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Tízéves álom valósult meg

Felszentelték
a bekecsi keresztutat

Marosvásárhely
egyelőre nem
nevezhető családbarát városnak

A polgármesterjelölt, aki amúgy hat
gyerek édesapja, rámutatott: ő maga
és felesége is számtalaszor tapasztalták, hogy mennyire nehéz Marosvásárhely járdáin babakocsival
közlekedni, legtöbbször az édesanyák
a forgalmas úttestre kényszerülnek. A
tömegközlekedési járművekre felszállni babakocsival pedig szinte lehetetlen.

____________4.
Mörfi naplója

Sok hasznos dolgot tanultam meg
Murphy nagyapámtól. Például azt,
hogy kerüljem a túlzásokat, és ne álljak
a ’holtbiztos sarkigazságokat’ hirdető
szónokok zászlaja alá. Így elkerülhetem a
kellemetlen helyzetek javát, és kevesebb
csalódás fog érni. Eddig beigazolódott
ez a tanítás, és a hátralévő időmben
sem lesz ez másképp.

A megye magyarságának összefogásából épült a kápolna és a keresztút

Fotó: Gligor Róbert László

Kis falusi templomban vagy katedrálisban imádkozni ugyanazt jelenti,
Csütörtökön egyházi és világi elöljárók, valamint egy maroknyi érdeklődő jelenlétében szentelték fel a bekecsi kápolna hiszen a lelkület számít, hogyan vesszük ajkunkra Isten nevét, mennyire
és kilátó tövében épült keresztutat. Nemcsak a hely lett gaz- nyitjuk meg szívünket, fogadjuk be, amit Isten adni akar nekünk – hangsúlyozta ünnepi szentbeszédében ft. Oláh Dénes marosi főesperes. A kedagabb, hanem az imádkozni érkező zarándokok is.
Gligor Róbert László

resztút lényegét akkor tudjuk felmérni, ha végigjárjuk azt, hiszen annak
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
A várakozás jutott
a megyei labdarúgás osztályrészéül

A labdarúgó 1. és 2. liga új idénye
már megkezdődött, a 3. liga rövidesen
rajtol, azonban a csapatoknak a koronavírussal való megfertőződés lehetőségét a minimálisra csökkentő, szigorú
előírásoknak kell megfelelniük.

____________9.

Kormányon a korona

Benedek István
A héten a koronavírusos fertőzések számának tekintetében szép
hazánknak sikerült megelőznie a több mint másfél milliárdos lélekszámú Kínát, és az enyhülés jeleit közelről sem mutató járványhelyzet gondolkodóba ejtette a nagy pártok koronás fejeit. A kormány a
hagyományos iskolakezdést halasztaná, az ellenzék meg a választásokat. A gyengeségüket próbálják leplezni a járványhelyzettel, de
kevés sikerrel.
A kormány még nem mondta ki nyíltan, hogy el kell halasztani az
iskolák megnyitását, de a napokban tett erre utaló nyilatkozatok
alapján úgy tűnik, a felelősöknek megjön a jobbik esze, és belátják,
ebben a helyzetben őrültség a nyitás. Betarthatatlan szabályokat írni
már megtanultak, így papíron a felelősséget le tudnák magukról
rázni, de ha a jelenleginél is tovább romlik a járványhelyzet, annak
beláthatatlan következményei lehetnek. Jól semmiképpen nem tudnak
kijönni a helyzetből, mert ha halasztják a nyitást, menthetetlenül kiderül, hogy az online oktatásra való felkészülésben – aminek szükségességére lehetett számítani – gyakorlatilag egész nyáron szinte
semmit nem tettek. De ezt könnyebb kimagyarázni, mint esetleg azzal
szembesülni, hogy teljesen összeomlik az egészségügyi rendszer egy
felelőtlen nyitás következményeként.
A túloldalon meg – szintén a vírushelyzet kapcsán – a választásokat halasztaná el a bizalmatlansági indítvány kabaréjába már a hivatalos pártvezérré válásának másnapján belebukott szocdem vezér.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 51 perckor,
lenyugszik
19 óra 49 perckor.
Az év 251. napja,
hátravan 115 nap.

Ma REGINA,
holnap ADRIENN
és MÁRIA napja.

IDŐJÁRÁS
Napos idő

Hőmérséklet:
max. 27 0C
min. 12 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

10, 34, 23, 32, 8 + 4
26, 30, 18, 36, 25, 5
34, 9, 46, 37, 3, 2

NOROC PLUS: 9 5 6 1 2 0

SUPER NOROC: 8 5 3 1 6 4
NOROC: 3 1 6 6 5 3 4

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Az Abszint a Nemzetiben

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata az Abszint című produkcióval szeptember 7-én és
9-én 19.30 órakor várja közönségét a színház Kistermébe.
A színmű szerzője és rendezője Olt Tamás, a kaposvári
Csiky Gergely Színház művészeti igazgatója. A színmű Marosvásárhelyen a kaposvári Csiky Gergely Színházzal koprodukcióként került színpadra. Szereplők: Sebestyén Aba,
Berekméri Katalin, László Csaba, Tollas Gábor. Díszlettervező: Pintér Réka; jelmeztervező: Lakatos Márk; koreográfus: Gulyás Anna; jelmeztervező-asszisztens: Moldován
Orsolya; zenei vezető: Apostolache Kiss Zénó. A járványügyi szabályozások miatt a beltéri előadások is csak korlátozott számú férőhellyel és a járványügyi intézkedések
szigorú betartásával jöhetnek létre.

15. Harmonia Cordis Gitárfesztivál

Szeptember 8-13. között a marosvásárhelyi várban tartják
meg a 15. Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivált. A
koncerteken való részvétel regisztrációhoz kötött, ingyenes
belépők a www.harmoniacordis.org oldalon igényelhetők
korlátozott számban. A koncertekre mindennap 19-21 óra
között kerül sor. A rendezvény első napján Babţan-Varga Florian (RO), Raphael Fleuillâtre (FR) és Yamandu Costa (BR)
lép fel, a második napon a Duo Celeste (RO), Mateusz Kowalski (PL) és a Radu Vâlcu Quartett (RO). A harmadik nap
fellépői: Nino D’amico (IT), Girán Péter (HU), Beke István
Ferenc (RO) és a Pusztai Antal Jazz Band (HU/AT). Az esemény negyedik napján Pavlovits Dávid (HU), a Venti Chiavi
Guitar Trio (HU), Anton Baranov (RU), az ötödik napon Fellegi Dávid (HU), Cassie Martin (FR), Flavio Nati (IT), Jonas
Egholm (DK), az Eurostings Guitar Quartet és Rovshan Mamedkuliev (RU) koncerteznek, majd a rendezvény utolsó
napján Jon Gomm (UK) szórakoztatja a közönséget.

Könyvbemutató Marosszentgyörgyön

Kedden, szeptember 8-án 19 órától a marosszentgyörgyi
római katolikus plébánia udvarán Nagy Miklós Kund művészeti
író bemutatja Baricz Lajos Itt és most – Karantén versek és Telehold – Karantén virágok köteteit. Közreműködik Pataki Ágnes
versmondó, a Kolping család énekkara és a Szent György
egyházközségi kórus. Műsorvezető Moldován Bencze Irén.

Tekerj egy jó célért!
– kissé másképp

Bár a járványhelyzet miatt idén a tömegrendezvény elmarad, a Marosszéki Közösségi Alapítvány megszervezi a Tekerj egy jó célért! akciót, amelyen minden jelentkező
külön-külön vagy családosan vehet részt. A Tekerj egy jó
célért! egy biciklis adománygyűjtő rendezvény, amely a
helyi közösséget szolgáló projektek megvalósításában
nyújt segítséget. Az adománygyűjtő esemény három fontos
szakaszból áll: projektek beíratása, a biciklis résztvevők benevezése (tekerők) és a támogatók toborzása. Magát az
eseményt szeptember 19-én és 20-án szervezik meg, és
minden kerékpározó maga dönti el, hogy melyik nap és
hány órakor szeretne tekerni egy jó célért. Részletek a
www.pedaleaza.org honlapon.

Újabb zsebre szabott könyvvásár

Szeptember 10-én, csütörtökön a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány és a Mentor Könyvek Kiadó egynapos vásárt szervez a Bernády Ház udvarán (Horea utca 6.
szám). 11 és 20 óra között várják az érdeklődőket, könyvbarátokat és olvasni vágyókat, akik 10–70%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg a Líra Könyv-, a Libri Csoport
és erdélyi kiadók könyveit (szépirodalom, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúsági irodalom).
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Fotópályázat

Épített örökségünk Maros megyében

A Marosvásárhelyi Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület fotópályázatot hirdet ÉPÍTETT
ÖRÖKSÉGÜNK MAROS MEGYÉBEN címmel, a Székelyföld Napok keretében. Országos szinten
Maros megyében található a legtöbb kastély és
gazdag, sokszínű épített örökség (kastélyok,
várak, tornyok, templomok, emlékházak, múzeumok, paloták stb.). Szeretnénk megmutatni a
nagyvilágnak itteni értékeinket.

Részvételi feltételek

A fotópályázaton életkortól, nemtől, szakmától függetlenül bárki részt vehet, aki szeret fényképezni, alkotni és
az általa készített fényképpel, fényképekkel szeretné másoknak is megmutatni Maros megye ékes kulturális örökségét.
A részvétel ingyenes, a fotókat elektronikusan kell benyújtani a következő e-mail-címre: atixzs@yahoo.com . A
levél címe: ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK MAROS MEGYÉBEN. A fényképekkel együtt mellékelni kell a fotó címét,
helyét, és egy rövid leírást, illetve az alkotó elérhetőségi
adatait (nevét, telefonszámát, e-mail-címét). A beküldött
fotók száma versenyzőként maximum tíz, viszont ugyanarról a témáról (kastélyok, várak, tornyok, templomok, emlékházak, múzeumok, paloták stb.) legtöbb két fotóval lehet
pályázni. A nyertes alkotónak díja átvételekor igazolnia kell
magát. Csakis olyan fotókkal lehet jelentkezni, amelyeknek
egyedüli és kizárólagos szerzője a versenyző.
A beérkezett fotók legjobbjaiból kiállítást szervezünk. A
beküldött fotó elküldésével a versenyző automatikusan elfogadja a feltételeket, és hozzájárul, hogy a szervezők kiállításokon, publikációkban, médiafelületeken a képeiket
felhasználják.

* Nyomtatási képminőség 300dpi
* A fénykép lehet színes vagy fekete-fehér
* A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs
görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség
(hue/saturation)
és
fényerő/kontraszt
(brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight).
* A fotókollázs elfogadott, viszont a fényképek nem tartalmazhatnak kereteket vagy vízjelet (watermark)
* Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása (cloning,
healing, filtre art stb.) nem megengedett.
Nem zsűrizik és kizárják a következő képeket: politikai
vonatkozású képek, agresszív, obszcén, rágalmazó és
sértő tartalmat bemutató képek, reklámot tartalmazó képek,
illetve amelyek nem felelnek meg a részvételi feltételeknek.

A zsűri és zsűrizési feltételek
A zsűri tagjai:
Both Gyula fényképész, a Marx József Fotóklub elnöke
Dr. Ábrám Zoltán fényképész, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alelnöke
Barabási Attila Csaba fényképész, a marosvásárhelyi Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke
Díjak:
I. díj: 1500 lej
II. díj: 1200 lej
III. díj: 1000 lej.

A jelentkezéskor elkért elérhetőségi adatokat (e-mail, telefon) arra az esetre használják a szervezők, hogy a nyertes
alkotót értesíthessék, és átvehesse díját. A szervezők telefonon és e-mailen értesítik a nyertes fényképek alkotóit,
akik személyazonosságukat kell igazolják a díj átvételekor.
Határidők
Amennyiben az értesítést követő 48 órán belül a nyertes
A fotók szeptember 15-ig lehet beküldeni. Értékelésük, pályázó nem igazolja magát telefonon vagy e-mailen
elbírálásuk október 5-ig lezárul. A nyertes fotókat a Szé- ahhoz, hogy átvehesse a díját, a zsűri újabb nyertest fog
kelyföld Napok keretén belül díjazzuk.
meghatározni. A szervezők fenntartják a jogot, hogy szükség esetén módosíthassák a verseny nyerteseinek nyilvánosságra hozatalát, erről értesítve a nyilvánosságot és
Megfelelési kritériumok
megtartva a bejelentett díjak számát és értékét.
* A fénykép megfelel a fotóverseny tematikájának
* Javasolt méret: 4-5 MB
Barabási Attila Csaba,
* Felbontás: min. 3.000px, arányos eloszlás hosszúság,
a marosvásárhelyi EMKE elnőke
illetve szélesség szempontjából

Székelyföld épített öröksége – fotópályázat

Ajánlás

A marosvásárhelyi Erdélyi Magyar Közművelődési
Egyesület a Székelyföld Napok keretében fotópályázatot
hirdet Székelyföld épített öröksége témakörben. Így, ha van
egy jó telefonod – netán egy komoly fényképezőgéped –,
és meglátsz egy szép tornácos házat, egy apró, de neked
sokatmondó részletet egy kastély homlokzatán, vagy egy
cserépkályha oldalán; netán drónnal fényképeznéd le valamelyik ősi templomunkat vagy várunkat, itt az alkalom!
A lehetőségek szinte végtelenek, hiszen Székelyföldön
több ezer műemlék épület vagy népi építészeti remekmű
van, amit számtalan szögből lehet megörökíteni.

RENDEZVÉNYEK
Folkest a Tékában

A Maros Művészegyüttes újabb folkestekkel készül a
Téka-szerdák alkalmával. Megújult műsorukban Elektől
a Kis-Küküllő mentéig kalauzolják a nézőket táncban,
dalban, muzsikában. A műsoron: Kibédi táncok – Bihari
dallamok Bartók Béla gyűjtéséből – Eleki táncok – Válaszúti dalok – Mezőségi legényes táncok – Vízmelléki
dallamok – Cigányritmusok – egy keserves Szászcsávásról – Cigány táncok. Az előadás időpontja: szeptember 9., 19 óra. A járványügyi protokoll betartása
érdekében a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik, kötelező a szájmaszk viselése. A kötelező távolságtartás miatt a helyek száma korlátozott, ezért jegyek
a helyszínen kaphatók, de előzetes helyfoglalás szükséges a 0757-059-594-es telefonszámon.

