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KLÍMASZTRÁJKKAL ÜZENTEK
Több ezren vonultak utcára ősz elején

ÜZEMI JÖVŐ
Sok iskola a kamara listájából választ

FELLÉPÉS
Hollandiában mozgalom is indult

MŰKÖDÉS
A kerület előző, 
fi deszes veze-
tése minden-
nel visszaélt, 
amivel vissza 
lehet – állítja a 
helyet fenntar-
tó egyesület 
vezetője
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százalék
körüli lehet 
2023-ban 
a növekedés

MÁSODSZOR A román elnökvá-
lasztás második fordulójában ma-
gabiztos győzelmet aratott Klaus 
Johannis szociáldemokrata kihí-
vója, Viorica Dancila fölött. Az exit 
poll – a szavazóhelyiségből távozó 
polgárok megkérdezésén alapu-
ló – felmérések szerint Johannis 
66,5, míg ellenfele 33,5 százalékot 
kapott. A részvétel meghaladta a 
két héttel ezelőtti első fordulóét, 
különösen magas volt a diaszpóra 
körében, a magyarlakta megyékben 
viszont jellemzően érdektelenség-
be fulladt a választás.

NÉPSZAVA

IRAT Az előző józsefvárosi vezetés 
nem találta azt a kulcsfontosságú 
dokumentumot, amely bizonyítja, 
hogy az Auróra Közösségi Ház bér-
leti szerződése érvényes, pedig az 
irat az októberi választást követően 
a hatósági ügyosztályról került elő, 
a postai tértivevény iktatószáma 
alapján. Annak feltárására, hogyan 
fordulhatott elő, hogy korábban 
mégsem sikerült meglelni a szerző-
dést, belső vizsgálat folyik.

BŐVEBBEN A 4. OLDALON

GAZDASÁG A nemzetközi és ha-
zai elemzők, valamint az uniós bí-
rálók sorra küldik a fi gyelmezteté-
seket a kormánynak, hogy konkrét 
intézkedésekkel készüljön a gazda-
ság lassulására. Az Orbán-kabinet 
viszont a növekedés bűvöletében 

KRITIKA Hollandiában a hét vé-
gén az első és másodosztály összes 
mérkőzésén a futballisták egy per-
cig nem voltak hajlandóak játszani, 
ezzel akarták felhívni a fi gyelmet a 
rasszizmusra. A jelenség itthon is 
komoly probléma, a magyar váloga-
tottnak például októberben emiatt 
kellett zárt kapuk előtt játszania 
Azerbajdzsán ellen. Bár az MLSZ 
elnöke tavasszal azt mondta, sike-
rült a hazai lelátókról száműzni a 
rasszizmust, a közelmúltban mégis 
arról beszélt, közel sincs minden 

JUHÁSZ DÁNIEL
Asztalosműhely, fémmegmunká-
ló üzem, rendőrőrs, postahivatal, 
pékség, műkörömszalon – csak 
néhány azok közül a helyszínek 
közül, amiket általános iskolai 
pályaorientációs nap keretében 
meglátogathatnak a diákok. Egy 
szülő – akinek hetedik osztályos 
lánya egy vidéki iskolába jár – azt 

mondta lapunknak: gyermeke osz-
tálya legutóbb egy csavargyárba 
látogatott el. Egy másik szülő pe-
dig arról számolt be, az iskolában, 
ahova harmadikos gyermeke jár, 
nem szervezték meg időben a pá-
lyaorientációs programot, így az 
utolsó pillanatban – más megoldás 
híján – egy fociakadémiát nézhet-
tek meg a gyerekek. 

A lapunknak nyilatkozó szülők 

Robotmeló a fiataloknak
PÁLYA Egyes diákokat pékségbe, 
másokat műkörmöshöz visznek 
a pályaorientációs iskolai napok 
keretében. Ám hiába erőltetik 
a szakképzést, a többség mást akar.

azt sérelmezik, velük eddig egyszer 
sem egyeztettek arról, hova lenne 
érdemes vinni a gyerekeket. Pél-
dául van olyan diák, aki állatorvos 
vagy jogász szeretne lenni, de az is-
kolában eddig fel sem merült, hogy 
a gyerekek megnézhessék, hogyan 
működik egy állatorvosi rendelő 
vagy egy ügyvédi iroda. Az érin-
tettek szerint egyértelmű, hogy a 
szakképzés irányába akarják te-
relni a gyerekeket, amit az is alátá-
maszt, hogy felsőbb évfolyamokon 
már nemcsak vállalatokhoz, ha-
nem szakképző intézményekbe is 
elviszik a diákokat. 

A Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara ellenben állítja: a diákok 
mellett igyekeznek minél jobban 
bevonni a pedagógusokat és a szü-
lőket is, és meggyőzni őket, miért 
jó a szakmaválasztás. Saját kuta-
tásukból viszont kiderült: 2014 óta 
folyamatosan nő az egyetemi dip-
lomát megcélzó tanulók aránya.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Tízből négy gyerek
inkább diplomát sze-
rezne, mint szakmát

Auróra, az elnyomó 
gépezet próbája

Rasszizmus: lassú ébredés

Valós veszély a kifulladás 

rendben. Az eddiginél sokkal szigo-
rúbb fellépést ígért a rasszista lelá-
tói megnyilvánulásokkal szemben.

REFLEKTOR A 2. OLDALON

él, és mindent bevet, hogy fenntart-
sa az uniós átlagot meghaladó bő-
vülést. Az egyik akadémiai intézet 
közgazdászai szerint a munkaerő 
fogyása miatt 2023-ra akár egy szá-
zalékra is eshet a hazai növekedés. 

ÍRÁSUNK A 6. OLDALON

Fű alatti 
konzultáció

Johannis hozta
a papírformát

TUDTA? Ma délig tölthető ki az 
interneten a kormány 2050-es klí-
mastratégiájának „társadalmi kon-
zultációs” kérdőíve. Az igen fontos 
dokumentum tálalása merőben kü-
lönbözik az Orbán-kabinet „nem-
zeti konzultációinál” megszokottól. 
A weboldaluk egy eldugott szegle-
tében közzétett kérdések megvála-
szolására ugyanis mindössze szűk 
hét napot adtak. A kezdeményezést 
nemhogy nem verték nagy dobra, 
de az illetékes Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium sajtóközle-
ményt is csak tegnap, azaz vasárnap  
küldött ki, abban is inkább az eljá-
rásmódjuk miatti társadalmi tilta-
kozás felett méltatlankodtak.

A kérdőív alapvetően azt tuda-
kolja a polgároktól, mit tartaná-
nak fontosnak, milyen áldozatokat 
hoznának az ország 2050-es teljes 
szén-dioxid-kibocsátás-mentesí-
tése érdekében. Ezt a 24 tagállam 
által támogatott uniós célt a nyáron 
a magyar kormány – harmadmagá-
val – megvétózta. Az MSZP tegnap 
valódi párbeszédet sürgetett.

FOLYTATÁS A 6. OLDALON
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PAKS: CSAK MAGYAROK JÁTSZANAK
Azonban az átlagéletkor 28,5 év

LEHET ÍGY IS
Hollandiában 
egyperces 
til takozással 
indult minden 
bajnoki meccs  
a hét végén
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CSÁNYI  
SÁNDOR 
Az MLSZ elnöke 
szerint a lelátói 
rasszizmus 
komoly gondot 
jelent. Azt kérte 
a szurkolóktól, 
inkább őt szidják, 
de semmilyen 
körülmények 
között ne 
zsidózzanak, ne 
cigányozzanak

Nagyon lassan ébredeznek
RASSZIZMUS Csányi Sándor először beszélt nyíltan arról, hogy a honi 
futballstadionokban jelen van a gyűlölet, a kirekesztés, ami ellen kemény 
fellépést ígért a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke.
BERNAU PÉTER
Csányi Sándor 2010. július 6. óta ve-
zeti elnökként a Magyar Labdarú-
gó-szövetséget. Az elmúlt több mint 
kilenc évben a nyilatkozataiból úgy 
tűnt, mintha nem lenne tisztában 
a valósággal. Jó hangulatú bajnoki 
meccsekről, javuló színvonalról be-
szélt ritka megszólalásai alkalmá-
val, függetlenül attól, hogy a pályán 
nyújtott produkció egyre gyengébb 
a bajnokságban, a lelátón pedig fo-
lyamatosan jelen van a rasszizmus. 

Az MLSZ elnöke – aki a lelátói 
verbális erőszak és pirotechnika el-
len zéró toleranciát hirdető Európai 
Labdarúgó-szövetség (UEFA) alel-
nöke – még a magyar szövetség idei, 
májusi közgyűlésén is azt mondta 
évértékelő beszédében, hogy a honi 
stadionok lelátóiról sikerült szám-
űzni a rasszizmust. Ezek után kelle-
mes meglepetést okozott, amikor a 
sportvezető az M4 Sporton novem-
ber 9-én bemutatott interjúban 
végre arról beszélt, ami az igazság, 
azt nyilatkozta, a lelátói rasszizmus 
komoly gondot jelent. Csányi azt 
kérte a szurkolóktól, hogy szidják 
inkább őt, de semmilyen körül-
mények között ne zsidózzanak, ne 
cigányozzanak. Az MLSZ elnöke 
ezzel érdekes helyzetet teremtett, 
ugyanis az ellenkezőjét állította an-
nak, mint amit a magyar kormány 
kommunikál: a politikai vezetés 
szerint Magyarország egy keresz-
tény értékrendű, befogadó ország, 
ahol nincs gyűlölködés, rasszizmus 
és antiszemitizmus sem. A szavak 
szintjén a kormány a rasszizmussal 
kapcsolatban a zéró toleranciát hir-

deti, a gyakorlatban viszont bárme-
lyik magyar településen, bármikor 
érhet verbális vagy fizikai támadás 
más bőrszínű vagy zsidó vallásukat 
nyíltan felvállaló embereket.

A magyar–szlovák Európa-baj-
noki selejtező után az UEFA egy 
mérkőzésre szóló zárt kapus bün-
tetéssel sújtotta az MLSZ-t, és fi-

gyelmeztetett: az újabb rasszista 
kihágás esetén pontlevonással vagy 
kizárással is sújthatják a magyar 
szövetséget a selejtezősorozatból, 
mivel a szurkolók már sokadik al-
kalommal viselkedtek megbotrán-
koztatóan nemzetközi sportese-
ményen. Erre hívta fel a figyelmet 
Csányi is, többet nem hibázhatnak 

a magyar drukkerek. A szlovákok 
elleni találkozó után Szijjártó Pé-
ter külgazdasági és külügyminisz-
ter pozsonyi bürokraták hisztijéről 
és túlreagálásáról beszélt, amikor 
Szlovákiában bekérették a magyar 
nagykövetet. A politikai közeg te-
hát nem támogatja az MLSZ-elnök 
rasszizmus ellen meghirdetett har-
cát itthon, de az nem lehet kérdés, 
hogy a Csányi Sándor által kijelölt 
út jelenti az európai irányt, csak ez 
járható.

Ennek érdekében az élvonalbeli 
és másodosztályú bajnoki meccse-
ken is az eddiginél sokkal szigorúbb 
fellépést ígért a rasszista lelátói 
megnyilvánulásokkal szemben. A 
nemzetközi szabályok egyértelmű-
ek, cigányozásnál, zsidózásnál, más 
gyűlölködő, kirekesztő rigmusoknál 
meg kell állítani a játékot, és a mű-
sorközlőnek kötelessége figyelmez-
tetni a nézőket a sportszerű szurko-
lásra. Ha ez nem jár eredménnyel, 
akkor a mérkőzés nem folytatható 
tovább. A magyar bajnoki osztá-
lyokban ezt a szabályt eddig nem 
alkalmazták, de az elnöki interjú 
után talán sikerül előrelépni ezen 
a téren. Csányi mondatai jelentik 
az első komoly lépést a magyaror-
szági rasszizmus elleni harcban, 
de a sikerhez még hosszú utat kell 
megtenni. Az MLSZ-elnök üzenete 
egyelőre pusztába kiáltott szónak 
hat, hiszen egy héttel a Csányi-in-
terjú után az MLSZ fegyelmi bi-
zottsága nevetséges döntést hozott 
a zalaegerszegiek ismétlődő rasz-
szista rigmusai után. Hamarosan 
eldől, hogy csak üres szólam lesz, 
amit Csányi Sándor mondott, vagy 
valóban fölveszi a harcot az MLSZ a 
rasszizmus ellen.

Ezzel szemben Hollandiában 
nem csak hangzatos kijelentésekkel 
„küzdenek” a rasszizmus ellen, a hét 
végén az összes első és másodosztá-
lyú mérkőzés demonstrációval in-
dult, a kezdő sípszó után egy percig 
nem voltak hajlandóak futballozni 
a játékosok. A tiltakozás, amihez a 
játékvezetők és a szurkolók is csat-
lakoztak, több helyen is tapsviharba 
fordult. A stadion kivetítőjén eköz-
ben az alábbi felirat volt olvasható: 
„Rasszizmus? Akkor mi meg nem 
játszunk.”

A demonstráció hátterében 
az áll, hogy egy héttel korábban a 
Heracles játékosa, Ahmad Mendes 
Moreira levonult a pályáról, mert a 
Den Bosch szurkolói rasszista rig-
musokkal gyalázták, miután gólt 
szerzett. Az eset miatt sok volt vagy 
jelenlegi holland futballsztár tilta-
kozott, közülük  Memphis Depay az 
UEFA-hoz és a holland szövetség-
hez is eljuttatott egy levelet, amiben 
kérte a rasszizmus elleni fellépést.

A magyar labdarúgásban több 
klubvezető támogatná a jelenlegi 
tizenkettes létszám felemelését 
tizenhatra az NB I-ben. Az MLSZ 
elnökének azonban nagyon ha-
tározott a véleménye ebben a 
témában. „Nem kell több csapat 
az első osztályba, nem a létszám-
emelés oldja meg a fiatalok szere-
peltetésének problémáját – hang-
súlyozta a sportvezető. – Vannak 
szomszédos országok, ahol ke-
vesebb élvonalbeli csapat mel-
lett is elég lehetőséget kapnak a 
fiatal futballisták.” A világbajnoki 
ezüst érmes és az Európa-bajnok-
ságra a magyarok csoportjából 
első helyen kijutott horvátoknál, 
a szintén Eb-résztvevő osztrákok-
nál, a honi futball előtt járó Szlo-
véniában is tíz csapat játszik az 
első osztályban.

A létszámcsökkentés 
nem pálya

Az MLSZ fegyelmi bizottsága 
200 ezer forintra büntette az 
élvonal újoncát, a Zalaegerszeg 
labdarúgócsapatát. Az indoklás 
szerint a zalaegerszegi szurkolók 
három (!) bajnokin, az Újpest, a 
Honvéd és a Fehérvár ellenin is 
rasszista rigmusokat skandáltak. 
A játékvezetők egyik találkozón 
sem állították meg a mérkőzést, 
a fegyelmi határozat pedig egye-
lőre messze van a Csányi Sándor 
által meghirdetett zéró toleran-
ciától. Ha tényleg ez a zéró tole-
rancia, akkor sajnos nem történik 
más a magyar futballban, mint 
folytatódik a több évtizedes ha-
gyománynak számító mellébe-
szélés.

Háromszori rasszizmus  
200 ezer forintért 

Nincsenek fiatalok a bajnokságban
PROBLÉMA Az MLSZ elnöke a 
szervezet májusi közgyűlésén osto-
bának nevezte a klubtulajdonoso-
kat, amiért nem adnak bizonyítási 
lehetőséget a fiataloknak a csapata-
ikban. A televíziós interjúban már 
finomabban fogalmazott. Elmond-
ta, senki sem hívta fel telefonon 
a megszólítottak közül, amit úgy 
értelmez a sportvezető, hogy igaza 
van. A számok mindenképpen az 
elnöki állítást támasztják alá. A ti-
zenkét első osztályú csapatban az 

előző szezonban a harminchárom 
fordulóban átlagosan egy-egy fél-
időt játszhatott huszonegy éven 
aluli futballista. 

Ezek után azon sem kell csodál-

kozni, hogy Gera Zoltán szövetségi 
edző csapata, a 2021-es magyar–
szlovén rendezésű U21-esre Euró-
pa-bajnokságra készülő válogatott 
egymás után bukja el a mérkőzé-

seket. Az együttes a korábbi válo-
gatott futballistával a kispadon hat 
felkészülési meccséből négyet elve-
szített, kétszer végzett döntetlenre. 
Házigazdaként a magyar együttes-
nek nem kell részt vennie a selej-
tezőkön, automatikusan tagja az 
Eb mezőnyének, ezért barátságos 
meccsekkel készül az eseményre, és 
keresi azt az ellenfelet, amely ellen 
képes nyerni.

Az MLSZ elnökének igaza van 
abban, hogy több lehetőséget kell 
adni a fiatal magyar játékosoknak, 
és sokkal kevesebb légiósnak lenne 
szabad a honi bajnokságban sze-
repet kapnia. A kezei viszont meg 
vannak kötve, az Európai Unió 
ugyanis más szakmák munkavál-
lalóihoz hasonló jogokat ad a lab-
darúgóknak is, akiknek emiatt a 
szabad mozgását nem szabad kor-
látozni.

A szövetség ezért extra támoga-
tásokkal igyekezett ösztönözni a 
csapatokat huszonegy évnél fiata-
labb játékosok szerepeltetésére, de 
ez a program is elbukott.

„Nem sikerült elérni, hogy több 
fiatal szerepeljen a csapatokban, ez 
a törekvésünk kudarcot vallott, de 
nem adjuk fel, meg kell értetnünk 
a sportág szereplőivel, hogy labda-
rúgásunk érdeke az utánpótláskorú 
játékosok pályára küldése a bajnoki 
találkozókon” – hangsúlyozta Csá-
nyi Sándor. B. P.
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Hiába erőltetik a szakképzést
PÁLYAVÁLASZTÁS Az iparkamara közreműködésével segítik a továbbtanulás előtt álló 
diákokat, hogy megtalálják hivatásukat. Az erőfeszítések ellenére a többség diplomát szeretne.
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL 

Az iskolák pályaorientációs te-
vékenységére a jelenleg hatályos 
Nemzeti alaptanterv (NAT) is ki-
tér: e szerint az iskolának – a tanuló 
életkorához igazodva és a lehető-
ségekhez képest – átfogó képet kell 
nyújtania a munka világáról.

A pályaorientáció évek óta része 
az általános iskolai képzésnek, ám 
arra, hogy egy egész tanítási napot 
kizárólag erre a célra használjanak 
fel, először a 2017/2018-as tanévben 
kaptak lehetőséget az iskolák a tan-
év rendjéről szóló rendelet alapján. 

A soltvadkerti általános iskola 
beszámolójában arról lehet olvasni, 
alsó tagozaton főleg a helyi üzemek-
kel, vállalkozásokkal ismertetik meg 
a gyerekeket, felső tagozaton pedig 
a környező váro sok ban lévő képző 
intézményeket, nagyobb gyárakat 
látogatják meg. A siroki általános 
iskolában is gyárlátogatást szervez-
nek a 7–8. osztályosoknak, de meg-
említik a megyei kormányhivatal 
által szervezett pályaválasztási ki-
állítást is, ahol a gyerekek „megis-
merhetik a munkaerőpiac igényeit, 
az interaktív bemutatók során be-
lekóstolhatnak a szakmák világába, 
pályaorientációs tanácsadásban 
részesülhetnek, illetve megismer-
hetik a különböző szakmaválasztást 
elősegítő kérdőíveket”. 

Egy pécsi általános iskola tanára 
– aki maga is részt vett a pályaorien-
tációs nap megszervezésében – azt 
mondta a Népszavának: a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamarával 
működnek együtt a programok ki-
alakításában. Ami a gyakorlatban 
úgy néz ki, hogy az iskolák az ipar-
kamarától kapnak egy listát, rajta 
azoknak a vállalatoknak a neveivel, 
akik hajlandók gyerekeket fogadni. 
Bár a pedagógusoknak van lehető-
ségük, hogy új helyszíneket javasol-
janak, a többség elfogadja a „készen 
kapott” listát. 

Megkeresésünkre az iparkama-
ra közölte: már több mint hét éve 
dolgoznak együtt iskolákkal, folya-
matosan keresve a kapcsolatot va-
lamennyi intézménnyel. Hangsú-
lyozták: nemcsak a tanulók, hanem 
a pedagógusok és a szülők bevoná-
sára is törekednek. – 2018-ban és 
2019-ben összesen mintegy 20 ezer 
gyermekhez jutott el az iparkama-
ra szakmavilág kamionja, amely a 
legmodernebb technológia, a „VR” 
(Virtual Reality, virtuális valóság 
– a szerk.) segítségével, játékos for-
mában igyekezett a pályaorientáció 

Antiszemita 
plakáton 
az Index újságírói
GYŰLÖLKÖDÉS A hétvégén Bu-
dapest több pontján is olyan pla-
kátok jelentek meg, amelyeken az 
Index két újságírója, Miklósi Gábor 
és Dezső András egy izraeli zászló 
előtt volt látható. A táblákon az ol-
vasható, hogy „Mi is a határon túl-
ról jöttünk”, alatta pedig az, hogy 
„Index – Konstans rinyálás, látens 
magyarellenesség, hazaárulás”. Azt 
egyelőre nem tudni, hogy a plakáto-
kat ki készítette. 

