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Körkép
társadalom

Tilos ugyan az államelnöki ejnye-bejnye miatt hasz-
nálni a válság kifejezést, de ha egyszer az van! Nem-
csak itthon – hiszen itt az van immár évtizedek óta –, a 
rendszerváltás pedig nemhogy enyhítette volna, hanem 
inkább rátett néhány lapáttal. Azelőtt sem volt fényes, a 
nagy szocialista gépezet mesterségesen fenntartott ugyan 
egyfajta biztonságérzetet a lakosokban, de ahogy eltűnt a 
rezsim, eltűnt a nemzetgazdaság is. A lóekétől, kovácsül-
lőtől, fél kezes fűrésztől kellett újrakezdeni, amikor mások 
már régen intelligens gyártósorokon állították elő azokat a 
termékeket, amelyekért egymást letaposva álltunk sorba a 
személyi és a munkahelyi igazolásunkkal fogyasztási hite-
lekért. A rendszer azonban megbotlott, és a legvédtelenebb 
áldozatai mi lettünk. Aligha vigasztal, hogy odakint sincs 
másként, olyan országokban vonultak emberek tüntetni az 
utcákra, ahol mostanáig ez elképzelhetetlennek tűnt. Be-
következett az, amitől az elemzők tartottak, nem állt meg 
a kerék a pénzügyi válságnál, mélyülő szociális válság űz 
egyre több tüntetőt az utcára.

Ha szociális okok miatt tüntetők ezrei állják el a 
brooklyni hidat, akkor nagy baj van a világgazdasággal. 
Dr. Végzet, Nouriel Roubini amerikai közgazdász profesz-
szor – aki meg jósolta a válságot még a 2000-es évek elején, 
amikor még minden rózsaszín volt – a legtekintélyesebb 
pénzügyi-gazdasági magazin, a Wall Street Journalnak 
hasábjain jelentette ki, Marxnak igaza volt, a kapitaliz-
mus önmagát sodorja csődbe. A tételt sokan ismerik: a 

hatékonyság, a jövedelmezőség és a költségcsökkentés javí-
tásának örökös hajszolásával a jövedelmek a munkától a 
profitoldalra sodródnak, így csökken a fogyasztás. E nélkül 
pedig nincs gazdasági emelkedés. Magyarán, ha a cégek 
bevétele a profit rovatban a tulajdonosi kört teszi milliár-
dokkal gazdagabbá, akkor a melósnak nincs, amiből meg-
vásárolnia azt a színes tévét, amit ő prütyköl össze napi 
nyolc órában. Ha pedig nem kell a tévé senkinek, a munkás 
előbb-utóbb munka, a tulajdonos pedig cég nélkül marad. 
Lehet vándoroltatni egy darabig a gyártelepeket, kihasz-
nálni azt a Föld bizonyos pontjain létező nyomort mint 
olcsó munkaerőt, de előbb-utóbb a kapitalizmus egy pon-
ton lerombolja önmagát. Legalábbis Marx szerint, illetve 
újabban dr. Végzet szerint.

Hazai példa van elég: elhúztak a telefongyártók a bús-
ba, előbb a drágán dolgozó német szakikat cserélték le jóféle 
olcsó román munkaerőre, majd innen is továbbálltak oda, 
ahol még olcsóbban melózik a paraszt. Mert ilyen a külföldi 

tőke: egyetlenegy dolgot tart szem előtt: megéri, vagy nem. 
A munkások iránt nem sok felelősséget tanúsít, igaz, nem 
is akarja a következő választásokat megnyerni. A viszony-
lagos jólét, amit generál a környéken, ahol megtelepedett, 
mindössze ideiglenes járulékos előny az illető régió számára, 
nem beszélve arról, hogy a hasonló profillal működő helyi 
vállalkozások helyzetét igencsak ellehetetleníti. Most azon-
ban fogukat szívva jelentették ki kormányzati szinten, hogy 
a telefongyár nélkül egy egész százalékkal esik az előbecsült, 
négy százalék körüli gazdasági növekedés.

Hiába a pontos számítások, a finn vándormadár-cég-
politikát sem előrelátni, sem megakadályozni nem tudták. 
Mert ilyen a külföldi tőke: oda megy, ahol jobban fial! A 
vállalkozó- és befektetőbarát, adócsökkentéseket előirányzó 
jogi keret luxusát azonban nem engedheti meg magának 
jelenleg a kormány. A magyarázat száraz és egyszerű, a 
nemzeti bank kormányzója élt a hasonlattal: hiába kezel-
jük a májat, ha ezzel tönkretesszük a szívet. Mert ha nem 
áramlik annyi pénz az államkasszába, amennyit a jelenle-
gi adórendszer hozna, itt az államcsőd. Nem lesz pénz sem 
beruházásokra, sem nyugdíjakra. Van-e megoldás? Marx 
szerint van, de mi már tudjuk, nem jött be...

