldkõnek számít. „Bár
idõnként nehézséget okozhat
egy-egy kifejezés megtalálása, az
biztos, hogy az itteni mikrovál-
lalkozók könnyebben eligazod-
nak az adók és illetékek szabá-
lyozásában e kiadvány segítségé-
vel” – szögezte le Birtalan, hoz-
zátéve: az ismertetõ megjelente-
tése beilleszkedik az SZMVSZ
tulajdonképpeni céljába, hogy
minél több hasznos információ-
val illetve szaktudással lássa el a
kisvállalkozókat. 

Kis magyar terminológia

Szilágyi István a könyvbemu-
tatón utalt arra, hogy Romániá-
ban elsõsorban a magyar szak-
nyelv meghonosítását kell elvé-
gezni. „Aki ma jogot tanul, szin-
te kizárólag románul kell végez-
ze tanulmányait, ezért nem cso-
da, hogy gyakran nem tudja, ki a
felperes és ki az alperes. Aki a
közgazdaságtant román nyelven
végzi, nem tudja, mi az alanyi és
a tárgyi adómentesség. A szak-
nyelv létezik, csak nem tudjuk
használni” – mutatott rá. 

Érdeklõdésünkre elmondta,
az erdélyi magyar szaknyelv a
magyarországi terminológiát
használja, csak ezt egy más or-
szág jogi keretébe helyezi. Ebbõl
viszont az következik, hogy a
jogszabályok eltérése miatt van-
nak olyan szavak, amiket az er-
délyi magyar jobban megért, ha
a román megfelelõjét fordítja le.
„Például a román profitadó ma-
gyarországi megfelelõje a társa-
sági adó.  Mivel a román jogal-
kotó az adó meghatározásánál a
nyereséget és nem a vállalkozási
formát tartotta elsõdlegesnek,
véleményem szerint helyesebb,

ha mi a profitadó fogalmát hasz-
náljuk, mert így közelebb állunk
a jogszabály szelleméhez” – fej-
tette ki Szilágyi. 

„A tévéá esete 
a cséászével”

„A szaknyelv egy kommuni-
kációs eszköz. Mi, könyvelõk és
vállalkozók, nem a magyar szak-
nyelvet használjuk a kommu-
nikációnkban, hanem a románt,
de teljesen megértjük egymást –

reagált a szerzõ arra a kérdé-
sünkre, hogy a romániai magyar
vállalkozók körében a törvények
értelmezésekor mekkora nehéz-
séget okoz a szaknyelv hiánya.
Szerinte jól megbirkóznak a tör-
vényekkel is és csupán a kívülál-
lók számára hangzik furcsán az
olyan típusú szakzsargon, mint
„a tévéát és cséászét ledeklarál-
tuk, csak a somázst felejtettük
el” – példálózott Szilágyi.

A most megjelentetett könyv
több kategóriát jár körül: gazda-

sági tevékenységek, adócsalás,
adóellenõrzés, profitadó, szemé-
lyi jövedelemadó, külföldiek
adója, áruforgalmi adó (ÁFA).
Az ismertetõ bõvítése folyamat-
ban van, hamarosan a szövetség
honlapján is elérhetõ lesz, a ki-
adványt jelenleg az SZMVSZ
székhelyén lehet megvásárolni.
A kötet elkészítésében segítséget
nyújtott Winkler Gyula, Euró-
pai Parlamenti képviselõ, az Eu-
rópai Néppárt és Hargita Megye
Tanácsa is.

„Szaknyelv létezik, csak
nem tudjuk használni”
Magyar kiadvány jelent meg Székelyudvarhelyen a romániai adózásról

Erdélyi sztráda, a mostohagyerek?

A Nagyszebent Araddal összekötõ autó-
pálya építésére költi a következõ években
pénzét a szállításügyi minisztérium, az er-
délyi sztráda folytatása nem jelent már
prioritást – derül ki a tárca 2011–2015-ös
idõszakra szóló beruházási terveibõl. En-
nek oka, hogy a IV. Páneurópai folyosó
munkálatait java részben az Európai
Unió finanszírozza.  Költségvetési pénz-

bõl a Bechtel csak a Bors–Berettyószéplak
közötti szakasz építésére kap. „Ennek is
örülünk” – mondta az ÚMSZ-nek a válla-
lat szóvivõje.

Bérek: vesztésre áll a kormány

A legfrissebb adatok szerint eddig összesen
32 pert nyertek alapfokon azok a közalkal-
mazottak, akik bíróságon támadták meg a
bérüket 25 százalékkal lecsökkentõ júniusi
kormányrendeletet. Ha valamennyi közal-
kalmazottat kárpótolni kényszerülne, a
kormánynak – hat hónappal számolva –
1,2 milliárd eurót kellene visszafizetnie.
Ám nem lenne mibõl, ugyanis a Pénzügy-
minisztérium legutóbb is egymilliárd eurós
hitelfelvételre kényszerült.

Romtelecom: félrekapcsolnának

A román állam sürgõsen megválna a
Romtelecom távközlési vállalatban levõ
kisebbségi részvénycsomagjától, melyet a
nemrégiben megvételre ajánlott a társaság
többségi tulajdonosának, a görög OTE-
nek. A sikeres tranzakció egymilliárd
eurót hozhat a konyhára, a Romtelecom
ügyleteivel megbízott Távközlési és Infor-
mációs Társadalom Minisztériuma sze-
rint ugyanis legalább ennyit ér a 45,99
százalékos állami részesedés. Hogy a bu-
karesti hatóságok mennyire eltökéltek, az
is mutatja, hogy a hellén cégnek év végéig
kell döntést hoznia az ügyben. Emellett a
tõzsdérevitel alternatív lehetõségével is
számolnak abban az esetben, ha az adás-
vétel mégsem valósulna meg.

Halódik a Román Posta

Nagyszabású átszervezésre készül a Ro-
mán Posta, melynek következtében több fi-
ókegység és postahivatal szûnne meg,
emellett pedig elbocsátásokra is sor kerül.
Az intézkedést a halmozódó pénzügyi ne-
hézségek indokolják – amiért a forgalom
általános visszaesése, a rossz menedzs-
ment, illetve a konkurencia elõretörése
egyaránt felelõsek. Miután az állami kéz-
ben levõ vállalat már egymást követõ két
évben hiányt hiányra halmozott, a 2010-es
évben további negyedmilliárd lejes veszte-
ségre számítanak. 

Elvérzik a vérmedve?

Minden jel arra mutat, hogy jövõ évtõl
véglegesen megszûnik Kolozsvár egyik
gazdasági jelképének, az Ursus sörgyár-
nak a mûködése. Bár a köztudatban ko-
lozsváriként számon tartott márkanév
„nem hal meg”, a töltést 2011 elejétõl va-
lószínûleg az Ursus Breweries konszern
buzãui egysége veszi át. A sörgyár mûkö-
désének leállítását az Ursus Breweries az-
zal indokolja, hogy az utóbbi években na-
gyobb mennyiségû sört állítottak elõ Ro-
mániában, mint amennyi kielégítené az
igényeket, így a kolozsvári gyár fenntartá-
sa a teljes részvénytársaság rovására megy.

Az egyéni vállalkozókat (PFA) 2011. január elsejétõl
arra kötelezik, hogy önállóan készítsék el az összes
számítást adóbevalláskor, tehát azt nem az adóhiva-
tal fogja kiszámolni, mint eddig. Hogy a küszöbön
álló módosítások a gyakorlatban mit is jelentenek,
arra könyvbemutatóját követõen Szilágyi István vá-
laszolt az ÜzletRésznek.

Könyvelõként reálisnak látja-e ezt az eljárást
a hazai adótörvények jelenlegi bonyolultságát
tekintve?
– A szóban forgó esetben az újdonság az, hogy ed-
dig jövedelemnyilatkozatot kellett benyújtani az
adóhatósághoz, jövõ évtõl pedig adóbevallást kell
leadni. A kettõ közt egy szorzás a különbség: a nyi-
latkozott jövedelmet meg kell szorozni 16 száza-
lékkal és megkapjuk a bevallott adó összegét.
Ugyanakkor az idõtényezõ módosulásával is szá-
molni kell: ezt a mûveletet az adóhatóság koráb-
ban körülbelül fél év alatt végezte el és csak ezt kö-
vetõen kellett fizetni, 2011-tõl az egyéni vállalko-
zónak viszont mindezt a hamarabb kell megten-
nie, és így korábban is kell kasszához járulnia.

Hogy látja: kialakult-e Romániában egy felké-
szült könyvelõi réteg vagy pedig emberhiány van
ezen a téren?
– Ha a felkészült könyvelõ azt a személyt jelenti,
aki minden eshetõségre felkészült, szerintem nyu-
godtan beszélhetünk felkészült könyvelõi rétegrõl.

Ön szerint az adótörvények bonyolultabbak
vagy ellenkezõleg, inkább egyszerûbbek lettek
az utóbbi években? És mi a tendencia a követke-
zõ pár évre?

– Egy adótörvényt meg lehetne írni egy sorban,
például a következõképpen: mindenki adjon az ál-
lamnak évente ezer lejt. Ez esetben jönnének a
nyugdíjasok, mondva, nem elég erre a pénzük. Er-
re a politikusok eltörölnék az egysoros törvényt és
megszületne egy kétsoros törvény, amelyik így
nézne ki: Mindenki adjon ezer lejt. A nyugdíjasok
ne. Majd jönnének a szociálisan hátrányos helyzet-
ben levõ személyek, a sokgyerekes családok, és a
többi, így megszületne a háromsoros, négysoros és
a soksoros törvény. Sajnos megoldhatatlan problé-
ma, hogy miként lehet olyan adótörvényt írni, ami
egyszerû, igazságos és méltányos is egyszerre. Ne-
künk soksoros törvényeink vannak, és mivel min-
den egyszerûsítés valakinek fáj, el kell viselnünk,
hogy regényt kell olvassunk képeslap helyett. Véle-
ményem szerint a jelenlegi, viszonylag kiegyensú-
lyozott politikai erõviszonyok következtében az
adótörvényekhez még hozzáírnak pár sort.