A két újságíró ellen egy hete kam-
pány folyik a kormánymédiában, 
valamint a radikális Mi Hazánk 
köreiben, miután Miklósi Gábor 
megírta: a Puskás Aréna megnyitó-
ján nem állt fel, amikor az Ismerős 
Arcok együttes Nélküled című dalát 
játszották, Dezső András pedig ösz-
szevágta a dal koncertfelvételét egy 
menekültekről készült képpel. A ra-
dikális párt közölte, hogy „a magyar 
nép elleni uszítás” miatt feljelentik 
az  Indexet. Izrael budapesti nagy-
követsége a Twitteren azt közöl-
te „Szigorúan elítéljük a posztert, 
amin antiszemita és Izrael-ellenes 
szimbólumok és inszinuációk látha-
tók. Nincs helye a rasszizmusnak, a 
felbujtásnak és a gyűlöletnek a pár-
beszédben. Biztosak vagyunk abban, 
hogy a megfelelő magyar hatóságok 
el fogják tüntetni ezeket a plakáto-
kat.” Karácsony Gergely főpolgár-
mester a Facebookon azt írta: a fővá-
rosban nincs helye a gyűlöletnek, és 
leszedeti a plakátokat.  NÉPSZAVA

Schmuck: Nem kell kapkodni
POSZT Szombaton Schmuck Er-
zsébetet választották az LMP társ-
elnökévé. A politikus lapunknak azt 
mondta, 2022-re tíz százalék felett 
lesz a zöldpárt támogatottsága.

Lesz más feladata a villany lekapcso-
lásán kívül? 

Képviselni kell azokat az embe-
reket, akik szerint cselekedni kell és 
akik szerint már rég nem arról kel-
lene vitatkozni, hogy létezik-e a klí-
maváltozás. Magyarországnak szük-
sége van egy erős zöldpártra, és én 
azért fogok dolgozni, hogy az LMP 
megkerülhetetlen legyen. Az LMP 
2022-re tíz százalék feletti zöldpárt 
lesz. Nyugat-Európában erős zöld-
hullám söpört végig, ennek az okai 
érezhetőek már Magyarországon 
is. Itthon az LMP volt az első párt, 
amely az uniós választási kampány-
ban első helyre tette a klímaváltozás 
ügyét. 

Egy mandátumot sem sikerült sze-
rezniük az EP-választáson, sőt törté-
nelmük legrosszabb eredményével 
zártak. 

Még egy év sem telt el azóta, de 
tömegek állnak az ügy mögé, és kö-
vetelik, hogy komoly lépéseket te-
gyünk. 

A tíz százalék mégis elérhetetlennek 
tűnik. Ön indult egyedül női társel-
nöknek, de nehéz lenne négynél több 
ismertebb LMP-s politikust mondani. 

Korábban nem használtuk ki a 
zöld politizálás lehetőségeit. Mivel 

most megválasztottak társelnöknek, 
egyértelműen ezt fogjuk csinálni. 

Szél Bernadett vagy Demeter Márta 
volt jobb társelnök? 

Mindkettőjüknek köszönöm azt 
a munkát, amit végeztek, de egyikő-
jüket sem szeretném minősíteni. 

Mi lesz az LMP stratégiája? Összeol-
vadnak a Momentummal? 

A koordináció nem lesz megke-
rülhető 2022-ben. A szövetségi po-
litika, azaz hogy hány lista lesz, még 
nem dőlt el. Társelnökként az a cé-
lom, hogy a jövő év elején elkezdőd-
jön egy zöld kormányzati program 
kidolgozása. 

Kendernay Jánossal vezeti majd a 
pártot. Egyikőjük sem számít ismert 

politikusnak vagy például nagy szó-
noknak. 

Eddig az LMP második–harma-
dik vonalában dolgoztam. Most más 
lesz a szerepem, de alapvetően a 
hitelességben hiszek. A harsányság 
legfeljebb pillanatnyi sikereket hoz-
hat, hosszú távúakat nem. 2022-ig 
még több mint két év van, ennyi idő 
alatt Kendernay János és én is meg-
ismertethetjük magunkat, a progra-
munkat. Nem kell kapkodni. 

A 2018-as választási kampányban fel-
hívta Schmidt Mária. Ön szerint most 

fontosságára felhívni a figyelmet – 
tették hozzá.

A vállalatoknál tett látogatá-
sokról azt írták: azok alapvetően a 
munkaerő-piaci információk függ-
vényében alakulnak. „Egyre több 
vállalkozás mutat nyitottságot ilyen 
programokban való részvételre, sok 
helyen ez nem pusztán egy séta a 
gyártási területen, hanem a tanulók 
bizonyos eszközöket ki is próbálhat-
nak, így közvetlenül is élményt, ta-
pasztalatot gyűjthetnek”. Úgy vélik,  
mivel pályaorientációs napot már 
minden iskolának szerveznie kell, 
a szülők is „több impulzust” kap-
hatnak arra, hogy „a pályaválasztás 
nem csak iskolaválasztást jelent, 
hanem érdemes valóban pályában 
gondolkodni”. 

A kamara minden évben egy ku-
tatást is végez mintegy 9 ezer álta-
lános iskolás bevonásával a pálya-
választás alakulásáról. Az elemzés 
egyik legfontosabb megállapítása, 
hogy az eddigi erőfeszítések ellené-
re 2014 óta folyamatosan emelke-
dik azoknak a hetedik osztályosok-
nak az aránya, akik jövőjüket nem 
szakképző intézményben, hanem 
egyetemen képzelik el. A 2014-es 
33,3 százalékról 38,9 százalékra 
nőtt azok aránya, akik felsőfokú 
végzettséget, diplomát szeretnének 
szerezni, és 38,7 százalékról 35,6 
százalékra csökkent azoké, akik egy 
szakmát és érettségit szeretnének 
magukénak tudni. Öt év alatt 15,6 
százalékról 14,5 százalékra esett 
vissza azoknak a diákoknak az ará-
nya, akik egy szakmával, 11,5 száza-
lékról 9,6 százalékra pedig azoké, 
akik egy érettségivel is megeléged-
nének.

JUHÁSZ DÁNIEL

TAKTIKA
A harsányság legfeljebb pillanatnyi 
sikereket hozhat, hosszú távúakat 
nem – mondta Schmuck Erzsébet

KÉNYSZER
Van olyan diák, 
aki állatorvos 
vagy jogász 
szeretne lenni, 
de az iskolában 
eddig fel sem 
merült, hogy a 
gyerekek meg-
nézhessék, ho-
gyan működik 
egy állatorvosi 
rendelő vagy 
egy ügyvédi 
iroda

38,9
százalék
inkább diplomát 
szeretne, mint 
szakmát

„Zöld ügyekben” nyújt be nép-
szavazási kezdeményezéseket az 
LMP – közölte Schmuck Erzsébet 
és Kendernay János, a párt két 
társelnöke. Kanász-Nagy Máté, 
az LMP országos elnökségének 
titkára azt is elmondta, a párt a 
szombati kongresszuson több 
ponton módosította alapsza-
bályát, ettől azt várják, hogy az 
LMP-n belül tavaly előállt, „ne-
hézségeket okozó helyzetek” 
többé ne fordulhassanak elő. Úgy 
tudjuk, a változtatások elsősor-
ban az etikai bizottságra vonat-
kozó szabályokat érintik, csök-
kentették a testület jogait. Az 
LMP egyébként azért választott 
társelnököt, mert a májusi euró-
pai parlamenti választás gyenge 
eredménye után a teljes elnökség 
lemondott. Ezután a nyáron tiszt-
újítást tartottak, ám egyetlen nő 
sem szerezte meg az induláshoz 
szükséges támogatást. A legtöbb 
ajánlást akkor is Schmuck kapta, 
de eltiltás alatt állt. Így Kender-
nay Jánost választották egyedüli 
társelnökké. Azóta az LMP etikai 
bizottsága eltörölte a korábban 
tisztségektől eltiltott politikusait 
sújtó szankciókat.

Módosult alapszabály

fog gratulálni önnek a Terror Háza 
Múzeum főigazgatója? 

Fogalmam sincs, de nem hiszem. 
Egyetlen egyszer beszéltem vele, 
de remélem megbocsátja, ha most 
nem hívom fel megkérdezni, hogy 
gratulál-e. ZOLTAI ÁKOS

FOTÓ: NÉPSZAVA

A diákok mindössze 
14,5 százaléka véli úgy, 
hogy elég lenne képzett-
ségként egy szakma

FORRÁS: SCHMUCK ERZSÉBET FACEBOOK-OLDALA



ELÉGEDETLENÜL RÓTTÁK  
A KÖRÖKET
Az ágazat kétezer dolgozója nem kap 
fizetésemelést

BELFÖLD4  l  NÉPSZAVA
2019. november 25., hétfő

Hangfelvétel  
Borkai zsarolásáról

Az RTL Klub Híradója által közölt 
felvétel szerint Póczik József volt 
válogatott labdarúgó – valaki más 
megbízásából – 10 millió forintot 
kért azért a szexvideóért, amelyen 
Borkai Zsolt (képünkön) koráb-
bi győri polgármester látható. Az 
ajánlatot Puska Péternek tette, aki 
jelenleg Rákosfalvy Zoltán győri 
ügyvédnek dolgozik. Utóbbi a csa-
tornának megerősítette, hogy való-
ban ők ketten voltak a résztvevői a 
beszélgetésnek. NÉPSZAVA

Előre hozott  
családi pótlék
Decemberben kétszer kapnak csa-
ládi pótlékot az arra jogosultak: az 
aktuális kifizetést várhatóan de-
cember 2-án utalják, az elvileg ja-
nuárban esedékes juttatás pedig a 
szokásosnál előbb, december 19-e 
környékén érkezik meg. Januárban 
így nem lesz családipótlék-fizetés, 
s ez nehéz helyzetbe hozhatja azo-
kat, akik karácsony előtt kikölte-
keznek. NÉPSZAVA

LAPSZÉL

Futottak  
a pénzük után
BÖLCSŐDÉK Jubileumi emlék-
futással hívták fel a figyelmet az 
ágazatban dolgozók nehézségeire a 
Bölcsődei Dolgozók Demokratikus 
Szakszervezetének (BDDSZ) tagjai. 
A Margit-szigeten vasárnap dél-
előtt tartott szokatlan rendezvény 
középpontjában a 30-as szám állt, 
mert épp három évtizeddel ezelőtt 
alakult meg az érdekvédelmi szer-
vezet, akkor fogadták el az ENSZ 
Gyermekjogi Egyezményét, és rá-
adásként egy kétéves 30 százalékos 
béremelést jelentett be a héten a 
terület dolgozóinak a humántárca 
családügyi államtitkára. 

Mégsem elégedetten rótták a kö-
röket és tettek meg összesen száz 
kilométeres távot a kisgyermek-
nevelők, dajkák és segítőik. Igaz, 
hogy 2020. január 1-jétől a BDDSZ 
követelései nyomán a középfokú 
végzettségű és a diplomás kisgyer-
meknevelők magasabb pótlékot és a 
bölcsődei dajkák is pótlékot kapnak, 
de ez az ágazat 11 és fél ezer dolgo-
zójából csak 9 és fél ezret érint. Az 
intézményekben élelmezési, ad-
minisztratív és gazdasági területen 
dolgozóknak megint nem jut egy 
fillér sem, ők kétezren futhatnak a 
pénzük után. NÉPSZAVA

AURÓRA A hatalom rajtunk próbálta ki, hogyan lehet működtetni  
az elnyomó gépezetet – nyilatkozta a Marom Egyesület vezetője.
CZENE GÁBOR

A választások után megkerült az a 
korábban elveszettnek mondott, 
kulcsfontosságú dokumentum, 
amely bizonyítja, hogy az Auróra 
Közösségi Ház bérleti szerződése 
érvényes. Az önkormányzat vissza-
vonta a bírósági keresetet, az Au-
rórának nem kell bezárnia – adták 
hírül Józsefváros új, ellenzéki ve-
zetői, Pikó András polgármester és 
Erőss Gábor alpolgármester.

Ne higgyük, hogy a perdöntő 
irat a polgármesteri hivatal pin-
céjében, a véletlenül leselejtezett 
papírok között hányódott. A VIII. 
kerületi önkormányzattól kapott 
tájékoztatás szerint a szerződés a 
hatósági ügyosztályról került elő, 
a postai tértivevény iktatószáma 
alapján. Annak feltárására, hogyan 
fordulhatott elő, hogy az előző ve-
zetés idején mégsem sikerült meg-
találni a szerződést, belső vizsgálat 
folyik.

„A vizsgálat eredményétől tesz-
szük függővé, hogy eljárást kezde-
ményezünk-e az ügyben, amely 
elvileg akár a hivatali visszaélés 
gyanúját is felvetheti” – nyilatkozta 
lapunknak Schönberger Ádám, az 
Aurórát fenntartó Marom Egyesü-
let vezetője.

A VIII. kerületi Auróra utcában 
működő Auróra több egyszerű szó-
rakozóhelynél. A vállaltan balolda-
li-liberális szellemiségű közösségi 
tér olyan meleg- vagy például roma 
csoportokat, szociális kérdésekkel 
foglalkozó szervezeteket is befogad, 
amelyekre a Fidesz-féle keresztény 
szabadság nem terjed ki.

Az Aurórát évek óta próbálják 
ellehetetleníteni. A hadjárat elindí-
tásához a brit fajvédő Nick Griffin 
adta meg a jelet 2017 márciusában, 
egy Budapesten rendezett szélső-
jobboldali konferencián. Griffin a 
„keresztény-, Európa-, hagyomány- 
és nemzetellenes” Soros György 
magyarországi főhadiszállásaként 
jelölte meg az Aurórát, és módfe-
lett elcsodálkozott azon, hogy a 
rendezvény magyar szervezői még 

„Mindennel visszaéltek, 
amivel vissza lehet élni”

Sárgáról szürkére változtak a falak Ajkán

csak nem is hallottak erről a létesít-
ményről.

A hazai szélsőjobboldal elszé-
gyellte magát tudatlanságáért, a 
konferenciát követően rendszeressé 
váltak az Auróra elleni ( jellemzően 
homofób) atrocitások. Ezzel párhu-
zamosan a VIII. kerületi hatóságok 
is beindultak. Még Kocsis Máté volt 
a polgármester, amikor a rendőrség 
nagyszabású drograzziát tartott a 
helyen. A rendőrök 117 embert iga-
zoltattak, 15 huszonéves fiatalt elő-
állították, házkutatásokat tartottak. 
Az eredmény: pár tabletta és némi 
„kábítószergyanús növényi anyag”, 
az egy embernél talált legnagyobb 
mennyiség a 2 grammot sem érte el.

A fideszes önkormányzatnak 
nem szegte kedvét a saját szem-
pontjából kudarcos rendőri akció. 
Különféle ürügyekkel egymást kö-
vették az eljárások az Aurórával 
szemben, amelyek akkor is nagy 
erőkkel folytatódtak, amikor Kocsis 
Máté helyett párttársa, Sára Botond 
lett a józsefvárosi polgármester.

„Mindennel visszaéltek, amivel 
vissza lehet élni” – jellemezte az 
előző önkormányzat magatartá-
sát Schönberger Ádám. A Marom 

Egyesület vezetője szerint a hata-
lom „kicsiben, rajtunk próbálta ki”, 
hogyan lehet sikeresen működtetni 
az elnyomó gépezetet. Ehhez beve-
tette az önkormányzatot, a jegyzőt, 
a sajtót, az erőszakszervezeteket.

A Marom Egyesület vezetője 
felidézte azt az esetet, amelyről a 
Népszava is beszámolt a nyáron: 
előkerült egy különös levél, amely-
nek címzettjei között Sára Botond 
akkori fideszes polgármester és a 
jegyző is szerepelt. Ebben az olvas-
ható, hogy elkezdődött az aláírás-
gyűjtés az Aurórával szemben indí-
tandó birtokvédelmi eljáráshoz, az 
interjúk is elkészültek a Józsefváro-
si Újsággal, „tehát minden a tervek 
szerint halad”.

Az előre meghatározott cél a 
jogállam megcsúfolásaként nem 
a tisztességes, elfogulatlan eljárás 
lefolytatása, hanem nyilvánvaló-
an az Auróra megszüntetése volt. 
Ha az ellenzék nem győz az önkor-
mányzati választáson, és nincs új 
polgármestere Józsefvárosnak, ak-
kor – mondta Schönberger Ádám 
– egy eldugott papír miatt nagy 
valószínűséggel bezáratták volna a 
helyet.

FIDESZES 
ESZKÖZTÁR
Az Auróra 
sorsáról döntő 
irat a hatósági 
ügyosztályról 
került elő. Az 
előző vezetés 
idején még-
sem sikerült 
megtalálni a 
szerződést
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ÜRÜGY

SCHÖNBERGER 
ÁDÁM
szerint az ügy 
akár a hivatali 
visszaélés gya-
núját is felvetheti

KLÍMA Nemcsak a Mészáros 
Lőrinc-féle visontai erőmű okoz 
kellemetlenséget a helyieknek, Aj-
kán szombaton tüntettek a Veolia 
Zrt. erőművének környezetszeny-
nyezése miatt. A demonstrációt a 
Bakonyi Erőmű egykori villanysze-
relője hirdette meg, mert megelé-
gelte a várost hosszú ideje beborító 
bűzt és pernyét. A szervező elkese-

redetten állapította meg, hogy alig 
ötvenen gyűltek össze tiltakozni.

A Veolia Magyarország Zrt. 
2017 végén vásárolta meg az ajkai 
Bakonyi Erőmű 98 százalékát. A 
településen és környékén élők re-
ménykedtek, a tulajdonosváltással 
megoldódik a levegőszennyezés, 
amely évek óta komoly problémát 
jelent: a hulló pernye mennyisége 
akkorra az elviselhetetlenségig nőtt. 

A cégvezetés a bemutatkozó 
sajtótájékoztatón azt ígérte – igaz, 
többlépcsős folyamat során –, hogy 
Magyarország legkorszerűbb lé-
tesítményei közé emelik az ajkait, 
amelyet a lehetőségekhez mérten 
a lehető legnagyobb arányban bio-
massza-alapúvá akartak alakítani.

– Biomassza, mi?! – háborgott az 
egyik tüntető. – Elégetnek itt min-
den mocskot, szemetet, de akik itt 
dolgoznak, azt mondják, hónapok 
óta hozzák be Németországból a 

műanyaggal bevont furnérlemeze-
ket, azok kormolnak itt mindent.

– Tavaly csináltuk meg a szigete-
lést a házon – magyarázta egy má-
sik demonstráló, Horváth Gyula –, 
sárgára lett befestve, de most már 
inkább szürkék a falak. 

– Nem lehet teregetni a teraszra 
vagy az udvarba, mert koszosabb 
lesz a ruha, mint volt – szólt közbe 
egy asszony. 

A Veolia egy nappal a demonst-
ráció előtt közleményben reagált az 
ajkai helyzetre. Ebben a cégvezetés 
állította, hamarosan befejeződik 
az erőmű 10-es kazánjának korsze-
rűsítése, tavasszal pedig két újabb 
kazán felújítása kezdődhet el. – Az 
eddig elvégzett korszerűsítési mun-
kálatoknak köszönhetően 2017 első 
fél évéhez képest kevesebb mint fe-
lére csökkent a környezetvédelmi-
határérték-túllépések száma – állí-
totta a közleményben Vollár Attila. 

Továbbra is cél a biomassza-rész-
arány növelése, valamint elismerte, 
a teljes tüzelőanyag mennyiségén 
belül 5 százalékban úgynevezett 
SRF (Solid Recovered Fuel) termé-
ket égetnek el. Utóbbi a cég szerint 
Nyugat-Európában széles körben 
elterjedt.

Vollár Attilát megkerestük kér-
déseinkkel, egyebek mellett arra 
voltunk kíváncsiak, mit égetnek az 
erőműben? – Nagyobbrészt bio-
massza – faapríték és mezőgaz-
dasági melléktermékek –, kisebb 
mértékben szén felhasználásával 
állítunk elő gőzt – állt a cég válaszá-
ban. A vállalat szerint 2020 végére 
megszűnik a pernyekibocsátás a 
hatmilliárd forintos korszerűsítés-
nek köszönhetően, amely azonban 
nem gyorsítható, mert az erőművet 
nem lehet teljesen leállítani, hiszen 
hétezer háztartásnak szolgáltatja a 
fűtést és a meleg vizet.  VAS ANDRÁS

PERNYE ÉS BŰZ
Üzem a város közepén

FOTÓ: BÉRES MÁRTON
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„Elkerülhetetlen egy új  
megállapodás a kormánnyal”
FŐVÁROS Szinte biztos, hogy lesznek közvetlenül elérhető 
uniós források, amelyekkel hosszabb távon tud majd gazdálkodni 
Budapest – mondta Tüttő Kata főpolgármester-helyettes.
PAPP ZSOLT, ZOLTAI ÁKOS 
Karácsony Gergely azt mondta, hogy 
vannak a kezükben olyan kártyák, 
amelyeket, reméli, nem kell majd ki-
játszaniuk. Elárulna egyet?

Nagy balgaság lenne. A főpol-
gármester úr is többször elmondta, 
hogy nem akarunk háborút, hiszen 
ez nem érdeke senkinek, főleg nem 
a budapestieknek. A kormánnyal 
való tárgyalásokban egyébként 
nem célravezető a sajtó előtti üzen-
getés. Az álláspontunk az, hogy a 
kabinet és a főváros között legyen 
egy megállapodás, ami a többséget 
kapott választási programból indul 
ki. 