Marx és dr. Végzet
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Az utcAi bűnelkövetésben sereghAjtók vAgyunk

Nyolcszorosára nőtt bűnözési arány

hargitanépe

Az ország megyéi közül Hargita 
megyében nőtt a legnagyobb 
mértékben a bűnözési arány 
1990 és 2009 között, összesen 
nyolcszorosára – adta hírül teg-
nap az econtext.ro. A Hargita 
Megyei rendőr-felügyelőség 
szó vivője, Filip gheorghe sem 
megerősíteni, sem cáfolni nem 
kívánta ezt a statisztikai ada-
tot, azt viszont elmondta, hogy 
országos szinten az utolsók kö-
zött vagyunk az elkövetett bűn-
esetek számát tekintve. 

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

„Nem tudom, honnan 
származnak ezek a 
statisztikai adatok, 

azt viszont kijelenthetem, hogy 
Hargita megye országos szinten 
az utolsók között van az elkö-
vetett bűncselekmények számát 
tekintve” – kommentálta az or-
szágos hírcsatornák által is kö-
zölt adatokat Filip Gheorghe. A 
rendőrség szóvivője szerint Har-
gita megye áll az országban a leg-
jobban az utcai bűnözés terén, itt 
történik ugyanis a legkevesebb, 
utcán elkövetett bűncselekmény. 

Az econtext.ro honlapról 
szár mazó statisztika viszont mást 
mond. Az ott megjelent adatok 
szerint Hunyad, Gorj és Fehér 
megye viszi a prímet a bűnözés te-
rén, mindhárom megye 1990 óta 
„to pon van” a bűnözési statiszti-
kákban. A legnagyobb növekedés 
az említett tíz évben Hargita me-
gyében volt tapasztalható, ahol 
megnyolcszorozódott, azaz 724 
százalékkal nőtt a bűnözési ráta. 
Hargita megyét Fehér megye kö-

veti a maga 547 százalékos növeke-
désével. A bűncselekmények szá-
mának tekintetében sem áll olyan 
jól a szénánk: 1990-ben Hargita 
megyében 1517 bűncselekményt 
jegyeztek 100 ezer lakosra, ezzel 
az adattal pedig ha nem is az élme-
zőnybe, de Maros megyével együtt 
a középmezőnyt alkotó tíz megye 
közé kerültünk, megelőzve többek 
között Bukarestet, Konstanca me-
gyét, Giurgiut vagy éppen Galacot. 
Ez utóbbi egyébként az a megye, 
ahol az econtext.ro szerint a legki-

sebb mértékben nőtt az elmúlt tíz 
évben a bűnözési arány, mindössze 
71 százalékkal.  

„Tény, hogy 1990 óta nőtt a 
bűnözési arány, de ez az ország 
összes megyéjében tapasztalható 
jelenség. Persze, hogy Hargita me-
gyében is több a bűncselekmény, 
mint 1990-ben, de hogy éppen 
nyolcszorosa-e, azt nem tudom” 
– mondta a szóvivő. 

Hargita megyében a leggya-
koribb bűncselekmény a lopás 
– állítja. „Lopnak lakásokból, ke-

reskedelmi társaságoktól, autók-
ból, ám az esetek nagy részében 
nyitva hagyott ajtók, ablakok, 
kapuk könnyítik a tolvajok dol-
gát” – véli Filip. A másik, nálunk 
gyakori bűncselekmény-kategória 
a közúti bűncselekmény: gyakori 
a baleset során gondatlanságból 
elkövetett testi sértés, és szintén 
gyakoriak a gazdasági bűncselek-
mények is. 

„Tény viszont, hogy alacsony 
az erőszakos bűncselekmények 
száma” – summázta a szóvivő. 

Helyesbítés. Tegnapi lap-
számunkban megjelent Család-
or vosi Ügyeleti Központok 
– Még tart a vajúdás című cikk 
utolsó mondatában sajnálatos 
elírás történt. A mondat helye-
sen így hangzik: Hétvégenként 
és ünnepnapokon, amikor a 
családorvosi rendelőkben nem 
fogadják a betegeket, a közpon-
tokban 24 órás ügyelet lesz. A 
hibáért az érintettek és az olva-
sók elnézését kérjük.

–4 celsius-Fok 

Az ősz eddigi 
leghidegebb 

napja
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Mínusz négy fokra esett a 
hőmérséklet tegnap reg-
gelre Csíkszeredában 

– ez számít az idei ősz első legalacso-
nyabb értékének. A csíkszeredai me-
teorológiai állomás munkatársai sze-
rint a mínusz négy fokot reggel nyolc 
órakor mérték, a napkelte pillanatá-
ban. Hargita megye más települése-
in is hasonlóan alacsony értékeket 
mértek, Gyergyóalfaluban például 
mínusz három, Maroshévízen mí-
nusz két fokot mutattak a hőmérők.  
Napközben viszont felmelegszik a 
levegő, a nappali és az éjszakai érté-
kek között elég nagy az eltérés: hét-
főn napközben 20 Celsius-fokot, 
míg aznap reggel –2 fokot mértek.

Az alacsony éjszakai és kora reg-
geli hőmérséklet nem számít újdon-
ságnak a megyében, a sokszor Kis-
Szibériának is nevezett térségben. 
Az októberi abszolút minimumot, 
mínusz 13,5 Celsius-fokot 1988-
ban mérték Csíkszeredában. 

A bűnözések számának országos megoszlása, 100 ezer lakosra  forrás: econtext.ro