A kis- és közepes vállalkozások hogyan bir-
kóznak meg a hirtelen változó adómódosulások-
kal Romániában?
– Az autóvezetést az úthoz kell igazítani. Ha egye-
nes úton haladsz, nézheted a tájat. Élesen kanyar-
gó úton viszont azt kell figyelned, hogy ne menj le
az útról. Ha az adótörvény éveken keresztül válto-
zatlan, akkor van idõ arra, hogy foglalkozz azzal,
ami jó, szép, vagy hasznot hoz, miközben nem
kell attól tartanod, hogy lecsúszol a jó útról. Ha
viszont az adótörvény gyakran és élesen változik,
akkor arra kell figyelned, hogy betartsd a szabá-
lyokat, nincs idõ másra. Ezért úgy vélem, hogy a
hirtelen változások minden vállalkozásnál egy-
egy motorféket jelentenek.

„Az adóváltozások minden vállalkozásnál motorféket jelentenek”

Az Adótörvénykönyv magyar fordítását mindennapi példákkal látták el a szerzõk A szerzõ felvétele
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Szakács Zsuzsanna, Totka László

A kis- és közepes vállal-
kozások országos szerveze-
te még õsz folyamán indít-
ványozta, hogy a Munkatör-
vénykönyv küszöbön álló
módosításai közé vegyenek
be olyan szabályozásokat,
amelyek könnyítenének az
alkalmazási feltételeken és
a jogszabályok szintjén is
lehetõvé tennék a kötetle-
nebb munkavégzést – töb-
bek között a távmunkát is.  

„Ez egy fontos kezdemé-
nyezés, mint minden
olyan, amely lehetõséget
teremt emberek munkához
juttatására – mondta el la-
punknak Bagoly Miklós, az
Asimcov, a Kovászna Me-
gyei Kis- és Közepes
Vállakozások Szövetségé-
nek elnöke. – Ha megtalál-
nák a törvénynek egy egy-
szerûsített formáját, na-
gyon sok akadály elhárul-
na. Olyanok például, mint
a vállalkozók azon kötele-
zettsége, hogy bizonyos je-
lentéseket adjanak le a
munkaügynél. Eddig azért
nem tudtak záros határ-
idõn belül alkalmazni,
mert tiltotta a törvény.”  

Bagoly úgy véli, Románi-
ában igen kevés az otthon
végezhetõ munkalehetõség,
hisz igazából csak kevés
szektor kínál ilyen típusú
alkalmazásokat, így a piac
ezen szegmense nem éri el
a változtatáshoz szükséges
kritikus tömeget. Az elnök
egy másik lényeges dologra
is felhívta a figyelmet: a
távmunka által fontos lehe-
tõség nyílna meg a tár-
sadalom elõtt: a gyerekne-
velési szabadságon levõ
személyeknek is bekapcso-
lódni a munkába. 

Munkahelyi szigor

„Romániában az intéz-
mények és a cégek sokkal
szigorúbban kezelik a fizikai
jelenlétet. Naponta kötelezõ
aláírni a jelenléti naplót (az
úgynevezett „condicát”),
mivel enélkül nem tudják jó-
váhagyni a hónap végi
fizetéselszámolást. Ezen túl
azonban a mentalitáson és
hozzáálláson is kellene vál-
toztatni” – mondta el la-
punknak Moldován József
távközlési és informatikai
államtitkár. Példaként az
Egyesült Államokat hozta
fel, ahol bizonyos esetekben
lehetséges a napi nyolc órá-
ból kettõt otthon ledolgozni.
„Minisztériumunk jelenleg
prioritásként kezeli a rend-
szerek digitalizálását. Ezt
olyan szintre kívánjuk fej-
leszteni, hogy lehetõvé vál-
jon minél szélesebb körben
a dolgok kötetlen, online el-
végzésének munkamódsze-
re. A cél az, hogy ezt minde-
nekelõtt törvénykezési és in-
tézményi szinten valósítsuk
meg, ezt követõen pedig
szorgalmazni lehetne a táv-
munka módszerét” – fûzte
hozzá az államtitkár. 

Nélkülözhetõ aláírások

Szerinte az e-kormány-
zást kellene eljuttatni olyan
szintre, ahol az intézmé-
nyek online és függetlenül
tudnak mûködni, az elekt-
ronikus aláírással aztán
megoldódnának a különbö-
zõ dokumentumok hitelesí-
tési problémái is, fölösle-
gessé válik a temérdek alá-
írás és bélyegzõ beszerzése
– mely elõre viheti a táv-
munka ügyét is.

Moldován rámutatott ar-
ra is, hogy a technológia ál-
tal a távmunka jelentõsen
hozzájárulhatna a vidék la-
kosságmegtartó képességé-
hez, ám figyelmeztetett:
amíg a vidéken lakó embe-
reknek nincs biztosítva az
internethozzáférés, addig a
távmunka, csakúgy mint a
távoktatás vagy -adminiszt-
ráció lehetõségérõl nem le-
het érdemben beszélni.

Bizalmatlan 
munkaadók

„A távmunka, mint alter-
natív munkavégzési forma
elterjedéséhez a munka-
adói és munkavállalói ol-
dalt is megfelelõen fel kell
készíteni ahhoz, hogy való-
ban hatékony és mindenki
számára elõnyös megoldás-
sá váljon – reagált Votisky
Petra humánerõforrás szak-
értõ azon felvetésünkre,
hogy sok vállalkozói szer-
vezet a Munkatörvénykönyv
érvényben lévõ elõírásait
hibáztatja a rugalmas alkal-
mazási lehetõségek hiánya
miatt. – Természetesen a
megfelelõ jogszabályi hát-
tér elengedhetetlen. Ezen a
területen is szükség van
még fejlõdésre, ugyanakkor

a munkaadók egyelõre még
a jogszabály adta lehetõsé-
geket sem használják ki.” 

A távmunka elterjedését
gátló leggyakoribb okok a
munkaszervezési nehézsé-
gek, biztonsággal kapcsola-
tos kérdések, a közösségi
erõ hiánya. A fel nem ké-
szült munkaadói és munka-
vállalói oldal azonban való-
ban megnehezíti ennek a
munkavégzési formának az
elterjedését. „Humánerõ-
forrás szakemberként azt
látom, hogy a romániai cé-
gek többségének már eleve
nehézséget okoz az úgyne-
vezett virtuális együttmû-
ködés megszervezése is,
még olyan körülmények
között is, hogy a csapat tag-
jai különbözõ irodában dol-
goznak, nem pedig otthon”
– fûzte hozzá Votisky.  Sze-
rinte fontos szempont,
hogy a távmunka hatékony
bevezetéséhez megfelelõ in-
formatikai, humánerõfor-
rás- és szervezési megoldá-
sokra van szükség, amely
pénz-, idõ- és energiabefek-
tetést igényel a vállalattól.
Sokszor nem találnak for-
rást a finanszírozásra, vagy
pedig nem látják pontosan
a megtérülését. Megerõsí-
tette ugyanakkor, hogy
szükség lehet olyan jogsza-
bályi háttérre is, amely elõ-
segíti a távmunka elterjedé-
sét az ehhez kapcsolódó
elõnyökkel, például adó-
kedvezményekkel.

Hézagok a világhálón 

Romániában az internet-
lefedettség alacsonyabb,
mint a nyugatabbra fekvõ
országokban, azonban Bu-
karestben és a városokban
kielégítõ, a távmunka elõ-

fordulásának csekély volta
tehát pusztán ezzel nem
magyarázható. Sajnos, ép-
pen azok a térségek vannak
a legjobban elmaradva az
internethozzáférés tekinte-
tében, ahol a legégetõbb
szükség lenne a munkanél-
küliség csökkentésére.

Ma már többféle európai
uniós támogatás is létezik a
távmunka bevezetésére.
Vannak pályázatok ennek
az alternatív munkavégzési
formának a népszerûsítésé-
re, de rendelkezésre áll uni-
ós forrás az úgynevezett
távmunka-házak létrehozá-
sára is, amely különösen a
fejletlenebb térségekben je-
lenthet komoly elõrelépést.
A távmunka-ház egy olyan,
a nyilvánosság elõl elzárt
irodai infrastruktúrát jelöl,
amelyben a munkavállaló
ugyan a munkaadó vállalat
földrajzi helyétõl távol vég-
zi a munkáját, de a kapcso-
lat – infokommunikációs
eszközön keresztül – folya-
matosan megvan. Nyugat-
Európában ez már elterjedt
megoldás, Közép-Kelet Eu-
rópában még csak most
kezdenek ismerkedni a fo-
galommal.

Virtuális jelenlét

„Különbözõ vizsgálatok,
összehasonlítások azt mu-
tatták ki, hogy a részmun-
kaidõben végzett távmun-
ka lényegesen elterjedtebb,
mint ennek teljes munka-
idõs változata, vagyis a
munkaadók és munkaválla-
lók ezt az alkalmazási lehe-
tõséget inkább munkaidõ-
kiegészítésre használják” –
magyarázta az ÜzletRész-
nek Votisky Petra. Termé-
szetesen a távmunka nem

vezethetõ be minden mun-
kakörben. Jellemzõen azon
munkák nem tartoznak a
„távmunkásítható” kategó-
riába, amelyeknél az alkal-
mazottak helyhez kötött,
drága eszközöket használ-
nak, vagy állandó szemé-
lyes jelenlét, kommuniká-
ció szükséges. Viszont a
magas szellemi kvalitású,
otthonról dolgozni tudó al-
kalmazottaknál – a szoft-
verfejlesztõknél, illetve a
pénzügy vagy a média te-
rületén dolgozóknál – jól
mûködik  a távmunka.
Ezeken túl például az adat-
feldolgozás, a telefonos ér-
tékesítés és ügyfélszolgálat,
a piackutatás, de a HR-
feladatok egy része is elvé-
gezhetõ távolról.