Mit gondol, ez reális?
A választói akaratnál nincs va-

lóságosabb dolog a politikában. Az 
a helyzet, hogy a kormány nem na-
gyon hisz abban, hogy a döntések-
nek helyben kell születniük. Ma a 
budapestiek által befizetett szemé-
lyi jövedelemadóból nem marad 
helyben egy fillér sem. A főváros-
nak az egyetlen kvázi szabad forrá-
sa az általa beszedett iparűzési adó. 

Mi az üzenete a parlament előtt álló 
iparűzésiadó-törvény egyszavas mó-
dosításának? Ez hoz valamilyen vál-
tozást?

A kormány az mondja, hogy az 
iparűzési adót „elsősorban” a kö-
zösségi közlekedésre kell fordítani. 
Ez még akár jó ötlet is lehetne, per-
sze csak akkor, ha a kabinet min-
den kötelező feladathoz rendelne 
külön forrást is. Az ugyanis nem 
működik, hogy az összes kötelező 
feladatot egy forrásból fedezzük. 
Felmerülnek kérdések, például mi-
ből fizesse a főváros a takarítást, a 
közvilágítást és a kormány által a 
városra kivetett tízmilliárdos adó-
kat? Azt pedig az élet dönti el, hogy 
ez az egyszavas változtatás mit hoz 
majd, én egyelőre úgy tekintem, 
nem változik semmi.

A kampányban egy kiszivárgott hang-
felvételen Karácsony Gergely negatív 
kontextusban emlegeti. Ezek után mi-
lyen a közös munka?

Együtt küzdünk évek óta, és ezt 
folytatjuk most. Végigcsináltuk az 
országgyűlési választást, az euró-
pai uniós voksolást, két előválasz-
tást és az önkormányzati voksolást 
is. Nem érintett rosszul ez a felvé-
tel. Gergővel erős harcostársak va-
gyunk közös célokkal. 

Az ellenzéki pártok között viszont 
vannak repedések, ilyen például Tar-
lós István duplázott végkielégítése 
vagy Czeglédy Csaba kerületi megbí-
zásai. 

Nem nevezném ezeket az ügye-
ket repedéseknek. Mindenki tudta, 
hogy lesznek viták, amelyeket nem 
feltétlenül egymás között beszé-
lünk meg, még ha én az ellenkező-
jét is szeretném. És azt se gondo-
lom, hogy mindig mindenben egyet 
kell értenünk. A lakájmédia meg 
fogja próbálni ezeket felnagyíta-
ni, na bumm. A kampányban végig 
Karácsony Gergely mellett álltam, 
bízom benne és az értékítéletében 
is. Eldöntöttem, hogy támogatom 

a szimbolikus javaslatát a volt fő-
polgármester ügyében. Az, hogy ki 
lesz a polgármester ügyvédje, aki 
képviseli az ő és a kerülete érdeke-
it, bizalmi kérdés. Az adott polgár-
mesternek kell mérlegelnie azt is, 
hogy a döntésének mi az optikája. 
Nem dolgoztam soha Czeglédy 
Csabával, de az biztos, hogy harco-
san képviselte a DK és az ellenzék 
érdekeit a kormánnyal szemben. 
Nekem ugyanakkor csak annyi 
dolgom van az üggyel, hogy legyen 
nyilvános a szerződés minden ele-
me. Így is lett.

Budafokon az MSZP kizárta két képvi-
selőjét, mert egyikük alpolgármester 
lett a kormánypárti vezetésű kerü-
letben. Ő azzal indokolt, hogy csak a 
szocialistákat védte, akiket be akart 
kebelezni a DK. 

Nem látok ilyen veszélyt, part-
nerség jellemzi az elmúlt idősza-
kunkat, főleg az önkormányzati vá-
lasztáson. A többi ellenzéki párttal 
is megállapodtunk azért, hogy vég-
re normális országban élhessünk. 
Az MSZP határozottan és gyorsan 
reagált, nem volt „egyrészt, más-
résztezés”, visszakértük a két kép-
viselő mandátumát is, és elbúcsúz-
tunk tőlük.

Mekkora ma a fővárosi cégek adóssá-
ga?

Most készül leltár a fővárosi cé-
gek pénzügyi helyzetéről. A pénz-
ügyi adósságot könnyű számba 
venni, amit nehezebb felmérni, az a 
belső eladósodottság. Ami az egész-
ségügyben már évtizedek óta zajlik, 
az folyik most a közüzemeknél, a 
vízműveknél, a közlekedési cégek-
nél, a közvilágításban. Ezek a cégek 
2012 óta nem emelhettek díjakat, 
emiatt a szükséges beruházások 
elmaradtak, legyen szó új buszok-
ról vagy vízvezetékek felújításáról. 
Miközben arról beszélünk, hogy mi 
mindent kellene fejleszteni, a fenn-
tartáshoz sem elegendőek a forrá-
saink. Nem örököltünk kimutatást 
a belső adósságról, ilyen anyagok 
nem készültek az elmúlt kilenc 

évben – ez a felmérés ad majd egy 
képet arról, hogy mivel tartozunk a 
budapestieknek. Ennek a megoldá-
sára az iparűzési adó – amiből még 
a kormány el is von a szolidaritási 
adó formájában – nem elegendő. A 
kormány pont annyit von el szolida-
ritási adó címen, mint amennyivel a 
BKV működését támogatja – vagyis 
az egyenleg nulla, valójában egy fil-
lért nem ad a kormány a közlekedés 
támogatására. Nem abból indulunk 
ki, hogy mink van, mert ha ezt ten-
nék, rájönnénk, semmink. Ezért 
abból kell elindulni, hogy mit sze-
retnénk elérni a közlekedésben, a 
város zöldítésében. Elkerülhetetle-
nen a kormány és a főváros között 
egy új megállapodás.

Most nincs semmije a városnak. Mi 
lesz öt év múlva?

Én szeretném, ha a főváros na-
gyobb mozgásteret kapna, és nem 
feltétlenül arról van szó, hogy a 
kormány fizessen többet. Az adó-
bevételeinkről, amelyek itt kelet-
keznek, mi döntsünk. Például a 
fővárosi turizmus – és most nem a 
kerületekhez kerülő idegenforgal-
mi adóról beszélek – a kormánynak 
komoly milliárdokat hoz a fogyasz-
tási és jövedéki adókon keresztül. 
Eközben a költségek – a megnöve-
kedett forgalom, a lakhatási hatá-
sok, a turistabuszok – a fővárosia-
kat sújtják.

Messzire vezetne, ha a turizmus adó-
bevételeit elkezdenék felosztani bala-
toni és más vidéki települések között. 
Ez egy nagyon bonyolult rendszer.

Ha például újra lesz helyben 
maradó szja, akkor meg tudunk ál-
lapodni. Jelenleg a kormány elvesz 
mindent, mi pedig azt szeretnénk, 
hogy ez ne így legyen. Ez a város ér-
deke. Ha a miniszterelnök olimpi-
át szeretne ebben az országban, és 
nincs megállapodás Budapesttel, 
akkor itt csak off-road világbajnok-
ságot lehet rendezni.

Lesz Budapesten atlétikai vb 2023-
ban?

Ez a kormány kérdése. Az enyém 
az, hogy lesz-e jobb egészségügy, 
több zöld felület a városban. Ezek 
a kérdések megelőzik a kormány 
kérdésére adott választ.

Akkor beszéljünk konkrétabb ügyek-
ről. Kiszabadul-e a város a kukahol-
ding öleléséből?

Szeretnénk a jelenlegi helyzetből 
elrugaszkodni, amikor Budapesten 
a lakossági hulladék felét elégetjük, 
15 százalékot hasznosítunk, a mara-
dékot pedig elássuk a hulladéklera-
kóban. A magyar kormány vállalása 
szerint 2025-ig – ez itt van mindjárt 
– 55 százalékra kellene emelni az 
újrahasznosítás mértékét. Ez nem 
egy új zöld szenvedély, hanem a kor-
mány vállalása az Unió felé. Ennek 
az útjában áll az állami kukahol-
ding, ugyanis ebben a rendszerben 
egy lépést sem tettünk előre a sze-
lektív gyűjtés és az újrahasznosí-
tás felé. A következő hétéves uniós 
költségvetésben a körforgásos gaz-
daság és az éghajlatváltozás elleni 
harchoz rendelt források teszik ki 
az EU-s büdzsé ötödét, ezekből is 
szeretnénk forrásokat szerezni.

Ezek a pénzek elérhetőek lesznek a 
főváros számára?

Brüsszelben komoly támoga-
tottsága van annak, hogy ezekre 
a pénzekre a városok közvetlenül 
pályázhassanak, biztos vagyok ab-
ban, hogy lesznek ilyen uniós for-
rásaink.

A BKV-nál még égetőbb a helyzet.
Itt tartósan tűz van.

Mi a megoldás?
Ma Budapesten a közszolgál-

tatásban dolgozók bére nagyon 
alacsony, legyen szó bármelyik 
cégről. Emiatt hatalmas a fluktu-
áció. Nonszensz, hogy ilyen kevés 
pénzért dolgoznak. Még az állami 
szférában is magasabbak a bérek, 
mint amit mi most adni tudunk. 
Bért kell emelni a közszolgáltatók-
nál – ezt le kell szögeznünk. Ez is 
egy olyan kérdés, amit le kell ten-
ni a kormány tárgyalóasztalára. 
Nekem elő van írva, hogy legyen 
közösségi közlekedés, ehhez tisz-
tességes bért kell biztosítanom. 
Ehhez források kellenek, és ezért 
kell új megállapodás a kormány-
nyal.

Lesznek új adók, például Tiborcz-adó?
A Tiborcz-adó előkészítése el-

kezdődött azzal a céllal, hogy azok, 
akik az elmúlt években a NER-hez 
kötődően közpénzből jelentős va-
gyonra tettek szert, vállaljanak 
többet a lakhatási válság megoldá-
sában.

LEHETŐSÉG
Ha a miniszter-
elnök olimpiát 
szeretne ebben 
az ország-
ban, és nincs 
megállapodás 
Budapesttel, 
akkor itt csak 
off-road világ-
bajnokságot 
lehet rendezni 
– mondta a 
főpolgármes-
ter-helyettes

KÉSLEKEDÉS
Egy lépést 
sem tettünk a 
szemétszállítás 
javítása érde-
kében – mondta 
Tüttő Kata

FOTÓK: BÉRES MÁRTON

„Az adó-
bevéte-
leinkről, 
amelyek 
itt kelet-
keznek, 
mi dönt-
sünk”

1980-ban szüle-
tett Budapesten. 
A Budapesti 
Gazdasági Főis-
kolán közgaz-
dászdiplomát 
szerzett, a Buda-
pesti Corvinus 
Egyetemen pedig 
közgazdász-
oklevelet. Beszél 
angolul, németül 
és spanyolul. Két 
gyermeke van. 
1997-ben lépett 
be a Magyar 
Szocialista 
Pártba. 2002 
és 2014 között 
a Fővárosi Köz-
gyűlés szocia-
lista képviselője, 
jelenleg is a párt 
elnökségi tagja. 
Októberben az V. 
kerületben indult 
polgármesterje-
löltként, de kika-
pott a fideszes 
Szentgyörgyvöl-
gyi Pétertől. A 
Fővárosi Közgyű-
lés novemberben 
választotta meg 
városüzemel-
tetésért felelős 
főpolgármes-
ter-helyettessé.

TÜTTŐ KATA
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Leállhat a növekedés
MUNKAERŐ Meghúzták a vészharangot a MTA közgazdazdászai, akik 
szerint akár nulla százalékra is lassulhat a gazdasági növekedés 2023-ra.
PAPP ZSOLT

Az elmúlt hónapokban sorra látnak 
napvilágot azon figyelmeztetések, 
hogy a magyar gazdaság növekedése 
lassul a következő években a lanyhu-
ló külső konjunktúra, illetve  az erő-
teljes túlfűtöttség miatt. Legutóbb 
épp az OECD frissítette előrejelzé-
sét, eszerint az idei 4,8 százalék után 
jövőre 3,3 százalékkal bővülhet a 
bruttó hazai termék, 2021-ben pedig 
3,1 százalékkal nőhet a gazdaság, ami 
ugyan lassúbb az elmúlt két-három 
évben megszokott növekedési ütem-
től, de még mindig tisztes növekedés. 
A konjunktúraelemző cégek előre-
jelzései rövid távra tekintenek előre 
és általában a külső-belső kereslet 
alakulásából indulnak ki. A MTA 
Közgazdaság- és Regionális Kuta-
tóközpontjának (KRTK) kutatói 
azonban ennél messzebbre tekintve 
azt jósolják, hogy a munkaerőhiány 
miatt a gazdasági növekedés a jelen-
legi öt százalék közeléből 2023-ra 
1 százalékra lassulhat – olvasható a 
Költségvetési Tanács (KT) honlap-
ján elérhető kutatási beszámolóban, 
ugyanis a tanulmány a KT számára 
készült. 

Az MTA kutatói pesszimista for-
gatókönyve 2023-ra 0 százalékos, 
míg az optimista 2 százalékos éves 

növekedési rátát jelez előre. A lassu-
lás fő oka, hogy a rendelkezésre álló 
munkaerő gyors növekedése megáll, 
majd visszafordul. Ezt a feltételezett 
gyorsabb termelékenység-növeke-
dés sem tudja ellensúlyozni. Ahhoz, 
hogy a mostani dinamikus gazda-
sági növekedés fennmaradjon, vagy 
munkaerő-bővülésre vagy sokkal 
erőteljesebb beruházási aktivitás-
ra, vagy pedig lényegesen magasabb 
termelékenység-növekedésre lesz 
szükség. Az első lehetőség teljesü-
léséhez vagy a külföldre vándorolt 
magyarok hazacsábítására vagy pe-
dig külföldi vendégmunkásokra van 
szükség. A beruházási ráta már most 
sem alacsony, ennek lényeges továb-
bi emelkedését valószínűtlennek 
tartják. A hosszú távú növekedés fő 
forrásának tekinthető termelékeny-
ség növekedési ütemének gyorsu-
lása kétségkívül kívánatos lenne. 
Ehhez azonban mind a hazai kis- és 
középvállalati szektorban, mind az 
állami szférában alapvető struktu-
rális átalakulásra lenne szükség – fo-
galmaznak a kutatók.   

Ugyanakkor az iparkamara mel-
lett működő Gazdaság- és Vállalko-
záskutató Intézet kérdőíves felmé-
rése szerint a magyar cégvezetők  
– különösen az exportáló cégeknél 

–, már a következő fél évben a mun-
kaerő-kereslet számottevő csök-
kenésére számítanak – vagyis ezen 
eredmények árnyalják a MTA kuta-
tóinak előfeltevését. A munkaerő-
hiány okozta gond közismert, emiatt 
a cégvezetők már hónapok óta pa-
naszkodnak, a munkavállalók pedig 
tömegesen élnek a munkaerőpiac 
feszítettsége miatt kínálkozó lehe-
tőségekkel: a megfelelően képzet-
tek válogathatnak a munkahelyek 
között, miközben az éves béremel-
kedések két számjegyű növekedést 
mutatnak. Az is világos minden 
elemző előtt, hogy a növekedés leg-
nagyobb korlátja a munkaerő, ám 
olyan messzire még senki sem ment, 
mint az MTA KRTK, hogy emiatt a 
növekedés akár le is fulladhat. A ku-
tatóintézet strukturális reformokat 
szorgalmaz a foglalkoztatásban, ez-
zel szemben a kormány rövid távra 
koncentrál: a kabinet célja, hogy a 
jelenlegi növekedési ütemet a kö-
vetkező két évben fenntartsa, ami 
eminens politikai érdeke, hisz egy 
gyengülő gazdaság rossz fényt vetne 
rá a 2022-es országgyűlési választá-
sokon. Ezért a kormány nem a ver-
senyképességet hosszú távon meg-
alapozó reformokra készül, hanem 
rövid távú keresletélénkítésre. 

4,5
éves
mélypontra esett 
vissza a cégek 
üzleti várakozása

ELÉGEDETLEN 
BRÜSSZELLEL

VARGA 
MIHÁLY:
az Unió nemcsak 
a bevándorlás
politikát rontotta 
el, hanem a gaz
daságpolitikát is

KERESIK A 
MUNKAERŐT
Ágazatonként 
és vállalaton
ként eltérő 
annak meg
ítélése, hogy 
vane elegendő 
munkás 

A beharangozott jövő évi gazdaságvédelmi akció-
tervről – amelynek a hírek szerint a növekedés fenn-
tartása és az adócsökentések állnak majd a közép-
pontjában – Varga Mihály nem árult el részleteket 
vasárnap reggel a közrádiónak adott interjújában. 
Ám kifejtette, hogy a Budapesten tervezett – újabban 
viták kereszttüzébe került – atlétikai stadion megépí-
tésére szüksége van a gazdaságnak, ami új megkö-
zelítés egy tervezett beruházás indoklásában. Az is 
kiviláglott  a pénzügyminiszter mondandójából, hogy 
a cégek jórészt a béremelések ellentételezésére kap-
ják az adókedvezményeket, s mindezzel a növekedés 
egyik pillérének számító belső keresletet kívánja a 
kormány magas szinten tartani. Új elem volt még, 
hogy az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Taná-
csában (Ecofin) helyet foglaló kormánytag – mintegy 
kívülállóként – azt hangoztatta, hogy „az Unió nem-
csak a bevándorláspolitikát rontotta el, hanem a gaz-
daságpolitikát is”.

A pénzügyminiszter kritizál

A sertéspestis miatt 
drágult a téliszalámi 

A téliszalámi ára egyetlen hét le-
forgása alatt kiugró mértékben, 
8 százalékkal emelkedett a hazai 
üzletláncoknál, de drágultak az 
egyéb, sertéshús felhasználásá-
val készült termékek is – derült ki 
az Agrárgazdasági Kutatóintézet 
Piaci Árinformációs Rendszeré-
nek adatai ból, melyet az Mfor.hu 
szemlézett. Míg két héttel ezelőtt 
a téliszalámi kilója 7343 forint volt 
átlagosan, a múlt héten már 7922 
forintért lehetett hozzájutni. A ki-
ugró mértékű áremelkedés oka az 
afrikai sertéspestis nyomán 20–30, 
de akár 40 százalékkal is dráguló 
alapanyag. NÉPSZAVA

Derűlátóbbak az ipari 
vállalkozások
Novemberben az üzleti várako-
zások markánsan, a fogyasztók 
várakozásai pedig minimálisan 
javultak, így kéthavi csökkenés 
után jelentősen emelkedett a GKI 
konjunktúraindexe, de nem érte el 
augusztusi szintjét – közölte a GKI 
Gazdaságkutató Zrt. Az EU támo-
gatásával végzett felmérés szerint 
elsősorban az ipari szektor derűlá-
tóbb. A foglalkoztatási hajlandóság 
az iparban és a szolgáltató cégek-
nél, míg az áremelési szándék az 
iparban és a kereskedelemben erő-
södött. NÉPSZAVA

LAPSZÉL

Elrejtett klímakérdőív
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Tóth Bertalan MSZP-elnök teg-
napi Facebook-posztjában úgy 
vélte, a Fidesz a jelek szerint szén-
erőművekkel „küzdene” a klí-
maváltozás ellen. Míg ugyanis a  
kormány a klímakérdőívet – a „tár-
sadalmi konzultációt” egyszerűen 
kipipálva – rejtegeti a nyilvános-
ság elől, az állami MVM megvenné  
Mészáros Lőrinctől a széntüzelésű 
Mátrai Erőművet. Így az egység je-
lentős környezetszennyezési költ-
ségeit az adófizetőkre hárítanák. 
Tóth Bertalan mindkét álláspont-
ban a jövő ellopását, felélését látja. 
A szocialisták valódi párbeszédet 
sürgetnek a politikájuk gyújtó-
pontjában álló éghajlatvédelem-
ről. Nem a fejlődés megállítását, 
hanem az erőforrások igazságos el-
osztását célozzák. Az MSZP a Mát-
rai Erőmű felvásárlási terve kap-
csán kérdéseket intéz az illetékes 
miniszterekhez és adatigényléssel 
fordul az MVM-hez. A Párbeszéd 
a kérdésben saját konzultációt in-

dít, a DK pedig a kormánykérdőív 
beadási határidejének meghosz-
szabbítását kezdeményezi. Az ITM 
vasárnap délutáni, sértődött köz-
leményében a felelősséget hárítva 
leszögezi, a kérdőív témáját és ha-
táridőit is „Brüsszel” írta elő.

M. I.

Ünnepi szünet 
a közművek 
kikapcsolásában
TARTOZÁSOK Az Elmű-ÉMÁSZ 
szokás szerint december 20-tól az 
új év első munkanapjáig – január 
2-ig – függeszti fel a lejárt lakossági 
tartozások miatti kikapcsolásokat – 
tudtuk meg a (nemrég E.ON-kézbe 
került) fővárosi és észak-magyaror-
szági áramszolgáltatónál. Az E.ON 
múlt heti közleménye szerint az 
ünnepi időszakra tekintettel hagyo-
mányos szolgáltatási területükön 
december 13-tól január 3-ig vállal-
nak önkéntes moratóriumot. Az 
intézkedés az E.ON Energiakeres-
kedelmi Kft.-vel egyetemes szolgál-
tatói szerződésben álló háztartási 
ügyfeleket érinti, az üzletiekre ez 
nem vonatkozik.

