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Kampányindító 
cigányozással

Dorin Florea él. Mármint politikailag. Fizikailag leg-
utóbb a Marosvásárhely főterén szervezett szilveszteri 
dj-party végén jelent meg a pezsgőkkel felszerelkezett 
néhány száz városlakó előtt. Most, a cigányok elleni 
kirohanása nyomán azt is mondhatnánk, hogy a régi 
Florea tért vissza a politika színpadára. De mégsem 
mondjuk ezt, mert az engedélyhez kötött „gyerekcsi-
nálás” ötlete jóval alacsonyabb szinten mozog, mint 
a húsz éve regnáló polgármester korábbi rasszista, ro-
maellenes megnyilvánulásai.

A cigányok és a gyermeknevelési támogatás kap-
csolata nemcsak Romániában, egész Kelet-Európá-
ban a közbeszéd tárgyát képezi. Mindenhol akad 
egy-egy párt, politikus, aki és amely időnként felveti 
a segélyekből élő romák kérdését. Florea mostani 
„javaslata” viszont a klasszikus náci tempón túl tu-
lajdonképpen vicces. Vagy inkább röhejes. Nem vé-
letlen, hogy poénok százai röpködnek a közösségi 
hálón a polgármester sajátos fogamzásgátlójáról. 
És persze rengeteg, Floreával egyetértő vélemény is 
megfogalmazódik ugyanott. A szebb napokat látott 
városvezető azzal nyilván tisztában volt, amikor a 
nyilvános térbe lőtte gondolatait, hogy a cigányelle-
nesség román–magyar bólogatós nagykoalíciót szül 
egy erre a témára fokozottan érzékeny potenciális 
szavazórétegben, hiszen a „romakérdés” megítélé-
sében nincs vita Marosvásárhely két nagy nemzeti 
közössége között.

A botrányt keltő Florea-performansszal párhuza-
mosan egy friss felmérés látott napvilágot, amely a 
marosvásárhelyi polgármesterségért várhatóan in-
duló jelöltek népszerűségét rangsorolta a PNL meg-
rendelésére. A közvélemény-kutatás szerint újdon-
ság a négy évvel ezelőtti állapotokhoz képest, hogy 
most Soós Zoltán, az RMDSZ jelöltje előzi Floreát, 
aki hivatalosan még be sem jelentette indulását a 
választáson. Némileg meglepő, hogy a felmérés 
szerint a marosvásárhelyiek harminchat százaléka 
még mindig jónak ítéli meg a polgármester tevékeny-
ségét, hét százalékuk pedig nagyon jónak. Azaz a 
megkérdezettek negyvenhárom százaléka elégedett 
Floreával. Ami fi noman fogalmazva is intő jel, hiszen 
a kampány csak most kezdődik. Érdekes lesz a mos-
tani, cigányos beszéd után mérni a polgármester 
megítélését. Nem lenne meglepő, ha pluszpontokat 
hozna számára az országossá dagadt ügy.

Ugyancsak fi gyelmre méltó adat, hogy Soós ismert-
sége a románok körében még mindig alacsony, jelen 
állás szerint szinte kizárt, hogy románok szavazzanak 
az RMDSZ jelöltjére. Jól áll viszont a megkérdezettek 
körében a magyarellenes, PMP-s Mircea Pașcan és a 
PNL-s Theodora Benedek. A helyhatósági választá-
sokig még nagyon sok fordulat jöhet, de ami most a 
felmérésből egyértelműen következtethető, az Soós 
Zoltán majdnem biztos győzelme a hatályos törvény 
keretei között, tehát az egyfordulós megméretteté-
sen. Egy kétfordulós polgármester-választás viszont 
Marosvásárhely etnikai összetételének megfelelően a 
döntő menetbe jutott román jelölt sikerét hozná. Még 
az sem kizárt, hogy a Floreáét.

Elemzők szerint a gyógyszerpi-
acon nagy játékosnak számító 
cégek agresszív, öngyógyításra 
ösztönző reklámkampányai is 
alaposan hozzájárultak ahhoz, 
hogy rekordbevételt jegyezzenek 
a szakcégek. A kis patikák azon-
ban így is csak tengődnek.