A pályázatnak tartalmaznia kell az épület adatait: helység, épület neve, illetve részlet esetében azt, hogy melyik
épület részlete. Amatőrök és profi fényképészek jelentkezését egyaránt várják a szervezők! A fényképeket 2020.
szeptember 15-ig kell beküldeni, a szabályzatnak megfelelő formátumban az atixzs@yahoo.com e-mail-címre. A
szakmai zsűri által beválogatott alkotásokat a Székelyföld
Napok keretében állítják ki, a legjobb alkotásokat díjazni
fogják.
László Lóránt – a Teleki Téka munkatársa

Nemezelést tanítanak

A Női Akadémia szeretettel várja az Ügyes Kezű Nők
hétfő délutánonként heti rendszerességgel megszervezett tevékenységére azokat a 16 év fölötti lányokat,
nőket, akik különböző kézműves-tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani a Divers Egyesület Avram
Iancu utca 29. szám alatti székházának udvarán. Szeptember 7-én, ma 17.30–19.30 óra között vizes és tűs
nemezelés lesz, a kézműves-foglalkozáson ezúttal egymástól tanulhatnak. A szervezők biztosítják a tevékenységhez szükséges anyagot. A helyek száma korlátozott,
ezért előzetesen be kell jelentkezni a 0740-598-563-as
telefonszámon. A szervezők a résztvevőktől 5 lejes adományt köszönettel elfogadnak, az összegyűlt adományokat a tevékenységeken használt alapanyagra
szánják.

2020. szeptember 7., hétfő ______________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________________ NÉPÚJSÁG

Átadták a Magyarország és Románia közötti
második autópálya-határátkelőhelyet

Átadták a Magyarország és Románia közötti második autópályahatárátkelőt pénteken a magyar
és a román külügyminiszter, valamint a román szállításügyi miniszter jelenlétében.

A Nagykereki–Bors II. autópálya-határátkelőhely a magyarországi M4-es autópályát köti össze a romániai A3-as
autópálya öt kilométeres szakaszával.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentette: az új összeköttetés közös siker, jó alap arra, hogy
bizalmat és kölcsönös tiszteletet építsen a
két ország között. „Erre a bizalomra és
kölcsönös tiszteletre alapozva még a
nehéz kérdések is megoldhatók és lezárhatók lesznek” – jelentette ki a miniszter.
Azt is megjegyezte: „egy ország nem
tudja megváltoztatni a házszámát”, Magyarország földrajzi helyzete meghatározza
a
szomszédokkal
való
kölcsönhatásokat is. Úgy vélte: a szomszédkapcsolatok minősége az összeköttetéseken
is
múlik.
Míg
Nyugat-Európában 2-3 kilométerenként,
Közép-Európában csak 35-40 kilométerenként vannak határátkelőhelyek –
hívta fel a figyelmet. Hozzátette: Magyarországnak az az érdeke, hogy minél
több átkelőhely legyen; a magyar–román
határon a mostani a 12. közúti átkelőhely, melynek megnyitása 41-ről 37 kilométerre csökkenti az átkelőhelyek
közötti átlagos távolságot. Az új átkelőhelynek köszönhetően gyorsforgalmi

kapcsolat jön létre Nagyvárad és Debrecen, sőt, Nagyvárad és Budapest között.
A tárcavezető megemlítette: a Csanádpalota–Nagylak II. autópálya-határátkelőhely megnyitása után öt évet
kellett várni a második gyorsforgalmi
összeköttetésre. Hozzátette: a tervek szerint négy év múlva, 2024-ben megnyithatják a harmadikat is Csenger és
Szatmárnémeti között.
Szijjártó Péter arra is kitért, hogy
minderre a két ország gazdasági kapcsolatai, valamint a határon túli magyar közösségek miatt is szükség van. Románia
Magyarország kilencedik legfontosabb
kereskedelmi partnere, negyedik exportpiaca és a magyar tőkekihelyezések
nyolcadik legfontosabb célországa –
tette hozzá.
A külgazdasági és külügyminiszter a
két ország közötti energetikai összegköttetés fejlesztését is megemlítette. Kijelentette: a következő évben létrejön a
modern, megnövelt kapacitású gázvezeték-összeköttetés, és szintén jövőben a
magas felszültségű villanyhálózatokat is
összekötik.
Lucian Bode, Románia közlekedésért,
infrastruktúráért és kommunikációért felelős minisztere kijelentette: a román
kormány kiemelt feladatként kezeli az
infrastruktúra fejlesztését; augusztus 24én fogadta el a kabinet azt a memorandumot, amely lehetővé teszi a
kormányközi megegyezést a Szatmárnémeti – Csenger gyorsforgalmi út meg-

építéséhez. A román tárcavezető is 2024re ígérte a két ország közötti harmadik
autópálya-határátkelő megnyitását.
Bogdan Aurescu román külügyminiszter úgy vélte: szükség van a hasonló
pozitív eseményekre a két ország kapcsolatában. Megemlítette: a Szijjártó Péterrel május 26-án Bukarestben
folytatott megbeszélésen közös kereskedelmi kamara megnyitásáról és a gazdasági vegyes bizottság őszi üléséről
egyeztek meg. Hozzátette: továbbra is
várja a konkrét eredményeket a többi
rögzített témában, melyek között a Romániában zajló magyar gazdaságfejlesztési programról szóló kétoldali
megállapodást, és a kisebbségi vegyesbizottság által kidolgozott megállapodás
aláírását említette.
Bogdan Aurescu elismerését fejezte ki
azért, mert a magyar fél a járványhelyzet
ellenére lehetővé teszi a román állampolgárok átutazását és a határon át ingázók közlekedését.
A határátkelőhelyhez magyar oldalon
26,5 kilométeres most átadott pályaszakasz vezet, melyen 20 új hidat, Gáborjánnál és Nagykerekinél egy-egy
csomópontot, pihenőt, tengelysúlymérő
állomást, közel 2,5 kilométer madárvédő
falat, 540 méter zajvédő falat is építettek. Román oldalon egyelőre 5,3 kilométer autópálya épült meg, amely a
Nagyvárad – Szatmárnémeti országútba
csatlakozik be Bihar település mellett.
(MTI)

Európai Számvevőszék: az EU-tagállamok
a gazdasági ajánlások alig egynegyedét hajtották végre

Az Európai Unió tagállamai nem törekedtek eléggé
az Európai Tanács 2011 és 2018 közötti „országspecifikus” gazdasági ajánlásainak végrehajtására,
azoknak alig egynegyedét hajtották végre, míg
csaknem egyharmaduk kapcsán nem vagy alig történt előrelépés – közölte az Európai Unió luxembourgi központú számvevőszéke csütörtökön. A testület megállapította azt is, hogy az ajánlások rendszere reformokra szorul.

Az Európai Tanács az unió gazdaság- és költségvetési politikájának éves koordinációs ciklusa végén, általában nyár
elején – az Európai Bizottság javaslatai alapján – minden
tagállam számára országspecifikus ajánlásokat fogalmaz
meg.
Az Európai Számvevőszék friss jelentése szerint a tagállamok a fentebb említett időszakban az ajánlások 26 százalékát
hajtották végre teljesen vagy jelentős mértékben, mintegy 44
százalékuk esetében némi előrelépés történt, míg a fennmaradó 30 százalék végrehajtása korlátozott előrelépést mutat,
vagy esetükben egyáltalán nem történt előrelépés.
A 2020-as célokat illetően a jelentés kiemelte: az elérni kívánt eredmények az unió egészére nézve pozitívak, az egyes
tagállamokban azonban vegyesek. Uniós szinten az idei nyolc
célkitűzésből hat – a foglalkoztatás területén egy, az energiaügy területén három, az oktatás területén pedig kettő – minden

valószínűség szerint megvalósul. A szegénység enyhítésére és
a kutatásra vonatkozó célkitűzéseket azonban nem lehet elérni, mert a 2008-as pénzügyi válság, illetve a tagállamok kutatásra és fejlesztésre (K+F) szánt szerényebb kiadásai miatt
e téren lassult a haladás.
A számvevők megjegyezték, hogy az uniós bizottság nem
mindig fogalmazott meg ajánlásokat azon tagállamok számára, amelyek nem léptek előre az e területeken kitűzött célok
felé. Találtak viszont olyan eseteket, amikor egyes tagállamok
romló helyzete és a pénzügyi válság hatása szükségessé tette
volna, hogy több ajánlással sürgessenek közvetlen szegénységcsökkentő intézkedéseket.
A jelentéstevők kiemelték, hogy az Európai Bizottság nem
használta fel az összes rendelkezésére álló eszközt az ajánlások szigorú betartatására akkor sem, amikor egyes célkitűzések esetében több éven keresztül sem történt előrelépés. Az
uniós bizottság nem fejtette ki egyértelműen, hogy ajánlásaiban miért ad elsőbbséget egyes reformoknak másokkal szemben. Ugyanakkor a tagállamok reformprogramjai sem mindig
adnak világos magyarázatot arra, hogy az intézkedések miként
szolgálják az ajánlások és az uniós célkitűzések megvalósítását – vélték az uniós számvevők.
Mindezek ismeretében levonták azt a következtetést, hogy
az országspecifikus ajánlások megfogalmazásának és végrehajtásának módja reformra szorul. (MTI)

Sikeresen visszatért a Földre
Kína újrahasznosítható kísérleti űrhajója

Az űrhajó, amelyet pénteken a Hosszú Menetelés 2F
nevű hordozórakéta segítségével bocsátottak fel az
ország északi részén található Csiucsüen műholdkilövő állomásról, két napon át tartó Föld körüli út
után tért vissza a tervezett leszállóhelyre.

A kísérleti misszióval kapcsolatban a Hszinhua csupán
annyi tájékoztatást adott, hogy az fontos áttörést jelent Kínának az újrahasznosítható űrhajók technológiáját illető kutatásaiban, amennyiben kényelmesebb és költséghatékonyabb
módszert biztosít az űr békés használatához. Az űrhajóról, illetve a kilövésről nem közölt képet a kínai sajtó.
A South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap
pénteken bennfentes forrásokra hivatkozva azt írta: a kínai kísérleti űrhajó vélhetően hasonlóságokat mutat az amerikai fejlesztésű X-37B nevű, újrahasznosítható mini-űrrepülőgéppel.
A lap egy, a közösségi médián kiszivárogtatott belső kommunikáció alapján arról is beszámolt, hogy a Belső-Mongólia Autonóm
Területen
végzett
felbocsátás
részvevőit

figyelmeztették: nem készíthetnek felvételt az eseményen, és
nem nyilatkozhatnak a projektről. A SCMP katonai forrása
szerint az űrhajó mellett a kilövés módszere is újdonságnak
számított, emiatt volt szükség a szigorú titoktartásra.
Kína július végén indította el a Marsra Tienven (Égi kérdések) elnevezésű űrhajóját, amellyel egy Mars-járművet és egy
orbitális pályán keringő szondát küldenek a vörös bolygóra.
Júniusra pedig elkészültek az amerikai GPS navigációs rendszer versenytársának szánt Beidou műholdhálózatának kialakításával.
A kínai kormányzat további űrkutatási tervei között szerepel a Mars behatóbb megismerése, aszteroidák vizsgálata, a
Jupiter rendszerének feltérképezése, valamint egy űrállomás
kiépítése is. A háromfős legénység számára tervezett űrállomás központi elemét a tervek szerint a jövő évben állítják
majd Föld körüli pályára, május elején tesztelték azt az űrhajót, amelynek feladata az asztronauták odajuttatása lesz.
(MTI)

Ország – világ
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Továbbra is ezer felett
az új fertőzések száma

Az elmúlt 24 órában 1150 új fertőzést igazoltak, a nyilvántartott fertőzöttek száma 95 104-re emelkedett –
közölte vasárnap a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). Összesen 43 új halálesetet jelentettek, az áldozatok száma így 3893-ra nőtt. A gyógyultak száma
40 307, így az aktív fertőzöttek száma 50 904-re nőtt
a szombati 49 986-hoz képest. Jelenleg 474 beteget
ápolnak intenzív osztályon. Az elmúlt 24 órában 14
871 koronavírustesztet végeztek. Eddig 1.938.491
koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában. Ezek közül 14.871-et az elmúlt 24 órában végeztek el, 9021-et az esetmeghatározás és az orvosi
protokoll
alapján,
5850-et
pedig
kérésre.
(Agerpres)

Orban már az új parlamenttel
szavaztatná meg a jövő évi
költségvetést

Szerencsés lenne, hogyha a 2021-es költségvetést a
december 6-án megválasztott parlament szavazná
meg – jelentette ki vasárnap Ludovic Orban miniszterelnök. A kormányfő kifejtette: a liberális kormány
összeállítja a jövő évi költségvetést, de jobban szeretné, hogyha ezt a december 6-ai választások nyomán felálló új parlament szavazná meg, amely „a
választók jelenlegi opcióját tükrözi”. Orban úgy látja:
amennyiben az új parlamentet összehívnák karácsony és szilveszter között, képes lenne megtárgyalni
és megszavazni a költségvetés tervezetét.
(Agerpres)