Bár körkérdésünkre az orszá-
gos gáz-, illetve dél-magyarorszá-
gi áramszolgáltatást végző NKM 
Nemzeti Közművektől lapzártánkig 
nem érkezett válasz, a korábbi évek-
ből kiindulva esetükben is várható 
hasonló intézkedés. Az állami ener-
giacsoport lakossági gáz- és áram-
fogyasztóra vonatkozó türelmi idő-
szak tavaly december 17-től lépett 
életbe. M. I.

SZÁMLAFRÁSZ
Az ünnepi fények a tartozást felhal
mozó háztartásokban is kigyúlnak

FOTÓ: NÉPSZAVA

Ellehetetlenítik 
a munkaügyi pereket
ÍTÉLKEZÉS Semmi garancia 
nincs arra, hogy a jövőben tovább-
ra is a munka világa területén nagy 
gyakorlatot szerzett bírók ítél-
kezhetnek majd a dolgozók peres 
ügyei ben, a munkaügyi perek szá-
ma várhatóan tovább csökken majd 
– reagált a munkaügyi ítélkezés át-
alakításának hírére a Magyar Szak-
szervezeti Szövetség (MASZSZ). 
Mint arról a Népszava is beszámolt: 
a kormány törvénytervezete  az ed-
digi – szervezetileg nem elkülönült, 
de önálló – közigazgatási és munka-
ügyi bíróságokat megszüntetné. A 
jövőben a munkaügyi pereket a tör-
vényszékek bírálnák el, ahol bün-
tető, polgári, valamint munkaügyi 
kollégiumok működnek. 

Hogy melyik bíró milyen ügye-
ket tárgyalhat, azt a törvényszék 
elnöke osztaná be. Előfordulhat, 
hogy a munkaügyi pereket olyan 
bírók tárgyalják majd, akik eddig 
egyáltalán nem foglalkoztak ilyen 

ügyekkel – fogalmazott Kordás 
László, a MASZSZ elnöke, aki sze-
rint a kormány a javaslattal újabb 
határozott lépést tesz az érdekvé-
delmi rendszer totális lebontása 
felé. Rámutatott: a munkavállalók 
félelme miatt már egyébként is drá-
maian csökkent a munkaügyi perek 
száma. 

A szakszervezeti vezető szerint 
már az új polgári perrendtartás is 
jelentősen nehezíti az igényérvé-
nyesítést. Első körben ugyanis ki 
kell tölteni a keresetlevél nyomtat-
ványt, ami „földi halandó számára 
képtelen feladat”. A nyerhető kis 
perérték miatt viszont nem érde-
mes ügyvédet fogadni, de sokan ki 
sem tudnák fizetni – sorolta a prob-
lémákat Kordás László. A MASZSZ 
elnöke úgy látja: a kormány 2010 
óta módszeresen törekszik a mun-
kavállalók érdekérvényesítési lehe-
tőségeinek korlátozására.

V. A. D.

FOTÓ: NÉPSZAVA

FOTÓ: SHUTTERSTOCK

OKKAL DÜHÖSEK
Leginkább a fiatalokat érinti meg a 
környezet és klímavédelem ügye. A 
jövőjüket féltik

FOTÓ: ERDŐS DÉNES
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TÁRGYALÁS Három év szünet után Párizsban kerül sor a befagyott Donyec-medencei 
konfliktus rendezését célzó normandiai négyes csúcstalálkozóra. 
GÁL MÁRIA

Hároméves szünet után, Párizsban, 
december 9-én ülnek össze újra a ke-
let-ukrajnai válság politikai rende-
zéséről szóló minszki megállapodást 
tető alá hozó és annak végrehajtását 
felügyelni hivatott, úgynevezett nor-
mandiai négyek, azaz a német kan-
cellár és a francia, orosz, ukrán el-
nök. A csúcstalálkozót még nyáron, 
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 
választási győzelme után meglebeg-
tette mind a német, mind a francia 
vezetés, a bejelentés pedig azt sugall-
ta, hogy a rendezési folyamat zsák-
utcába jutása nemcsak Moszkva, 
hanem a választásokon alulmaradt 
korábbi ukrán államfő, Petro Poro-
senko „sara” is volt. 

A Párizsi csúcsig vezető út azon-
ban ez esetben sem volt akadály-
mentes. Az előkészületek alacso-
nyabb szinten még kora ősszel 
elkezdődtek. Október elején az 
ukrán, orosz valamint az EBESZ 
és a szakadárok képviselőiből álló 
minszki kontaktcsoport tagjai meg-
állapodtak a rendezési folyamat 
elindításában oroszlánrészt válla-
ló egykori német külügyminiszter, 
mai államfő, Frank-Walter Stein-
meier nevét viselő úgynevezett 
Steinmeier-formula alkalmazásá-
ról. Ez gyakorlatilag a luhanszki és 
donyecki szakadár „köztársaságok” 

A béke ígérete Ukrajnában

különleges státusának Ukrajna álta-
li biztosítását, valamint a szemben 
álló felek csapatainak szétválasztá-
sát jelenti a frontvonalban. 

Ez viszont az ukrán nacionalista 
erők azonnali tiltakozását eredmé-
nyezte, akik ezt elfogadhatatlan en-
gedménynek tartják és Zelenszkij 
elnök Moszkvával szembeni kapi-
tulációjaként értelmezik. Többek 
között azért is, mert Moszkva a volt 
német külügyminiszter javaslatá-
nak elfogadásához kötötte a minszki 
rendezési folyamatban való további 
részvételt. Eszerint a Donyec-me-
dence különleges státust kap, amely 
ideiglenes jelleggel a szakadár terü-
leteken megtartandó választások 
napján, állandó jelleggel pedig azt 
követően lép hatályba, miután az 
EBESZ törvényesnek minősíti és 
kihirdeti a választások hitelesített 
eredményét. 2016-ban európai nyo-
másra el is fogadta azt az ukrán par-
lament, de a törvény mindmáig nem 

lépett hatályba. A Porosenko-ad-
minisztráció azt kifogásolta, hogy a 
Steinmeier-formula nem rendelke-
zik az ukrán államhatár ellenőrzé-
sének és az orosz csapatok térségből 
való kivonásának kérdéséről. 

Zelenszkijnek azonban sike-
rült megnyugtatnia a kedélyeket, 
videóüzenetben biztosította az 
ukrán lakosságot, hogy „sohasem 
árulja el hazája érdekeit”, semmifé-
le különmegállapodást nem írt alá 
Moszkvával, a szakadár területeken 
pedig csak akkor rendeznek válasz-
tásokat, ha sikerül teljes mértékben 
harcmentessé tenni és biztosítani 
az ukrán államhatár védelmét. 

Az előkészületek hónapok óta 
folynak, egyelőre mindkét oldal 
tett látványos gesztusokat. Szep-
temberben megtörtént az első nagy 
fogolycsere, az elmúlt hetekben 
a csapatszétválasztások a demar-
kációs vonal három főbb pontján 
megtörténtek, Oroszország novem-

ber 18-án pedig visszaszolgáltatta 
Ukrajnának azt a vontató- és a két 
kis páncélozott hadihajót, amelyet 
a tavalyi Kercsi-szorosban történt 
incidens során foglalt le.  

Az orosz gáz ukrajnai tranzitjá-
nak kérdésében is történt előrelé-
pés, ennek tisztázását már augusz-
tusban egy telefonos egyeztetés 
során fogalmazta meg a normandiai 
csúcs feltételeként Angela Merkel 
német kancellár Vlagyimir  Putyin 
orosz elnöknek. Merkel akkor sür-
gette a tranzitszerződést célzó tár-
gyalások felgyorsítását. A napokban 
az orosz Gazprom az év végén lejáró 
gáztranzitszerződés egyéves meg-
hosszabbítására tett hivatalos javas-
latot az ukrán Naftogaznak. Az orosz 
gázóriás viszont feltételekhez köti 
a megállapodást, abban az esetben 
hajlandó a szerződés nyélbe ütésére, 
ha a felek kölcsönösen lemondanak 
a nemzetközi bíróságokon és döntő-
bíróságokon egymás ellen benyúj-
tott követelésekről, és ha a Naftogaz 
visszavonja az EU Bizottságához 
benyújtott kérelmét, amelyben a 
Gazprom elleni vizsgálatot javasol.

A párizsi csúcstól mindenki 
„konkrét” eredményt, a végrehajtás 
lépéseinek pontos határidőhöz kö-
tését reméli. És nem először. Ameny-
nyiben sikerül előrelépni a befagyni 
látszó keletukrán rendezés terén, 
az egyértelműen a folyamat újrain-
dítását elsőként felvető és amellett 
látványosan kardoskodó Emmanuel 
Macron külpolitikai sikere lesz. A 
kérdésben korábban mérvadónak 
számító Angela Merkel álláspontja 
egyelőre nem látszik, a német kan-
cellár nem igyekszik nyilatkozni, a 
résztvevőkkel való egyeztetést a há-
zigazda Macron végzi nem kis sajtó-
nyilvánosság mellett.   

Az ukrán elemzők véleménye 
igencsak megoszlik a csúcs várha-
tó eredményei és az azt megelőző 
lépések kapcsán, abban viszont 
aránylag egyetértés van, hogy Ze-
lenszkijnek választási ígéretétől 
eltekintve sincs igazán választása. 
A Macron–Putyin viszony javulása, 
Angela Merkel pozícióinak meg-
gyengülése, valamint a Biden-bot-
rány, az impeachmentet, azaz az 
amerikai elnök elleni alkotmányos 
vádemelési eljárást kirobbantó 
Trump–Zelenszkij telefonbeszélge-
tés mind olyan tényezők, amelyek 
kényszerhelyzetbe sodorták a béke 
ígéretével választást nyert egykori 
humorista ukrán elnököt.

HÁZIGAZDA

EMMANUEL 
MACRON
francia államfő 
állt a béke
tárgyalások  
élére

Egy hete tárgyal Kijevben a 
Nemzetközi Valutaalap (IMF), a 
vasárnapi közlemény szerint si-
keresen. Ukrajna egy új, három-
éves, 5-6 milliárd dollár értékű 
támogatási programot szeretne 
ahelyett a tavaly decemberben 
kialkudott 14 hónapos, 3,9 milli-
árd dolláros készenléti hitel he-
lyett, amely 2020 januárjában 
jár le. A Zelenszkij kormányzat 
abban reménykedik, hogy ez si-
keresebb lesz, mint a 2015-ben 
indított 17,5 milliárd dolláros 
négyéves IMF-program, annak 
keretében ugyanis Ukrajna csak 
8,7 milliárd dollárt tudott több 
részletben lehívni. Az elmaradás 
oka az volt, hogy az előző, Poro-
senko elnökhöz köthető kormá-
nyok reformintézkedései igen-
csak hiányosak voltak.

Lesz hitel, de nem  
feltétel nélkül

A kelet-ukrajnai harcok 2014 márciusában 
kezdődtek és 2015 februárjáig, a II. minszki 
megállapodásig folytak intenzíven. Bár tűz-
szünet van hatályban, szórványos harcok 
azóta is történtek. 

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának fris-
sen kiadott összesítése szerint 2014 márciu-
sa óta a harcokban több mint 13 000 katona 

és polgári személy vesztette életét. Becs-
léseik szerint az ukrán oldal 4100 katonát 
veszített, a sebesültek száma   9500– 10 500  
között van.

Az oroszbarát katonai egységek veszte-
sége 5650 halott és 12 500–13 500 sebesült.

A polgári áldozatok száma 3345, a sebe-
sülteké 29 000–31 000.

A befagyott konfliktus

TŰZVONAL
Ha a har-
cok alább 
is hagytak, 
Kelet-Ukrajná-
ban mindmáig 
gyilkos háború 
dúl

Az előké-
születek 
során 
mindkét 
oldal tett 
látványos 
gesztuso-
kat

FOTÓ: AFP/ANATOLII STEPANOV
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Pápai vizit Japánban 

A nukleáris fegyverek veszélyei
re figyelmeztetett és leszerelé
sükre buzdította a világ vezetőit 
Ferenc pápa Nagaszakiban, a ja
pán városban, amire 1945ben 
ledobták az egyik atombombát.  
A katolikus egyházfő bírálta 
azokat a kormányokat is, ame
lyek óriási összegeket költenek 
fegyverkezésre, miközben vi
lágszerte tömegek nélkülöznek. 
A vizit történelmi, legutóbb 38 
évvel ezelőtt, 1981ben II. János 
Pál járt egyházfőként Japán
ban. A szigetországban apró, 
440 ezres lélekszámú, de sokat 
szenvedett keresztény közösség 
él. Ferenc pápa ázsiai útja során 
előtte Thaiföldet is felkeres
te. NÉPSZAVA

Brexit a fa alatt
„Az én előzetes karácsonyi 
ajándékom a nemzetnek az lesz, 
hogy a Brexittörvénytervezet 
még az ünnepi szünet előtt a 
parlament elé kerül, és akkor az 
emberek végre e látszólag soha 
véget nem érő Brexitdrámaso
rozattól megszabadulva élvez
hetik az ünnepeket” – ezt ígérte 
Boris Jonhson brit miniszterel
nök, arra az esetre, ha a Konzer
vatív Párt nyeri a december 12i 
előrehozott választásokat. A 
párt bemutatott programjának 
fő pontja a Brexit, de ezen kí
vül még például fizetésemelést 
ígértek a tanároknak, magasabb 
nyugdíjjal, több rendőrrel, jobb 
egészségüggyel és a bevándor
lás szigorításával kampányol
tak. NÉPSZAVA

Vérfürdő Irakban
Ismét éles lőszerrel lőttek a 
tüntetők közé a rendfenntartó 
erők Irakban, a demonstrációk 
során legalább 5en meghaltak 
és több százan megsebesültek. 
Becslések szerint október else
je óta már legkevesebb 330 til
takozóval végeztek, több ezren 
megsebesültek. A rossz gazda
sági helyzet, magas munkanél
küliség, korrupt vezetés miatt 
kirobbant tüntetéssorozat 
mégsem csitul.  NÉPSZAVA 
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APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL:
3S Karakter Kft. Reklámügynökség, 

Tel.: +36-1/475-0802, 
fax: +36-1/475-0803

3skarakter@gmail.com, 
www.3skarakter.hu 

EGYÉB HIRDETÉS ESETÉN
kérjük, hívja a 06-1/9999-528-as 

telefonszámot, vagy írjon 
a hirdetes@nepszava.hu 

e-mail címre.

APRÓ
SZOLGÁLTATÁS

FALFÚRÁS, gyorsjavítás. 
06-30/9529-848, 
06-1/287-6774.

JÁRMŰ

AUTÓFELVÁSÁRLÁS 
készpénzért: +36-30/682-1390.

AUTÓJÁT megvenném 
06-1/420-2703, 
06-30/362-0674.

ELTARTÁS

TISZTELT IDŐSEK FIGYELEM! 
Özvegy hölgy budapesti családi 
házába fogadna egyedülálló, 
idős személyt, ingatlanjáért 
cserébe. 06-70/209-2945.

ÉLETJÁRADÉK
HÖLGY életjáradéki szerződést 
kötne idős úrral/hölggyel. 
06-30/363-4289.

RÉGISÉG
KASTÉLYOK berendezéséhez 
vásárolok festményeket, 
ezüstöket, porcelánokat, órákat, 
bútorokat, hagyatékokat! 
Üzlet: 06-20/280-0151, 
herendi77@gmail.com

Üzenet Kínának 
Hongkongból

LIPCSE Megerősítették pozíciójában a CDU elnökét, 
Annegret Kramp-Karrenbauert.
RÓNAY TAMÁS
Megerősítette Annegret Kramp 
Karrenbauer, a CDU elnökének 
helyzetét a kereszténydemokraták 
szombaton zárult kongresszusa. 
Sikerült háttérbe szorítani azokat, 
akik szerint nem alkalmas a párt 
irányítására. A küldöttek hosz
szasan ünnepelték KrampKar
renbauert beszéde után. Fontos 
győzelem volt számára az is, hogy 
a szociáldemokraták (SPD) jelen
lévő tagjai elutasították a CDU 
ifjúsági szervezete, a  Junge Union 
azon kezdeményezését, amely sze
rint előválasztást kellene tartani a 
következő kancellár személyéről. 
Ez ugyan még nem jelenti azt, hogy 
biztosan KrampKarrenbauer 
örökli meg Angela Merkel tisztsé
gét, de továbbra is ő az első számú 
jelölt. Amennyiben megszavazták 
volna a beadványt, úgy ezt a jogát 
vesztette volna el. Így továbbra is ő 
a legesélyesebb arra, hogy a 2021
es választás során az uniópártok 
listavezetője legyen. A CDU elnö
ke a kongresszus végén köszönetet 
mondott a küldötteknek. Egyúttal 
úgy vélte, támogatása a párt egysé
gét is jelképezi.

A pártvezetés győzelmét jelenti 
az a határozat is, amely szerint a 
szupergyors 5G mobilinternethá
lózat kiépítéséből nem zárják ki a 
kínai Huawei céget, csak azt kötöt
ték ki, hogy szigorú feltételeknek 
kell megfelelnie. Előzőleg néhány 
CSUtag a kínai vállalat teljes kizá
rásáért szállt síkra. 

Markus Söder, a CDU testvér
pártja, a Keresztényszociális Unió 
(CSU) elnöke, bajor miniszterel
nök felszólította a keresztényde
mokratákat, hagyjanak fel a belső 
vitákkal és a párt újra vegye át a 
kezdeményezést. Mint mondta, 
példát vehetnének az országos köz
véleménykutatásokban a második 
helyen álló Zöldekről, akik har
móniát sugároznak és olyan párt 
benyomását keltik, amelyre lehet 
építeni a jövőt. Arra utalva, hogy 
a menekültkérdés kapcsán tavaly 
ellentétek alakultak ki a CDU és a 
CSU között, kijelentette, ehhez ha
sonlóra nem lesz többé példa. Sö
der egyúttal felszólította a keresz
ténydemokratákat arra, keményen 
határolódjanak el a jobboldali radi
kális Alternatíva Németországért 
(AfD) párttól. „Ez a politikai erő a 
harmincas évekbe akarja vissza

Pirruszi győzelem

vinni Németországot” – jelentette 
ki. 

Egyelőre nyugalom költözhet a 
CDU életébe, visszavonulót fújtak 
a pártelnök bírálói, de kérdés, hogy 
ez az állapot meddig tart. Ha a köz
véleménykutatásokban továbbra 
is gyenge támogatást mérnek a párt 
számára, úgy ismét felmerülhet 
KrampKarrenbauer alkalmassá
gának kérdése. A pártelnök a Bild 
am Sonntag című lapnak elmond
ta, még jobban be kívánja vonni 
a CDU munkájába az elsősorban 
a gazdasági szárny által támoga
tott Friedrich Merzet. Az egykori 
frakcióvezető tavaly decemberben 
hajszállal maradt alul KrampKar
renbauerral szemben a CDU el
nökválasztásban.

Egy a Wahlkreisprognose Inté
zet által készített felmérés azon
ban meglepő eredményt hozott. A 
kutatásból kiderült ugyanis, hogy 
a CDU tagjai nem Merzet látják a 
legjobb kancellárjelöltnek, hanem 
Armin Laschet északrajnaveszt
fáliai tartományi miniszterelnö
köt. A megkérdezettek 26 száza
léka látná szívesen őt a kancellári 
székben, Merzre 24,5 százalék vok
solna. KrampKarrenbauer Söder 
után csak a negyedik helyen áll 13 
százalékkal.

LEGNÉPSZERŰBB

ARMIN  
LASCHET
Észak-Raj-
na-Vesztfália 
miniszterel-
nökét látnák a 
CDU támogatói 
legszívesebben 
a kancellári 
székben

ÖRÖKÖS
Annagret 
Kramp-Karren-
bauer továbbra 
is Angela Mer-
kel első számú 
utódja
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13
százalék
látná csak 
szívesen 
kancellárként 
Kramp-
Karrenbauert

KÍGYÓZÓ SOROK
Soha ennyien még nem szavaztak

DEMOKRÁCIA Rekord magas 
részvétel mellett zajlottak Hong
kongban a helyhatósági válasz
tások: a regisztrált szavazók 71,2 
százaléka jelent meg az urnáknál 
a négy évvel ezelőtti 47 százalék
hoz képest. A voksolás tétje inkább 
jelképes volt, a kerületi tanácsok 
vezetőinek valódi hatalma és be
folyása ugyanis elenyésző, bár 
közülük 117 delegáltnak egy 1200 
fős bizottságban abba is lesz bele
szólása, hogy ki legyen Hongkong 
vezetője. Mégis, a júniusban kirob
bant tüntetéssorozat óta ez volt az 
első választás, amely így egyfajta 
tesztként, népszavazásként is mű
ködött, hogy mit gondolnak az em
berek a hónapok óta elhúzódó, egy
re erőszakosabb demonstrációkról 
és Carrie Lam kormányzóról. Miu
tán a szavazás teljes nyugalomban 
zajlott, azt is bizonyították, hogy 
nem csupán az utcára vonulás a 
tiltakozás egyetlen életképes for
mája.