 » BÍRÓ BLANKA

R ekordbevétellel zárták az elmúlt 
évet a romániai gyógyszertárak, 
a következő időszakban pedig 

további bevételnövekedésre számít-
hatnak, hiszen csak ezután „köszönt 
be” a felső légúti megbetegedések 
szezonja. A Krónikának nyilatkozó 
gyógyszerész szerint a forgalomnöve-
kedésből valójában a nagy gyógyszer-
tárláncok húznak hasznot; a kis pati-
káknak csak arra elég, hogy „szinten 
maradjanak”, hiszen a gyógyszerá-
rakat mesterségesen csökkenti a kor-
mány, miközben a költségek folyama-
tosan növekednek.

A Frames tanácsadó cég elemzése 
szerint a tevékenységi kód alapján 
gyógyszerrel kereskedő cégek száma 
tavaly Romániában meghaladta a 
négyezret, ezek összforgalma tavaly 
átlépte a 20 milliárd lejt, egymilli-
árddal nőtt egy év alatt. Mi több: 
2010-hez viszonyítva a patikák üzleti 

forgalma megkétszereződött, hiszen 
tíz évvel ezelőtt még csak 9,75 milli-
árd lejes forgalmat valósítottak meg. 
A nyereség nem növekedett ilyen 
mértékben, de nem elhanyagolható: 
tíz évvel ezelőtt még 505 millió lej 
volt a nettó profi t, két évvel ezelőtt 
pedig 811,6 millió lej. A tanácsadó 
cég a jelentős forgalomnövekedést 
azzal magyarázza, hogy egyre inkább 
terjed az öngyógyítás gyakorlata. 
A lakosság megpróbál önállóan 
megoldást találni az egészségi prob-
lémákra: az elmúlt években az orvos 
helyett egyre gyakrabban fordulnak 
a gyógyszertárakhoz. A jelenséget 
a gyógyszerpiacon nagy játékosnak 
számító cégek agresszív reklámkam-
pányai ösztönzik – vélik az elemzők.

A felmérésből kiderül, hogy 2010-
hez képest ezerrel növekedett a pa-
tikák száma, ám az utóbbi időben 
visszaesés tapasztalható. Az elmúlt 
két évben konszolidálódott a gyógy-
szertárak romániai piaca, a nagy já-
tékosok kiterjesztették a hálózatukat, 
a kisebb patikák – melyek kevesebb 
mint évi 100 ezer lejes forgalmat va-
lósítanak meg – teret veszítettek, már 
csak egynegyedét teszik ki a teljes 
piacnak. A patikák az alkalmazotta-
ik számát is növelték, közel 40 ezer 
munkavállalót foglalkoztatnak. Meg-
vizsgálták a cégek eloszlását megyék-
re lebontva is. Kiderül, hogy Buka-
restben van a legtöbb (384), ezt követi 

Bihar megye (239), Kolozs megye csak 
az ötödik a rangsorban 187 patikával. 
A lista végén Giurgiu és Tulcea megye 
áll mindössze 36-36 gyógyszertárral, 
Krassó-Szörény megyében 41, Hargita 
megyében 60 patika működik.

A forgalom az elmúlt években 
valóban növekedett, ám nem lehet 
általánosítani, hiszen ebből csak a 
nagy láncok nyertek, a kis patikák 
éppen csak szinten tudtak maradni 
– szögezte le megkeresésünkre Sza-
bó Péter, a Kovászna Megyei Gyógy-
szerészkamara elnöke. Kifejtette, a 
gyógyszerárakat folyamatosan csök-
kentette a kormány, hogy minél ki-
sebb összegeket kelljen elszámolnia 
az ártámogatott és ingyenes gyógy-
szerek után. A költségek viszont fo-
lyamatosan növekedtek, így a nagy 
cégek helyzete javult, a kisebbek 
pedig csak azt érték el, hogy nem 
romlott a helyzetük. A láncokkal 
nem tudnak versenyezni a „kicsik”, 
hiszen azok már a beszállítókkal is 
más árakat tudnak kialkudni. Sza-
bó Péter szerint a láncok megálla-
podásokat kötnek a gyártókkal, és 
„a szóbeszéd szerint” kötelezik az 
alkalmazottakat, hogy bizonyos 
termékeket ajánljanak. Amúgy is a 
gyógyszereknél nagyon kicsi árrés, 
a vitaminoknál, étrend kiegészítők-
nél sokkal nagyobb. Ám mindezekre 
nincs bizonyíték, nem lehet lépni a 
kivédése érdekében.