Kereket oldottak
a cigarettacsempészek

Hetvenezer lej értékű fehérorosz cigarettát foglalt le
a máramarosi határrendészet, a csempészeket azonban figyelmeztető lövésekkel sem sikerült elkapni –
olvasható az intézmény vasárnapi közleményében. A
szombati akcióban a járőrök tetten értek hat személyt, akik az ukrán–román zöldhatáron, az erdőben,
nagy hátizsákokkal igyekeztek Románia irányába.
Amikor megállásra szólították fel őket, a férfiak ledobálták csomagjaikat, Ukrajna felé menekültek, és
akkor sem álltak meg, amikor a rendőrök figyelmeztető lövéseket adtak le a levegőbe. A csempészek
szétszóródtak a zord, erdős területen, nem sikerült
őket elfogni. A határrendészet az ukrán hatóságokkal
együtt folytatja a nyomozást a csempészek kilétének
felderítésére. (Agerpres)

Késeléses incidens Angliában

Egy ember meghalt, heten megsérültek a közép-angliai Birmingham belvárosában vasárnap történt késeléses incidensben. Steve Graham, a birminghami
rendőrség főfelügyelője kora délutáni sajtótájékoztatóján közölte: a nyomozók egy gyanúsítottat keresnek, őrizetbe vétel az üggyel kapcsolatban eddig nem
történt. A hét sérült közül kettőnek válságos az állapota, öt ember könnyebb sérülést szenvedett – tette
hozzá. Graham hangsúlyozta: semmiféle jel nem utal
arra, hogy az incidensnek bármiféle köze lenne a terrorizmushoz, a rendőrség emberölési ügyként kezeli
a történteket. Ugyanígy nyilatkozott nem sokkal korábban Dominic Raab brit külügyminiszter. (MTI)

Kormányon a korona

(Folytatás az 1. oldalról)
Érthetően, mert noha pár renitens honatya kizárásával
igyekezett menteni a mundér becsületét, azért világos,
hogy ha a szavazás napján az indítvány aláírói sincsenek mind jelen a teremben, akkor a kongresszuson elsöprő fölénnyel megszerzett pártelnöki kinevezés mögött
sem tekintély, sem hatalom nincs. És ez a szocik szavazóinak is világos, az új közvélemény-kutatási adatok
szerint nem tudtak a mélypontról felemelkedni.
Ebben a helyzetben valószínűleg elhalasztják a becsengetést, és megtartják a választásokat. Ez áll most
érdekében a kormánynak, neki a hatalom a fontos, az
pedig, hogy a diákok rendben kezdhessék meg az új tanévet, vagy hogy hány ember életébe kerülhet ebben a
járványhelyzetben a választások megtartása, számára
csak sokadrangú kérdés. A választónak meg sovány vigasz egy harmatgyenge kormány és a még nála is gyengébb ellenzék szánalmas birkózását nézni, miközben az
eseményeket a vírus irányítja. Jobb helyeken a döntéshozók kezelik a járványhelyzetet és a gazdasági krízist,
nálunk most a vírus kormányoz, majd át fogja adni a
hatalmat a gazdasági válságnak, és mindezekhez a politikum csak asszisztál.
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Felszentelték a bekecsi keresztutat

(Folytatás az 1. oldalról)
lényege, hogy Isten az ő egyszülött fiát adta
érettünk, hogy aki hisz, el ne vesszen, hanem
örök életet nyerjen. Folyton rohanunk, pörgünk a világ dobolta ütemre, de a keresztutat
végigjárva elmélkedhetünk, azaz felfigyelhetünk az Isten dobolta ütemre, kiszállhatunk
az élet ritmusából, és lelassulhatunk, átállhatunk egy másik ütemre. Az élet nehézségeiből, szenvedéseiből mi magunk ácsolhatunk
kereszteket, de ha Isten iránti szeretetből elfogadjuk a szenvedést, akkor a kereszt felemel, üdvözít, ha pedig tiltakozunk ellene,
akkor leteper, eltapos. Ha elfogadjuk keresztjeinket, akkor a megváltás ránk eső részét fogadjuk el, és máris az üdvözülés útját járjuk
– figyelmeztetett az egyházi elöljáró, aki a
keresztutak történelmi fejlődéséről is beszélt,
kiemelve az 1964-ben befejezett, Mindszenthy József emlékre állított, sajátosan magyar fatimei keresztutat.
Minden megvalósításért elsősorban Istennek kell hálát adni a segítségért, kegyelemért
– intette az ünneplőket Lukács János nyárádselyei plébános, és nem felejtett el köszönetet
nyilvánítani a bekecsi keresztút kivitelezőinek és támogatóinak sem, majd azt kívánta,
hogy imádkozó emberek járjanak fel a
hegyre, mert ez a hely csak akkor lesz szent,
ha imádság tölti be. Ehhez kaptak még egy
eszközt most a keresztút révén az emberek.
Csak egymásra számíthatunk
Aki másnak ad, az szeretetet kap, aki másnak ad, annak köszönet jár – ezekkel a szavakkal mondott köszönetet Kacsó Antal
nyárádmagyarósi polgármester Maros megyei RMDSZ-es kollégáinak, akik egyenként
háromezer lejjel járultak hozzá egy szolidaritási alaphoz, amelyet a tavaly a bekecsi keresztút
megépítésére
fordítottak.
Háromszázhatvannégy napon át minden elöljáró azért küzd, hogy közösségének minél
több pénzt szerezzen, de szükség van leg-

Bőven van tennivaló

alább egy napra, amikor mindenki megnyitja
a szívét, és adakozik olyan célra, amelyet
egyébként nem lehetne megvalósítani. A keresztút felállításának ötlete tíz éve született
meg, azonban a politika bebizonyította, hogy
mások nem képviselik a mi terveinket, ezért
volt egy időszak, amikor már szinte lemondtak a keresztútról. Hittel és akarattal ezt a célt
is elérték, amiben óriási a jelentősége a szolidaritási alapnak. A község nem elsőként kapott támogatást ebből az alapból, de elsőként
számolt el mindenkinek azzal, hogy mit lehet
megvalósítani ebből az összegből és egyéb
támogatásokból – fejtette ki ünnepi beszédében az elöljáró, köszönetét fejezve ki mindenkinek, aki jóhiszeműen viszonyult a
bekecsaljiak tervéhez. Egyedülálló hely ez,
ahol mindenki a hitét gyakorolhatja, de közösségi összefogással épült, akár a kápolna
is.
Hinni, tervezni, építeni
A Bekecs az egész Maros megyei magyarság számára fontos közösségi hely, zarándoklatok, gyülekezések helye, számos vallási és
közösségi ünnepen gyűlnek itt össze az emberek, de sok turista is érkezik ide feltöltődni.
Szeretjük ezt a helyet, otthon érezzük magunkat itt, újra és újra visszajövünk, ezért is valósult meg itt több olyan projekt, amely az
összetartozás szép példája. „A bekecsi keresztút megépítése megerősíti bennem azt a
hitet, hogy olyan közösség vagyunk, amely
hisz és imádkozik, tervez és épít. Amíg ez a
hit és erő megvan bennünk, biztos vagyok
benne, hogy tudunk jövőt is építeni” – hangsúlyozta felszólalásában Péter Ferenc. A
Maros Megyei Tanács és az RMDSZ megyei
elnöke figyelmeztetett arra, hogy Jézus az
emberekért vállalta a szenvedést, nekünk is
áldoznunk kell egymásért. Ma a keresztút kifejezésnek más értelme is van: ha keresztút
előtt állunk, akkor olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek megváltoztatják életünket.

Maroknyi érdeklődő, egyházi és világi elöljáró vett részt a keresztút felszentelésén

Hamarosan közösségünk is fontos döntések
előtt előtt áll, ezért „legyen merszünk és akaratunk, hogy meghozzuk a szükséges áldozatokat, és legyen erőnk a cselekvéshez” –
fejtegette a megye vezetője.
Akarat és kitartás
Már tíz éve, a bekecsi kápolna felszentelése után megszületett egy keresztút ötlete,
de akkor nem került rá pénzügyi forrás. Néhány éve a Maros megyei RMDSZ-es magyar önkormányzatok körében felvetődött
egy közös, úgynevezett szolidaritási alap
gondolata, azaz minden közigazgatási egység saját évi költségvetéséből lemondott háromezer lejről egy közös projekt
megvalósítására. Így jutott pénz a bözödújfalusi Összetartozás temploma építésére, a
marosszentgyörgyi uszoda tervére, a szőke-

Fotó: Gligor Róbert László

falvi kastély megvásárlására is, és végül a
bekecsi keresztút megépítésére.
A tízéves terv megvalósítása azt bizonyítja, hogy ha valamit igazán akarunk, és
van kitartásunk, megkerül hozzá a szükséges
pénzforrás is – mondta el lapunknak az ünnepséget követően a község visszavonuló
polgármestere. Kacsó Antalt öröm és megelégedés tölti el, mert lassan minden megvalósult, amit célul tűzött ki maga elé, és
nyugodtan mehet nyugdíjba, azonban azt javasolja, hogy szeptember első szombatja legyen a szolidaritás napja. Köszönet jár a
megye minden magyar polgármesterének,
amiért segítették a községet a keresztút megvalósításában, és a létrehozott szolidaritási
alapot a továbbiakban is fenn kell tartani – javasolja.

Marosvásárhely egyelőre nem nevezhető családbarát városnak

A tanintézetekben a szülőknek kell összepótolniuk tisztítószerekre, sok esetben az
osztálytermi bútorzatra, az iskolák
akadálymentesítése
nincsen megoldva, a bölcsődei helyek száma szinte fele
az igényeknek, nagyon nehéz
babakocsival a járdákon közlekedni, felszállni a tömegközlekedési
járművekre.
Ugyanakkor a tömbháznegyedekben nincsenek olyan biztonságos,
jól
elkerített
helyszínek, ahol például nyugodtan
kerékpározhatnak,
játszhatnak, sportolhatnak a
gyerekek, fiatalok – többek
között ezekre a hiányosságokra világítottak rá a marosvásárhelyi édesanyák azon a
találkozón, amit Csép Éva
Andrea Maros megyei parlamenti képviselő, valamint
Soós Zoltán polgármesterjelölt
kezdeményezett.

Menyhárt Borbála

Az elhangzottak alapján Marosvásárhely sajnos nem igazán tartozik a családbarát városok közé – a
gokartpályán szervezett beszélgetés
során számos olyan nehézség, zavaró tényező elhangzott, amelyekkel a városban élő családok,
kisebb-nagyobb gyerekeket nevelő
szülők nap mint nap szembesülnek.
Soós Zoltán polgármesterjelölt
programjában több olyan kezdeményezés szerepel, amelyeknek köszönhetően családbarát várossá
válna Marosvásárhely. Külföldön,
de akár a szomszédos városokban is
számos pozitív példa van, amit viszonylag könnyedén Vásárhelyen is
gyakorlatba lehetne ültetni.
A polgármesterjelölt, aki amúgy
hat gyerek édesapja, rámutatott: ő

maga és felesége is számtalaszor tapasztalták, hogy mennyire nehéz
Marosvásárhely járdáin babakocsival közlekedni, legtöbbször az
édesanyák a forgalmas úttestre
kényszerülnek. A tömegközlekedési
járművekre felszállni babakocsival
pedig szinte lehetetlen.
Bővíteni kell a bölcsődei helyeket
Amennyiben a családban nincs
nagymama, aki vállalni tudja a
gyerek felügyeletét, a munkába
visszatérő édesanyáknak fejtörést
okoz a bölcsődei helyek hiánya, a
városbeli bölcsődékben összesen
valamivel több mint háromszáz
hely áll a rendelkezésre, miközben
a jelentkezők száma ennek a kétszerese. Soós Zoltán programjában
vállalta, hogy bővítik a helyek számát, hogy minden kérésnek eleget
tehessenek.
A kisgyerekes családokban az is
gondot okozott, hogy a bölcsőde és
óvoda között van egy év kiesés,
azaz a 2-3 éves korosztály felügyelete nem volt megoldva, hiszen számukra már nincsen hely a
bölcsődékben, de a legtöbb óvo-

dába még nem veszik be őket. Ha
jóindulatból be is fogadták egyes
óvodákban ezt a korosztályt, fejkvóta nem járt utánuk. Csép Andrea
erre vonatkozóan elmondta, ez a
probléma megoldódott, az államelnök már kihirdette a törvényt, miszerint a helyek függvényében a
kétéveseket is befogadhatják az
óvodák, és fejkvóta is jár utánuk.
Kérésre, a tanfelügyelőségek jóváhagyásával három hellyel lehet bővíteni az óvodai csoportok
létszámát azért, hogy ezeket a gyereket is be tudják fogadni. A szóban
forgó rendelkezés szeptember 1-től
életbe is lépett – mutatott rá a képviselő.
A szülők veszik a bútort,
a tisztítószert…
A városbeli tanintézetek felszereltsége kapcsán is számos hiányosság megfogalmazódott a jelen lévő
szülők részéről, hiszen, annak ellenére, hogy az önkormányzat kötelessége a tanintézetek felszerelése,
a szükséges bútorzattól a higiéniai
kellékek biztosításáig, az esetek
többségében a szülőknek kell ösz-

szepótolniuk annak érdekében,
hogy mindezek a gyerekek rendelkezésére álljanak. Soós Zoltán elmondta, szülőként ő is járult már
hozzá a gyerekei osztálytermében
az ötvenéves lámpatestek cseréjéhez, a tanterem kifestéséhez, és
ennek a „gyakorlatnak” véget kell
vetni, nem a szülőket kell terheljék
ezek a kiadások. Vargancsik Iringó,
sérült gyerekek fejlesztésével foglalkozó szakember rámutatott: a
marosvásárhelyi iskolák nincsenek
akadálymentesítve, a mozgássérült
gyerekek, valamint esetenként az
egészséges gyerekek mozgássérült
szülei nem tudnak bejutni, ha esetleg szülői értekezletre kell menniük. Mindemellett nincsenek
olyan közterületek, ahová a fogyatékkal élő gyerekeket kivihetnék
biztonságos körülmények között,
például kerékpározni vagy éppen
játszani. A Liget az egyedüli hely,
ami jelenleg szóba jöhetne, ellenben ez elhanyagolt, piszkos. A beszélgetésen elhangzott, a város
óriási hiányossága a zöldövezetek
hiánya, illetve, hogy szinte nincsenek szabadidős tevékenységekre
alkalmas
terek,
a
Somostetőt ugyanis már kinőtte a
város. Soós Zoltán szerint kiváló
megoldást jelentene erre például
az egykori Ritz-fürdő körüli tér
szabadidős hellyé alakítása, amely
nem jelentene hatalmas anyagi ráfordítást, egy-két éven belül a
város önerőből meg tudná valósítani. A polgármesterjelölt úgy véli,
városszerte legalább három-négy
szabadidős tevékenységekre alkalmas teret kell kialakítani, futó- és
roller-, illetve kerékpáros sportokra alkalmas pályákkal, zöldövezettel, ahol a fiatalok
találkozhatnak, sportolhatnak. A
polgármesterjelölt ugyanakkor
fontosnak tartja a városi játszóte-