A kerületi tanácsok élén eddig 
jobbára Kínapárti vezetők álltak, 
akiknek a választáson még gyak
ran kihívója sem akadt. Ezúttal 
azonban mindenütt indult ellen
zéki jelölt is, akik a tüntetők köve
teléseit tűzték zászlaikra, vagy ép
pen konkrétan az aktivisták közül 
kerültek ki. Igaz, így sem engedtek 
mindenkit indulni, például Joshua 
Wongot, a demonstrációk egyik 
vezetőjét sem. A szavazatok össze
számlálása lapzártánk után zárult, 
de az első eredmények teljes for
dulatot, a Pekingpárti erők jelen
tős visszaszorulását mutatták.

Kérdés persze, hogy a választá
sok leszneke bármiféle hatással 
a hatalomra és a tüntetésekre? 
Hongkongban júniusban erede
tileg egy olyan törvénytervezet 
miatt robbantak ki a tiltakozá
sok, melyek lehetővé tették volna 
bűnözők kiadatását Kínának. A 
tervezetet azóta visszavonták, a 
demonstrációk mégsem csitultak, 
sőt egyre erőszakosabbá váltak, 
teljes demokráciát és Carrie Lam 
kormányzó lemondását követelik.

NÉPSZAVA
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Reggel egy fehér zsákban találom 
a cipőt, csakugyan fényesre csiszol-
va. Szép munka, gondolom. Már 
öltönyben, csak egy gyors nyakken-
dő-igazítás, csatlakozhatok a többi-
ekhez,  indulunk a tárgyalásra.

Csillog a cipő, de nem az enyém. 
Egy számmal kisebb méret. Kiver 
a veríték. Most mi lesz? Zokniban 
nem mehetek, a szűk cipőben pedig 
egy lépést sem tudok tenni. Telefon 
a portásnak. A szobafőnök perceken 
belül megjelenik. Átlátja a helyze-
tet. Elismeri, hogy a cipőket össze-
keverték, pedig ilyesmi még soha 
nem történt az elmúlt száz évben. 
Nézzük egymást, tíz percem van. 

Megkeresik, kihez került a ci-
pőm? Lehetetlenség, mondja a szo-
bafőnök, kétszáz vendégünk van. 

A delegáció nélkülem indul, majd 
csatlakozom hozzájuk. Bárcsak egy 
külvárosi motelben szálltam vol-
na meg, gondoltam. A szobafőnök 
hívja az igazgatót,  néhány részletet 
megbeszélnek. Möszjő Dux rövide-
sen érkezik, ő mindent megold.

Csendben telnek a percek, az-
után Möszjő Dux tényleg belép. 
Magas, jókedvű és elegáns, kezében 

Múlandó aranykor Megint jönnek

Strasbourg gyönyörű város, 
a szíve, a Petite France a 
középkori, favázas házai-
val olyan, mint a mesében.  
Az elegáns Regent Petite 

 France szállodának is van egy tagad-
hatatlan varázsa, de amikor belépek, 
elfog a megfelelési kényszer. Ele-
gáns, jókedvű férfiak és nők, süte-
mény- és parfümillat, a pálmafa alatt 
zongorista kellemes dallamokat ját-
szik. Minden részlet a helyén van. 

A portás hosszasan méreget, 
mintha betolakodónak tartana. 
Egy magyar a finom Európában. A 
diplomata-útlevél sem derít a han-
gulaton. Szobakártya, a szokásos 
eligazítás,  a tollával mutatja, merre 
van az étterem. 

– Cipőtisztítást kér? 
– Nem kérek, köszönöm. Szere-

tem magam intézni. Mindig attól 
tartok, összekeverik – igyekszem 
oldani a szigorát. 

– Benne van a szoba árában, 
uram – ez már szinte utasítás. Úr 
nem bajlódik ilyesmivel.

Nehéz lenne ma már ki-
deríteni, hogy melyik 
kormánypárti politikus 
vagy lojális közgazdász, 
esetleg a jegybank elnö-

ke beszélt-e először Magyarország 
újsütetű aranykoráról. Vérmérsék-
letük vagy a napi kommunikációs 
érdekeik szerint hol a közelgő el-
múlásáról keseregnek, hol pedig a 
tartós fennmaradás esélyeit latol-
gatják – nézeteiket akár néhány na-
pon belül is cserélgetve. A tét nem 
csekély: megőrizhetők-e azok a két-
ségtelenül jónak mondható mak-
rogazdasági adatok, amelyeket az 
elmúlt években elértünk, vagy túl-
jutottunk a csúcson, és most már a 
hanyatlás időszaka köszönt reánk?

A – társadalmi értelemben vett – 
aranykor már a sok filozófiai iskolá-
ba belekóstolt Vajda Jánost is foglal-
koztatta, aki egyik versének címéül 
is ezt adta. A költő, akit  Ady Endre 
egyik előfutárjának tekintett, azt 
az elvitathatatlan tényt rögzítette, 
hogy „E világ törvénye a változan-
dóság. / Jó helyébe rosszabb, rossz 
helyébe jó hág.” Félig-meddig ezt 
igyekezett cáfolni Patai Mihály, aki 
szerint a mostani időszak még nem 

nevezhető aranykornak Magyaror-
szágon, de akkor már igen, ha ez a 
lendület még 8-10 évig kitart. 

Feltehetően a jegybank alelnöke 
és a Budapesti Értéktőzsde tapasz-
talt elnöke sem gondolta komolyan 
– bármilyen szép is lenne –, hogy a 
mostani kormányzatra jellemző rö-
vid távú gondolkodás és a nemzet-
közi gazdasági környezet bizony-
talansága kellő támasztékot adna 
egy ilyen „lendületnek.” Arra pedig 
még a legoptimistább gazdasági és 
politikai elemzők sem számítanak, 
hogy Magyarország és az Európai 
Unió közötti feszült viszony a közel-
jövőben valamelyest is enyhülne.

Az OECD legfrissebb jelentése 
is az aranykor végének közeledtét 
jelzi, a gazdaság idei szárnyalása 
jövőre erőteljesen hanyatlani fog – 
vélik, hozzátéve, hogy szerintük a 
növekedés ütemének lassulása ki-
sebb mértékű lesz, mint azt koráb-
ban gondolták. A magyar kormány 
azonban dacos, újabb és újabb gaz-
daságvédelmi akciótervekkel ope-
rál, további adócsökkentésekkel és 
a költségvetési kiadások növelésé-
vel kívánják gerjeszteni az amúgy is 
túlfűtött gazdaságot. 

Számukra nem kellően intő jel, 
hogy már elkezdődött – még ha 
mérsékelt ütemben is –, a tömeges 
elbocsátások kora. Még szépség-
tapasznak sem mondható, hogy a 
munkavállalóik számát leépítő cé-
gek sorra arra hivatkoznak, hogy 
csak a határozott idejű szerződéses 
dolgozóiktól válnak meg. Ez azon-
ban azon a tényen nem változtat, 
hogy egyre kevesebb emberre van 
szükségük, legalábbis addig, amíg 
a nyugat-európai dekonjunktúra 
időszaka a végéhez nem ér. 

Ilyenkor a szakszervezetek ke-
rülnek igazán nehéz helyzetbe. Ha 
azért küzdenek – mégpedig kellő 
megalapozottsággal –, hogy töret-
len lendülettel folytatódjék a mi-
nimálbérek emelkedése, ami ma-
gával rántja a többi munkavállaló 
fizetésének növelését is, az egyér-
telműen magasabb árakat ered-
ményez. A magyar gazdaság közel 
került ahhoz a ponthoz, amikor 
már nem a növekvő bérek eredmé-
nyeznek drágulást, hanem a felfelé 
kúszó infláció kényszeríti ki a ma-
gasabb jövedelmeket. Ezzel véget 
is ér jelenünk soha nem létezett 
aranykora.

nagy csomag. Három pár fekete ci-
pőt hoz, leteszi  a lábam elé.  

– Próbálja fel, uram, meglátjuk, 
melyik az Ön mérete – mondja kifo-
gástalan angolsággal.

Az egyik tökéletes. Megköny-
nyebbülten sóhajtok fel.

– Nagyon jól áll – dicsér meg 
ráadásul. A pillantásával utasítja 
a szobafőnököt, hogy tüntesse el 
a többi cipőt, azután legyint, hogy 
mehet a dolgára.

– Remélem, az ügy köztünk ma-
rad – egyetértésemet egy fejbiccen-
téssel fogadja. – Nem szeretném, ha 
elterjedne, hogy hibáztunk.

– Természetesen – feleltem. – De 
honnan szerezte a cipőket? Az író-
asztal fiókjában tartja?

– Nem, uram. A közeli cipőbolt-
ban vásároltam.

Lekísér az előcsarnokba, kezet 
rázunk, mosolygunk, mintha régi 
osztálytársak lennénk. Gyalog me-
gyek a tárgyalás helyszínére a rue 
de Moulins-n, útközben megállok 
egy cipőbolt kirakata előtt, megné-
zem, mit kaptam az igazgatótól. J. 
M. Weston. Az ára a csillagokban.  
Végül is jól jártam. Reméltem, hogy 
a régi cipőm, egy kissé kopott sarkú, 
sok utazást megélt darab soha nem 
kerül elő. És tartottam a szavam: az 
ügy köztünk maradt. Eddig.

BONTA MIKLÓS

ODZE GYÖRGY

HARGITAI 
MIKLÓS Tényfeltárókat küldenek 

Magyarországra a héten a 
nemzetközi újságíró szer-
vezetek. Találkoznak a 
sajtó és a kormány képvi-

selőivel, beleolvasnak az újságokba, 
talán egy-két esti híradót is végig-
néznek. Alkalmi egzotikum nekik, 
nagy megtiszteltetés nekünk, aztán 
– szinte bizonyosan – marad min-
den a régiben.

2010 óta, amikor az Orbán-kor-
mány a közmédia megtörésével 
megkezdte a máig tartó offenzívá-
ját a nyilvánosság ellen, nem elő-
ször jönnek hozzánk. Némelyik 
állandó képviseletet tart fenn ná-
lunk, okkal: Európában sehol nem 
találkozni a cenzúra, a közpénzből 
működő kormánypropaganda, a 
nagyüzemi hírhamisítás olyan sok-
színű kombinációjával, mint ide-
haza. Kísérleti terep vagyunk, ne-
gatív példa, állatorvosi ló – immár 
közel tíz esztendeje. Hat választás 
ment le eddig úgy, hogy közben a 
közmédia fideszes megszállás alatt 
állt. A Népszabadságot bezárták, a 
megyei lapokat felvásárolta Orbán 
Viktor szomszédja, a kormánypárt 
megszerezte a második legnagyobb 
kereskedelmi tévét és a második 
legnézettebb hírportált, a magyar 
médiaszektorban forgó magán- 
és állami tőke 80 százaléka olyan 
orgánumokat éltet, amelyek a Fi-
desz és Orbán dicsőségét zengik. 
Mindezt tanulmányok sora és két, 
egyenként több mint százoldalas 
európai bizottsági panaszbead-
vány bizonyítja be részletesen – 
számokkal, nevekkel, dátumokkal. 
Azon túl, hogy messziről is látszik, 
hiszen az összes hivatalos sajtósza-
badság-listán zuhanórepülésben 
vagyunk.

Újságíróként és a megbeszélések 
egyik résztvevőjeként is kérdezem: 
van itt még mit tényfeltárni? Akad 
olyan eleme az információs alapjo-
got, a pártatlan és sokszínű tájékoz-
tatást előíró alkotmányos szabályt, 
a szólás- és véleményszabadságot, 
a piaci verseny tisztaságát súlyo-
san sértő kormányzati lépéseknek, 
amelyikről nem tudunk eleget? És 
segítenek-e abban a hasonló vizi-
tek, hogy az az egyetlen szereplő, 
amelyiknek oka és joga is lenne ér-
demben beavatkozni (az Európai 
Bizottságról van szó), végre mutas-
son legalább minimális érdeklődést 
a magyar sajtóviszonyok iránt?

Nehéz döntés

JEGYZET
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KALANDPARK

Így jártam Möszjő Duxszal

A Benjamin Netanjahu 
miniszterelnök elleni 
vádemelés sokak de-
mokráciában, jogál-
lamba vetett hitét adta 

vissza Izraelben. Nekünk, magya-
roknak mindenekelőtt azt üzeni: 
illiberalizmust sem lehet magányos 
hősként építeni. Egy jogállam fo-
kozatos lebontásához nem elég egy 
autoriter miniszterelnök akarnok-
sága, kell hozzá az a sok-sok tiszt-
ségviselő, aki az elvek elé sorolja a 
személyes vagy politikai érdekeit. 

Avicháj Mandelblit izraeli fő-
ügyész a vádemelés után azt nyi-
latkozta, „ez egy nehéz és szomorú 
nap. Vádemelés alá vonom három 
ügyben a miniszterelnököt köz-
szférabeli korrupcióért. Ez szo-
morú személyesen nekem és az 
ország számára is… A vádemelésre 
vonatkozó döntést nehéz, de tiszta 
szívvel hoztam meg. A jogállami-
ság nem választás kérdése. Ez nem 
politikai kérdés, nem a jobb- vagy 
a baloldalról szól. Senki sem áll a 
törvény felett.” Minden bizonnyal 
nehéz és szomorú döntést kellett 
meghoznia, hiszen ő maga is elkö-
telezett jobboldali, nemrég még 
Netanjahu hű emberének számí-
tott, korábbi kormányának titkára-
ként szolgált, nem véletlenül kiál-
tottak sokan összeférhetetlenséget 
főügyészi kinevezésekor. Bár már 
februárban bejelentette, hogy ké-
szül a vádemelésre, sokan kételked-
tek abban, hogy valóban meg is te-
szi. De meghozta a rendkívül nehéz 
döntést, pedig az illiberális hatalmi 
mechanizmus logikája szerint azért 
kapta meg a tisztséget 2016. február 
1-jén, hogy ez ne történhessék meg. 

Netanjahu azonnal puccskísér-
letet kiáltott, s olyan bizottságot 
akar, amely az ügyében eljáró rend-
őröket és ügyészeket is vizsgálat alá 
vonná. De ez már mindegy. Az izra-
eli demokrácia működik, a jogálla-
mot nem tudta maga alá gyűrni az 
illiberalizmus és szervilizmus. 

Netanjahunak még van mit ta-
nulnia magyar barátjától, mint 
ahogy a magyar felelős tisztségvi-
selők is vehetnének leckét Avicháj 
Mandelblittől.

ZÖLDEK

PÁPAI GÁBOR RAJZA
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Amikor a technikumból 
kötelező nyári terme-
lési gyakorlaton vol-
tam a szocialista ipar 
egyik fellegvárában, a 

művezető asztala mögött a falon a 
következő felirat volt: 1. A főnök-
nek mindig igaza van. 2. Amennyi-
ben mégsem lenne igaza, az 1. pont 
lép hatályba. Ezt az alapigazságot 
azóta is számtalan formában lát-
tam viszont. Manapság egy új vál-
tozat jár az eszemben: 1. Mészáros 
Lőrincnek mindig nyernie kell. 2. 
Ha mégsem így lenne, az 1. pont lép 
hatályba. 

Hogy ez miért éppen most idő-
szerű? Mert a közelmúlt híradásai 
szerint a Mészáros többségi tulaj-
donát képező, egyébként a tőzsdén 

Akinek mindig nyernie kell
forgó Opus Global Nyrt. tárgya-
lásokat kezdett az állami Magyar 
Villamos Művek (MVM) Zrt.-vel a 
2018 márciusában a német RWE-
től megvásárolt Mátrai Erőmű Zrt. 
többségi tulajdonrészének eladá-
sáról. (A kisebbségi tulajdonrész 
eddig is az MVM-é volt.) Erről már 
szándéknyilatkozatot is aláírtak.

Már a vásárláskor sem értettem, 
hogy a kisgömböcként növekvő 
Opus miért nyeli el az erőművet, 
amely egyébként Magyarország 
második legnagyobb villamos-
energia-termelője. Már akkor tud-
ni lehetett ugyanis, hogy az erőmű 
nem éppen vonzó portéka. Ennek 
legfőbb oka, hogy az áramtermelés 
még a szénerőművek között is a leg-
szennyezőbb tüzelőanyag, az ala-
csony fűtőértékű lignit elégetésével 
történik, amivel még akkor sem 
lehet sokáig az egyre szigorodó kör-
nyezetvédelmi előírásoknak eleget 
tenni, ha a legkorszerűbb pernye-
leválasztó és egyéb berendezéseket 
használnák. Ráadásul a hét blokk 
közül kettőnek 2021-ben, további 
kettőnek 2029-ben lejár az üzem-
ideje. Az erőmű napjai – illetve évei 
– tehát meg vannak számlálva. 

A német tulajdonos is jól tudta 
ezt, ezért örömmel szabadult az 
egyre inkább terhet jelentő tulaj-
donától, annak ellenére, hogy az az 
eladást megelőző évig pénztermelő 
gépként funkcionált, minden évben 
sokmilliárdos nyereséggel örven-
deztetve meg őt. 2017-ben viszont 
hatalmas, több mint kilencmil-
liárdos veszteségbe futottak, és 
2018-ban sem sikerült a céget nye-
reségessé tenni, habár egy rövid 
átmeneti időre az új tulajdonos 
reaktiválta a már nyugdíjba vonult, 
korábban évtizedekig első ember-
ként szolgáló Valaska Józsefet. 

Közben az éves bevétel a koráb-
bi csaknem százmilliárd forintról 
hetvenhárommilliárdra csökkent. 
Az erőmű vonzereje csak a tekinté-

HAJDÚ MIKLÓS 
mérnök-
közgazdász

A Mátrai 
Erőmű 
vonzereje 
csak a te-
kintélyes 
összegű 
eredmény-
tartalék 
és szabad 
pénzesz-
köz lehe-
tett

Öngól   
Baklövéseket követett el a győz-
tessé lett ellenzék, de különösen 
a DK, amikor megnevezte je-
löltjeit a fővárosi cégek vezetői 
testületeibe. A korábbi állami és 
önkormányzati vezetők reakti-
válása rossz üzenet, súlyos poli-
tikai hiba, amit a kormánypárti 
propaganda ragyogóan ki tud 
használni. A két DK-s polgár-
mesterrel bíró kerület korábbi 
tevékenységének átvilágításával 
megbízott Czeglédy Csabával 
pedig az a baj, hogy bár való-
színűleg nem követett el komo-
lyan vehető mulasztást, de nem 
tekinthetjük teljesen ártatlan-
nak sem. Az ő esetében a válasz-
tott tisztség elegendő erkölcsi 
elégtétel, de most a látszat az, 
hogy „bosszúállónak” nevezték 
ki Újbudán és Erzsébetváros-
ban. Persze lehet magyarázni, 
hogy fő a szakértelem, meg sem-
mi „elszámoltatás”, de a megbí-
zásokba joggal bele lehet kötni. 
Meggyőződésem, hogy sokat ár-
tottak ezek a személyi döntések a 
demokratikus ellenzék megítélé-
sét illetően. Ha el akarják hitet-
ni velünk, hogy most mindenki 
tiszta lappal indul, és vége van 
a régi, mutyikban gazdag világ-
nak, akkor visszavonják ezen 
megbízásokat, vagy hagyják 
visszalépni ezeket a régi, bevált 
kádereket.

BOBÁK ZOLTÁN

Osztály, vigyázz! 
Általános iskolás koromban, 
amikor a tanító bejött az osz-
tályba, vigyázzba kellett áll-
nunk. Ez jutott eszembe, amikor 
elolvastam a Fidesz által az Or-
szággyűlés fegyelmi szabályza-
tának módosításáról benyújtott 
törvényjavaslatot. Indoklásuk 
szerint meg kell akadályozni, 
hogy a renitens képviselők meg-
sértsék az Országgyűlés tekinté-
lyét, az ülés méltóságát. Annak 
idején a renitens tanulók kaptak 
egy körmöst, most a képviselők 
kitiltást, fi zetésmegvonást. A tit-
kos szavazásra a házelnök jelöl 
ki egy helyiséget a kitiltottnak. 
Természetesen ezek a renitens 
képviselők csak ellenzékiek le-
hetnek, a fi deszesek jól viselked-
nek. A törvényjavaslatnak – Kö-
vér házelnök hatalmi túltengése 
mellett – más indoka is van: Or-
bán nyilván megsértődött, ami-
kor Hadházy képviselő az orra 
alá dugta a lopásról szóló táblát. 
Ha a törvény hatályba lép, más 
módszereket kell az ellenzéknek 
kitalálnia – de ha az összefogá-
suk tartós marad, ki is fognak. 

MOLNÁR ISTVÁN

Ismét Horthy 
Horthy kormányzó létező ér-
demei elhomályosulnak bűnei 
mellett, őt a fehérterror, Kame-
nyec-Podolszk, a Don-kanyar, a 
zsidótörvények és a holokauszt 
áldozatai vádolják, s nem sza-
bad hagynunk, hogy e bűnöket 
a társadalom elfelejtse. A költő 
Kiss József írta az 1880-as évek 
odesszai pogromjai idején: „Örök 
a bestia”. Úgy látszik, nemcsak a 
gonoszság, de a butaság, a világ 
egyoldalú szemlélete is örök, s az 
is, hogy egyes politikusok – ha 
céljaik úgy kívánják – mindezt 
gátlástalanul kihasználják. 