Korlátok 
csökkentése

„A távmunkához kötõdõ
félelmek nagy része meg-
szüntethetõ lenne, ha a vál-
lalatok és munkavállalók
látnák és megértenék, hogy
milyen módon lehet a táv-
munkát biztonságosan és

kényelmesen alkalmazni.
A nagy nemzetközi cégek-
nél megvan ehhez a know-
how, tapasztalat, azonban
a kisebb cégeknél ehhez el-
kelne a külsõ segítség” –
véli Votisky, aki egyben a
Dorsum Software üzletfej-
lesztésért felelõs vezetõje-
ként tevékenykedik. 

Elmondása szerint cé-
güknél a nagy távolságok és
a speciális munkaerõ szük-
séglet miatt a jövõ évben ki
szeretnék dolgozni a táv-
munka-alkalmazás feltéte-
leit IT, HR és folyamatszer-
vezési szempontból is. „Cé-
lunk az, hogy a bevált, jó
munkaerõt ne veszítsünk el
egy esetleges költözés, lak-
helyváltoztatás miatt, illet-
ve az új munkaerõ felvé-
telénél megszüntessük,
vagy legalább lecsökkent-
sük a földrajzi korlátokat.
Ez pénzügyileg is kedve-
zõbb lenne hosszabb távon,
illetve könnyebben megta-
lálnánk azokat a speciális
háttérrel rendelkezõ mun-
kavállalókat, akikre szüksé-
günk van” – magyarázta la-
punknak.

Távmunka – madártávlatból
Nemcsak a törvénykezés, a bizalmatlanság is hátráltatja Romániában a távmunkarendszer kiépülését 

Felzárkózó Európa

Bár a távmunka, mint alternatív munkavégzési forma egy-
re elterjedtebb az EU-ban, még viszonylag újdonságnak
számít, ezért részletes statisztikák csak korlátozottan áll-
nak rendelkezésre. Ennek ellenére a fõ tendenciákról van-
nak adatok, melyekbõl megtudjuk, hogy a távmunka a
Skandináv és Benelux államokban a legnépszerûbb. A kö-
zép-európai térségben, Csehország kivételével még vi-
szonylag erõs az elzárkózás a foglalkozatás ilyen formájá-
val szemben. Az EU tagállamok 2002-ben egy keretmegál-
lapodást írtak alá a távmunka elterjedésének elõsegítésére,
mely olyan kérdéseket szabályoz, mint a foglalkoztatási- és
munkakörülmények, egészség és biztonság, képzés, illetve
a távmunkában dolgozók kollektív jogai. 2009-ben hat or-
szág jelezte, hogy még nem történt meg a keretmegál-
lapodás végrehajtása, ezek között volt Románia is (Ciprus,
Észtország, Litvánia, Málta társaságában).  

A távmunka kiterjesztése a gyermeknevelési szabadságon levõknek is lehetõséget nyújtana a mihamarabbi alkalmazásba állásba
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ÜzletRész

A Saxo Bank hagyomá-
nyosan minden év végén
közzéteszi a világgazdasá-
got illetõ Megdöbbentõ elõre-
jelzéseit – a jóslatokhoz Beke
Károly készített háttérelem-
zést az Mfor.hu hasábjain. A
dán bank szakemberei 2011-
ben a földgáz árának 50 szá-
zalékos emelkedésére és az
arany további szárnyalására
számítanak, emellett a jövõ
év nagy dobása az lehet, ha
az Apple felvásárolja a
Facebookot – olvasható a cég
közleményében. 

1. Az amerikai Kong-
resszus megvétózza
Bernanke QE3-csomagját

2011 második felében a
Fed ismét komoly dilemma
elõtt állhat, hiszen a nagy
bankok újra komoly bajba
kerülhetnek. Ezek a cégek
pedig túl nagyok ahhoz,
hogy hagyják õket elbukni.
A Saxo Bank szakemberei
szerint a Kongresszus meg-
vétózza a Fed további pénz-
nyomtatását (QE3), ezzel

pedig megváltozhatnak a
prioritások is az amerikai
jegybank számára. 

2. Az Apple megveszi a
Facebookot

Az utóbbi hónapokban
Steve Jobs, az Apple feje
több interjúban is arról be-
szélt, hogy a cég tárgyaláso-
kat folytat a legnagyobb kö-
zösségi portállal az együtt-
mûködés lehetõségeirõl. A
tárgyalásoknak azonban ed-
dig nem lett eredménye,
Jobs szerint ugyanis a
Facebook teljesíthetetlen
feltételekkel állt elõ. Mindez
arra utalhat, hogy az Apple
számára egyszerûbb lesz fel-
vásárolni a Facebookot –
vélik a Saxo Bank elemzõi.

3. 25 százalékkal erõsöd-
het a dollár

A gazdasági növekedés
pályája a világ nagy részén
egészséges lesz 2011-ben,
Kína azonban kivételt ké-
pezhet ebbõl a szempontból
– vélik az elemzõk. A kínai
ipar lassuló növekedése
csökkentheti a globális koc-

kázatétvágyat, a japán gaz-
daság problémái és az
eurózóna zavarai pedig von-
zóbbá tehetik a dollárt.
Ezek a folyamatok pedig 25
százalékkal emelhetik az
amerikai dollár indexét,
mely 100 fölé emelkedhet
2011 harmadik negyedév-
ének végére. 

4. A 30 éves amerikai
kötvényhozamok 3 száza-
lékra csökkennek

Részben összefügg az elõ-
zõ jóslattal: a Saxo elemzõi
szerint az Európai Központi
Bank, az Európai Unió és a
Nemzetközi Valutaalap
nem fogja tudni teljesen or-
vosolni a perifériás országok
adósságproblémáit, ez pedig
növelheti az amerikai devi-
za menekülõvaluta-szere-
pét. A dollár iránti éhség pe-
dig a kötvényhozamok
csökkenését hozhatja, 3 szá-
zalékig eshetnek a 30 éves
hozamok. 

5. 25 százalékkal erõsöd-
het a brit font az ausztrál
dollár ellenében

Nagy-Britannia 2011-ben
visszatér tradicionális érté-
keihez: keményebben dol-
goznak és többet takarítanak
meg, ami meglepõen erõs
gazdasági növekedéshez ve-
zethet – olvasható a Saxo
Bank elõrejelzésében. A má-
sik oldalon Ausztrália lassu-
ló gazdasági növekedéssel
néz majd szembe, ahogy Kí-
na egyre erõsebben lép a fék-
re az infláció visszaszorítása
érdekében. Az ausztrál in-
gatlanpiaccal kombinálva ez
egy kipukkadni kész bubo-
rékra hasonlít, ez alapozza
meg az ausztrál dollár 25
százalékos gyengülését a
font ellenében. 

6. Az olaj elõször szár-
nyal, majd nagyot korrigál

Az olaj árának szárnyalá-
sát jelenleg fundamentális
okok indokolják, a befekte-
tõk kedvezõ makrogazdasá-
gi elõrejelzései 2011 elején
tovább repíthetik a nyers-
anyagot, melynek jegyzése
100 dollár fölé ugorhat hor-
dónként. Az év további ré-
szében azonban fájdalmas

korrekció jöhet az olaj pia-
cán, harmadával eshet visz-
sza az ár – vélik a Saxo
szakemberei. 

7. 50 százalékkal emel-
kedik a földgáz világpiaci
ára

Az elmúlt két évben a vi-
lággazdasági válság jelentõ-
sen visszavetette a földgáz
iránti keresletet. A Saxo
szakemberei szerint több
dolog is a drágulás irányába
mutat: történelmien olcsó-
nak mondható a gáz az
olajhoz és a szénhez képest,
a növekvõ ipari felhaszná-
lás, illetve a növekvõ ameri-
kai gázexportra vonatkozó
javaslat a befektetõk számá-
ra is vonzóvá teheti a nyers-
anyagot, aminek következ-
tében akár 50 százalékkal is
emelkedhet a világpiaci ár. 

8. 1800 dollárig emelked-
het az arany ára

Az amerikai gazdaság
kedvezõ kilátásainak kö-
szönhetõen tovább élezõd-
het a devizaháború a világ-
ban. Az amerikai kereske-

delmi hiány tovább nõhet,
ami a nyersanyagok árára
lehet kedvezõ hatással. Ez
pedig a Saxo elemzõi sze-
rint 2011 végére 1800 dollá-
rig repítheti az arany árát. 

9. Történelmi rekord-
szintre emelkedik az S&P
500 index

A Fed jövõre további likvi-
ditást pumpál majd a piacra,
ez pedig vásárlásra ösztö-
nözheti a befektetõket.
Emellett az amerikai háztar-
tások elkezdhetnek végre
költeni, ami részvényport-
fóliójuk növekedését hozhat-
ja. A Saxo Bank szakembe-
rei szerint az S&P 500 index
2007-es csúcsa fölé emelked-
het, egészen az 1600-as szin-
tig megnyílhat az útja. 

10. Az orosz RTS index
2500 pontig emelkedik

Részben az olajár további
emelkedésére alapozzák azt
a véleményüket a Saxo
elemzõi, hogy az orosz tõzs-
de RTS indexe közel meg-
duplázódik 2011-ben, így
2500 pontig emelkedhet. 

Megdöbbentõ jóslatok 2011-re

Afrikában „gyarmatosít” a dekolonizáló Kína 

Kitekintõ

Kína afrikai gazdasági és
politikai befolyása az elmúlt
évtized során elképesztõ
mértékben megnõtt, bár itte-
ni jelenléte korántsem új ke-
letû jelenség, a szoros kap-
csolat gyökerei az 1955-ös
bandungi konferenciáig
nyúlnak vissza, amikor Pe-
king elkötelezte magát a de-
kolonizáció támogatása mel-
lett. Ezen elv mentén Peking
az 1960-as–1970-es évek so-
rán számos afrikai független-
ségi mozgalmat támogatott. 