rek biztonságossá tételét, illetve
mobil vécékkel való ellátását, jelenleg ugyanis a lakónegyedi játszótereken nincsen ahová elvigye
a szülő a gyerekét, ha az ottlét
alatt mosdóba kell menni.
Az iskolabusz-hálózat enyhítene
a reggeli forgalmi dugókon
A szülők többségének nap mint
nap bosszúságot okoz az, hogy amikor reggelente iskolába, óvodába
kell vinni a gyerekeket, óriási
dugók alakulnak ki a városban, hiszen legtöbben gépkocsival közelítik meg a tanintézeteket, ugyanis a
marosvásárhelyi tömegközlekedés
bőven hagy kívánnivalót maga
után.
Soós Zoltán kiemelte: Kolozsváron kiválóan működik az iskolabusz-hálózat, és ezt sürgősen
Marosvásárhelyen is el kellene indítani, hiszen ezáltal ki lehetne küszöbölni a reggeli forgalmi
dugókat. Kolozsváron reggelente a
gyerek lakhelyéhez legközelebb
lévő kijelölt megállóból felveszi a
busz a gyerekeket, délben pedig
ugyanoda hazaviszi. Az iskolásokat a buszon helyi rendőr kíséri,
így a szülők teljes biztonságban
tudhatják az elemi osztályos csemetéiket. Soós Zoltán rámutatott:
sajnos Marosvásárhelyen eléggé
kaotikus
az
iskolarendszer,
ugyanis a belvárosi iskolák zsúfoltak, miközben a lakónegyedekbeli
tanintézetekben egyre kevesebb a
gyerek.
A találkozón ugyanakkor több
édesanya is hangot adott véleményének, miszerint jó lenne lehetőséget biztosítani például a
gyereknevelési juttatás igényléséhez szükséges iratok online benyújtására, illetve javítani kellene az
önkormányzat és a lakosság közötti
kommunikációt.
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Mörfi naplója (19.)

A túlzásokról

Sok hasznos dolgot…
tanultam meg Murphy nagyapámtól. Például azt, hogy kerüljem a
túlzásokat, és ne álljak a ’holtbiztos
sarkigazságokat’ hirdető szónokok
zászlaja alá. Így elkerülhetem a kellemetlen helyzetek javát, és kevesebb csalódás fog érni. Eddig
beigazolódott ez a tanítás, és a hátralévő időmben sem lesz ez másképp.
A túlzás a mértéktelenség egyik
rákos daganata, emiatt aztán hathatós gyógyszere sincs. Jobb, ha nem
kapod el. Mondják, hogy a szerencsejátékon elnyert hatalmas összecsak
megzavarják
az
gek
embereket. Magyarországon a lottó
főnyereményét megütő személyek
95%-a két éven belül seggére ver a
pénznek, s örülhet, ha nem zuhan
mélyebbre, mint kezdetben volt.
A – túlzások ellen védő – korlátok fölötte szükséges voltáról
magam is számtalan esetben meggyőződtem, s arról is, hogy el kell
fogadnom azokat, mert a javamat
szolgálják.
A korlátlan vagyonosodás éppoly káros, mint a mértéktelen hatalom birtoklása; a világtörténelem
diktátorok százaival igazolja e tételt. A tirannus szó az antik göröglatin időkből származik, ez azt
jelenti, hogy az önkényurak / zsarnokok uralkodása már az ókort is
jellemezte. Erőszakos, kegyetlen
fickó volt mindahány, s tudjuk azt –
mert a Gheorghiu-Dej- és a Ceaukorszak is erről szólt –, hogy micsoda szenvedést tud okozni a
népnek egy-egy taplófejű akarnok.
De nem kell túl magasra tekintenünk: alacsonyabb – pl. direktori –
szinten is találunk kiskirályokat,
akik lábtörlőnek használják az
’alattvalóikat’. Fájdalmas arra gondolni, hogy e senkiháziak köré
olyan talpnyaló réteg verbuválódik,
amely betongyűrűként védi Őfelségét. Nehéz dolog tisztességes embernek
maradni
az
ilyen
környezetben…
Túlzó vagy mértékletes?
Az előbbi naplórészletben idéztem egy latin közmondást, amelyben szerepelt a meretrix szó; abban
a kontextusban inkább kerítőnek
kellett fordítani, de a valódi jelentése: utcanő, szajha.
Az internet jó szokása, hogy
egy-egy fogalom, idegen szó keresésekor százasával kínál olyan szövegrészleteket,
amelyekben
előfordul az illető szó. Így jártam a
meretrix szóval is, mert a kereső
’kidobott’ egy másik latin mondást
is, amiben szintén szerepel a fogalom: „causidicus, medicus, meretrix
semper mediantur (…) = az ügyvéd,
az orvos és az utcalány ahhoz szegődik, aki többet ígér”. Az ígéret
természetesen a pénzre vonatkozik.
A mondás azóta is érvényes, és a
pénz szeretete sem csillapodott.
Emberekről lévén szó, sem kárhoztatás, sem csillapító jellegű korlátozás nem jöhet szóba; a
példabeszédek és Mörfi tanmeséi
simán leperegnek a gazdagokról. A
szoc.-komm. klasszikusainak va-

gyonmérséklő politikája is megbukott, pedig számtalan példa igazolja
a túlzások haszontalan vagy kellemetlen voltát.
A túl magasra nőtt emberek a természet tévedéseihez tartoznak: a
csecsemőmirigyük működése nem
állt le kellő időben, ezért ’nőttek ki
az isten markából’. Borzasztó kellemetlen lehet egy 230 centis emberke élete, de – mint mondám – ez
az állapot nem tőle függ; a gazdagodás viszont akaratfüggő cselekvés. Nagyon ritkán fordul elő, hogy
valaki megálljon az ’ennyi is elég’
szintjén, tekintve, hogy a bírvágy
ostorként hat az emberi agyakra. A
közepes szint ebben az esetben is
zsinórmértéket jelent, de még nem
alkották meg azt az általánosan elfogadott mércét, amely szerényebb
keretek közé szorítaná az emberek
aranyéhségét, hatalomvágyát stb.
(Közlöm tisztelettel, hogy ez nem
’proli duma’ és nem politikai programpont a részemről, csupán egyike
a konyhafilozófiai elmélkedéseimnek. – Mörfi)
Nem lehet számszerűsíteni az
összegeket, mert ami az egyiknek
sok, az a másiknak kevés. A vagyonosodási szint a lehetőségektől és
az igényektől, de még a szerencsétől is függ: egy-egy elszegényedett
gróf vagyona még tisztes megélhetési szintet jelent valamely mesterembernek. A 19. század utolsó
harmadában így határozták meg azt
a fogalmat, amit így is szoktak jellemezni: ’nem szégyen, csak kellemetlen’: „szegénynek mondják azt,
’ki nem bír annyi vagyonnal, melylyel polgári vagy egyéni állapotához mért szükségleteit kellőleg
fedezhesse”. Más szavakkal: az a
szegény, aki az élet fenntartására
szükséges kellékek – eledel, ruházat, lakhely – hiányában szenved.
Különféle társadalmak más-más
gazdagodási piramisokat építettek:
a földszinten a szűkölködők, fönnebb a dúsak. Ismét Márton Áron
püspököt idézem; egy 1932-ben elmondott beszédének írott változatában olvasható: „Soha nem volt ilyen
nagy arányú a termelés, az anyagi
javaknak ilyen bősége soha nem állott rendelkezésre, s a tömegeket
mégis éhínség és nyomor fenyegeti.
Az emberiség úgy áll a tömérdek
gazdagság előtt, mint a sápadt arcú,
rongyos nadrágú utcagyermek a
csemegeüzlet dús kirakata előtt. A
csábító javak nagy bőségét csak a
vágyaival tapogatja a vastag, rideg
üveg mögött – és kielégítetlenül
megy tovább. De félő, hogy ha nem
nyílnak meg a kegyetlen ablakok,
akkor egyszer az éhező tömeg nagy
elkeseredésében be fogja zúzni azokat.” (A Márton Áron hagyatéka
könyvsorozat 19. kötetéből.)
Ugyanott azt is megemlíti, hogy
XI. Pius pápa 1931-ben kiadott enciklikája próbálta meghatározni az
általános társadalmi elvárásokat: „A
keresztény felfogás szerint a gazdasági életnek is, mint minden dolognak, megvan az emberi önkényes
választástól független, a természetéből következő közvetlen célja. És

ez, a Quadragesimo Anno körlevél
szavai szerint az, hogy »a nemzet
minden egyes tagjának rendelkezésére álljanak mindazok a javak,
amelyeket a természeti kincsek, a
termelőeszközök és a gazdasági
élet szociális megszervezésére
nyújtani tudnak.« Éspedig úgy,
hogy »ne csupán az életfenntartási
és tisztességes szükségleteket fedezzék, hanem az embert nagyobb
és nemesebb kultúréletre is felemeljék.«”
Sikerült? Nemigen, de legalább
megtudtuk, hogy ki és mikor fogalmazta meg a mértékletességre és a
társadalmi igazságosságra vonatkozó általános tételt.
Aktuális példa
Szeptember elejétől a bukaresti
kormány megszüntette a vendéglők,
színházak és egyéb zárt terek látogatásának tilalmát. Most, amikor a
vírussal küszködő ország a második
– még keményebb – csatát vívja. Az
észszerűség azt kívánná, hogy maradjanak a megszorítások… Ámde!
Szeptember végén lesz a helyhatósági választások újabb fordulója, s
ilyenkor a hatalom képviselői a legválasztékosabb trükkökkel édesgetik magukhoz a szavazók nagy
tömegét. A nagytiszteletű kormány
a kocsmázásra kiéhezett (és megszomjazott) dolgozók szavazataira
vadászik, s ha meglódulnak a
Covid-statisztika ’fekete’ számai, az
számukra semmit nem jelent. A hatalomtól semmi jót nem várhat a
köznép. Ezúttal sem.
A túlzások közé soroltam ezt az
esetet, de lehet, hogy csak sima
melléfogásnak számít a részükről.
Netán: a balfácán kormányokat jellemző rutinszerű intézkedés? Nem
találom a dobozt, amibe belecsomagoljam ezt a határozatot, de talán
nem is fontos. Bízom benne, hogy
aki ragaszkodik az életéhez, az továbbra is elővigyázatosan viselkedik.
A nagy zabálás
A silány filmgyárak alkotásaira
hiába hordanak öt csille illatosított
fűrészport, a rothadás bűze azon is
áttör. De mi van akkor, ha jó nevű
alkotók, a filmes szakma jelesei forgatnak csömört és undort keltő filmet? Nagy baj nem lesz, a
gyárkémények nem az ilyesmitől
dőlnek le. Mindenesetre: kár és
vétek ilyesmire prédálni azt a pénzt,
aminek jobb helye is volna.
Ingrid Bergman is megüzente az
alkotóknak: a szakma szégyene az,
hogy Franciaország a cannes-i filmfesztiválra a mezőny két legundorítóbb filmjét nevezte be. A kettő
közül az egyik Marco Ferreri
(1973-ban forgatott) filmje volt, egy
olasz-francia koprodukció, címe A
nagy zabálás. Olyan ordináré volt a
film, hogy a magyaroknál csak
1985-ben vetítették, vélhetően az
érdemtelen filmek példájaként.
Négy gazdag úr elvonul a világtól, és végzetes orgiába kezd; odakeveredik egy ribanc is, tehát teljes
a testi örömök tárháza. Nyilvánvaló: ha egy éhes ember jóllakik,
minden további lenyelt falat már
hányingert kelt benne; a testi örömök eltúlzása már nem kellemes,
hanem undorító. A filmen is ez következik: mértéktelen szex és zabá-