FÁBRI FERENC  

SZERINTEM

Olvasóink leveleit a következő címre várjuk: 
olvasoilevel@nepszava.hu

VERA JOUROVÁ,
a jogérvénye-
sü lésért, a 
fogyasztópo-
liti káért és a 
nemek közötti 
esélyegyenlő-
ségért felelős 
biztos

VIRGINIJA 
LANGBAKK,
a Nemek Közötti 
Egyenlőség 
Európai 
Intézetének 
igazgatója

Az oldalon megjelenő 
vélemények nem 
feltétlenül tükrözik 
szerkesztőségünk 
álláspontját. Lapunk 
fenntartja magának 
a jogot a beérkező 
írások szerkesztésére, 
rövidítésére.

Messze még a győzelem
Több mint 100 év. Eddig 

tartana, hogy Európában 
megvalósuljon a nők és a 
férfi ak közötti egyenlő-
ség, ha a munkát a jelen-

legi ütemben folytatjuk. Nagyobb 
sebességbe kell kapcsolnunk.  

A világ más részeivel összeha-
sonlítva Európában jó helyzetben 
vannak a nők – mégis nap mint 
nap értesülünk a nőkkel szembeni 
igazságtalanság, diszkrimináció és 
erőszak eseteiről. A nemek közötti 
egyenlőség nemrég közzétett mu-
tatója is ezt erősíti meg: az EU e 
téren a maximális 100 pontból 67,4 
pontot ért el, ami a két évvel ezelőt-
ti eredményhez képest mindössze 
egy százalékpontos növekedést je-
lent. Magyarország esetében ez a 
szám 51,9, a növekedés pedig 1,1.

Sok nőnek nincs valódi lehetősé-
ge arra, hogy egyensúlyt teremtsen 
a munka és a szülői feladatok kö-
zött. 2018-ban 10 közül csaknem 4 
nő számolt be arról, hogy munkáját 
gondozási feladataihoz igazítja, míg 
a férfi ak esetében ez az arány tízből 
kevesebb mint 2. Ezért fogadtunk 
el az EU-ban egy olyan, rugalmas-
ságot biztosító jogszabályt, amely 
lehetővé teszi a munka és a magán-
élet közötti megfelelőbb egyen-
súlyt, valamint a gondozási felada-
tok megosztását. 

Annak ellenére, hogy a nők egy-
re képzettebbek, és a statisztikák 
szerint az iskolai végzettség terén 
túlszárnyalják a férfi akat, a felső 

vezetőknek mindössze 17 százalé-
ka kerül ki közülük. A vezérigazga-
tók esetében pedig ez az arány csak 
6,9 százalék. Hihetetlennek tű-
nik, mégis igaz, hogy a nők átlagos 
órabére még napjainkban is jóval 
kevesebb, mint a férfi aké. A nemek 
közötti bérszakadék megdöbbentő: 
Európában még mindig 16 százalék, 
Magyarország esetében pedig 14,2 
százalék.

Az Európai Bizottság ezért cse-
lekvési tervet fogadott el, amely 
konkrét intézkedéseket tartalmaz a 
bérszakadék kezelésére.

Most arra van szükség, hogy az 
uniós országokban meglegyen a 
kellő politikai akarat az egyensúly-
hiányok egy része mögött meghú-
zódó kulturális okok kezelésére; ez 
azonban nem ígérkezik könnyű fel-
adatnak a meglehetősen sokszínű 
Unióban. Súlyt kell helyeznünk a 
párbeszédre és az oktatásra, hogy 
a férfi ak és a nők egyaránt jól érez-
zék magukat modern szerepeikben, 
támogatni tudják egymást, és tisz-
tában legyenek választási lehető-
ségeikkel. Elő kell mozdítanunk azt 
is, hogy e párbeszédre egész Euró-
pában, különböző szinteken sor ke-
rüljön. Így a nemzeti és a helyi ha-
tóságokhoz eljut az az üzenet, hogy 
olyan infrastruktúra kialakulását 
kell elősegíteni, amely lehetővé te-
szi, hogy a családok a szükségleteik-
nek leginkább megfelelő döntése-
ket hozhassák meg. 

A populis-
ták a nők 
jogainak 
ügyét indo-
kolatlanul 
megosz-
tó viták 
szítására 
használ-
ják fel, és 
az egyen-
lőséget 
ideológiai 
kérdéssé 
teszik

Ez azért is fontos, mert egyes 
helyeken nyugtalanító tendenciát 
látunk: az egyenlőséghez való hoz-
záállás terén visszalépés fi gyelhető 
meg, különösen akkor, ha ezt a po-
pulisták is ösztönzik. A nők jogai-
nak ügyét indokolatlanul megosztó 
viták szítására használják fel, és az 
egyenlőséget ideológiai kérdéssé 
teszik. Az erőfeszítéseinkkel szem-
ben tapasztalt ellenállás további ki-
hívások elé állít minket, miközben 
új eredményekért küzdünk. 

Ezért is van különös jelentősége 
annak, hogy Ursula von der Leyen 
megválasztott elnök kezdeti po-
litikai prioritásaiban elkötelezte 
magát a nemek közötti egyenlő-
ség mellett: nemi szempontból 
kiegyensúlyozottabb biztosi tes-
tületre és olyan apparátusra fog 
építeni, ahol a női vezetők aránya 
– az EU történetében most először 
– eléri a 40 százalékot. Mindez 
nem egyik napról a másikra való-
sult meg – a célértéket 2014-ben 
határoztuk meg, eléréséhez pedig 
szisztematikus erőfeszítésre volt 
szükség. 

Az egyenlőtlenségnek ára is van. 
A nők átlagosan magasabb iskolai 
végzettséggel rendelkeznek, mint 
a férfi ak, de képességeiket nem ak-
názzuk ki teljes mértékben. A ne-
mek közötti egyenlőség javításával 
2050-re további 10,5 millió mun-
kahely jönne létre, az uniós GDP 
pedig 9,6 százalékkal nőne. Ha egy 
olyan igazságosabb és nyitottabb 
társadalmat teremtünk, ahol a 
férfi ak és a nők egyenlők, az nem-
csak a nők ügyét szolgálja, hanem 
végső soron az EU-ban mindenki 
számára előnyös lesz.

lyes összegű eredménytartalék és 
szabad pénzeszköz lehetett. Mészá-
rosék tettek is arról, hogy a kasszát 
mielőbb megcsapolják. Az üzleti 
évet záró közgyűlést a szokásos áp-
rilis helyett már 2019. februárban 
lezavarták, és az előző két veszte-
séges év ellenére az új tulajdono-
sok már március elején több mint 
tizenegymilliárd forintot vettek ki 
osztalékként. A még az előző tulaj-
donos által előkészített, újonnan 
létesült napelemes termelőegysé-
get néhány hónappal az üzembe ál-
lítás után már el is adták, ugyancsak 
az MVM-nek. Teljesen nyilvánvaló, 
hogy a vásárláskor elpufogtatott 
hangzatos elképzelések ellenére az 
új tulajdonosnak esze ágában sem 
volt soha az erőmű hosszú távú fej-
lesztése és üzemeltetése.

Az előzőkből jól látszik, hogy a 
vásárlással Mészároséknak csak 
rövid távú céljuk volt: nevezetesen 
a cég kasszájának apasztásával a sa-
ját kasszájuk feltöltése. Miután ez 
megtörtént, a további hasznot nem 
hozó, de a szigorodó környezetvé-
delmi előírások miatt egyre több 
gonddal járó erőműre már nincs 
szükségük, az ezzel járó nyűgöt ve-
gye csak nyakába az állami MVM. 

Ennyi erővel ezt a rövid kanyart 
megspórolhatták volna, az amúgy is 
kisebbségi (23 százalékos) tulajdo-
nos MVM már tavaly is megvehet-
te volna a többségi tulajdonrészt, 
annál is inkább, mert arra elővá-
sárlási joga volt. Hacsak nem arról 
van szó, hogy korunk üzleti zsenije, 
Mészáros Lőrinc ezen is nyerni fog, 
a számlát pedig az állam, azaz az 
adófi zetők fi zetik. 

Ezt a gyanút egyszerű lenne cá-
folni: nem kellene más hozzá, mint 
hogy nyilvános legyen a majdani 
vételár, miként az az eddig titokban 
tartott ár is, amennyiért Mészá-
rosék az erőművet megszerezték. 
Azért erre nem kötnék nagy ösz-
szegű fogadást.FO
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Petőfi  Sándor aláírása
Petőfi  Sándor dedikációja látható abban a kötetben, 
amelyet a Központi Antikvárium árverez decem-
ber 6-án a Festetics Palotában. A „Pákh Albert-
nek őszinte barátja Petőfi  Sándor” kézírásos 
darab kikiáltási ára 25 millió forint. Magyar-
országon eddig két Petőfi  által dedikált kötet 
szerepelt aukción, 1939-ben. NÉPSZAVA 

A világ első karácsonyi 
üdvözlőlapja
A londoni Dickens Múzeumban állítják ki 
azt az 1843-ban nyomtatott, kézzel szí-
nezett üdvözlőlapját, amelyet Henry Cole 
tervezett és John Callcott Horsley illuszt-
rált akkor, amikor Dickens kiadta Karácso-
nyi ének című regényét.  PAPAGENO

Két Hungaroton-album 
is versenyben

A Hungaroton Czi� ra György-albuma a 
Best Collection, és a Chopin-darabokat 
Farkas Gábor előadásában tolmácso-
ló lemez a Solo Music kategóriában ke-
rült az International Classical Music 
Awards jelöltjei közé. NÉPSZAVA

KÖNYV A török női író, Elif Shafak egy fi atal török nő életét 
írja meg bravúrosan.
CSEPREGI EVELYN
„A különféle világhírű intézmények 
kutatói folytatódó agyi aktivitást 
észleltek épphogy csak meghalt 
embereknél. Néhány esetben ez 
csak pár percig tartott. Másoknál 
viszont akár tíz perc harmincnyolc 
másodpercig is. Mi történik ez alatt 
az idő alatt? Vajon a halott felidézi 
a múltat? És ha igen, mely részeit, 
és milyen sorrendben? Hogyan ké-
pes az agy egy egész életet besűrí-
teni annyi időbe, amennyi alatt egy 
kanna teavíz felforr?” Elif Shafak 
bravúrosan megírt regénye egy fi a-
tal török nő életének meghatározó 
történéseit járja körbe. „Tequila 
Leila, ahogy a barátai és az ügyfelei 
ismerték” egy vidéki kisvárosból jut 
el Isztambul hivatalos engedéllyel 
működő bordélyházaiba, majd a 
Magányosok temetőjén át a tenger-
be. Az idei Booker-díj rövidlistáján 
is szereplő Tíz perc, harmincnyolc 
másodperc egyetlen nap eseménye-
it tárja elénk, ám különféle élettör-
ténetekbe pillanthatunk be. A halál 
utáni percekben, miközben Leila 

Kesernyés föld, édes epertorta
teste egy szemeteskonténerben he-
ver, elméje sorra eleveníti fel az 
ízekhez, illatokhoz is kötődő emlé-
keit, amelyek hol szomorúságot, hol 
beteljesült örömöt idéznek fel ben-
ne. A citromos cukorgyanta látvá-
nya, amelyet a nők szőrtelenítésre 
készítettek elő, a kardamomos kávé 
illata, amit egy jóképű egyetemistá-
val osztott meg a bordélyházban, a 
száraz, krétaporszerű és kesernyés 
föld íze, melyet mohón nyelt kis-
lányként, a születésnapjára készí-
tett epertorta íze. Emlékei a patri-
archális hagyományok és az erőszak 
különféle válfajainak, a kor politikai 
helyzetének tanúi, ám megismerjük 
általuk Leila „víz szerinti” családjá-
nak, barátainak történetét is, akik a 
fordulatos könyv második felében a 
nőhöz fűződő szeretetükről tesznek 
tanúságot.

Az író kíméletlen őszinteséggel, 
fi kció és valóság határán egyen-
súlyozva számol be a modern Isz-
tambulról, és az ott élők minden-
napjairól. Időnként mesebelinek, 
majd nagyon is realisztikusnak 
tűnő város- és karakterábrázolásai 

közben meg kellett ismer-
kednie az egyre gyakoribb 
ellenségességgel, amely a 
hatalom részéről éri az író-
kat, kritikusokat, újságírókat. 
A török hatóságok már nem 
első alkalommal indítottak 
ellene vizsgálatot, mivel 
írásait – amelyekben 
gyakran érinti a 
szexuális zaklatás, 
gyermekek és nők 
ellen elkövetett 
erőszak témáit 
– nemkívánatos-
nak, obszcénnek 
tartják; Az isz-
tambuli fattyú 
című, Törökor-
szágban is nagy 
sikert aratott 
regényéért már 
2006-ban perbe 
fogták, a „török 
nép megsértésé-
nek” vádjával.

S habár Tequila 
Leila élettörténete 
sok szempontból 

csak fi kció, nem nehéz elképzelni 
azokat az eseményeket, amelyek 
születése pillanatától kezdve körbe-
veszik egy a vallást mindennél több-
re tartó, a problémák felett szemet 

hunyó közegben. A szerző azon-
ban nem ítélkezik, csupán jól 

irányzott kérdéseket tesz 
fel, s karakterein keresz-
tül különböző válaszokat 
kínál. A regény hangot ad 
a társadalom azon réte-
geinek, amelyekre keve-
sebb fi gyelem irányul: 
prostituáltak, transz-
vesztiták, menekültek, 
a családon belüli erő-
szak elől megszökő, a 
becsületgyilkosságtól 
rettegve élő nők sze-
mélyes sorsait ismer-

hetjük meg. Elif Sha-
fak történetei csupán 
annyira sértő és ob-
szcén tartalmúak, 
amennyire a minket 
körülvevő valóság 
is az.

Elif Shafak: 
Tíz perc, 
harmincnyolc 
másodperc
Fordította: 
Csáki-Sipos Kata, 
Nagy Marietta, 
Európa 
Könyvkiadó, 
2019.

INFÓ

SZEMBEN A HATALOMMAL
Elif Shafak a török hatóságok fókuszában

A török női író, Elif Shafak egy fi atal török nő életét 
Kesernyés föld, édes epertorta

közben meg kellett ismer-
kednie az egyre gyakoribb 
ellenségességgel, amely a 
hatalom részéről éri az író-
kat, kritikusokat, újságírókat. 
A török hatóságok már nem 
első alkalommal indítottak 
ellene vizsgálatot, mivel 
írásait – amelyekben 
gyakran érinti a 
szexuális zaklatás, 
gyermekek és nők 
ellen elkövetett 
erőszak témáit 
– nemkívánatos-
nak, obszcénnek 
tartják; Az isz-
tambuli fattyú 
című, Törökor-
szágban is nagy 
sikert aratott 
regényéért már 
2006-ban perbe 
fogták, a „török 
nép megsértésé-

S habár Tequila 
Leila élettörténete 
sok szempontból 

csak fi kció, nem nehéz elképzelni 
azokat az eseményeket, amelyek 
születése pillanatától kezdve körbe-
veszik egy a vallást mindennél több-
re tartó, a problémák felett szemet 

hunyó közegben. A szerző azon-
ban nem ítélkezik, csupán jól 

irányzott kérdéseket tesz 
fel, s karakterein keresz-
tül különböző válaszokat 
kínál. A regény hangot ad 
a társadalom azon réte-
geinek, amelyekre keve-
sebb fi gyelem irányul: 
prostituáltak, transz-
vesztiták, menekültek, 
a családon belüli erő-
szak elől megszökő, a 
becsületgyilkosságtól 
rettegve élő nők sze-
mélyes sorsait ismer-

hetjük meg. Elif Sha-
fak történetei csupán 
annyira sértő és ob-
szcén tartalmúak, 
amennyire a minket 
körülvevő valóság 

SZEMBEN A HATALOMMAL
Elif Shafak a török hatóságok fókuszában
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Díjak a Filozófia 
Világnapján
Az UNESCO által meghirdetett 
Filozófia Világnapja alkalmá-
ból, november 22-én, adták át 
a Magyar Filozófiai Társaság 
idei Életmű-díjait, amelyekkel 
ezúttal Ludassy Máriát és Vető 
Miklóst tüntették ki, valamint 
a Cogito-díjat Kiss Csaba tudo-
mányos kutatónak, továbbá a 
Fontanus Alapítvány idén első 
alkalommal odaítélt Invenio-dí-
ját, amelyet a Fekete Sas Kiadó 
Almási Miklós: Ami bennünk 
van. Lélek a digitális kor vihará-
ban című munkája publikálásá-
ért nyert el. NÉPSZAVA

Koncert  
a pályaudvarokon

Májusig havonta kétszer a Nyu-
gati, Keleti és Déli pályaudva-
ron játszik a MÁV Szimfonikus 
Zenekar. Az együttes művészei 
kamaraformációkat alkotva ze-
nélnek. A koncertek kétheten-
te, szerdánként – legközelebb 
december 4-én – a Nyugati pá-
lyaudvaron fél 4-től az összesítő 
utastájékoztató kijelző alatt a 
peronok elején, fél 5-től a Déli 
pályaudvaron az utasváró üveg-
csarnokban, fél 6-tól pedig  a 
Keleti pályaudvaron a Lotz csar-
nokban hallhatók. NÉPSZAVA

Álom és  
klímaveszély
Séta a felhőkön – ezt az álmát va-
lósította meg Abraham Poinche-
val videoinstallációjával, amely 
a januárig nyitva tartó lyoni 
Kortárs Művészeti Biennálén 
tekinthető meg. A „Séta a felhő-
kön” installáció Gabon légteré-
ben készült úgy, hogy az extra-
vagáns művész hőlégballonnal 
emelkedett a magasba, és válto-
zatos tájkép felett lépdelt. Nap-
jaink klíma fenyegetettségében 
Poincheval mintha azt kémlel-
né, az emberiség jövőjét melyik 
felhő jelentheti. EURONEWS

Pesten a színházi 
forradalmárok 

Wilson. Hartmann. Chaplin. 
Színházi forradalmárok a he-
tedik, április 8–30. között Bu-
dapesten zajló MITEM-en. 
A világhírű amerikai rendező 
Robert Wilson Oedipus király 
történetét fogalmazta újra. Né-
metországból a Staatsschauspiel 
Drezden  Sebastian Hartmann 
rendezte, merész víziókra épülő 
Bűn és bűnhődés című előadá-
sa érkezik. Bűbájos varázslat-
nak nevezték Európa-szerte az 
újságírók a Bells & Spells című 
előadást, amit Victoria Thierrée 
Chaplin rendező szőtt lánya, 
Aurelia Thierrée színésznő szá-
mára. A VII. MITEM fesztivál 
2020. április 8–30. között várja a 
magyar közönséget. NÉPSZAVA 

LAPSZÉL MŰSORAJÁNLÓ 2019.  
november 25.,  

hétfő

A TV-CSATORNÁK A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

Duna
06.00 Híradó 06.30 Nemzeti Sporthír-
adó 06.45 Kenó (ism.) (12) 06.45 Ro-
ma magazin 07.15 Domovina 07.45 Ri-
dikül (ism.) (12) 08.35 Sorsok útvesztője 
(ism.) (12) 09.25 Don Matteo (ism.) (12) 
10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.35 
Nemzeti Sporthíradó 12.50 Jó ebédhez 
szól a nóta 13.25 A világ egy terített asz-
tal (12) 13.55 Magyarország finom 14.15 
Jamie lefőzi Olaszországot (6) 15.10 Vég-
telen szerelem (12) 16.05 Don Mat-
teo (12) 17.05 Ridikül (12) 18.00 Híradó 
18.25 Nemzeti Sporthíradó 18.45 Sor-
sok útvesztője (12) 19.40 A hegyi doktor 
(12) 20.30 Kékfény (12) 21.30 Elveszet-
tek (16) 22.30 Kenó (12) 22.40 Rejtélyek 
asszonya (12) 00.05 Hogy volt?! Draho-
ta Andrea (ism.) 01.05 Új idők, új dalai. 
Tradíciók és új utak – A brácsa becsülete

TV2
06.15 Mokka (12). Benne: Tények reg-
gel 08.45 MokkaCINO. Magazinműsor 
(12) 09.35 Teleshop 10.45 Asztro-Vi-
lág 12.00 Tények délben 12.30 Tények 
Plusz (ism.) 13.20 Walker, a texasi kopó 
(12) 14.25 Mintaapák (ism.) (12) 15.40 
Victoria (12) 16.45 Anya (12) 18.00 Té-
nyek 18.30 Tények Plusz 19.25 Minta-
apák (12) 20.35 Nyomd a gombot, tesó! 
Game-show (12) 22.05 Újratervezés (12) 
23.00 Magánnyomozók (12) 24.00 Csa-
ládi Titkok (ism.) (12) 01.00 Walker, a te-
xasi kopó (ism.) (12)

RTL Klub
06.00 Reggeli (12) 09.05 Asztro-Show 
10.10 Top Shop 11.50 Portré (ism.) (12) 
12.30 Fókusz (ism.) (12) 13.30 A Kony-
hafőnök VIP – Terítéken a sztárok! Gaszt-
roreality (ism.) (12) 16.00 Az én kis csa-
ládom (12) 17.10 Barátok közt (12) 18.00 
RTL Híradó – Esti kiadás 18.55 Fókusz 
(12) 20.05 A Konyhafőnök VIP – Teríté-
ken a sztárok! (12) 22.30 Barátok közt (12) 
23.20 XXI. század – a legendák velünk él-
nek. Povl Bang-Jensen (12) 23.50 RTL 
Híradó – Késő esti kiadás 00.30 Csúcs-
formában (2016) (16) 01.40 Autogram 
(ism.) (12) 02.25 Alla Zingara (12)

ATV
05.55 ATV Start. Reggeli politikai és köz-
életi vitaműsor 08.35 Start plusz 09.10 
Fórum 10.40 Ékszer TV 12.00 ATV 
Híradó 12.30 Fórum 13.00 Ékszer TV 
15.40 Fórum 16.45 Világhíradó 17.00 Fó-
rum 17.30 ATV Híradó 17.55 A nap híre 
18.45 ATV Híradó 19.25 Egyenes beszéd 
20.30 Jakupcsek plusz. Közérzeti talk-
show (12) 21.30 Columbo. Amerikai kri-
mi (1975) (12) 23.00 ATV Híradó 23.40 
Hazahúzó 00.35 Élő építészet – 100 híres 
épület a világból. Építészeti magazinmű-
sor 00.50 700-as klub (12) 01.20 Egye-
nes beszéd 02.20 Világhíradó

M4 Sport
06.30 Sporthíradó 07.30 SPORT7 (ism.) 
08.30 Startfejes magazin (ism.) 09.00 
Góóól!2 (ism.) 10.00 Sporthíradó 10.30 
Labdarúgás. OTP Bank Liga: Ferencvárosi 
TC–ZTE FC (ism.) 12.30 Út Tokióba (ism.) 
13.00 Sporthíradó 13.30 Öttusa magazin 
14.00 Labdarúgás. OTP Bank Liga: Buda-
pest Honvéd–Paksi FC 16.00 Kosárlab-
da magazin 17.00 Sporthíradó 17.15 UEFA 
Bajnokok Ligája magazin (ism.) 17.45 Stú-
dió 18.00 Jégkorong. Erste Liga, alapsza-
kasz: Dunaújvárosi Acélbikák–DEAC (élő) 
20.05 Stúdió 20.40 Kézilabda-magazin 
21.30 Sporthíradó 21.50 FIFA strandlab-
darúgó-vb. Japán–Svájc mérkőzés (élő) 
22.50 Labdarúgás. JET-SOL Liga: Ferenc-
városi TC–DVTK (ism.) 00.45 Kosárlab-
da. Férfi kosárlabda NB I: Alba Fehérvár–
DEAC (ism.)