A dekolonizáció, illetve a
hidegháború idõszakának
lezárulta után Kína gazdasá-
gi felemelkedésével párhu-
zamosan az ideológiai meg-
fontolások helyett a gazda-
sági érdekek váltak Peking
Afrika-politikájának a fõ
mozgatórugójává. Habár a
pekingi diplomácia a mai
napig hajlamos a harmadik
világ szószólójaként fellépni
a nemzetközi színtéren, az
ország az elmúlt évtized so-
rán elképesztõ mértékben
növekvõ afrikai jelenléte el-
sõsorban a kínai gazdaság
növekvõ energia- és nyers-
anyagszükségleteivel van ös-
szefüggésben. Peking szá-
mára a kiaknázatlan nyers-
anyagkincsekben gazdag
kontinens kitûnõ partner
gazdasága hatalmas és egyre
növekvõ szükségleteinek ki-
elégítésére, a Kínába irányu-

ló afrikai exportot döntõen
az olaj, a különbözõ ércek,
illetve a fa adja. Mindeze-
kért cserébe a kínai vállala-
tok jelentõs szerepet játsza-
nak az afrikai infrastrukturá-
lis beruházások kivitelezés-
ében és finanszírozásában,
valamint a kontinensre be-
áramló mûködõtõke jelentõs
(mintegy 30-40 milliárd dol-
láros) része is a kelet-ázsiai
országból származik. A gaz-
dasági kapcsolatok mélyülé-
sét jól jelzi, hogy Peking alig
egy évtized alatt a kontinens
legfõbb kereskedelmi part-
nerévé vált: míg 1999-ben a
kínai–afrikai kereskedelem
értéke mindössze 6,5 milli-
árd dollárra volt tehetõ, ad-
dig 2010-ben várhatóan
meghaladja majd a 100 mil-
liárd dollárt.

Pekingi konszenzus

Kína terjeszkedését szá-
mos afrikai vezetõ a gazdasá-
gi haszon mellett politikai
szempontból is üdvözítõnek
találja, hiszen Peking a nyu-
gati országokkal – elsõsorban
az Egyesült Államokkal – el-
lentétben nem köti politikai
és emberi jogi feltételekhez
gazdasági–kereskedelmi vi-
szonyait. A keletiek ráadásul
kifejezetten nagy lehetõséget
látnak a Nyugat által szank-
ciókkal sújtott afrikai orszá-
gokkal való kapcsolatépítés-
ben, mivel ezen államokban

a kínai olajcégeknek nem kell
megküzdeniük az üzleti
szempontból fejlettebb multi-
nacionális vállalatok jelentet-
te konkurenciával.

A belügyek iránti közöm-
bösség mellett Peking egy fel-
tételt mégis szab a vele keres-
kedelmi kapcsolatra lépõ af-
rikai államokkal szemben: az
érintett országoknak Tajvan-
nal fennálló diplomáciai és
gazdasági kapcsolatainak fel-
számolása. Peking Afrika-

politikája e téren is igen sike-
res, mivel a kontinensen je-
lenleg már csak négy kis or-
szág ismeri el a Kínai Köztár-
saságot, azaz ismertebb ne-
vén Tajvant.

A virágzó kereskedelmi vi-
szonyok ellenére Kína ter-
jeszkedését rengeteg kritika
éri. Az afrikai bírálatok fõ
forrása, hogy Peking megkö-
veteli a kereskedelmi kapcso-
latok kölcsönösségét, azaz a
helyi piacok kínai áruk elõtt

való megnyitását, mely igen
érzékenyen érinti a helyi
ipart. Szintén vitás pont,
hogy a belügyekbe való be
nem avatkozás a jövõben
visszaüthet, hiszen az oly sok
afrikai országra jellemzõ po-
litikai instabilitás hosszú tá-
von veszélybe sodorhatja a
kínai befektetéseket is, emel-
lett sokan azt is Kína szemé-
re vetik, hogy üzleti praktiká-
ival tovább fûti az egyébként
is elharapózott korrupciót. 

Új gyarmatosító?

Sokan úgy vélik továbbá,
hogy a korábban a dekoloni-
záció lelkes támogatójának
számító Peking az elmúlt évti-
zed során bizonyos szem-
pontból maga is gyarmatosí-
tóvá vált Afrikában: ezen
megközelítés szerint Kína „ki-
zsákmányolja” a kontinens
erõforrásait, illetve függésbe
taszítja a vele kereskedelmi
kapcsolatra lépõ országokat.
Mindezeken túl a kínai befo-
lyás elsõsorban az emberi jo-
gok, illetve a fegyverkereske-
delem kérdésköreit illetõen
szokott nemzetközi össztûz
alá kerülni. Akárcsak otthon,
a kínai cégek Afrikában sem
fektetnek túl nagy hangsúlyt
az emberi munkakörülmé-
nyek biztosítására, ráadásul
sok esetben Ázsiából impor-
tálják a munkásokat.

Peking afrikai jelenlétének
kétségkívül legkényesebb te-
rülete a fegyverkereskede-
lem. Habár a kínai fegyverex-
port mértéke a hivatalos ada-
tok, illetve a nem hivatalos
eladásokra vonatkozó becslé-
sek szerint is jelentõsen elma-
rad az Egyesült Államokétól,
a jelentõsen kisebb értékû el-
adások egyik oka, hogy Ke-
let-Ázsiából jellemzõen ol-
csóbb könnyûfegyverek
áramlanak Afrikába (például
gépfegyverek, gránátvetõk),
míg Amerika „komolyabb”
és drágább hadianyagokat
szolgáltat.  Miután az Egye-
sült Államok továbbra is a
demokratizálódás, illetve a
kapitalizmus mentén képzeli
el Afrika felemelkedését, a
kontinensen érzékelhetõ nö-
vekvõ kínai befolyás annak
természetébõl fakadóan po-
tenciális konfliktusforrás Wa-
shington és Peking között.

Peking Afrika-politikájának fõ mozgatórugójává az ideológia helyett a gazdasági érdekek váltak

Kína az elmúlt évtized során elké-

pesztõ mértékben növelte afrikai be-

folyását, mely egyrészt potenciális

konfliktusforrást jelent Washington-

nal szemben, másrészt a régió jövõjé-

re is ambivalens hatással lehet.
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Farkas István

„A romániai információ-
technológiai (IT) szektor
2010-ben körülbelül 9,1 mil-
lió dollár értékben állított elõ
számítógépes hardvereket,
107,7 millió euró értékben
szoftvereket, 336,2 millió
euró értékben nyújtott általá-
nos számítástechnikai szol-
gáltatásokat belföldi gazda-
sági és kulturális tevékenysé-
gek számára, emellett 70,5
millió euró értékben juttatott
szolgáltatásokat külföldre.
Ez összesen 523,5 millió
eurót érõ produkció” – sorol-
ja az ÜzletRész megkeresésé-
re a hazai IT-ágazat legfon-
tosabb számait Dana
Samson, az International
Data Corporation (IDC) ve-
zetõ elemzõje. A globális IT,
távközlési és technológiai
felhasználói piacok vezetõ
információszolgáltató cégé-
nek hazai szakembere hang-
súlyozza: a Romániában
használt hardverek oroszlán-
része még mindig külföldrõl
származik (az itthon hasz-
nált számítástechnikai esz-
közöknek alig két százaléka
készül hazai gyárakban), de
szoftverfelhasználás tekinte-
tében nagyjából egyensúly
áll fenn, a helyi piacot fele-
fele arányban uralják az im-
port és az országban elõállí-
tott programok. Az IT-szol-
gáltatások esetében azonban
már jobban áll Románia: az
országban folyó kulturális és
gazdasági tevékenységek
számára „szállított” számí-
tástechnikai megoldások 95
százaléka származik hazai
erõforrásokból. A piac befo-
gadóképessége – azaz a kül-
földrõl behozott árukra és
szolgáltatásokra fordított ki-
adásokkal együtt – azonban
jóval nagyobb: másfélmilli-
árd euróra rúg.  

A fejlõdés élvonalában 

Az IDC lapunknak nyilat-
kozó szakembere úgy véli,
ahhoz képest, hogy Románia
csak az utóbbi évtizedben
kezdett el számottevõen fej-
lõdni az információs techno-
lógia terén, viszonylag jól be-
hozta a lemaradását. Bár IT-
ágazata jóval alulmarad az
európai piacvezetõkével –
Németország, Nagy Britan-
nia és Franciaország – szem-
ben, a közép-kelet európai
térség országai közül itt talál-
kozunk az egyik a legdinami-
kusabb fejlõdéssel.  

Két évvel ezelõtt a végfel-
használók világszerte körül-
belül 1,07 trillió, tavaly pedig
mintegy egy trillió eurót köl-
töttek globálisan informati-
kára. Idén, a válság ellenére
lassú, legtöbb hét százalékos
növekedésben reménykedhet
a szektor. Ebbõl a legna-
gyobb részesedés az Ameri-
kai Egyesült Államokat és az
Európai Unió államait illeti
melyek szinte egyenlõ arány-

ban, 35 illetve 32 százalék-
ban részesednek a piacból.
Õket Japán (körülbelül 15
százalék), Kína (megközelí-
tõleg öt százalék) és India (3
százalék körül) követi. A fel-
mérések szerint különösen jó
évet zár a félvezetõipar, ahol
idén mintegy 228 milliárd
eurós forgalmat prognoszti-
záltak – a szám történelmi
csúcsot jelent – , a szilícium-
ipar legnagyobb óriása 2010-
ben is az Intel maradt a piaci
részesedés 13,8 százaléká-
val, a második helyezett a
Samsung lett, 9,4 százalékos
részesedéssel.

Siker, IT-kultúra nélkül

A hazai információs tech-
nológia piacán bekövetkezett
látványos számítástechnikai
robbanás az elemzõk szerint
egyértelmûen a külföldi be-
fektetõknek köszönhetõ és
csupán nagyon kis mérték-
ben köthetõ belsõ erõforrás-
okhoz. „Elég kevés romániai
vállalat van, amelynek a fõ
tevékenységi területe a digi-
tális technológia, és más gaz-
dasági profilú cégek közül is
eléggé kevesen fektetnek be
az IT-fejlesztésbe, annak el-
lenére, hogy hatalmas igény
lenne erre. Ez a magyarázata
annak, hogy az IT-piac tõké-
jének legnagyobb része kül-
földrõl származik” – magya-
rázta az ÜzletRésznek az IDC
vezetõ elemzõje. Hozzátette:
a privatizáció után felgyor-
sult a számítástechnológiai
fejlesztés, és bár eléggé nagy
eltéréseket figyelhetünk meg
állami intézmények és ma-
gánvállalatok között, a leg-
több romániai menedzser-
nek még nincs megfelelõ IT-
kultúrája.