lás, napokon át, végül mind a pokolba takarodnak – egyenként,
hogy érdekesebb legyen. Ha a
filmre azt biggyesztem mondanivalóként: „lám, hová vezet a testi örömök féktelen hajszolása”, akkor
közel járok az igazsághoz.
A korabeli magyar kritika sem
igen tudta, mit kezdjen ezzel a förmedvénnyel. Kornis Mihály így vélekedett: „A nagy zabálás
valószínűleg értelmezhetetlen, vagy
csak sekélyesen – mint a fogyasztói
társadalom kiúttalanságáról szóló
szatíra – értelmezhető.” (Filmkultúra, 1985. 6. sz.)
Egyetlen ’haszna’ volt / van a
filmnek: elrettentő példaként idézhettem most, a túlzásokról szólva.
Marx és a szexmunkások
A könyvtárban kerestem Marxtól
A szex és az osztályharc című traktátust, de elküldtek, hogy ilyen
nincs. Kár, pedig róluk is írhatott
volna ez a derék ember, mert ott is
komoly társadalmi ellentétek voltak
(hogy a vírusjárvány okozta jövedelemkiesésről ne is beszéljünk). A
gondok már a nyelvészkedés szintjén megmutatkoznak. Van egy fogalom, amit választékosan (kurtizán),
régiesen (kokott), tájnyelven (rima),
durván (ringyó) és szlengben (ágybetét, kuruc stb.) is meg lehet nevezni.
A társadalmi nyűgök közül két
példát említenék. Bő negyven éve
lehetett: a pesti tévé az utcalányokról készített riportot, s az adásról írt
kritikában az volt az egyik kérdés:
a riporter miért tegezte a városszéli
ribancot, és miért magázta a belvárosi kéjnőt? A kérdés jogos, de a
magyarázat is megvan. 1.) A társadalmi megítélés az oka az egésznek,
ui. hajdan a burzsujok lenézték a
prolit, s ez a megszólításban is megnyilvánult. 2.) A közvélekedés szerint az úrinő fehérmájú vagy
nimfomániás, a proli lotyója pedig
cafka. A Kádár-rendszer az óriási
reklám ellenére sem biztosította a
dolgozóknak ígért egyenlőséget, s a
burzsuj erkölcsöket sem tudta megmásítani. A múlt rendszerben történt, hogy egy könnyű vérű nőcskét
az üzemi pártbizottság elé citáltak,
ahol a szoci erkölcs nevében keményen megdorgálták. A barátai megkérdezték a macát: – Miért nem
tagadtad le? – Nem lehetett, a bizottságban két állandó kliensem ült.
Arra voltam kíváncsi, hogy
Marx miként vélekedett a szexmunkások jogairól, de nem sikerült
megtudnom.
A rothadó burzsoázia túlzásai
Hugh Hefner az ötvenes évek
első harmadában indította el (hol
máshol: New Yorkban) azt az ’életmódmagazin’-nak nevezett folyóiratot, amely igen szép karriert
futott be az évtizedek során. A dúsgazdag emberek kiszolgálása, szórakoztatása
mindig
jó
pénzforrásnak bizonyult, most is
bevált. Kezdetben csak folyóirat,
majd luxuskupleráj, ahol mindig
’friss hús’ várta a törzstagokat. A
reklám szerinti erotikus szórakozások helyett (megalázó és kegyetlen)
pornográfia…
S. Tetenbaum 1978/79-ben dolgozott Hefner inasaként a Playboyvillában. A főnöke halála után
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mesélt el néhány dolgot New York
Postnak. Csak néhány apróságot
veszek át a közlésből. (Kész horror
volt a Playboy alapítójának dolgozni. hvg.hu, 2017.10.02.)
A szokványos inasi teendőkön
kívül „neki kellett sterilizálnia a különböző testnedvekkel bevont szexjátékokat is, és neki kellett
kikísérnie az átmenetileg elgyengült
szexmunkásokat, hogy egy-egy
aktus után kicsit összeszedjék magukat.” Hefner „híres férfi pornósztárokat hívott meg a villába, a
nőknek meg bónuszokat osztogatott, mert a szex annyira fájdalmas
volt.”
„Kokain mindenütt volt a villában, de Hefner inkább marihuánát
szívott – állítja az inas, aki szerint a
Playboy alapítója egyáltalán nem
volt kedves ember. A barátnőivel és
a szexpartnereivel pedig kifejezetten brutális volt. Fontos volt neki,
hogy a lányoknak legyen mellimplantátuma, de ha ez kiszakadt, és ők
könyörögtek a férfinak, hogy segítsen rajtuk, ő csak betette őket a kórházba, majd megszabadult tőlük. A
nők lecserélhetők voltak.” „Semmit
nem éreztem, amikor megtudtam,
hogy Hefner meghalt” – nyilatkozta
Tetenbaum, aki szerint a főnöke
nem volt más, mint egy mocskos
gazdag öregember.
A Kigyúrt Fiúk Klubja
Kezdetben a reklámokban csak
formás idomú hölgyek pózoltak, de
a szüfrazsettek fokozottabb aktivitása nyomán egyre huncutabb gondolatok kezdték foglalkoztatni a
gazdagabb hölgyeket. Megalkották
a ’szexuális felszabadítás’ filozófiáját, a többi már csak a pénztől függött. A Playboy magazin ’sikere’
nyomán – „mi dolog az, hogy csak
a gazdag férfiak simogathassák a
formás csajokat, nekünk is jogunk
van az izmos fiúkhoz!” – szép lassan kialakult egy elit hálózat. Előbb
csak a tengerentúlon, majd Európában is elő lehetett fizetni a KFK
szolgáltatásaira. Albánia kisvárosaiban még nem, de a pesti belvárosban már meg lehet rendelni az
izompacsirták társaságát. Táblázatba foglalt tarifák vannak, áfás
számlát is adnak a szolgáltatásokért.
Diszkrét hirdetések célozzák meg a
fizetőképes réteget: „rendeljen
show-műsort leánybúcsúra, születésnapra, céges rendezvényre vagy
egyéb alkalomra” – hm, vajon egy
vagon brikett lerakása is ’alkalomnak’ számít? – „szépen kidolgozott
férfitestek, extravagáns műsorok,
meglepetések, folyamatos extrák”.
S a többi. A vélemények itt is megoszlanak, de nem részletezem, itt elvágom a szálat; ebből ennyi is elég.
A ’pénzért mindent meg lehet vásárolni’ mondás ezúttal is beigazolódott…
Egy monarchiabeli viccel kerekítem le a ’pénzért szerelmet’ témakörét. Egy őszülő pesti ezredes
ellátogat a bécsi tiszti bordélyházba.
Dolga végeztével öltözik, és indulna, de a cica rászól: – Ezredes
úr… a pénzt… – Egy vezérkari főtiszt nem fogad el pénzt ilyesmiért
– mondja, s távozik.

Marosvásárhely, 2020. szeptember 3.
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Moszkva szerint Berlin kettős játékot játszik
a Navalnij-ügyben

Berlin kettős játékot játszik azzal, hogy nyomozást sürget a szerinte megmérgezett
Alekszej Navanij orosz ellenzéki politikus
ügyében, miközben szándékosan elhúzza ezt
a folyamatot azzal, hogy nem válaszol
Moszkva adatigénylésére – jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő vasárnap
a Rosszija 24 hírtelevízióban.

Zaharova felhívta a figyelmet arra, hogy a berlini
igazságügyi hivatal csak pénteken kapta meg a német
hatóságoktól az orosz főügyészség augusztus 27-i jogsegély-kérelmét. A szerv csak ezt követően bocsátkozik majd mérlegelésbe.
„Berlin a válasz visszatartásával fékezi a nyomozás
folyamatát, amit sürget. Szándékosan?” – fogalmazott
Zaharova.
„Egyelőre nem bizonyos, hogy Németországban
nem folytatnak-e kettős játékot” – nyilatkozott a szóvivő.
Emlékeztetett rá, hogy az orosz orvosok is együttműködési javaslattal fordultak az ügyben a német orvosi kamara elnökéhez. Zaharova szerint a gyorsaság
kérdésében a német fél érdemel szemrehányást, és közölte, hogy Moszkva a nap 24 órájában kész a kooperációra.
Alekszej Navalnij Vlagyimir Putyin elnök egyik
legismertebb bírálója. Augusztus 20-án, miután ellenzékiekkel tárgyalt, és korrupcióellenes leleplező videót forgatott Szibériában, rosszul lett, és kómába
esett a Tomszk-Moszkva repülőjáraton.
A gép egészségügyi kényszerleszállást hajtott végre
Omszkban, ahol Navalnijt helyi és Moszkvából a
helyszínre küldött szakemberek vizsgálták meg és kezelték, majd augusztus 22-én a hozzátartozói kérésére
Berlinbe szállították tovább. Követői azt állították,
hogy a politikust megmérgezték, amit az orosz szakemberek többször visszautasítottak.
A Navalnij szervezetéből vett minták alapján a
német hadsereg vegyifegyver-szakértői kimutatták,
hogy az ellenzéki politikust az egykori Szovjetunióban kifejlesztett, Novicsok típusú harci idegmérgek
egyik fajtájával mérgezték meg. A német kormány
szerdán a vizsgálati eredmények alapján úgy fogalmazott, hogy Navalnij mérgezéses támadás áldozata
lett hazájában.

Berlin egyeztetést kezdett európai uniós, illetve
NATO-partnereivel a megfelelő válaszlépésekről.
Moszkva a maga részéről kifogásolta, hogy a német
fél sem az orosz főügyészség, sem a Navalnijt kezelő
orvosok kérésére nem szolgáltatott információt arról,
hogy milyen megállapításra jutott.
Orosz külügy: több nyugati ország
és NATO-labor dolgozott Novicsokkal
Az orosz külügyminisztérium arra hívta fel a figyelmet szombaton – reagálva a nyugati országok „ellenséges nyilatkozataira” –, hogy több nyugati ország és
NATO-labor foglakozott Novicsok típusú idegméreggel, amellyel német orvosok szerint megmérgezték
Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust.
A Ria Novosztyi orosz hírügynökségek szerint a
moszkvai külügyminisztérium arra reagált, hogy pénteken Heiko Maas német és Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter közös állásfoglalásában mély
megdöbbenésének adott hangot a Navalnij elleni „támadás” miatt, amely szerintük súlyosan sérti a demokrácia és pluralizmus alapelveit.
„A következőkre kell emlékeztetnünk azokkal a
megfellebbezhetetlen állításokkal kapcsolatban, hogy
a nyugaton Novicsoknak nevezett idegbénító mérgező
kémiai vegyületeket nálunk fejlesztették ki. Sok éven
át e tág kémiai csoportba tartozó vegyületekkel dolgoztak számos nyugati ország és szakosított NATOstruktúrák szakértői” – tudatja az orosz
külügyminisztérium. Felhívja arra is a figyelmet, hogy
az Egyesült Államokban félszáznál több hivatalos szabadalmat adtak ki a szóban forgó idegméreg harci bevetési technológiáira.
A Ria Novosztyi a külügyi közleményhez fűzött
magyarázatában felhívja a figyelmet arra, hogy az
Oroszországban tartalékolt harci mérgező anyagok
„utolsó kilogrammját” 2017. szeptember 17-én semmisítették meg. Ezzel Oroszország a megszabott határidőnél korábban fejezte be az 1996 óta folytatott
szövetségi programot, teljes mértékben teljesítette a
vegyi fegyverek betiltásáról szóló konvencióban vállalt kötelezettségeit, és megszabadult mintegy 40 ezer
tonna mérgező anyagtól. Ugyanakkor – teszi hozzá a
hírügynökség – az Egyesült Államok jelenleg az
egyetlen olyan ország, amely jelentős mennyiségű
harci mérgező anyagot birtokol. (MTI)

Nagy-Britannia kész
a megállapodás nélküli
kereskedelemre az EU-val

Nagy-Britannia készen áll a
kereskedelmi
kapcsolatok
fenntartására az Európai Unióval akkor is, ha e kapcsolatrendszer feltételeiről nem
születik
megállapodás
–
mondta vasárnap megjelent
nyilatkozatában David Frost,
a brit tárgyalóküldöttség vezetője.

Nagy-Britannia január 31-én kilépett az EU-ból. Távozása napján
11 hónapos átmeneti időszak kezdődött, amelynek legfontosabb
célja az, hogy időt biztosítson a
megállapodásra a majdani kapcsolatok szabályairól. A brit kormány
mindenekelőtt átfogó szabadkereskedelmi megállapodást kíván elérni
az EU-val, ám az erről tartott eddigi
hét tárgyalási fordulón London és
Brüsszel egybehangzó nyilatkozatai
szerint nem történt érdemi előrelépés. A nyolcadik forduló kedden
kezdődik Londonban.
David Frost a Mail on Sunday
című konzervatív vasárnapi brit tömeglapnak adott interjúban kijelentette: az EU nem fogadja el, hogy
Nagy-Britannia a nemzet életében
kulcsfontosságú területeken saját
ellenőrzése alá kívánja vonni jogalkotását, a maga módján intézné
ügyeit, és élni akar a brit EU-tagság
megszűnése (Brexit) által kínált
szabadsággal. A brit főtárgyaló szerint London viszont nem lesz hajlandó olyan feltételeket elfogadni
az egyenlő versenyhelyzet megteremtése érdekében, amelyek továbbra is az EU-hoz kötnék
Nagy-Britanniát.
Az egyik legvitatottabb kérdésről, a brit területi vizeken érvényesítendő halászati jogokról Frost azt
mondta: „hatalmas a szakadék” a
két fél álláspontja között, és erről
még nem is folytak építő jellegű tárgyalások. David Frost szerint az
Európai Bizottság elfogadja, hogy
Nagy-Britannia független tengeri
ország, és ezt az uniós tárgyalóküldöttség vezetője, Michel Barnier is
sokszor hangoztatja, „ám nem
vonja le az ebből eredő jogi következtetéseket”.
A brit főtárgyaló kitérően válaszolt arra a kérdésre, hogy a megállapodás elmaradása esetén a brit
királyi haditengerészet járőrözést
kezdhet-e januártól az átmeneti időszak lejártával a brit területi vizeken

7

a brit halászati jogok védelmére.
Frost úgy fogalmazott: nem kíván
részletekbe bocsátkozni arról, hogy
Nagy-Britannia miképp ellenőrzi
majd területi vizeit, de a brit kormány feladata lesz, mint ahogy
annak meghatározása is, hogy ki
férhet hozzá e vizekhez, ha nincs
halászati megállapodás az EU-val.
A brit tárgyalásvezető erőteljesen
bírálta az előző miniszterelnök,
Theresa May Brexit-tárgyalási gyakorlatát, mondván: May kormánya
meghatározó pillanatokban hátrált
meg, és ebből az EU azt a következtetést vonta le, hogy nem kell komolyan venni, amit a britek
mondanak. „Ezért az idén a munka
jelentős része abból áll, hogy ráébresszük az EU-t: komolyan gondoljuk, amit mondunk, és nekik is
komolyan kell venniük álláspontunkat” – tette hozzá.
David Frost hangsúlyozta: a brit
kormány „egyáltalán nem fél” attól
a lehetőségtől sem, hogy végül nem
születik kétoldalú kereskedelmi
megállapodás az EU-val. Folytatja,
sőt gyorsította is az előkészületeket
az egyezmény elmaradása esetére,
és készen áll arra, hogy ilyen körülmények között is fenntartsa kereskedelmi kapcsolatait az unióval.
Boris Johnson brit miniszterelnök már korábban közölte az EUval, hogy London nem hajlandó
meghosszabbítani a december
31-én lejáró átmeneti időszakot
akkor sem, ha nem sikerült megállapodásra jutni a kapcsolatrendszer
feltételeiről.
Ha addig nem születik kétoldalú
kereskedelmi egyezmény, NagyBritannia és az Európai Unió kereskedelme
a
Kereskedelmi
Világszervezet (WTO) általános
szabályrendszere alapján folytatódhat, ez viszont vámok megjelenésével járna a jelenleg akadálytalan
kereskedelmi forgalomban.
Az üzleti szektor folyamatosan
figyelmezteti a brit kormányt ennek
kockázataira.
A minap a brit közúti fuvarozók
egyesülete intézett levelet Johnsonhoz, közölve: katasztrofális fennakadásokat
okozhat
a
nagy-britanniai beszállítói hálózatokban a kereskedelmi megállapodás elmaradása, és a brit kormány
nem fordít erre kellő figyelmet.
(MTI)

Uniós szóvivő: az EU kiáll
a Nemzetközi Büntetőbíróság
mellett

(Fizetett hirdetés)

Az Európai Unió megvédi a Nemzetközi Büntetőbíróságot az
aláásására tett kísérletektől – közölte Peter Stano, az unió
külügyi szolgálatának szóvivője csütörtökön, miután előző
nap Mike Pompeo amerikai külügyminiszter bejelentette,
hogy Washington szankciókat vezet be Fatou Bensoudával, a
hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) főügyészével szemben, „mert annak hivatala vizsgálatot folytat amerikaiak ellen”.