Klubrádió
06.00 Reggeli gyors 09.55 Könyvklub 
10.00 Ötös 12.00 A lényeg – a Klub-
rádió hírműsora 12.15 Ez itt a fórum 
12.55 Könyvklub 13.00 Könyvklub 14.00 
Vény nélkül 1. 14.30 Vállalkozók klubja 
15.00 Dr. Bubnó Roll 16.00 Megbeszéljük 
18.00 Esti gyors 19.00 Tűréshatár 20.00 
Belső közlés 21.00 Világtalálkozó (ism.) 
22.00 Ötös (ism.) 00.00 Megbeszéljük 
(ism.) 02.00 Esti gyors (ism.) 03.00 Tű-
réshatár (ism.) 04.00 Könyvklub (ism.)

INTERJÚ Juliette Binoche a Szerelemre kattintva 
című filmről is beszélt a Berlinálén a Népszavának.

CSÁKVÁRI GÉZA

A Szerelemre kattintva című filmben 
egy olyan idősödő nőt alakít, aki kamu 
Facebook-profil mögé bújva csábít el 
egy fiatal fiút. Miért érdekelte ez a 
karakter? 

Színészi szempontból ez tökéle-
tes szerep, az érzelmek teljes ská-
láját fel kellett vonultatnom ahhoz, 
hogy eljátsszam. De ezek közül a 
legfontosabb és talán legerősebb 
emóció a magánytól való félelem. 
Az emberi lény legnagyobb félelme, 
hogy egyedül marad, ezzel naponta 
szembesülünk és ebben a szerepben 
tudtam tesztelni magam, hiszen az 
általa játszott nőt elhagyta a férje és 
a szeretője is. A hamis profil létre-
hozatala a túlélési módszere. Bárki 
bármit mond, minden embernek 
szüksége van arra, hogy szeressék 
és számítsanak rá. 

Az, ahogy előadjuk magunkat a kö-
zösségi médiában, nagyon hasonlít 
az ön szakmájához, hiszen maszkok 
mögé bújunk. 

Kérdés, hogy ezek a maszkok 
milyen célt szolgálnak. Amikor 
színházban játszom, az ott használt 
maszknak az igazság pillanatát kell 
szolgálnia. Bármilyen ruhát vagy 
sminket felvehetek, csakis a hite-
lesség számít. Ilyenkor elfeledke-
zem a saját személyiségemről, és 
azonosulok a karakterrel, szóval, én 
úgy fogalmaznék: a színészi maszk 
teremtő eszköz. A Faceookon nem 
művészeti céllal kommunikálunk. 
Szerintem nem is teremtünk ott 
semmit, hacsak az illúziót nem te-
kintjük teremtésnek. 

Ön megtalálható valamelyik közössé-
gi oldalon?

Az Instagramon. Úgy érti, nem 
követ!? Egyébként nem szeretnék 
most önreklámot gerjeszteni, de 
ha van kedve, nézzen körül nálam. 
Olyan dolgokat fényképezek le, 
amelyeken röhögök, vagy amelyek 
lenyűgöznek. Például a fák. Amúgy 

A túlélés módszere

nem érzem égető szükségét annak, 
hogy a közösségi médiát használjam 
vagy kihasználjam. 

A Szerelemre kattintva olyan, mint 
egy Ibsen színmű. Mindenki hazudik 
és mindenki megbűnhődik. 

Nem értek egyet. Kétségbeesett 
tetteket mutatunk meg. Ezek pedig 
nem mindig hazugságok.

Van a filmben egy jelenet, amelyben a 
szereplők a párok közötti jelentős kor-
különbségről vitáznak...

Ha szerelmes vagyok, baromi-
ra nem érdekel, hogy hány éves a 
kedvesem. Persze, a filmben nálam 
sokkal inkább ésszel élő karakterek 
vannak, akik technikai szempont-
ból nézik a korkülönbséget. Én szív-
vel élő ember vagyok. Amúgy őrült 
világban élünk: nézzünk meg két 
politikus párt: Macron és felesége, 
illetve Trump és a felesége is érde-
kes kontrasztot mutat. 

Igaz, hogy telefonon hívja azokat a ren-
dezőket, akikkel dolgozni szeretne?

Persze, ma is telefonáltam. Min-
den szerepválasztás komoly döntés. 
Amúgy ez nem olyan egyszerű. Pél-
dául Hirokazu Koreedát tizennégy 
évig hívtam, mire készítettünk vég-
re közös filmet. 

A világ legtöbb színésznője panaszko-
dik: nincs jó filmszerep ötven év felett. 
Ön ellenben nagyon aktív és egészen 
bizarr filmeket is vállal.

Már öt évvel ezelőtt átléptem 
ezt a korhatárt. Nagyon sok színész 
nem tudja feldolgozni az idő mú-
lását, így vagy úgy próbálja megtar-
tani az imázsát akár testi beavatko-
zások árán is. Tudomásul kell venni, 
hogy egyrészt fizikailag, másrészt 
szellemileg is változunk. Ötvenöt 
évesen természetes, hogy mások az 
elveink és az értékrendszerünk, én 
ezt tudomásul vettem és ez a döntés 
teljesen fel is szabadított. 

Mesélne erről?
Javaslom, olvassa el Annick de 

Souzenelle The Body and Its Sym-
bolism: A Kabbalistic Approach 
című könyvét. Meg fogja változtatni 
az életét. 

Akkor ezek szerint ön kabbalista?
A Kabbala arra tanított meg, 

hogy a testem és a lelkem elérje a 
spirituális szférákat. Hogy felfedez-
zem, hogy nem szabad a testi örö-
möket hajszolni. El kell fogadnod a 
limitjeidet. Ezáltal sikerült megsza-
badulnom minden depressziómtól. 
A gyógyszerek nem segítenek, mert 
azok csak arra valók, hogy ketté-
válasszák a lelket és a tudatot. Van-
nak emberek, akiknek ez segíthet, 
de én nem hiszek ebben. Sőt, veszé-
lyesnek tartom.  

FÉLELEM
Az emberi lény 
legnagyobb 
félelme, hogy 
egyedül marad 

TEREMTÉS 
VAGY ILLÚZIÓ
A Facebookon 
nem művészeti 
céllal kom-
munikálunk. 
Szerintem nem 
is teremtünk 
ott semmit, ha-
csak az illúziót 
nem tekintjük 
teremtésnek

FORRÁS: DIAPHANA FILMS

Francia szí-
nésznő. 1964-
ben született 
Párizsban. Az 
elismertséget a 
lengyel rendező 
Krzysztof Kies-
lowski Három 
szín filmtrilógiája 
hozta meg szá-
mára, a Három 
szín: kékben 
nyújtott alakítá-
sáért César-díjat, 
Európai Filmdíjat 
és a Velencei 
Filmfesztiválon 
a legjobb női 
főszereplőnek 
járó díjat kapott. 
Pályája csúcsát 
1996-ban 9 Os-
cart besörpő Az 
angol beteg című 
film jelentette, 
amelyben nyúj-
tott alakításáért 
mint a legjobb 
női melléksze-
replő kapott 
díjat. 2000-ben 
szintén Oscarra 
jelölték, Joanne 
Harris regényé-
nek filmváltoza-
tában, a Csokolá-
déban nyújtott 
alakításáért. 

JULIETTE  
BINOCHE

FO
TÓ

: A
FP

/O
DD

 A
ND

ER
SE

N

FO
TÓ

: N
ÉP

SZ
AV

A
FO

TÓ
: R

IC
HA

RD
 H

AU
GH

TO
N



HIRDETÉS NÉPSZAVA
2019. november 25., hétfő   l  13



SPORT14  l  NÉPSZAVA
2019. november 25., hétfő

Győzelemmel  
debütált Mourinho

José Mourinho győzelemmel 
tért vissza az angol labdarú-
gó-bajnokságba, új csapata, a 
Tottenham  3-2-re nyert a West 
Ham vendégeként a 13. fordu-
ló szombati nyitómérkőzésén. 
A listavezető Liverpool 2-1-re 
győzött a Crystal Palace ottho-
nában, előnye pedig továbbra is 
nyolc pont a Brightont legyőző 
Leicester City előtt. A forduló 
rangadóját a Manchester City 
nyerte 2-1-re a Chelsea ellen, 
míg az Arsenal nyeretlenségi 
szériája tovább folytatódott, az 
ágyúsok egy 96. percben szer-
zett góllal mentették döntet-
lenre a Southampton elleni ösz-
szecsapást. NÉPSZAVA

Hátrányból fordítva 
győzött a Juventus
A címvédő és listavezető Juven-
tus 13 forduló után is veretlen az 
olasz labdarúgó-bajnokságban, 
miután a hétvége szombati nyi-
tómérkőzésén fordított és 3-1-
re nyert az Atalanta vendége-
ként. A második Internazionale 
sima háromgólos győzelmet 
aratott a Torino otthonában, 
így hátránya továbbra is csak 
egy pont. A milánóiak közép-
pályása, Nicolo Barella ugyan-
akkor egy időre kidőlt, jobb tér-
dében porcleválás történt, amit 
csak műtéttel tudnak orvosol-
ni. NÉPSZAVA

Fej fej mellett 
haladnak az éllovasok

A címvédő és listavezető Barce-
lona és a szintén 28 ponttal ren-
delkező Real Madrid is hátrány-
ból fordítva győzött a spanyol 
labdarúgó-bajnokság 14. fordu-
lójában. A katalánok a Leganés 
vendégeként győztek 2-1-re, 
míg a madridiak hazai pályán 
nyertek 3-1-re a Real Sociedad 
ellen. Az Atlético Madrid ellen-
ben csak 1-1-es döntetlent ért 
el a Granada vendégeként, így 
hátránya úgy nőtt három pont-
ra, hogy egy meccsel többet ját-
szott riválisainál. NÉPSZAVA

Wilder megvédte 
világbajnoki címét
Deontay Wilder a hetedik me-
netben kiütötte Luis Ortizt, 
ezzel megtartotta nehézsúlyú 
bokszvilágbajnoki címét. A 34 
éves ökölvívó így Muhammad 
Ali egyik rekordját is beállítot-
ta, ugyanis egymás után tízszer 
védte meg az övét. A mérlege 
is nagyon meggyőző, ez volt a 
42. győzelme, 41-szer kiütéssel 
nyert, és csak egy döntetlenje 
van. NÉPSZAVA

LAPSZÉL

Flickkel szárnyal a Bayern
BUNDESLIGA A címvédő Bayern 
München 4-0-ra nyert a Düssel-
dorf vendégeként a német labda-
rúgó-bajnokság 12. fordulójának 
szombati játéknapján. Niko Kovac 
menesztése utána tehát szárnyalnak 
a bajorok, akik az ideiglenesen meg-
bízott Hans-Dieter Flick irányítása 
mellett háromból három meccset 
nyertek, ezt pedig 10-0-s gólkülönb-
séggel hozták össze. 

Érdekesség, hogy a góllövőlistát 
16 találattal vezető Robert Lewan-
dowskinak ez volt az első bajnoki 
mérkőzése a szezonban, amelyen 
nem lőtt gólt.

A Borussia Dortmund még pén-

tek este játszott 3-3-as döntetlent a 
Paderborn vendégeként, a hazaiak 
háromgólos hátrányból mentet-
tek pontot a sereghajtó ellen. Már a 
mérkőzés előtt Lucien Favre vezető-
edző menesztéséről lehetett hallani, 
a csalódást keltő eredmény pedig 
aligha erősíti meg posztján a svájci 
trénert.

Az RB Leipzig házigazdaként 4-1-
re legyőzte az 1. FC Köln csapatát, 
mindezt úgy, hogy a vendégek csu-
pán egyszer találták el Gulácsi Péter 
kapuját. A szintén magyar válogatott 
Willi Orbán sérülés miatt hiány-
zott a keretből. A lipcseiek 23 éves 
német válogatott támadója, Timo 

Werner ellenben csúcsot döntött: ő 
a legfiatalabb játékos, aki már 200 
mérkőzésen lépett pályára a Bun-
desligában – mindezt pályafutása 75. 
bajnoki góljával ünnepelte.

Sallai Roland együttese, a Frei-
burg 1-1-es döntetlent ért el a Bayer 
Leverkusen vendégeként, a magyar 
válogatott szélső az 57. percben lé-
pett pályára.

A listavezető Borussia Mönc-
hengladbach az újonc Union Berlin 
otthonában szenvedett vereséget. 
Mindez azt jelenti, hogy a Bayern 
München és a Leipzig hátránya is 
már csak egy pont a Mönchenglad-
bachhal szemben. NÉPSZAVA

FOTÓ: AFP/ADRIAN DENNIS
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Az NB I állása

  1.  FTC 12 9 2 1 23-10 29
  2.  Mezőkövesd 13 8 3 2 19-10 27 
  3.  Fehérvár 13 8 2  3 26-14 26 
  4.  Puskás Akadémia 13 7 2 4 23-16 23
  5.  Honvéd 13 7  1 5 8-17 22
  6.  Újpest 13 5 2 6 18-20 17
  7.  Kisvárda 13 5 2 6 16-19 17
  8.  DVTK 13 5 1 7 14-20 16
  9.  DVSC 12 5 - 7 21-25 15
10.  Paks 13 3 2 8  15-25 11
11.  ZTE 13 2 5 6 20-20 11
12.  Kaposvár 13 2 -  11 9-26 6

Mezőkövesd–Kaposvár  2-0
Mezőkövesd, 1452 néző. 
Jv.: Solymosi
Gólszerzők: Cseri (45., 11-esből), 
Berecz (47.)

Fehérvár–Puskás Akadémia  1-3 
Székesfehérvár, 3365 néző. 
Jv.: Karakó
Gólszerzők: Juhász R. (90.), illetve 
Vanecek (3.), Gyurcsó (27., 71.)

Újpest–Diósgyőr  0-2
Illovszky Rudolf Stadion, 2496 
néző. Jv.: Andó-Szabó
Gólszerzők: Márkvárt (23.), Taba-
kovic (32.)
Kisvárda–DVSC  1-0 

Kisvárda, 2859 néző. 
Jv.: Iványi
Gólszerző: Kravcsenko (13.)

Honvéd–Paks  2-1 
Új Hidegkuti Nándor Stadion, 
2365 néző. Jv.: Pillók
Gólszerzők: Lanzafame (75., 11-es-
ből), Aliji (84.), illetve Böde (72.)

FTC–ZTE  3-2
Groupama Aréna, 9123 néző. 
Jv.: Bognár
Gólszerzők: Boli (5.), Tokmac 
(15.), Isael (45.), illetve Radó (18.), 
Bobál G. (60.)

Élre állt a Ferencváros
NB I Kihasználta a Fehérvár botlását a címvédő zöld-fehér együttes, 
amely hazai pályán 3-2-re győzte le az újonc Zalaegerszeget.
KOROM MILÁN
A Ferencváros nagy intenzitással 
vágott neki az újonc Zalaegerszeg 
elleni mérkőzésnek, Franck Boli 
már az 5. percben góllal örvendez-
tette meg a hazai közönséget. Még 
mindig csak az első 10 perc végén 
járt az összecsapás, amikor a cím-
védő büntetőhöz jutott, Devecseri 
Szilárd buktatta Bolit. Isael állt a 
labda mögé, az azonban a kapufán 
csattant.

Nem kellett sokat várni így sem 
a második hazai találatra, Tokmac 
Nguen tört előre a 15. percben két 
védő között, s nem is hibázta el a 
ziccert. Alig három minutummal 
később Radó András villant meg  
túloldalt, a félidőben viszont még-
is kétgólos volt a hazai előny, Isael 
javította korábbi hibáját. A máso-
dik félidőben a ZTE még egyszer 
betalált, ám egyenlíteni már nem 
tudott.

Noha a Debrecen elleni mérkő-
zését még nem pótolta be a címvé-
dő Ferencváros, vasárnap így is a 
tabella élére állt, ugyanis az eddigi 
listavezető Fehérvár hazai pályán 
3-1-re kikapott a Puskás Akadé-
miától.

„Ez volt a 120. mérkőzésem a 
csapat vezetőedzőjeként, de sze-
rintem egyben a legrosszabb is” 
– értékelt a mérkőzés után Marko 
Nikolic, a fehérváriak vezetőedző-
je. „Az első percben gólt kaptunk, 
hibáztunk előtte, és utána már 
minden rosszul alakult. Nem volt 
jó a hozzáállásunk, a koncentrá-
ciónk, túl sok hibát vétettünk és 
rengeteg labdát eladtunk. Ez egy 
klasszikusan rossz meccs volt, na-
gyon boldogtalan vagyok a csapat 
teljesítményével. Van még néhány 
mérkőzésünk idén, ezekre moti-

vált játékosokat kell találnom a ke-
retben” – tette hozzá.

A Fehérvár szombati vereségé-
nek köszönhetően egészen a har-
madik helyre csúszott vissza, lévén 
a Mezőkövesd kétgólos győzelmet 
aratott az újonc Kaposvár felett. 
Kuttor Attila csapata hat kör óta 
veretlen az élvonalban, míg a Rá-

kóczi sorozatban hatodik veresé-
gét szenvedte el.

Hasonlóan rossz szériában van 
a Paks is, amely ezúttal a Budapest 
Honvéd otthonában kapott ki 2-1-
re. Pedig a 72. percben Böde Dá-
niel fejesével még a vendégeknél 
volt az előny, azonban a hazai csa-
pat előbb Davide Lanzafame „pa-
nenkás” büntetőjével egyenlített, 
majd Naser Aliji góljával mindhá-
rom pontot otthon tartotta. A Paks 
immár öt mérkőzés óta nyeretlen a 
bajnokságban, ezeken negyedszer 
maradt alul, míg a Honvéd soro-
zatban hatodszor nyert.

A DVTK 2-0-s győzelmével 
2006 óta tartó rossz sorozatát 
szakította meg az Újpest vendége-
ként, a miskolciak a legutóbbi ide-
genbeli győzelmüket követően hét 
döntetlen mellett hatszor kaptak 
ki a liláktól.

A Debrecen vesszőfutása ezút-
tal Kisvárdán folytatódott, a haj-
dúságiak idénybeli ötödik idegen-
beli mérkőzésükön negyedszer 
– és egyben sorozatban negyedszer 
– kaptak ki, a házigazdák viszont 
megszakították hárommeccses 
nyeretlenségi szériájukat.