Elsõosztályú román HR

A lapunk által megkérde-
zett IT-szakembereknek egy-
aránt az a tapasztalata, hogy
úgy a hazai, mint a külföldi
cégek pozitívan nyilatkoz-
nak a Romániában talált hu-
mán-erõforrásról, így egyér-
telmûen õk vonzzák legjob-
ban a külföldi befektetõket.
Az elemzõk meglátása sze-
rint sokkal több multinacio-
nális cég választja azt, hogy
Romániában nyisson irodát,
mint ahányan Magyaror-
szág, Lengyelország vagy
Csehország mellett dönte-
nek. „Mindezt annak ellené-
re teszik, hogy a hazai gaz-
dasági viszonyok sokkal ked-
vezõtlenebbek Romániában,
mint másutt, ahol ráadásul
számos kedvezményben is
részesítik a számítástechni-
kai fejlesztéssel foglalkozó
cégeket” – magyarázta az
ÜzletRésznek Valerica Drago-
mir, a Román Szoftveripari
és Szolgáltatási Szövetség
ügyvezetõ igazgatója. Sze-
rinte Romániát nem szabad
olcsó munkaerõforrásnak
sem tekinteni, ugyanis az IT-

szektorban dolgozók az em-
lített államokban sem kap-
nak jelentõsen több fizetést,
mint amennyit az itthoniak.

Versenyképes 
szürkeállomány

Égly János, az Evoline
menedzsere is osztja Drago-
mir véleményét. „A szoftver-
fejlesztéshez nem kell más,
mint ’szürkeállomány’, s ab-
ból Romániában nincs hi-
ány” – fogalmazott az Üzlet-
Résznek. A szakember úgy
látja, hogy egy nagyon éles
verseny folyik az elsõségért

Románia, Kína, India, Uk-
rajna és Oroszország között.
„Ezt a versenyt az dönti el,
hogy a kormányok mennyire
segítik IT-iparukat” – hang-
súlyozza Égly, aki elképzel-
hetõnek tartja, hogy egy tíz
éve elindított támogatási
stratégiának vagyunk a ré-
szesei, mely mostanra érett
be. A menedzser azonban fi-
gyelmeztet: Romániának fi-
gyelnie kell arra, hogy egy
világverseny résztvevõi va-
gyunk, melyben más orszá-
gok is kedvezõbb helyzetbe
hozhatják magukat azáltal,
hogy lecsökkentik a költsé-
geket. 

„Úgy gondolom, a piacon
egyelõre még van hely. Bár a
munkaerõpiacon van bizo-
nyos szintû konkurencia, or-
szágos szinten nincsen nagy
versengés a cégek között” –
válaszolta Erdély egyik leg-
nagyobb szoftverfejlesztõ cé-
gének szakembere arra a kér-
désünkre, hogy a hazai IT-
szektornak mennyire jelent
kihívást a nyugatról jövõ óri-
ások megtelepedése.

Microsoft: 
„felhõs” kihívás

„Megfigyeléseim szerint
jelenleg az úgynevezett „clo-
ud computing” („informati-

kai felhõ”, tulajdonképpen
az online szoftverszolgáltatá-
sok összességét jelenti – a
szerzõ megj.) fejlõdik a legdi-
namikusabban, és ennek a di-
namikának a fenntartásához
igényelnénk jelenleg minél
több szakembert” – jelentette
ki az ÜzletRésznek Todi
Pruteanu. A Microsoft Ro-
mánia stratégiai menedzseré-
tõl azt kérdeztük, hogy jelen-
leg az IT-szektor mely részé-
nek van a legnagyobb szüksé-
ge szakemberekre, innovatív
fejlesztésre. Pruteanu úgy vé-
li, a szakemberek számára a
közösségi oldalak is hatal-

mas kihívást jelentenek, és
mind az ott történõ reklá-
moztatás, mind pedig a szá-
mukra fejlesztett alkalmazá-
sok területén hatalmas a fel-
lendülés. „Ez nagyon fontos
idõszaka a számítástechniká-
nak, de reméljük, hogy lépést
tudunk tartani ezzel a meg-
újulás-hullámmal” – hangsú-
lyozta lapunknak a Microsoft
szakembere.

Iparosmunka jó áron

A szektorban dolgozó
programozók úgy vélik, Ke-
let-Európának a legnagyobb
vonzereje – legalábbis Nyu-
gat számára – a földrajzi és
kulturális közelség. Bálint Ta-
más az Evoline szakembere
egyszerû példával szemlélteti,
hogy globalizált világunkban
– a közhiedelemmel ellentét-
ben – milyen mértékû akadá-
lyokat szülhet a földrajzi tá-
volság. „A német fejlesztõ el-
készül egy szoftververzióval,
amikor a kínai tesztelõ még
javában alszik. Reggel felkel,
leteszteli a kapott programot,
talál néhány hibát, azokat el-
küldi a fejlesztõnek. Most
azonban a fejlesztõ alszik.
Reggel felkel, kijavítja a hibá-
kat és így tovább. Ha még van
néhány iteráció, akkor el-
megy a hét egy néhány órás

munkára” – érvel Bálint.
Hangsúlyozza: egyre több
nyugati cég felismerte már,
hogy az idõveszteség többe
kerül, mint a kínai és a kelet-
európai munkaerõ óradíja
közötti különbség.

„A jövõre nézve fontos,
hogy Romániában megtart-
suk az ár adta elõnyünket,
úgy a világpiacon, mint a ré-
gióban. Ezen felül pedig a ta-
pasztalatszerzés a legfonto-
sabb. Öt-tíz évünk van arra,
hogy specifikus domain-
tudást honosítsunk meg a
hazai piacon, és késõbb erre
építsük a kutatást és a fejlõ-

dést” – teszi hozzá Birtolon
György, az Evoline vezetõ
programozója, aki szerint az
ország árelõnye idõvel fel-
emésztõdik. Elmondása sze-
rint Romániában a legtöbb
informatikus „tisztes iparos-
munkát” végez IT- vagy
szoftverfejlesztési szolgálta-
tás címszó alatt. „Ma ebben
térül meg a befektetés a leg-
hamarabb. Hosszútávon a
szakosodás és a specifikus
domain know-how honosítá-
sa kell hogy legyen a cél” –
vetíti elõre a jövõ informati-
kai trendjeit Birtolon. Sze-
rinte oktatási intézményeink
nem tartják a lépést a piac-
cal, ami veszélybe sodorja a
jól képzett informatikus-
utánpótlást. „A megoldás az
egyetemek és IT-cégek kö-
zötti közös projektekben
van” – véli.

Megrontó kalózkodás

Az IDC lapunknak bemu-
tatott felmérése szerint az IT-
szektor legnagyobb megron-
tója a kalózkodás, mely több
millió dolláros léket üt az in-
formációs technológia pia-
cán. „Amennyiben Románi-
ának sikerülne négy éven ke-
resztül folyamatosan évi
mintegy 2,5 százalék alá szo-
rítania a szoftverkalózkodást,

a bruttó hazai termék (GDP)
434, az IT-ipar bevétele 378,
az adókból és illetékekbõl be-
folyó összeg pedig 66 millió
euróval növekedne, mi több,
mintegy 3700 új munkahely
is létesülne” – hangsúlyozta
érdeklõdésünkre Dana
Samson. Az IDC szakembe-
re elmondta: a szoftverkalóz-
kodás tavaly mintegy 139
millió euróval kurtította meg
a román IT-szektort. Jó hír-
ként könyveli el, hogy bár
nem számottevõen, de min-
denképp csökkenõben van a
kalózkodás mértéke. „Míg
2003-ban a felhasznált szoft-

verek 73 százaléka volt illegá-
lis, addig tavaly 65 százalékra
csökkent ez az arány” – tud-
tuk meg Samsontól, aki sze-
rint tavaly Közép-Kelet Euró-
pában is 64 százalékban
használtak kalózszoftvere-
ket. 

A hazai végfelhasználók
azonban teljesen más állás-
ponton vannak. „Bár mióta
az eszem tudom, Windows-
felhasználó vagyok, nem tar-
tom annyira nagy dobásnak,
hogy fizessek is érte. Meg-
szoktam a kezelõi felületét,
ezért töltöm le a kalóz-verzi-
óit. Ha fizetésre kényszeríte-
ne a szoftverrendõrség, az
orruk elõtt távolítanám el a
merevlemezemrõl Bill Gates
rendszerét. De egyelõre így
kényelmes, és csak végszük-
ség esetén váltok” – fogalma-
zott lapunknak egy õswin-
dowsos, aki még soha egyet-
len szoftvert sem vásárolt
meg. Kovács Gábor vállal-
kozó azonban úgy véli, mi-
vel cége van, nem kockáztat-
hat az illegális programok
használatával. „Most, hogy
az állam minden alkalmat
megragad arra, hogy bünte-
téseket osszon, épp az hiány-
zik, hogy potom pár száz le-
jért ezreket fizessek” – érvel
lapunknak a legális szoftver-
használat mellett. 

Jövedelmezõ információs 
szupersztráda lehet Románia?

A kalózkodás több millió dolláros léket üt az információs technológia piacán
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Antal Erika

Ön a Nemzetgazdasági
Minisztériumot képviseli a
követségen belül, illetve a
Magyar Befektetési és Ke-
reskedelemfejlesztési Ügy-
nökséget, jelenlegi nevén az
ITDH-t. Miben áll gyakor-
latilag egy külgazdasági at-
tasé feladatköre?
– Az államközi minisztérium
közötti kapcsolatok kezelé-
sén túl a magyar cégek piacra
jutását, vásári megjelenését,
illetve tõkebefektetési szán-
dékait segítjük általános in-
formációkkal, tanácsadással.
Emellett az erdélyi nagyvá-
rosokban megtalálható vidé-
ki irodáinkon keresztül helyi
információkkal is szolgálunk
az érdeklõdõ befektetõknek.
A kinevezésem öt évre szól,
ugyanis általában ennyi idõre
szól egy ilyen megbízatás.