„Elkötelezettek vagyunk az ICC támogatása mellett, mert az intézmény
kulcsfontosságú szerepet játszik a nemzetközi igazságszolgáltatásban.
Nem örülünk, ha olyan lépésekről értesülünk, amelyek szembemennek a
hágai testület tevékenységével” – hangsúlyozta Stano.
A szóvivő emlékeztetett, hogy júliusban az unió már nyilatkozatban reagált Donald Trump amerikai elnök azon júniusi rendeletére, amely lehetővé tette gazdasági büntetőintézkedések bevezetését azokkal az
ICC-tisztségviselőkkel szemben, akik érintettek amerikai katonák lehetséges afganisztáni háborús bűneinek kivizsgálásában.
Az ICC márciusban adott engedélyt azon feltételezett háborús bűnök
és emberiesség elleni bűncselekmények kivizsgálására, amelyeket 2003
és 2014 között követtek el Afganisztánban, köztük a feltételezések szerint
vannak amerikai katonák és a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA), az
amerikai hírszerzés emberei is. (MTI)
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U21: Román siker
Finnországban
Szerkeszti: Farczádi Attila

Kisorsolták a teremlabdarúgó Eb-selejtezők
csoportbeosztását

Bálint Zsombor

Noha a belföldi teremlabdarúgóidényt egyelőre nem lehet megkezdeni
a korlátozások miatt, és maga a szövetség sem tud konkrét választ adni arra,
hogy mikor is válik ez lehetségessé, az
UEFA kisorsolta a 2022. évi teremlabdarúgó-Európa-bajnokság selejtezőjének csoportbeosztását.
A Hollandiában rendezett Eb az első
lesz a szakág történetében, amelyet 16
csapattal rendeznek a korábbi 12
helyett, és a kvalifikáció történetében
először történik meg, hogy a mérkőzéseket a nagypályás focihoz hasonló
rendszerben, oda-vissza játszott találkozókkal rendezik az eddig alkalmazott egy helyszínes négyes tornák
helyett, ami reálisabb sorrendet eredményezhet.
A sorsoláson nyolc négyes csoportot alakítottak ki. Románia az előző
eredményei alapján kiemelt státust élvezett, így nem kellett részt vennie a
még januárban lejátszott előselejtező
csoportkörben, amelyből Magyarország csoportgyőztesként kvalifikált.
Az előselejtező csoportmásodikok és
legjobb harmadikok egy pótselejtező

Fotó: MLSZ

oda-vissza párharcot vívnak, így magyarázható, hogy a selejtező csoportok összetétele nem végleges.
Románia legerősebb ellenfele Szerbia lesz, de Bosznia csapata sem tartozik az egyszerű riválisok közé. A
csoport negyedik válogatottja az Anglia – Észak-Macedónia párharcból
kerül majd ki. Magyarország a
világ egyik futsal-nagyhatalmának
számító
Kazahsztánnal
és
Fehéroroszországgal került egy kvartettbe, míg a negyedik csapat a

Forma–1-es Olasz Nagydíj

Fotó: Sportpictures

Kihasználta a dánok hazai pályás botlását a román
U21-es labdarúgó-válogatott, amely két góllal nyert Finnországban a 2021-es Eb-selejtezőben, így három pontra
megközelítette a csoport első helyén álló riválist.
U21-es labdarúgó Eb-selejtező, H csoport, 6. forduló:
Finnország – Románia 1-3 (1-1), gólszerzők: Mikael Soisalo (24.), illetve Darius Olaru (21.), Valentin Mihăilă
(57.), Andrei Ciobanu (85.); Dánia – Ukrajna 1-1, Málta
– Észak-Írország 0-2.
A csoport állása: 1. Dánia 16 pont, 2. Románia 13, 3.
Finnország 7, 4. Észak-Írország 6, 5. Ukrajna 4, 6. Málta 1.

Hosszú várakozásnak tett pontot a végére a labdarúgó
Nemzetek Ligájának rajtja, hiszen szinte egy éve nem láthattak a szurkolók válogatott szintű futballt (még ha csak a
képernyők előtt is). A sorozatnak ez is nagyobb jelentőséget
ad, bár nagyon sokan valami sörbajnokságnak tekintik az
UEFA legújabb sorozatát. Pedig ez sem más, mint egy Európa-bajnokság, csak nem a megszokott módon, hanem divíziós rendszerben, aminek a nagy előnye például, hogy
kizárja a Németország – Gibraltár típusú találkozókat, mindenkinek hozzávetőleg azonos szintű ellenfeleket biztosít,
így hivatalos mérkőzésen szerzett sikerélményt nyújt olyan
csapatoknak is, amelyeknek a hagyományos selejtezőcsoportokban a bokszzsák szerepe jutott. Ráadásul ennek a sorozatnak az alapján alakítják ki a vb- és Eb-selejtező-sorsolásokon az értékcsoportokat, márpedig egyáltalán
nem mindegy, hogy valakit az első, a második vagy netán
a negyedik kalapból húznak ki. Vélhetően tehát csak idő
kérdése, hogy a Nemzetek Ligájára is sokkal jobban odafigyel majd a közvélemény, hiszen ne feledjük: az első világbajnokságon is csak 13 csapat vett részt, többen – közöttük
a kor futballnagyhatalmai – nem tartották eléggé fon-

Jegyzőkönyv

Labdarúgó Nemzetek Ligája, B divízió, 1. csoport, 1. forduló: Románia – Észak-Írország 1-1
(1-0)
Bukarest, Nemzeti Aréna, nézők nélkül. Vezette: François Letexier – Cyril Mugnier, Nicolas
Danos. Tartalék: Amaury Delerue (franciák). Ellenőr: Miroslaw Ryszka (lengyel).
Gólszerzők: Pușcaș (25.), illetve Whyte (86.).
Sárga lap: Hagi (42.), Nistor (78.), illetve Magennis (13.), Evans (33.).
Kiállítva: Magennis (39.)
Románia: Tătărușanu – Hanca (86. Nedelcearu), Toșca, Chiricheș, Bancu, Stanciu, Cicâldău (73. Nistor), Maxim, Hagi (55. Crețu),
Pușcaș, Alibec.
Észak-Írország: Peacock-Farrell – Lewis, Ballard (90+1. Smith), Saville, Davis, Evans (76.
Lafferty), Dallas, Washington (65. Whyte),
McNair, Cathcart, Magennis.

Ciprus–Izrael osztályozó győztese
lesz.
A selejtezőcsoportokból, amelyekben a mérkőzéseket november és április között játsszák, a nyolc
csoportgyőztes és a hat legjobb csoportmásodik jut ki a döntő tornára, míg
a két maradék csoportmásodik egy
újabb pótselejtezőt vív egymással. A
16-os mezőnyt a házigazda Hollandia
egészíti ki.
A döntő tornát 2022 januárjában és
februárjában rendezik.

Gasly pályafutása első sikerét aratta Monzában

Fotó: Givemesport

Rajtolt a Nemzetek Ligája

tosnak az eseményt ahhoz, hogy elutazzanak Uruguayba.
A B divízió 3. csoportjában Magyarország csapata Törökországban vendégszerepelt, és fontos győzelmet aratott.
Marco Rossi együttese az első félidőben uralta a mezőnyt,
gólt azonban csak a második játékrészben szerzett, amikor
már a törökök birtokolták többet a labdát. Szoboszlai 35
méterről egyenesen a vinklibe küldött szabadrúgása a forduló legszebb góljai között követel helyet magának. Magyarország válogatottja a második mérkőzését lapzárta után
játszotta, Oroszország ellen, a Puskás stadionban.
A Románia kispadján bemutatkozó Mirel Rădoi viszont
elrontotta a rajtot a csoport legszerényebb csapatának tartott
Észak-Írország ellen. Hiába dolgozott ki a csapat több helyzetet, mint – költői túlzással – a legutóbbi két szövetségi
kapitány mandátuma alatt összesen, csak egyet tudott értékesíteni. Aztán, miután emberfölénybe került a csapat, elpárolgott az összpontosítás maradéka is, és az északírek az
egyetlen veszélyes támadásukat gólra váltották. A legrosszabbkor, amikor már nem maradt idő az újításra. Románia
ma 21.45 órától játssza második találkozóját, Klagenfurtban
Ausztria vendége lesz (Pro TV).

Jegyzőkönyv

Labdarúgó Nemzetek Ligája, B divízió,
3. csoport, 1. forduló: Törökország – Magyarország 0-1 (0-0)
Sivas, Yeni 4 Eylül stadion, nézők nélkül.
Vezette: Artur Dias – Rui Tavares, Paulo
Soares. Tartalék: Hugo Miguel (portugálok). Ellenőr: Orkhan Huseynzade (azeri).
Gólszerző: Szoboszlai (80.).
Sárga lap: Yılmaz (37.), Kahveci (90+2.),
illetve Sigér (45.), Fiola (60.), Lang (75.).
Törökország: Çakır – Söyüncü, Kutucu
(46. Yazıcı), Yandaș (58. Kahveci),
Çalhanoǧlu, Meraș, Demiral, Yılmaz. Müldür, Kilinç (76. Karaman), Ayhan.
Magyarország: Gulácsi – Lang, Szalai
A., Fiola (60. Schafer), Orban, Nagy, Szalai
Á., (71. Nikolić), Szoboszlai, Holender,
Sigér, Sallai (81. Kalmár).

Az Alpha Tauri francia versenyzője, Pierre Gasly nyerte
vasárnap a Forma–1-es Olasz Nagydíjat, a címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája egy büntetés miatt csak hetedik lett.
A 24 éves Gasly pályafutása 55. F1-es futamán az első
sikerét aratta Monzában, a csapat pedig legutóbb – még
Toro Rosso néven – ugyanitt ünnepelhetett győzelmet
2008-ban, a később négyszeres világbajnokká avanzsáló
Sebastian Vettellel a volánnál.
Gasly mögött Carlos Sainz Jr., a McLaren spanyol versenyzője ért célba másodikként, míg a harmadik helyen a
kanadai Lance Stroll (Racing Point) végzett.
A vb a hét végén Mugellóban, a Toszkán Nagydíjjal
folytatódik.

Magyarország 1984 után nyert ismét Törökországban.

Eredményjelző

Fotó: DigiSport

Nemzetek Ligája, A divízió:
• 1 csoport: Olaszország – Bosznia-Hercegovina 1-1, Hollandia – Lengyelország
1-0
• 2 csoport: Izland – Anglia 0-1, Dánia – Belgium 0-2
• 3 csoport: Portugália – Horvátország 4-1, Svédország – Franciaország 0-1
• 4 csoport: Németország – Spanyolország 1-1, Ukrajna – Svájc 2-1
B divízió:
• 1 csoport: Norvégia – Ausztria 1-2, Románia – Észak-Írország 1-1
• 2 csoport: Skócia – Izrael 1-1, Szlovákia – Csehország 1-3
• 3 csoport: Oroszország – Szerbia 3-1, Törökország – Magyarország 0-1
• 4 csoport: Bulgária – Írország 1-1, Finnország – Wales 0-1
C divízió:
• 1 csoport: Azerbajdzsán – Luxemburg 1-2, Ciprus – Montenegró 0-2
• 2 csoport: Észak-Macedónia – Örményország 2-1, Észtország – Grúzia 0-1
• 3 csoport: Moldova – Koszovó 1-1, Szlovénia – Görögország 0-0
• 4 csoport: Litvánia – Kazahsztán 0-2, Fehéroroszország – Albánia 0-2
D divízió:
• 1 csoport: Feröer szigetek – Málta 3-2, Lettország – Andorra 0-0
• 2 csoport: Gibraltár – San Marino 1-0. Liechtenstein állt.
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Készen áll a 3. liga csoportbeosztása
és programja