SOKAT HOZ A KONYHÁRA AZ „ÖNGYÓGYÍTÁS”, DE A KIS PATIKÁKNAK ÍGY IS KEVÉS JUT

Jól megy a gyógyszertárláncoknak
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Teret veszítenek. A kisebb patikák már csak egynegyedét teszik ki a teljes piacnak

 » KRÓNIKA

Azonosították a madárinfl uenza ví-
rusát a hatóságok Máramaros me-

gyében egy baromfi farmon, és hozzá-
láttak a beteg állatok elpusztításához, 
valamint az óvintézkedésekhez. Ro-
mánia ezáltal a negyedik ország az 
Európai Unióban – Lengyelország, 
Magyarország és Szlovákia után –, 
ahol felbukkan a vírus erősen fertő-
ző, H5N8 altípusa, amely ugyanakkor 
emberre nem veszélyes. Az Országos 
Állategészségügyi és Élelmiszer-biz-
tonsági Hatóság (ANSVSA) tájékozta-
tása szerint a kór – amely három év 
elteltével jelent meg ismét az ország-
ban – egy Szinérváralján működő ba-

romfi farmon ütötte fel a fejét. A vírus 
jelenlétének beigazolódása nyomán a 
máramarosi és a szomszédos megyék 
prefektusainak részvételével össze-
hívták a járványügyi bizottságot, és 
elrendelték az érintett létesítmény 
elszigetelését. A Máramaros megyei 
prefektúra ugyanakkor közölte, hogy 
a tojótyúkokat tenyésztő farm környé-
kén létesített ún. védelmi övezetben 
betiltották a szárnyasok szállítását, 
leállították az érintett cég termékei-
nek forgalmazását, megsemmisítet-
ték a takarmányt is, egyúttal tegnap 
hozzáláttak a fertőzött baromfi ak 
megsemmisítéséhez. A megyei ható-
ságok arra kérik a lakosságot, hogy 
tartsák be az orvosok útmutatását, és 

„ne essenek pánikba”, mert a madár-
infl uenza emberre nem veszélyes.

Arról egyébként a román hatóságok 
a lakosságot nem, csupán az Állate-
gészségügyi Világszervezetet (OIE) 
tájékoztatták, hogy az érintett szinér-
váraljai farmon tenyésztett több mint 
18 ezer szárnyasból több mint 11 ezret 
elpusztított a madárinfl uenza, a töb-
bit a hatóságok semmisítik meg. Azt 
pedig a Romániai Baromfi tenyésztők 
Szövetsége (UCPR) közölte lapunk-
kal, hogy az állategészségügyi ható-
ságoktól kapott tájékoztatás szerint a 
szinérváraljai telepről származó tojás 
nem került kereskedelmi forgalomba, 
mivel a madárinfl uenza gyanújának 
felbukkanásakor lefoglalták a rak-

táron lévő mennyiséget. Máramaros 
megyében 12 tojótyúkfarm működik, 
összesen pedig 190 ezer baromfi t te-
nyésztenek a megyében. Az érintett 
európai országok közül jelenleg fő-
ként Lengyelországot sújtja a vírus, 
amely december óta több állomány-
ban bukkant fel, és emiatt eddig ösz-
szesen több mint 100 ezer szárnyast 
kellett leölni. Nem kíméli a madár-
infl uenza M agyarországot sem, ahol 
tegnap a magyar–román határ közelé-
ben, a Hajdú-Bihar megyei Létavértes 
településen egy nagy létszámú, mint-
egy 115 ezres állományú kacsatartó 
telepen azonosította a vírust a Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(Nébih) laboratóriuma.

Románia ismét felkerült a madárinfl uenza-térképre

 » A kór – 
amely három év 
elteltével jelent 
meg ismét az 
országban – egy 
Szinérváralján 
működő baromfi -
farmon ütötte fel 
a fejét. 
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