Hogyan jellemezné álta-
lában a Románia és Ma-
gyarország közötti gazdasá-
gi kapcsolatokat?
– Ezen a területen hagyomá-
nyosan kitûnõ és nagyon
élénk az együttmûködés a
két ország között. Természe-
tesen a gazdasági válság eze-
ket is érintette – fõként a ke-
reskedelmi forgalmat –, de a
2009-ben tapasztalható visz-

szaesés mégis egy elfogadha-
tó szinten maradt. Mivel a re-
cesszió átlagosnak volt
mondható, az alacsonyabb
mutatók sem rontottak keres-
kedelmi partnerségünkön.
Ennek alapján Románia ese-
tében Magyarország egyike
az öt legfontosabb partner-
nek – és hasonlóan, Buda-
pest számára Bukarest is az
elsõ tíz között szerepel. Sõt,
ha csak a magyar exportot
nézzük, Románia az ötödik
helyen áll. 

Sikerült a gazdasági vál-
ságnak „beleszólnia” ebbe
az együttmûködésbe?
– A válság elõtt, 2008-ban a
második legnagyobb export-
piacunk volt Románia, ami
jelzi, hogy ezek a kapcsola-
tok túlmutatnak egy egysze-
rû jószomszédi viszonyon.
Kapcsolatrendszerünk igen
sokrétû és nagyon dinamiku-
san fejlõdött, annyira, hogy a
tavalyi csökkenõ tendencia
teljesen megfordulni látszik.
A kereskedelmi forgalom
már az idei év elejétõl folya-
matosan egy 15-20 százalé-
kos növekedési pályára állt,
tehát úgy néz ki, hogy a gaz-
daság szereplõi, a cégek ma-
gukra találtak a válság után.
Megítélésem szerint éppen a
válság hatására, illetve a vál-

ság ideje alatt volt tapasztal-
ható a magyar cégek érdeklõ-
désének növekedése a romá-
niai piaci lehetõségek iránt. 

Melyek azok a gazdasági
ágazatok, amelyek priori-
tást élveznek? 
– Románia európai uniós
csatlakozása után a mezõ-
gazdasági és élelmiszeripari
szektorok futottak fel látvá-
nyosan, miután itt megszûn-
tek azok a korlátozások,
amelyek visszafogták a for-
galmat és ezt a magyar cégek
nagyon jól ki tudták használ-
ni. Ugyanakkor az építõipar
és a környezetvédelmi beru-
házások területe teljesítettek
nagyon jól.

Romániában általában
Bukarest és környéke a leg-
vonzóbb a külföldi befekte-
tõk számára. Magyarorszá-
gi vállalkozások esetében
beszélhetünk-e egy hangsú-
lyosabb erdélyi irányultság-
ról? Létezik-e olyan tenden-
cia, mely szerint például
Székelyföld vonzóbb lenne,
mint a román fõváros? 
– A magyar cégek számára
az erdélyi vagy határmenti
területek alapvetõen nagyon
jó ugródeszkát jelentettek a
romániai piaci terjeszkedé-
sük szempontjából, hiszen

ezek egyrészt logisztikai
szempontból könnyebben el-
érhetõek, másrészt a nyelvi
azonosságnak köszönhetõen
megkönnyítik a kapcsolattar-
tást. Ebbõl kifolyólag azt ta-
pasztaljuk, hogy sok cég úgy
kezdi kapcsolatépítését, illet-
ve a piacralépését Romániá-
ban, hogy elõször az erdélyi
területeken próbálja megvet-
ni a lábát, hogy az ottani ta-
pasztalatok és a kialakuló üz-
letmenet alapján terjeszked-
hessen tovább az országban.
Persze vannak azért olyan cé-
gek, amelyek rögtön Buka-
restet veszik célba – ez azon-
ban értelemszerûen nagyobb
költséggel jár és sokkal kiter-
jedtebb kapcsolatrendszert is
feltételez. A fõvárosba érke-
zõknek fokozottabban szá-
molniuk kell a nyelvi nehéz-
ségekkel, illetve a konkuren-
ciával is. Mindent összevetve,
úgy vélem, hogy annak a jel-
lemzõ, magyar kis- és közép-
vállalati szektornak, amely-
nek Románia piaci lehetõsé-
get jelent, az erdélyi területen
való elsõ megjelenés a fõ ki-
indulási pont.

Hogyan jellemezné a Ro-
mániában jelenlevõ magyar-
országi cégeket?

– Magyarország, illetve ezen
belül a cégek jellemzõen nem
tõkeexportõr pozíciót tölte-
nek be, ugyanakkor nagyon
szép eredményeket értünk el
e tekintetben éppen Románia
vonatkozásában: az ország-
ban több mint tízezer magyar
tõkerészesedésû vegyes válla-
lat mûködik és a beruházá-
sok értéke is meghaladja már
az egymilliárd eurót. Viszont
ez a nagy cégszám mutatja,
hogy sok kis alaptõkével lét-
rehozott vállalat jött így létre,
melyek óvatosan ugyan, de
dinamikusan mûködnek. A
magyar cégek romániai
„mozgása” nem is hasonlít-
ható össze például az oszt-
rák, vagy olasz cégek megje-
lenésével, ahol az „otthoni”
tõkeellátottsági háttér sokkal
nagyobb és biztosabb. 

A Romániai Magyar Üz-
leti Egyesület marosvásár-
helyi konferenciájának
egyik elõadásán elhangzott
az a félig vicces kijelentés,
hogy Románia és Magyar-
ország mintha abban ver-
sengnének, hogy ki legyen a
rosszabb. A tapasztalatok
szerint azonban a magyar
cégek aktívabban vannak je-
len a román gazdaságban,

mint fordítva. Meg tudná
ezt erõsíteni?
– Bár Magyarországra sem
jellemzõ a tõkeexporti hely-
zet, ez Romániáról még ke-
vésbé mondható el, hiszen itt
a strukturális reformok, a cé-
gek mûködésének stabilizálá-
sa fáziskésében van Magyar-
országhoz képest – ebbõl ki-
folyólag a magyar vállalkozá-
sok  valóban sokkal aktívab-
bak a román piacon, mint vi-
szont. Azzal mindenki tisztá-
ban van, hogy mindkét gaz-
daság számára a környezõ
országok jelentik az elsõdle-
ges célpiacot, mivel logiszti-
kai, illetve tõkehatékonysági
szempontból könnyebben el-
érhetõek. Úgy vélem, ha vég-
bemegy a romániai gazdaság
konszolidálása a válság után
és az ország valóban egy tar-
tós és fenntartható növekedé-
si pályára állhat, akkor ezt ér-
telemszerûen a cégek is meg-
érzik és egyre több lehetõsé-
gük lesz arra, hogy nagyobb
számban jelenjenek meg a
külpiacon, köztük Magyar-
oszágon is. Ebben természe-
tesen partnerek vagyunk,
mert a kölcsönös tõkemoz-
gásban, vagyis a külföldi be-
fektetésekben a két állam
egyaránt érdekelt.

Több, mint jószomszédi viszony
Interjú Bogár Ferenccel, Magyarország bukaresti nagykövetségének külgazdasági attaséjával

A román-magyar gazdasági kapcsolatoknak lassan sikerül

megfordítaniuk a válság által okozott csökkenõ mutatókat,

annyira, hogy a kereskedelmi forgalom már az idei év elejé-

tõl folyamatosan egy 15-20 százalékos növekedési pályára

állt. Bogár Ferenc magyar külgazdasági attasé szerint a ma-

gyarországi cégek épp a recesszió hatására kezdtek el élén-

kebben érdeklõdni a romániai piaci lehetõségek iránt. Er-

délynek nagy szerepe van a határon túli befektetõk idecsalo-

gatásában, hisz a tapasztalatok szerint sok cég úgy kezdi ro-

mániai kapcsolatépítését, illetve piacralépését, hogy elõször

a magyarlakta területeken próbálja megvetni lábát – hogy az

ottani tapasztalatok és a kialakuló üzletmenet alapján ter-

jeszkedhessen tovább az országban.
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Sike Lajos

„Az, hogy az alapítvány-
nak ilyen nehéz gazdasági
helyzetben is van pénze a
kedvezményes hitelekre, egy-
részt az alapító német kor-
mánynak köszönhetõ. A ren-
delkezésre álló keretösszeg
másik részét viszont a koráb-
ban felvett és visszafizetett
kölcsönök teszik ki” – ma-
gyarázta az ÜzletRésznek
Josef Hölczli ügyvezetõ
igazgató. Elmondása szerint
éves szinten ez utóbbi pénz-
forrás jóval nagyobb, a leg-
utóbbi pályázati kiíráson pél-
dául tizennyolc pályázó ka-
pott ebbõl az alapból, míg a
frissen érkezett kormányzati
pénzbõl csupán hat támoga-
tást fedeztek. „Valójában
minden összeg a német kor-
mánytól származik, mely el-
sõsorban azzal a céllal érke-
zett, hogy a német szárma-
zású kisvállalkozókat támo-
gassa. A gyakorlatban azon-
ban kritériumrendszerünk
sokkal összetettebb, mert bi-
zonyos prioritásokat leszá-

mítva nem teszünk különb-
séget a pályázók között, csak
az a fontos, hogy szakmailag
is jól megfogalmazott, meg-
valósítható projektet nyújtsa-
nak be” – fûzte hozzá
Hölczli.