MEGTÁLTOSODTAK A BAJOROK
Az új trénerrel jönnek a sikerek

FOTÓ: AFP/DPA/FRANK HOERMANN
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OTP Bank Liga, 13. forduló

Hazai vereségével visz-
szacsúszott a 3. helyre  
a fehérvári együttes

NYERŐ PÁROS
Tokmac Nguen 
(balra) és 
Isael is betalált, 
noha utóbbi a 
meccs elején 
kihagyott egy 
tizenegyest

NINCS OK  
AZ ÖRÖMRE

MARKO  
NIKOLIC
A Fehérvár 
vezetőedzője úgy 
érzi, hogy a Pus-
kás Akadémia 
elleni összecsa-
pás volt a leg-
rosszabb, amióta 
Magyarországon 
dolgozik
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Barbosa drámai fordítása
Gabriel Barbosa két góljával a Flamengo az 
utolsó pillanatokban fordítva 2-1-re győzte 
le a címvédő argentin River Plate együttesét 
a labdarúgó Libertadores-kupa döntőjében. 
A brazil csapat története során másodszor 
nyerte meg a trófeát, ezt megelőző egyetlen si-
kerét 1981-ben aratta. NÉPSZAVA

Vác nem kér új stadiont
Várhatóan nem épül meg a még az előző önkor-

mányzat regnálása alatt bejelentett 3300 fő be-
fogadására alkalmas multifunkcionális sportcsar-

nok Vácon. A város új vezetése úgy látja, nem ké-
pes fenntartani egy ekkora létesítményt, ezért azt 
kéri majd a kormánytól, hogy az erre szánt 5 milli-
árd forintot inkább más célokra adja. NÉPSZAVA

Major rangos elismerése
A világranglistapontok alapján Major Vero-
nika lett idén a Golden Target Awards díja-
zottja a 25 méteres pisztolyszámban a Nem-
zetközi Sportlövőszövetségnél. Az olimpi-
ai kvótával már rendelkező 22 éves magyar 
versenyző a díját december 6-án veheti át 
Münchenben, az ISSF gáláján. NÉPSZAVA

Atlétika: hamarabb 
kezdődik a 2023-as 
világbajnokság
VÁLTOZÁS A Nemzetközi Atléti-
kai Szövetség (WA) megváltoztatta 
a 2023-ra tervezett budapesti világ-
bajnokság időpontját. A szervezet 
szombati közleménye szerint az 
eredeti, augusztus 26. és szeptem-
ber 3. közötti időpontot augusztus 
19–27-re módosították. 

Budapest tavaly kapta meg a 
2023-as vb rendezésének jogát, je-
lenleg ugyanakkor még nem lehet 
tudni, hogy a főváros új vezetése 
hozzájárul-e a vb-hez szükséges 
stadion megépítéséhez. Karácsony 
Gergely főpolgármester a hónap 
elején, miután részt vett a kormány-
ülésen, az atlétikai stadion építésé-
ről és a világbajnokságról közölte: 
azt kérte a kormánytól, hogy a fővá-
rosi önkormányzat részletesebben 
tudjon tájékozódni a beruházások-
ról, és a kabinet várja meg a közgyű-
lés november végi ülését. 

A WA tanácsa arról is döntött, 
hogy az újonnan induló, egynapos 
viadalokat tömörítő sorozatban, 
az úgynevezett Kontinentális Kör-
ben (Continental Tour) helyet kap 
a székesfehérvári Gyulai Memorial 
is, amely július 7-én a hetedik állo-
más lesz. A WA egyúttal kihirdette 
az év legjobbjait: a férfi aknál azt a 
kenyai Eliud Kipchogét díjazták, 
aki október elején Bécsben 1.59:40 
óra alatt futotta le a maratont, a 
nőknél pedig azt az amerikai Dali-
lah Muhammadot, aki a 400 méte-
res gátfutás világrekordját döntöt-
te meg. NÉPSZAVA

Újra Belgium lesz az ellenfél
DAVIS-KUPA A magyar férfi  te-
niszválogatott Belgiumot fogadja a 
Davis-kupa jövő márciusi selejtező-
jében – derült ki az idei torna dön-
tője előtt Madridban megtartott 
sorsoláson.

A felek nem is olyan rég össze-
mérték már erejüket, tavaly febru-
árban Brüsszelben a papíron jóval 
erősebb hazaiak diadalmaskodtak. 
A világranglistán jelenleg 11. David 
Go�  n mindkét egyes meccsét meg-
nyerte Fucsovics Márton, illetve 
Balázs Attila ellen, a harmadik belga 
győzelmet pedig Ruben Bemelmans 
aratta. 

„Járhattunk volna rosszabbul is, 
a hazai pálya természetesen sokat 
jelent, történtek már csodák Bu-
dapesten” – nyilatkozta a sorsolás 
után Köves Gábor szövetségi kapi-
tány. „A belgák jó csapatot alkotnak, 
főleg, ha sztárjuk, Go�  n is játszik. 
Tavaly 3-2-re kikaptunk tőlük, majd 
egyeztetjük a szövetséggel és a fi -

úkkal, hogy idehaza milyen borítás 
lenne a legjobb. Mindenesetre nem 
reménytelen a helyzetünk, bízom 
benne, hogy Fucsovics Marci és Ba-
lázs Ati is rendelkezésre áll majd” – 
tette hozzá.

Az idei selejtezőben a Fucso-
vics és Balázs nélkül kiálló magya-
rok 5-0-ra kikaptak a németektől 
Frankfurtban, majd szeptemberben 
a budapesti osztályozón – immár a 
legjobbakkal kiegészülve – 3-2-re 
verték az ukránokat. A március 6-án 
és 7-én sorra kerülő csata győztese 
részt vesz a novemberi, madridi 18 
csapatos fi náléban.

Az idei Davis-kupa vasárnapi 
fi náléjában a házigazda Spanyolor-
szág és Kanada válogatottja mérte 
össze erejét – a párharc lapzártánk 
után ért véget. NÉPSZAVA

Nézőrekordot döntött Roger Federer és Alexander Zverev bemutatómér-
kőzése Mexikóvárosban. A világ második legnagyobb bikaviadal-arénájá-
ban rendezett összecsapásra 42 517 néző látogatott ki, amire még nem volt 
példa a sportág történetében. A 20-szoros Grand Slam-bajnok svájci sztár 
3:6, 6:4, 6:2-re nyerte a történelmi összecsapást. Az eddigi rekordot Kim 
Clijsters és Serena Williams bemutatómeccse tartotta, amelyet 2010 júli-
usában 35 681 szurkoló látott. Federer februárban újabb csúcsjavításra ké-
szül, akkor a dél-afrikai Fokvárosban egy 55 ezres stadionban játszik páros 
mérkőzést. Az ő partnere a Microsoft-alapító Bill Gates lesz, míg a másik 
oldalon Rafael Nadal lesz egy dél-afrikai humoristával, Trevor Noah-val.

Nézőcsúcs Mexikóban

Árpád bevonulása Veszprémbe
VISSZAVÁGÁS Egálba hozta a Kielce elleni mérlegét a Telekom Veszprém, míg a Mol-Pick 
Szeged a szlovén Celje ellen újabb két pontot szerzett a férfi  kézilabda Bajnokok Ligájában.
NÉPSZAVA

Okkal volt bosszús az elszalasztott 
nagy lehetőség miatt a Veszprém, 
ugyanis november elején egyet-
len árva góllal, 34-33-ra veszített a 
lengyel Kielce otthonában. A cso-
portkör második, visszavágós köré-
ben hazai pályán fogadta a magyar 
rekordbajnok a lengyelt, és végül 
legyűrte ellenfelét. Pedig nem in-
dult jól a parti, a fehérorosz Arcem 
Karalek révén a vendégek diktálták 
a tempót. A Veszprém a 12. percben 
átvette a vezetést, de ez sem tartott 
sokáig: a szünetben kettővel vezet-
tek a jövevények (13-15).

A fordulatot Sterbik Árpád ka-
puba vezénylése hozta el, a veterán 
játékos bravúros sorozatot vezetett 
elő: ziccert, kontrát, átlövést, szó-
lót, egyszóval mindent hárított, mi-
közben elöl Petar Nenadic irányí-

tásával újra visszavette a vezetést 
a hazai csapat. Ráadásul a Kielce 
próbálkozásai több mint tíz percig 
kútba estek, ez pedig perdöntőnek 
bizonyult. A vége megérdemelt 
négygólos veszprémi siker lett (28-
24).

„Megint fantasztikus hangu-
latban játszottunk. A kulcsjátékos 
Sterbik Árpád volt, valamint az, 
hogy sikerült magasabb szinten vé-
dekezni. Korábban is volt néhány 
olyan mérkőzésünk, melyeket meg 
tudtunk volna nyerni, ha kicsit több 

lövést hárít a kapusunk, de Árpád 
ma nagyon jó volt” – fogalmazott 
David Davis veszprémi vezetőedző 
a klub honlapján. Elmondta, két 
ember fontos szakmai karrierjé-
ben, akik most mind itt voltak a 
csarnokban: Talant Dujshebaev, a 
Kielce edzője, akitől a kézilabdázás 
fortélyait tanulta, illetve Sterbik 
Árpád, akivel együtt játszott és tró-
feákat nyert. „Remélem, a jövőben 
még lesz rá lehetőségünk, hogy a 
mostanihoz hasonló estéket éljünk 
át” – mondta.

A magyar női kézilabda-válogatott 31-25-re legyőzte 
a házigazda Koreai Köztársaság csapatát a Szöulban 
zajló Premiere4 Kupa nemzetközi felkészülési torna 
2. fordulójában. Az első játéknapon az olimpiai baj-
nok Oroszországtól 29-25-re kapott ki Kim Rasmus-
sen csapata. A válogatott hétfőn Szerbia ellen zárja 
a felkészülési tornát, a Japánban esedékes olimpiai 
kvalifi kációs világbajnokságon pedig szombaton Ka-
zahsztán csapata ellen kezdi meg szereplését.

Vereség után győzelem

A csoport:
Celje–Szeged 23-34
B csoport: 
Veszprém–Kielce 28-24

Magyar eredmények

Sterbik Árpád a nyugalom szob-
ra volt a meccsen és utána is: „Ez a 
mérkőzés ugyanolyan volt, mint az 
utóbbi években a Kielce ellen. Egy-
forma erőt képvisel a két csapat. Az 
aznapi forma és a szerencse dönt. 
Boldog vagyok, hogy győzni tud-
tunk, és remélem, találkozunk még 
velük Kölnben.”

A forduló előtt hat győzelemmel, 
egy döntetlennel és egy vereséggel 
álló Mol-Pick Szeged vasárnap a 
szlovén Celje csapatával idegenben 
folytatta. Az első meccsükön, Sze-
geden fölényes, hétgólos Tisza-par-
ti győzelem született, ezúttal még 
nagyobb, 11 találat volt a felek kö-
zötti különbség.

KLASSZIS
Sterbik Árpád 
bravúrjai is 
kellettek a 
veszprémiek 
sikeréhez. A 
40 éves kapus 
hálóját több 
mint 10 percen 
át nem tudták 
bevenni

ISMERŐS ARCOK
Tavaly Belgiumban a hazaiak győztek

ELÉGEDETT 
VEZETŐEDZŐ

DAVID DAVIS: 
„A kulcsjátékos 
Sterbik volt, 
illetve sikerült 
magasabb szin-
ten védekezni”

A Veszp-
rém 
második 
csoport-
jában, a 
Szeged a 
harmadik 
helyen áll
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le a címvédő argentin River Plate együttesét 

nyerte meg a trófeát, ezt megelőző egyetlen si-

Vác nem kér új stadiont
Várhatóan nem épül meg a még az előző önkor-

mányzat regnálása alatt bejelentett 3300 fő be-
fogadására alkalmas multifunkcionális sportcsar-

nok Vácon. A város új vezetése úgy látja, nem ké-
pes fenntartani egy ekkora létesítményt, ezért azt 
kéri majd a kormánytól, hogy az erre szánt 5 milli-
árd forintot inkább más célokra adja.
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Több száz mumifi kált állat 
került elő Egyiptomban
A Kairótól délre fekvő szakkarai nek-
ropoliszban a régészek több száz mu-
mifi kált állatot, köztük két oroszlán-
kölyköt, krokodilokat, madarakat, 
macskákat és különféle tárgyakat ta-
láltak. MTI

Tízmilliárdot nyert egy magyar
az Eurojackpoton
Az Eurojackpot pénteken húzott nyerőszámait hárman 
találták el, a nyertes szelvények közül egyet Magyaror-
szágról adtak fel. A nyertes bruttó 30 millió eurót kap, 
ez bruttó 10 milliárd forint. A legnagyobb magyarországi 
lottónyeremények egyikét – 5 milliárd 92 millió forintot – 
2003-ban egy sárvári férfi  vihette haza. NÉPSZAVA

Elpusztult az utolsó
szumátrai orrszarvú 
Hivatalosan is kihaltnak számít a szumátrai orr-
szarvú Malajziában, ugyanis elpusztult az utol-
só példány is. Az utolsó hím példány májusban 
halt meg. A brit Born Free alapítvány vezető-
je szerint a tigriseknek egy évtizedük sincs már 
hátra, ha nem cselekszünk gyorsan. NÉPSZAVA
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Nyerőszámok: 5, 20, 67, 71, 83
Öttalálatos szelvény nem volt 
A 4 találatos nyereménye 1 605 020 forint
A 3 találatos nyereménye 21 025 forint
A 2 találatos nyereménye 1 575 forint
Joker 220136 

Nyerőszámok 5, 17, 20, 24, 30, 34
Hattalálatos szelvény nem volt 
Az 5 találatos nyereménye 200 485 forint
A 4 találatos nyereménye 5 505 forint
A 3 találatos nyereménye 1 490 forint

Ötös lottó

Hatos lottó

FOTÓ: ERDŐS DÉNES

AKCIÓ
A demonst-
ráció végén a 
tiltakozók egy 
lakatalakot 
formáltak, majd 
jelképesen 
lelakatolták a 
terület bejáratát

Veszélyben Velence
világörökségi helye
ÁRADÁS A károk mellett más sú-
lyos következménye is lehet a Ve-
lencét sújtó áradásnak: elveszítheti 
világörökségi helyszín státuszát. A 
védelem ugyanis kötelezettséggel 
is jár. Nevezetesen, hogy az állam 
óvja, megőrzi az adott helyszínt. A 
Világörökségi Központ igazgatója 
szerint vannak kétségek a város gaz-
dálkodását illetően. A túlburjánzó 
turizmus és az áradások hatása is 
aggályos.  

*
Változatlanul súlyos volt a helyzet 
vasárnap a heves esőzések és áradá-
sok által sújtott észak-olaszországi 
területeken, különösen Liguria és 
Piemont régióban, az utóbbiban 
egy ember eltűnt, feltehetően egy 
megáradt folyóba fulladt. A Ferrero 
édességgyár szombat délután kény-
telen volt leállítani a termelést a 
piemonti Albában, miután a közeli 
Tanaro folyó veszélyesen megduz-
zadt. Velencében szombat éjjelre 
a vízszint 1,4 méterre nőtt. A város 
egyes részei változatlanul víz alatt 
állnak.    NÉPSZAVA

Az X17, az ötödik erő
TUDOMÁNY Magyar fi zikusok közelebb kerülhettek 
a természet eddig ismeretlen kölcsönhatásának bizonyításához.
VARGA PÉTER
Az MTA debreceni Atommag Ku-
tató Intézete, az Atomki fi zikusai 
Krasznahorkay Attila vezetésével 
olyan kísérletet hajtottak végre 
immár másodszor, amelynek külö-
nös eredménye nem magyarázható 
mással, csak az ötödik erő létezésé-
vel, ami a sötét energia mibenlétére 
is magyarázattal szolgálhat. A CNN 
is beszámolt a tudományos áttö-
résről. Jonathan Feng, az irvine-i 
Kaliforniai Egyetem tudósa – aki 
már az első, 2016-os kísérlet óta fi -
gyelemmel kíséri a magyar tudós-
csapat munkáját – azt mondta ,,ha 
ezeket az eredményeket meg tudják 
ismételni, akkor gyerekjáték lesz 
Nobel-díjat nyerni”. Krasznahorkay 
az amerikai hírtelevízió internetes 
oldalának elmondta, ismét bizonyí-
tékát találták egy új, eddig ismeret-
len részecske létezésének, amelyet 
X17-nek neveztek el, mert tömege 
számításaik szerint 17 megaelekt-
ronvolt. „Ez lehet az a részecske, 
amely összekapcsolja a látható vi-
lágunkat a sötét anyaggal” – magya-
rázta a kutató a CNN-nek. 

Három évvel ezelőtt Krasznahor-
kayék a Physical Review Lettersben 
(Fizikai Szemle) jelentették meg 
első kísérletükről a tanulmányu-
kat. „Egy olyan új részecskét talál-

tunk, amit addig senki sem látott és 
amelynek létezése nem értelmez-
hető a világegyetem működésének 
standard modellje alapján, így ala-
pos vizsgálatot érdemelt.” 2016-
ban ez még csak Feng érdeklődését 

keltette fel igazán, aki nem szerette 
volna tétlenül nézni a forradalmi át-
törést, ami vagy megváltoztatja a fi -
zikát, vagy csak egyszerű laboratóri-
umi tévedés. Sokan inkább utóbbira 
gyanakszanak, de Feng kutatócso-
portja olyan számításokat tett közzé, 
amelyek lefektették annak elméleti 
alapját, mit látott a magyar csapat. 
Eközben a világon szerte a tudósok – 
közöttük sok nagyon jól ismert – azt 
keresték, hol tévedhettek a magya-
rok, de nem jutottak eredményre, 
viszont Debrecenben újabb sikeres 
kísérlet történt 2019-ben, amikor 
gerjesztett hélium atommaggal ha-
sonló eredményre jutottak, mint há-
rom évvel korábban a berillium ese-
tében. Feng szerint egy a trillióhoz 
az esélye annak, hogy nem az X17-es 
részecske és az ötödik erő a ludas az 
eredményekben. 
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AZ ELSŐ LÉPÉS
Krasznahorkay 
Attila az Atomki 
debreceni labo-
ratóriumában

A fi zikában négy alapvető erőt ismerünk: 
az erős nukleáris erőt, a gyenge nukleáris 
erőt, az elektromágneses erőt és a gravitá-
ciós erőt. Ez utóbbi tartja egyben az egész 
univerzumot, az elektromágneses erő hozza 
létre a fényt. Az erős és a gyenge kölcsön-
hatás az atommagokon belül érvényesülnek. 
A sötét anyag műszerekkel közvetlenül nem 

fi gyelhető meg, mert semmilyen elektro-
mágneses sugárzást nem bocsát ki és nem 
nyel el, jelenlétére a látható anyagra kifejtett 
gravitációs hatásból következtethetünk. A 
világegyetem tömegének csupán 4,6 száza-
lékát alkotja a megfi gyelhető anyag, 23 szá-
zalék a sötét anyag, és 72 százalék a sötét 
energia aránya.

Fizikai kisokos

Több száz mumifi kált állat 

A Kairótól délre fekvő szakkarai nek-
ropoliszban a régészek több száz mu-
mifi kált állatot, köztük két oroszlán-

macskákat és különféle tárgyakat ta-
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Az Álomvölgy védelméért tüntettek
BUDAKESZI Több mint száz 
ember részvételével tartott az 
Álomvölgy Őrzői Civil Összefogás 
demonstrációt a tervezett építkezé-
sek ellen az Álomvölgy elnevezésű 
Natura 2000-terület bejáratánál. 
Természetrombolás zajlik Budake-
szin, a védett állat- és növényfajok 
lakóhelyeként szolgáló Álomvölgy-
ben. Az itt található kaptárkövek a 
kulturális örökség részei. A Natura 
2000-es védettséget élvező terü-
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Kenó

A Katalin görög eredetű női név, a görög Aikateriné 
név magyar változata. Jelentése nem egyértelmű: el-
terjedt nézetek szerint „(mindig) tiszta”. 

Boldog névnapot, Katalin!
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leten érvényben lévő változtatási 
tilalom ellenére hetek óta munka-
gépek dolgoznak: elektromos és 
vízvezetékeket is lefektettek – írja 
az atlatszo.hu. A terület tulajdono-
sai (fele-fele arányban Baumgart-
ner Antal és Takács István) szerint 
törvényszegésről szó sincs, csupán 
egy korábbi és máig érvényes enge-
dély alapján kutat fúrnak, de azt el-
ismerik hogy a későbbiekben épít-
kezni is szeretnének. Budakeszi 

önkormányzata a rendőrségtől, az 
ügyészségtől és a környezetvédelmi 
hatóságoktól várna segítséget, de 
hiába. 

A magukat az Álomvölgy Őr-
zőinek nevező helyi civil csoport 
szerint ez a terület veszélyben van, 
mert mint sajtóközleményükben 
írják: „a rendszerváltás előtt egy 
nappal magánkézbe került védett 
természeti terület tulajdonosai a 
helyi szabályozások kijátszásával, 
valamint a hazai természetvédelmi 
jogszabályok és az uniós irányelv 
tiltása ellenére – mezőgazdasági 
tevékenységhez kötődő, »juhászla-
kásoknak« nevezett – luxuslakások 
építésének előkészületeit kezdték 
meg. Teszik mindezt annak ellené-
re, hogy nincs építési engedélyük, 
és a Budakeszi Önkormányzat a te-
rületre 2020 májusáig változtatási 
tilalmat rendelt el.” 

Az ügyben rendőrségi feljelenté-
seket tett természetkárosítás miatt 
Szél Bernadett független ország-
gyűlési képviselő és Hegyesi Beáta, 
a Párbeszéd Magyarországért el-
nökségi tagja is. 

A szóban forgó terület beépít-
hetőségét 2001-ben népszavazás-
sal utasították el a budakesziek. 

NÉPSZAVA

A legma-
gasabb 
fokozatú 
időjárási 
készült-
ség van 
érvény-
ben. 
Velence 
árvíz-fe-
nyegetett-
sége nem 
csökkent