Bálint Zsombor

Jelentős késéssel, de végre elkészült a labdarúgó 3. liga új idényének csoportbeosztása és programja.
Az idén – ahogy már ismertettük –
új rendszerben rendezik a harmadosztályt, egyfajta vészbajnokságként, annak érdekében, hogy a
minimálisra csökkentsék az amúgy
sem túlságosan gazdag csapatok
költségeit. Mivel a kötelező tesztelés nem úszható meg, a szövetség a
mérkőzések számát csökkentette a
minimálisra oly módon, hogy alig
10 csapatból álló csoportokat alakított ki. Így az egész bajnoki idény
Fotó: Look Sport
18 mérkőzésből áll, plusz a rájátszásból a csoportok első két helye- csapata az első három ligában. A két gyei csapatok ellen léphetnek pázettje számára, ami arányosan klubot a 9. csoportba sorolták be, lyára. Az első fordulóban, amelyet
csökkenti a kiadások nagyságát is. ahol Kolozs, Fehér és Hunyad me- a tervek szerint szeptember 12-én
Az új rendszer lehetővé tette,
hogy még több csapatot vegyenek
A Maros megyei csapatok programja
fel a mezőnybe, 100-ra növelve a
1. forduló: Nyárádtői Unirea – Vajdahunyadi CS, Szászrégeni
résztvevők számát. Ennek egyik ér- Avântul – Alsógáldi Industria;
dekes következménye, hogy míg a
2. forduló: Tordai Sticla Arieşul – Szászrégeni Avântul, Kudzsiri
Maros megyét képviselő Nyárádtői CSO – Nyárádtői Unirea;
Unirea az augusztus eleji osztályo3. forduló: Nyárádtői Unirea – Kolozsvári Sănătatea, Szászrégeni
zón megnyerte a csoportját, most Avântul –Vajdahunyadi CS;
mind a két legyőzött ellenfele felso4. forduló: Kudzsiri CSO – Szászrégeni Avântul, Gyulafehérvári
rakozhat a rajtnál. A Nagydisznódi Unirea – Nyárádtői Unirea;
Măgura csoportmásodikként kapott
5. forduló: Nyárádtői Unirea – Dési Unirea, Szászrégeni Avântul
meghívót, míg a Sepsiszentgyörgyi – Kolozsvári Sănătatea;
Sepsi OSK élvonalbeli klub máso6. forduló: Gyulafehérvári Unirea – Szászrégeni Avântul, Nyádik csapataként iratkozhatott utólag rádtői Unirea –Marosújvári CS;
be.
7. forduló: Szászrégeni Avântul – Nyárádtői Unirea;
Maros megyét az új idényben két
8. forduló: Nyárádtői Unirea – Alsógáldi Industria, Marosújvári
csapat képviseli. A tavaly is részt CS – Szászrégeni Avântul;
vett Szászrégeni Avântul és a fris9. forduló: Szászrégeni Avântul – Dési Unirea, Tordai Sticla Arisen feljutott Nyárádtői Unirea. A eşul – Nyárádtői Unirea.
megyeszékhelynek továbbra sincs
Az időpontokat még nem véglegesítették.

rendeznek, mindkét klub hazai pályán játszhat, Szászrégen az Alsógáldi Industriát, míg Nyárádtő
Vajdahunyad csapatát fogadja.
A bajnoki rendszer hátulütője,
hogy nincs sok idő a javításra, és a
tízből az utolsó két csapat (az öszszesnek az egyötöde) kiesik.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, a 2. fordulóból elhalasztott
mérkőzés: Kisvárda Master Good – Puskás Akadémia FC
0-3 (0-1)
Kisvárda, 2250 néző, vezette: Bogár.
Gólszerzők: Plsek (30., 11-esből), Komáromi (72.) Nagy
Zs. (88.).
Sárga lap: Datkovic (42.), Hej (63.), illetve Radics (33.).
Kisvárda: Dombó – Hej, Datkovic, Ene, Baranyai –
Lucas, Simovic (63. Zlicic) – Navratil (65. Bumba), Cukalasz, Camaj (79. Horváth Z.) – Viana.
Puskás Akadémia: Auerbach – Radics, Spandler, Hadzsiev, Deutsch – Szolnoki, Plsek – Komáromi (85. Tamás),
Kiss T. (90. Sipos), Nagy Zs. – Corbu (71. Weslen).

Ugyanakkor az első két helyezett a
10. csoport első két helyezettje ellen
keresztben oda-vissza rájátszást vív,
majd a győztesek ismét odavissza játszanak a feljutásért.
A 10. csoportban az ország északnyugati megyéit képviselő csapatok
játszanak.

A 3. liga csoportbeosztása
1. csoport: Borcai Bradu, Dante Botoşani, Sporting Juniorul Vaslui, Foresta Suceava, Karácsonkői Ceahlăul, Radóci Bucovina, Jászvásári ştiinţa Miroslava, şomuz Fălticeni, Huszvárosi Huşana,
CSM Paşcani;
2. csoport: Sportul Chişcani, Avântul Valea Mărului, CSM Râmnicu Sărat, CSM Focşani, Galaci Suporter Club Oţelul, Viitorul
Ianca, CS Făurei, Sporting Lieşti, Dacia Unirea Brăila, Bákói CSM;
3. csoport: Mostiştea Ulmu, Înainte Modelu, Agricola Borcea,
Gloria Albeşti, ACSM Olteniţa, Konstancai Viitorul II, CS Afumaţi,
SC Popeşti-Leordeni, Csernavodai Axiopolis Sport, Recolta
Gheorghe Doja;
4. csoport: Bukaresti Steaua, Bukaresti Dinamo II, Bukaresti
Rapid II, Concordia Chiajna II, Bukaresti Progresul Spartac, CS
Tunari, FC Voluntari II, Bodzavásári Metalul, CS Baloteşti, Bukaresti FCSB II;
5. csoport: Brassói SR, Brassói Corona, CSO Plopeni, Sepsi OSK
II, Brassói Tâmpa Kids, CS Blejoi, Barcarozsnyói Olimpic Cetate,
Kézdivásárhelyi KSE, Gyurgyevói Astra II, Székelyudvarhelyi FC;
6. csoport: Unirea Bascov, Petrolul Potcoava, Vediţa Coloneşti,
Academica Clinceni II, Flacăra Moreni, CSU Craiova II, FC Pucioasa, CSO Filiaşi, Sporting Roşiori, CSM Alexandria;
7. csoport: Dévai CSM, Nagydisznódi Măgura, Petrozsényi Jiul,
Minerul Costeşti, Medgyesi Gaz Metan II, Nagyszebeni
Hermannstadt II, Sellemberki Viitorul, Flacăra Horezu, Viitorul
Dăeşti, Gilortul Târgu Cărbuneşti;
8. csoport: Köröskisjenői Crişul, Perjámosi Avântul, Ezeresi
Progresul, Lippai şoimii, Pécskai Progresul, Újszentesi CSC, Győröd-Szőlőtelepi CSC, Csermői Gloria, Kisbecskereki Fortuna, Temesvári ACS Poli;
9. csoport: Dési Unirea, Nyárádtői Unirea, Marosújvári CS,
Kudzsiri CSO, Vajdahunyadi CS, Szászrégeni Avântul, Tordai Sticla
Arieşul, Kolozsvári Sănătatea, Gyulafehérvári Unirea, Alsógáldi Industria;
10. csoport: Dési Someşul, Szatmárnémeti CSM, Nagysomkúti
Progresul, Szilágysomlyói Sportul, Nagyváradi NAC, Nagybányai
Minaur, Nagyváradi Luceafărul, Váradszentmártoni CSC, Besztercei Gloria, Zilahi SCM.

Második győzelmével élre ugrott a Puskás Akadémia

A Puskás Akadémia
3-0-ra nyert a Kisvárda
vendégeként a labdarúgó
OTP Bank Liga 2. fordulójából elhalasztott és
pénteken pótolt mérkőzésén. Második sikerének
köszönhetően a felcsúti
együttes a mezőnyben
egyedüliként százszázalékos, ezzel a tabella
élére állt, és még van egy
elmaradt mérkőzése.
Ezt találkozót augusztus 22-én rendezték volna
meg, de mivel a felcsútiaknál több játékos is
megfertőződött a koronavírussal, elhalasztották
az összecsapást.
A felcsúti keretből még
mindig többen küzdenek
a fertőzéssel, így Hornyák Zsoltnak továbbra is
nélkülöznie kell néhány
meghatározó játékosát. A találkozón a hazaiak előtt adódott az
első nagy lehetőség, de az élvonalban múlt héten debütáló,
mindössze 17 esztendős Auerbach Martin óriási bravúrral hárította a saját védőjéről megpattanó labdát.
A folytatásban ugyan a Kisvárda birtokolta többet a labdát,
de vendégek játékában több volt a veszély, és az NB I-ben
ugyancsak az Újpest legyőzése alkalmával debütált – a lila-fehérek ellen gólt is szerző – 18 éves Komáromi György egy rendkívül rutinos megoldással büntetőt harcolt ki, amelyet az előző
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A várakozás jutott
a megyei labdarúgás
osztályrészéül

Bálint Zsombor

Fotó: PFLA

fordulóban is biztos ítéletvégrehajtónak bizonyult Jakub Plsek
értékesített.
A fordulást követően is a Kisvárda irányította a játékot, és a
62. percben kis híján egyenlített, de Viana akrobatikus mozdulattal előtt labdája a kapufán csattant. Az első félidőhöz hasonlóan most is támadott a hazai csapat, ám újra a felcsútiak
találtak be, egy gyönyörű támadást a fiatal Komáromi fejezett
be higgadtan. A végeredményt a 88. percben Nagy Zsolt állította be.

Eredményjelző
OTP Bank Liga NB I, 2. forduló: Újpest FC – Budafoki
MTE 1-1, MOL Fehérvár – Paksi FC 1-1, Mezőkövesd
Zsóry FC – ZTE FC 1-1, MTK Budapest – Budapest Honvéd 3-1. Az élcsoport: 1. Puskás Akadémia 6 pont/2 mérkőzés, 2. Fehérvár 5/3 (8-5), 3. MTK 5 (5-3).
2. liga, 2. forduló: AFC Turris-Oltul Turnu Măgurele –
Bukaresti Metaloglobus 2-2, Concordia Chiajna – Unirea
04 Slobozia 3-1, Dunărea 2005 Călăraşi – Lénárdfalvi Fotbal Comuna Recea 3-0, Konstancai Farul – Bákói Aerostar
1-0, Bukaresti Fotbal Club Rapid – Zsilvásárhelyi Pandurii
Lignitul 2-1, FK Csíkszereda – U Craiova 1948 SA 1-1. Az
állás: 1. Călăraşi 6 pont (4-0), 2. Rapid 6 (5-2), 3. Farul 6
(3-1).

A labdarúgó 1. és 2. liga új idénye már megkezdődött, a 3. liga rövidesen rajtol, azonban a csapatoknak
a koronavírussal való megfertőződés lehetőségét a
minimálisra csökkentő, szigorú előírásoknak kell
megfelelniük. Ezeknek igen jelentős anyagi vonzatuk
van, különösen a rendszeres PCR-tesztelésnek, hiszen
egyetlen teszt elvégzése 350-400 lejbe kerül, márpedig a csapatok minden tagjának és a stábnak is folyamatosan tesztekkel kell igazolni, hogy nem
fertőzöttek. Minél alacsonyabb szinten játszik egy
klub, a tesztelés költségei annál nagyobb hányadát teszik ki az amúgy is szűkös költségvetéseknek, ezért
a szövetség például átírta a 2. és 3. ligák kiírását,
hogy csökkenjen a mérkőzések száma, így a klubok
költségei is.
Nincs azonban az a lebonyolítási rendszer, amely
képessé teheti a megyei szinten tevékenykedő csapatokat (4-6. ligák, ifjúsági bajnokságok) arra, hogy ki
tudják fizetni a megkövetelt teszteléseket, ezért az
ezeket szervező megyei labdarúgó-egyesületek számára nem maradt más, mint jobb időkre várni. Ez a
helyzet áll fenn a Maros megyei egyesületnél is,
amely azonban nincs egyedül. Vannak az országban
olyan hasonló sportszervezetek is, amelyek kerek
perec kijelentették, nem lesz bajnokság, ha a tesztelési követelmény megmarad. Maros megyében egyelőre összesítették a beiratkozásokat, és arra várnak,
hogy jobb idők jöjjenek az amatőr sport számára. A
beiratkozott csapatok közül ugyanis egyetlenegy sem
hajlandó/képes kifizetni a heti kötelező tesztelést, így
a bajnokságot nem lehet megkezdeni, noha ilyentájt
minden évben megkezdődtek már a pontvadászatok.
Márpedig a jelenlegi járványügyi számok alapján
aligha lehet a közeljövőben enyhítésekre számítani,
így az sincs kiázárva, hogy az őszi periódusban
egyáltalán nem lesznek mérkőzések, a tavasszal módosított bajnoki rendszerben játszanak majd.
Hogy ennek az áldatlan időszaknak hosszú távon
milyen negatív következményei lesznek az ország
egész sportéletére, nem csak a labdarúgásban (egész
kimaradt nemzedékek, a felkészülésben elfecsérelt
teljes esztendő), abba bele sem merünk gondolni.
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Esettanulmány Marosvásárhely, Maros megye légszennyezéséről

Szennyezett a rózsák városa

A legvitatottabb téma jelenleg Marosvásárhelyen a légszennyezés. A polgármesterjelöltek a környék legszennyezőbb vállalataként említik az Azomureşt. Miután többen
meglátogatták a gyártelepet, és megnyugodtak, Soós Zoltán
a robbanásveszélytől tartó lakosság legnagyobb félelmére
hagyatkozva továbbra is helyi referendumot szervezne „legalább a műtrágyaraktár” elköltöztetéséről.
Aztán néma csend.
Feltehetjük a kérdést: miért nem vesszük észre mindannyiunk szemében a szálkát, amikor környezetszennyezésről van
szó? Miért nem látjuk a fától az erdőt?

Tonnányi szennyezés – nagy nyertese a lakosság!

a használt üzemanyagtól (benzin, gázolaj, földgáz) függ. A negyed között egy non-euro minősítésű autóval, vagy 90
szén-dioxiddal együtt más anyagok is a levegőbe kerülnek, perc alatt az autópályán megteszünk 100 kilométert egy
ezekre a későbbiekben visszatérünk.
Euro–6-os járművel.