Ráadás 
az igyekvõknek 

Mint megtudtuk, nem
csupán egyszeri hitelrõl van
szó: vannak vállalkozók,
akik kétszer-háromszor is
részesültek a kamatmentes
kölcsönben. Akik bizonyít-
hatóan hatékonyan használ-
ták fel az elõzõt, újabb hite-
lért folyamodhatnak – ezt
támogatja az alapítvány.
„Akadnak szép számmal
olyanok, akik ezt kiérdem-
lik” – fogalmazott az igaz-
gató, a tárgyilagosság ked-
véért azonban hozzátette, a
vállalkozók mintegy öt szá-
zaléka nem tudja fizetni a
kölcsön részleteit. Szerinte
ez az arány így is messze
jobb, mint a banki hiteleket
törleszteni nem tudók ará-

nya, ráadásul nyugati mér-
cével mérve is elfogadható-
nak számít. Korábban
mindössze egy-két százalék
volt a fizetésképtelenné váló
vállalkozások száma, az el-
húzódó válság azonban töb-
beket kedvezõtlenül érintett.
Néhány pékség, szabóság,
húsfeldolgozó kénytelen
volt lehúzni a rolót, miután
nem bírta a versenyt a na-
gyokkal – Hölczli szerint
azonban a kedvezményezett
vállalkozások nagy többsége
talpon maradt.

„Géppé tett” 
kölcsönök

Az igazgató úgy látja, a
hitelkérelmek sokat elárul-
nak az ország és a régió ál-
lapotáról: eleinte nagyon
sokan mezõgazdasági ter-
melésre igényelték a ked-
vezményes kölcsönt, me-
lyet jórészt gépesítésre köl-
töttek (a Német Alapítvány
támogatásával például
mintegy 250 traktort vásá-
roltak). Ma messze a szol-
gáltatás ágazata dominál,

ezen belül is mindinkább a
minõségi felszerelésre for-
dítják a felvett összegeket.
„Elõtérbe kerültek a kör-
nyezetkímélõ technikák és
a költségtakarékosabb meg-
oldások minden vonalon.
Például autószervízbe
olyan mosó-berendezést
vesznek, amely a meglévõ-
nél megbízhatóbban üze-
mel, gazdaságosabb, jóval
kevesebb vizet és energiát
fogyaszt. A magánpraxist
folytató orvos korszerû
ekográfot vásárol, mely

minden szempontból job-
ban segíti munkájában” –
sorolja a példákat az alapít-
vány ügyvezetõje.

Szárnyaszegett 
lendület

Kérdésünkre, hogy szol-
gált-e meglepõ tanulsággal
a válság, Hölczli elmondta,
hogy a korábbiaknál keve-
sebb fiatal keresi fel az ala-
pítványt, ugyanakkor több
az idõsebb visszatérõ. Sze-
rinte a fiatalok mintha job-
ban megijedtek volna a krí-
zis negatív hatásaitól és ke-
vésbé vállalkoznak – ezzel
is összefügg, hogy a legfris-
sebb pályázati kiírásra csak
ötvenen jelentkeztek, míg
máskor kétszer annyian
voltak. „Azt gondolhat-
nánk, hogy a válság okozta
pénztelenség miatt még
többen keresik az indulás-
hoz vagy kilábaláshoz
szükséges kamatmentes hi-
teleket. Ez annál megle-
põbb számunkra, mert a fi-
atalok eddig is kedvezmé-
nyezettjeink voltak: ha egy
25 éves és egy 50 éves pá-
lyázott egyazon témában, a
fiatalabb javára döntöttünk.
Bár ezen jövõre sem változ-
tatunk, drágábbá válik az
általunk nyújtott kölcsön.
Németországi patrónusaink
javasolták, hogy az új pá-
lyázóknál vezessük be az
ötszázalékos kamatot, ami
csak fele vagy harmada a
banki kamatoknak, mert ez
jobban ösztönöz a törlesz-
tésre” – summázta az igaz-
gató. 

Válságkezelés német hitelekkel

Az érzékenység és emberi potenciál fejlesztése

Szimpátianyerés, kapcso-
latmenedzselés, információ-
nyerés és jogérvényesítés – e
négy viselkedésforma elsa-
játítása átütõ sikereket ígér
az üzleti életben tevékeny-
kedõk számára. A SPID®
módszerre épülõ tréning
forradalmian új távlatokat
nyitott meg a készség- és
szervezetfejlesztés terén
egyaránt. Az elsõsorban
kommunikációra összpon-
tosító módszer megalkotá-
sának kiindulópontja az,
hogy napjainkban egyre na-
gyobb igény mutatkozik az
újszerû, illetve más-szemlé-
letû kommunikációs techni-
kák alkalmazására. Ez a je-
lenség fõként annak köszön-
hetõ, hogy a „hagyomá-
nyos” módszerek, kommu-
nikációs panelek már java-

részt beépültek a tréninglá-
togatók viselkedésébe. 

A SPID®módszer elsõsor-
ban Carl Rogers elméletébõl
építkezik: az õ nevéhez fûzõ-
dik az úgynevezett encounter
csoport fogalma, ahol a cél
már nemcsak az önmagunk
megismerése, hanem ezen
túllépve, az emberi erõforrás-
ok feltárásával, az érzékeny-
ség és az emberi potenciál fej-
lesztése. Maga az elnevezés a
kommunikációban használ-
ható négy kardinális maga-
tartásformát, stratégiát fog-
lalja magába - a SPID kifeje-
zés ezek kezdõbetûinek ösz-
szeolvadásából áll össze. 

Az S betû jelentése a
szimpátianyerés – ez a fajta
viselkedés kiemelt fontossá-
gú a különbözõ interakciós
helyzetek sikeres kimenetel-

ében. Megalkotásának alap-
ja, a Rogers által bevezetett
kliensközpontú pszicholó-
gia, amely olyan intuitív és
empatikus viselkedésmódot
javasol, amelynek segítségé-
vel az egyén érdekeltté tehe-
ti interakciós partnerét az
események céljai szerinti
alakulásában. A hatékony
szimpátianyerõ viselkedés
egyfajta magatartás, beállí-
tottság, melynek döntõ ha-
tása van a kommunikáció
minõségére. Ez a viselke-
désmód minden emberben
fejleszthetõ, sõt stabil sze-
mélyiségvonássá is válhat,
ezáltal jelentõsen javítva az
üzleti sikerességet.

A P betû jelentése a part-
neri kapcsolatmenedzselés.
A P-típusú helyzetekben a
viselkedés valamely kapcso-

lat megteremtésére, fenntar-
tására, fejlesztésére vagy
visszaszorítására irányul. A
kapcsolatmenedzselõ visel-
kedés több szempontból je-
lent újítást az üzleti kom-
munikáció terén. Elsõsor-
ban azt az általános tenden-
ciát próbálja megváltoztat-
ni, miszerint az emberek az
üzleti kommunikációs hely-
zetekben hajlamosak a
„gyõztes-vesztes” fogalom-
párban gondolkodni, és ez-
által inkább az eszközökre
összpontosítanak, mintsem
a célokra. Emellett a „mani-
puláló” kommunikációval
szemben a hiteles kommu-
nikáció fontosságát hirdeti,
ami a különbözõ interakciós
helyzetekkel kapcsolatos ér-
zések, gondolatok alkotó
módon való kifejezését je-
lenti. Abraham Maslow hu-
manisztikus pszichológus
szavaival élve: a hiteles
kommunikáció esetén „a
hamisság nullára csökken”.
Minden fejlõdõ, változó il-
letve versenyigényeket tá-
masztó szervezetben elke-
rülhetetlenek a súrlódások,
konfliktusok. A hatékony
kapcsolatmenedzselõ visel-
kedés elsajátítása hozzásegí-

ti az egyént, hogy a konflik-
tushelyzeteket ne elkerülje,
hanem irányítsa és a szerve-
zet érdekében hasznosítsa. 

Az I betû jelentése, az in-
formációnyerõ viselkedés.
Ennek fõ eleme a partner –
számunkra fontos – meg-
nyilvánulásainak célzott
megerõsítése a szükséges
mértékben és irányban, és a
megszületett közlések kor-
rekt dekódolása. Az említett
tényezõk olyan tulajdonsá-
gokat követelnek az egyén-
tõl, mint az aktív, tudatos
hallgatás, valamint a verbá-
lis és non-verbális csatornák
összevetésének képessége.
Ezen viselkedéstípus fejlesz-
tésére irányuló igényt alátá-
masztják a kommunikáció
terén végzett kutatások,
amelyek szerint az üzleti
élet szereplõi mintegy tíz
százalékáról mondható el,
hogy jó hallgató. Az infor-
mációnyerõ magatartás
ugyancsak fejleszthetõ sze-
mélyiségvonás, és mint
kommunikációs stratégia a
hatékony üzleti tárgyalás
egyik alappillérét képezi.

A D betû jelentése a jogér-
vényesítés. Ez a magatartás
elsõsorban az olyan szituáci-

ókra jellemzõ, amikor az
egyén legfõbb célja érdeké-
nek érvényesítése. A jogérvé-
nyesítõ magatartás Richard
Ryan öndetermináció, illetve
Carl Rogers önaktualizáció
fogalmára támaszkodik. A
jogérvényesítõ személy tisz-
tában van jogaival, képes
azok érvényesítésére és haté-
konyan tud kezelni olyan
helyzeteket, amikor nemet
kell mondani, kísértést kell
elhárítani, vagy éppen kriti-
kára kell reagálni. Az ilyen
ember nem egy bizonyosfaj-
ta személyiséget képvisel,
hanem sokkal inkább egy
mûködési formát, amelyet
bárki magáévá tehet, aki haj-
landó ilyen módon élni. 

A leírtakból következik,
hogy a SPID®módszer a
kommunikáció bármely te-
rületén az eredményesség
irányába fejleszti az egyént,
legyen az tárgyalástechnika,
értékesítés, vagy vezetõi
kommunikáció. Ez a fajta
tréning fõként azért népsze-
rû a vezetõk körében, mert
egyrészt magasrendû a
rendszer szakmai hitelessé-
ge, másrészt jól bizonyítha-
tó, adminisztrálható az
egyén fejlõdése. 

Coach Corner 3.

Sorozatunkban olyan kérdéseket igyekszünk körüljárni,

mely minden vállalkozás életére nézve lényeges témákat

vet fel – elõsegítve a mûködés hatékonyságát és sikeressé-

gét. Az összeállítást – számos piacvezetõ multinacionális

vállalattal való együttmûködésére alapozva – Incze Sándor

készítette, a nemzetközi M&Co Europe képzési- és tanács-

adó cég romániai ügyvezetõ igazgatója.

A bedõlõ hiteleinek aránya az alapítványnál messze jobb, mint a banki kölcsönök esetében

Közel ezer kisvállalkozót segített ki-

sebb-nagyobb kamatmentes hitelekkel

a lassan két évtizede mûködõ Szat-

márnémeti Német Alapítvány, mely-

nek tevékenysége több megyére kiter-

jed. Bár a legnagyobb kölcsön összege

sem haladhatja meg a húszezer eurót,

a vállalkozók bármilyen összeget érté-

kelni tudnak, különösen az indulásnál

vagy egyéb nehéz helyzetekben.
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Antal Erika

Tíz éve, 2000-ben léptek
be a román piacra, mely az-
óta az egyik legfontosabb
üzleti tereppé nõtte ki ma-
gát. Hogyan indult itteni
terjeszkedésük?
– Románia 22 milliós piacot
jelent, ezért elsõk között lebe-
gett szemünk elõtt azt köve-

tõen, hogy elindítottuk nem-
zetközi franchise-rendsze-
rünket. Itteni terjeszkedé-
sünk több fázisban ment vég-
be. Projektünk megvalósítá-
sát elõrevitték a magyarlakta
területek sajátosságai: a nyel-
vi azonosságon túl a fogyasz-
tási szokások hasonlósága is
kedvezett romániai térnyeré-
sünkben. Mivel rendszerünk
standard termékeket forgal-
maz, egyszerûbb úgy piacra
lépni, hogy ha nem kell

azonnal az ízeket hozzáiga-
zítani az illetõ országhoz.
Mivel fogyasztási kultúra
szempontjából a Fornetti
„szülõhazájához” Románia
nyugati régiója áll a legköze-
lebb, itteni megjelenésünk-
nek ez a terület volt a fõ bás-
tyája. Földrajzilag is ez áll a
legközelebb a cég kecskeméti
központjához, viszonylag rö-

vid idõ alatt, két-három órás
autóúttal elérhetõ a határ
bármely pontja. Az elsõ idõ-
szakban Nagyváradon volt a
központunk, melyet késõbb
Temesvárra helyeztünk át és
itt indult meg a gyártás is, mi-
után a romániai fogyasztás
akkora szintet ért el, hogy
már lehetõvé és szükségessé
tette a belföldi produkciót.
Rendszerünk késõbb tovább
bõvült, így ezt követõen az
ország különbözõ területein

már úgynevezett depós rend-
szert mûködtetünk. Az or-
szágban három nagy elosztó
központ, a temesvári, agyag-
falvi és bukaresti gondosko-
dik a rendszer ellátásáról – a
termékek nagy része temes-
vári termelõegységünkbõl
származik, melyeket a ma-
gyarországi gyártás egészít
ki. 

Van-e különbség a fo-
gyasztási szokásokban, pre-
ferenciákban, Magyaror-
szág és Románia között, il-
letve a romániai régiókon
belül?
– Igen, és ez nagyon érde-
kes, hiszen információink
szerint Románia is három
tájegységre osztható a fo-
gyasztási kultúra szem-
pontjából. A Fornetti rend-
szerében vannak szabvány-
termékek, amelyek minden

országban megtalálhatóak,
de léteznek a helyi viszo-
nyokra kifejlesztett készít-
mények is – ilyen például a
román piacon a telemeás
fornetti, amely jelenleg is a
legkeresettebb termékünk
országszerte. Romániában
külön vizsgáltuk a három

tájegység étkezési kultúrá-
ját, és foglalkoztunk a böj-
tös termékekkel is. A labo-
ratóriumi munkán túl, a
termékek kifejlesztetését
követõen azonban az elne-
vezés kérdései is felmerül-

nek – nemegyszer fejtörést
okozva, hiszen az ország
különbözõ vidékein más-
más névvel illetik ugyanazt
az ételt. Ilyen például a
„gogoºi”, vagyis „lángos”
termékcsalád, mely néhol
fánkot jelent, máshol meg
egyaránt jelöli a lángost is.
Ezekkel az anomáliákkal
már a lengyel piacon talál-
koztunk, miután elõfordult,
hogy egy-egy terméknél
hasonló hibákba estünk,
például a szamócás, vagy
epres termék esetében so-
kak számára nem volt egy-
értelmû, hogy földi- vagy
faeperrõl van-e szó.

Honnan szerzik be az
alapanyagokat a romániai
gyártáshoz? A magyar búza
például még a gabonaterme-
lésérõl híres Romániában is
kedvelt, keresett és gyakran
olcsóbb is. 
– Bizonyos mértékben szab-
vány-alapanyagokkal kell
dolgoznunk ahhoz, hogy au-
tomata rendszerekkel tud-
junk termelni. Amit csak le-
het természetesen igyek-
szünk belföldön, jelen eset-
ben Romániában beszerez-
ni, de a kiegészítõként fel-
használt alapanyagok be-
szerzése beszállítással törté-
nik. Egy ilyen eredményes
együttmûködésre példa egy
bizonyos margarin beszállí-
tása Romániából – az itteni
cégek különben mindent
megtesznek annak érdeké-
ben, hogy maximálisan ki
tudjanak bennünket szolgál-
ni. (2007 októberétõl a
Fornetti termékek már nem

hidrogénezéssel elõállított
margarinnal készülnek, ha-
nem csak a transz-zsírsav-
ban szegény „jó” margarint
használják – szerk. megj.)

Tapasztalható-e szezo-
nális különbség a forgalom-
ban?
– Igen, ez megfigyelhetõ, hi-
szen bizonyos szempontból
a pékiparhoz tartozunk,
melyben az õszi-téli idõszak
jelent egy erõsebb eladási
hullámot szemben a nyári
hónapokkal. Hõségben köz-
tudottan inkább üdítõt vagy
gyümölcsterméket vásárol-
nak az emberek és nem a
meleg termékeket. A pékáru-
ink iránti kereslet ezenkívül
a böjti idõszakok függvényé-
ben is változik.  

A sütõiparban tevékeny
interjúalanyaink általában
úgy érzik, hogy a pékség
egy válságfüggetlen ágazat,
mivel a mindennapi kenyér-
re szükség van mindig.
Önökre ez vonatkozik-e?
– Ha a pékek megállapítása
igaz, akkor irigylésre méltó
helyzetben vannak. Ezzel
szemben én inkább úgy fo-
galmaznék, hogy a válság
nem kerül el egyetlen egy
irányt sem, hiszen a lakosság
egy meghatározott elkölten-
dõ pénzkerettel rendelkezik.
Tagadhatatlan, hogy alacso-
nyabb a jövedelemkiáramlás
is, és úgy érzem, a vásárló
egyre jobban megfontolja,
hogy mire költi el pénzét, hi-
szen jól akar lakni, finomat
akar fogyasztani és mindezt
jó áron megvásárolni.

Palásti József pékmester, alapító-tulajdonos
1997-ben jegyeztette be a Fornetti Kft.-t,
amelynek szakmai küldetése az eladótéri
látványsütés elterjesztése volt Magyaror-
szág területén. Mûködési formaként az ak-
kor még kevéssé ismert franchise rendszert
alkalmazta. A vállalkozás annyira sikeres
lett, hogy már a következõ évben átlépte
Magyarország határait és megkezdõdött a
magyar franchise-vállalatok kiépítése Kö-
zép- és Kelet-Európában. A Fornetti fran-
chise hálózatával 17 országban van jelen,
termékeivel azonban 27 országban találkoz-

hatnak a fogyasztók. Legutóbb Törökor-
szágban, több volt FÁK-országban és Ka-
nadában kezdte meg a piacépítést. A Fran-
chise Europe, az Európai Unió központi
franchise szaklapja a 2005. évi top 500-as
listája – mely az Európai Unióban több
mint 60 féle üzletágban tevékenykedõ fran-
chise-rendszert rangsorol partnereinek szá-
ma szerint – az élelmiszer típusú rendszerek
között második helyre rangsorolta a
Fornettit, sõt a világszerte ismert márkane-
vek európai abszolút listáján a cég a dobogó
harmadik fokán végzett.

Világjáró magyar „hamubasült pogácsa”

A franchise nem mint önálló vállalkozási
forma, hanem mint sajátos vállalkozási tí-
pus terjedt el világszerte. Olyan szoros
együttmûködésen alapuló vállalkozási for-
mának tekinthetõ, amelynek keretében a
franchise-átadó, vagy a rendszer tulajdono-
sa egy minden tekintetben – szakmai és ke-
reskedelmi szempontból – gondosan kiala-
kított és piaci környezetben eredményesen
kipróbált, komplex rendszert ad el. A rend-
szert teljes körû betanítással, márkanév
használattal és folyamatos segítséggel, el-

lenõrzéssel adja át a franchise-átvevõnek,
aki a rendszert önálló vállalkozásában, saját
használatra és kockázatra, az átadó elõírá-
sai szerint, a megállapodott területen és ide-
ig, díjfizetés ellenében üzemelteti. A fran-
chise fogalmának többféle meghatározása
ismert. Amerikában az üzleti oldalt emelik
ki elsõsorban, de vannak olyan nézetek is,
amelyek a franchise-zal kapcsolatban a tá-
mogatást és segítségnyújtást hangsúlyoz-
zák. A német szakirodalom elsõsorban a
szervezésben látja a franchise lényegét.

A franchise-rendszer

Fornetti: a látványosan 
felfutó magyar látványpékség

Nemzetközi porondralépésekor az elsõk között célozta meg

a román piacot a magyarországi Fornetti vállalkozás, mely

látványpékségeivel rövid idõ alatt több kontinensen is sike-

reket aratott. Bár a cég péksüteményeivel 27 országban van

jelen, Románia – Ukrajna és Szlovákia mellett – az egyik

legnagyobb üzleti partnernek számít. A romániai jelenlét-

rõl, sajátosságokról és fogyasztási kultúráról Vidács Gyulá-

val, a Fornetti Európa Kft. ügyvezetõjével beszélgettünk.

A Fornetti franchise-rendszere kulcsrakész megoldásokat nyújt az üzleti partnerek számára Fotó: Tofán Levente

A jellegzetes Fornetti-ízeket mindenütt helyi specialitások egészítik ki
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