Miként változott a szén-dioxid-kibocsátás az utóbbi Óriásiak a különbségek
öt évben?
Ha a figyelembe vesszük la szennyezés egyharmadát (a

Eddig a 2015-ben kibocsátott szén-dioxid-értékekről beszéltünk, amikor 169.000 autó 340.000 tonnát juttatott a levegőbe. 2016-ban az adatok és az értékek növekedtek:
180.000 jármű 360.000 tonnát bocsátott ki. 2017-ben 199.000
autó 400.000 tonna, 2018-ban 212.000 jármű 426.000 tonna
szén-dioxiddal szennyezte a levegőt. A legutóbbi, 2019-es
adatokból kitűnik, hogy az autóipar (-piac) lépéseket tett a
kibocsátások csökkentésre. Annak ellenére, hogy a géppark
225.000 autóra nőtt, a szén-dioxid-kibocsátás 375.000 tonnára csökkent. Ez elsősorban a fosszilis üzemanyagot használó járművek motorjai korszerűsítésének köszönhető, ami
csökkentette a fogyasztást is. A legnagyobb csökkenés a nehézgépjárműveknél tapasztalható, ami érthető, hiszen a járműveket közlekedtető magáncégek tulajdonosai a profit
érdekében figyelmesen követik a hatékonyságot, a használati
és fenntartási költségek minimalizálását.

Vegyük sorba az adatokat, és ezeknek alapján magyarázzuk meg a szakkifejezéseket.
A fosszilis (szénalapú – benzin, gázolaj, földgáz) üzemanyag égetéséből szén-dioxid és néhány melléktermék keletkezik, az utóbbiakra a későbbiekben visszatérünk. Ezenkívül
por is keletkezik, a szilárd és aeroszol koncentrációt mérettől
függően PM 10 és PM 2,5-tel jelölik. A tömbházakban levő
kazánoktól a hőközpontokon, az áramfejlesztőkön, a csempekályha égőjén vagy a hősugárzókon át a saját gépkocsiig
minden, ami ilyen üzemanyaggal működik, szennyez. Valahányszor valamilyen berendezést földgázzal működtetünk,
vagy benzint, illetve gázolajat töltünk a gépkocsink üzem- A motorok fejlődése siralmas
anyagtartályába, szennyezzük a levegőt. Mindezek ellenére
Maros megyében legtöbben Euro–2-es, Euro–3-as és
a jelöltek nem foglalkoznak ezzel a témával. Ha a választókat
Euro–4-es besorolású motorral ellátott gépjárműveket jemegdorgálod azért, hogy szennyeznek, nem számíthatsz szagyeztettek be. 2015-ben 85%-ban kizárólag az említett katevazataikra. Egy üzenetet azonban megfogalmazhatnak, vagy
góriájú autókat vizsgálták meg és írták be forgalomba.
akár előállhatnak olyan tervvel, ami megoldást keres erre.
2019-ben ez az arány 70% alá csökkent. Csak 2020 első féDe maradjunk a témánál:
lévétől érződik egy olyan szándék, hogy leginkább Euro–
Maros megyében 2015-ig 169.328 gépkocsit jegyeztek be. 5-ös és Euro–6-os járműveket írjanak be a forgalomba, az
A gépkocsi-lajstromozási hivatal adatai szerint 2020. június utóbbi kategória a tavalyi adattal azonos százalékon volt.
végéig ez a szám elérte a 231.150-et. Négy és fél év alatt csak Rossz hír, hogy az Euro–4-es motorok a bejegyzettek 40%Maros megyében 60.000 autóval nőtt a géppark. Az említett át tették ki, Euro–3-asok 20%-ban kerültek a gépkocsi-lajstadatokkal számolva 2015-ben 340.000 tonna szén-dioxid ter- romozási ügynökséghez (RAR).
melődött. A Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
Szeretnék tudni, hogy Maros megye mennyire elmaradott?
mérései szerint a szén-dioxid nagy része a kipufogó gázból
Az utóbbi öt évben mindössze 22 elektromos autót
származik. Tehát gyakorlatilag a szennyezés 50%-át a B ka- jegyeztek be.
tegóriájú gépkocsivezetői jogosítvánnyal rendelkezők, illetve Marosvásárhely a szennyezett virágok városa
35%-ban a nehézgépjármű-forgalom (mezőgazdasági és erA naprakész statisztikák szerint megyénkben a városlakók
dőkitermelésre használt, valamint egyéb haszonjárművekkel
száma 303.000, a 2011-es népszámláláskor mintegy 134.000
együtt) okozza.
lakosnak volt marosvásárhelyi személyazonossági igazolványa. Egy kis jóérzéssel megállapíthatjuk, hogy a megye váKülönös: a Maros megyei lakosok
roslakóinak
fele
marosvásárhelyi,
ugyanis
a
felének van autója
peremtelepülésen lakók is városi szolgáltatásban részesülnek,
2020 elején Maros megyének 590.000 lakosa volt, ebből munkahelyük, szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeik Ma535.000-en állandó megyei lakhellyel szerepeltek a nyilván- rosvásárhelyhez köti őket. Így 150.000 személynek legkevetartásban, közülük mintegy 55.000-en nem tartózkodtak ott- sebb 75.000 autója van.
hon (külföldön dolgoztak stb.).
Tudják, hogy mennyi bejegyzett személygépkocsi és teHa összehasonlítjuk a száraz adatokat, arra következtethe- hergépkocsi volt Marosvásárhelyen, amikor dr. Bernády
tünk, hogy minden második embernek van autója. Természe- György leaszfaltozta a város utcáinak nagy részét? Pontosan
tesen ez nem így van, hiszen a gépjárműparkhoz tartoznak a 75.000-rel kevesebb. A szekerek nem szennyeztek, és lovak
szolgálati autók, haszonjárművek stb. Amennyiben a szén- ma sem jelentenének nagy gondot.
dioxid-kibocsátást követjük, láthatjuk, hogy a személygépHa jóhiszemű számításokat végzünk, akkor a 2020. július
kocsik az említett mennyiség felét juttatják a levegőbe, így végén bejegyzett 75.000 autó a nyilvántartásban levő 230.000
ez is igazolja, hogy minden második személyre jut egy autó. jármű egyharmada. Ha folytatjuk a számításokat, akkor megA jelenleg érvényben levő törvények szerint a szén-dioxid figyelhetjük, hogy Marosvásárhelyen az autók átlagban töbnem tekinthető légszennyezőnek, de a legjobb barométer, bet állnak (villanyrendőr, gépkocsisor, vasúti átjáró stb.), mint
amely pontosan tükrözi, hogy ki hogyan és milyen mértékben haladnak az utcákon. Miért részletezzük ennyire a kérdést?
szennyez. A szén-dioxid-kibocsátás a megtett kilométerektől, Mert nem mindegy, hogy néhány perc alatt 100 méteren 100
a járművek motorjának szennyező fokától, a fogyasztásától, gramm szén-dioxidot „szórunk szét” az Egyesülés és a Tudor

2019-es adatok szerint), akkor megállapíthatjuk, hogy Marosvásárhelyen évente a kipufogókon keresztül 125.000 tonna
szén-dioxid távozik a levegőbe.

Applikációk, hivatalos mérések,
érdekes összefüggések

Aki nem tudná, Marosvásárhelyen legalább két légszenynyezésmérő rendszer működik.
Az egyiket, a hivatalost, négy teljesen felszerelt állomással
a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség működteti.
A másikat, amely magántulajdonban van, lelkes marosvásárhelyi és kolozsvári környezetvédők üzemeltetik a város különböző pontjain. Tudni kell, hogy a számítógépes
alkalmazástól vagy a honlaptól függetlenül mindkét mérés
adatai nyilvánosak.
Hivatalosan az adatok a calitateaer.ro honlapon – ezt az oldalt a román állam működteti –, valamint a stropdeaer.ro
vagy a targumures.pulse.eco – elérhetőségen (a magánszféráé) követhetőek.
Érdekes, hogy a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség vitatott helyekre kiállított mérőműszerei átlagban
megfelelő (alacsonyabb) értékeket rögzítenek, mint a magánszférában levők.
A mérések akkor mutathatnának valós adatokat, ha a készülékek a járda szintjén – ahol a gyalogosok, a gépkocsivezetők és utasaik közlekednek – lennének elhelyezve.

PM 10, PM 2,5 és egyéb ingyenes méreg

A PM 10 és a PM 2,5 a levegő-porkoncentrációt jelzi. Ez
a por az égési termék, amely mindenféle más anyagot (ammónia, dinitrogén-oxid, ólom, cink, réz, króm, szén-monoxid) is tartalmaz. Nem bonyolódunk unalmas vegyi
elemzésekbe, azonban egy dolog biztos: ha évente Marosvásárhelyen 125.000 tonna szén-dioxid jut a levegőbe, akkor
ezzel együtt több ezer tonna mérgező anyag is szennyez.
Néhány példa: szén-monoxidból 2.200 tonna, PM 10 – 100
tonna, PM 2,5 – 100 tonna, nitrogén-oxidok – 1.830 tonna!
Megismétlem, nem a járda szintjén mérik a légszennyezést. Az adatokat bizonyos mutatók alapján gyűjtik be: az országos Euro–1-es, Euro–2-es és Euro–3-as kategóriájú autók
üzemanyag-fogyasztása, a benzinkutaktól származó információk, a forgalmi felmérések alapján, amelyeket az évente, idényenként, vagy hetekre, órákra bontanak le. A túl nagy
számok nem használnak a gazdasági, politikai érdekeknek.

… és még temérdek megválaszolatlan kérdés
maradt.

Például: hány kazánház, hőközpont működik ma Romániában? Az ördög sem tudja. Vagyis igen, mert az E-On és a
többi földgáz-szolgáltatónál vezetnek nyilvántartást.
De van-e ezekről hivatalosan statisztikai adat?
Miért áll letakarva a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség mérőműszere Marosludason? Mit mérnek ott? A
Maros megyei ügynökség kérte ugyan az elköltöztetését –
nem sikerült.
Miért engedélyezik a non-eurótól az Euro–4-es kategóriáig
terjedő motorral felszerelt roncsautók behozatalát? Több európai országban a nagyvárosok helyi közigazgatási egységei
betiltották az Euro–5-ös alatti motorral rendelkező autók
használatát. Miért hozzuk be Európa használt autóit? Csak
Maros megyében évente mintegy 20.000 autóval több közlekedik. És nem utolsósorban miért nem alkalmazunk környezetszennyezési adót gépkocsitípusonként (non-euró,
Euro–1-es, Euro–2-es stb.)? Növelni kellene az adót a kibocsátott szén-dioxid-mennyiségtől függően.
Van két autóm. A környezetszennyezőbbet eladnám, ha
erre nyomós okom lenne. Például megtiltanák azt, hogy ezzel
közlekedjem a városban, vagy súlyos környezetszennyezési
adót fizetnék érte, és akkor erre hivatkozva nem használhatom többé a járművet. De semmi sem gátolja meg ezt. Így a
családban ketten használjuk. Mindössze a lelkiismeretemre
hallgatva áll többet a garázsban az autó, mert amikor lehet,
gyalog és hajtánnyal járok. Spórolok az üzemanyag-fogyasztással és egészségesen élek. De nem tudom, hogy elég-e
ennyi? Azzal is tisztában vagyok, hogy keveseket érint e
téma.
Ilyen világban élünk, tele roncsokkal.
Cristian Teodorescu
(Megjelent a punctul.ro weboldalon
2020. augusztus 31-én)
(Fizetett hirdetés)
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (8609-I)

Rovar- és rágcsálóirtás

A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i
313-as koncessziós szerződés alapján szeptember 7-18. között
rovar- és rágcsálóirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, a város magánterületein – a tulajdonosi társulások által kezelt területeken –,
illetve szeptember 7–11. között rovarirtás lesz a város magán- és
közterületein. Rossz idő esetén az időpont módosulhat.
A felhasználandó szer hatóanyaga rovarirtásnál a cypermetrin
és a diflubenzaron, rágcsálóirtásnál pedig a brodifacoum, amelyek
az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezettek, mérgezés
szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősülnek.
Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az
egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és üzleteibe NŐI MUNKATÁRSAT. Érdeklődni a Bodoni utca
85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (64989-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére
és csomagolására. Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az
önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro e-mail-címre,
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá.
(64996-I)

ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára teljes ellátással. Tel.
0744-624-809. (22241)

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített
epilepsziás fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét után;
Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból, az impotenciából gyógyult ki a
segítségével; Elena Régenből hálás, hogy ismét sikeres az üzleti élete. Corina
Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi
távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete és
vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

LAKÁS
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában, a Maurer Residence mellett. Tel. 0746-747-089.
(sz.-I)

MINDENFÉLE
ÉPÍTŐCÉG vállal festést, felújítást,
bontást és tetőjavítást. Tel. 0747-816052. (8692)
VÁLLALUNK tetőfedést bármilyen
cserépből és lemezből, készítünk
hétvégi házat, manzárdot, kerítést,
teraszt, és vállalunk munka utáni
takarítást.
Nyugdíjasoknak
15%
kedvezmény. Tel. 0749-583-222. (8527)
VÁLLALUNK takarítást, elszállítunk
építőanyag-törmeléket,
-hulladékot,
vásárolunk ócskavasat. Tel. 0743-512168. (8694)
VÁLLALOK bádogosmunkát, régi
tető javítását, meszelést, csatornajavítást, ácsmunkát, szigetelést és kerítésjavítást. Tel. 0756-796-531.
(8699-I)

VÁLLALUNK:
(homlokzati)

járólaplerakást,

vakolást,

javítást,

külső

ácsmunkát,

kerítésjavítást.

0751-994-964. (8695)

Tel.

VÁLLALUNK tetőkészítést A-tól Z-ig,

kisebb tetőjavítást, ácsmunkát, man-

zárd-, csatorna-, lefolyókészítést, szi-

getelést és lépcsőházak szigetelését

is. Tel. 0742-337-376. (8673-I)

MEGEMLÉKEZÉS
„Ne fájjon nektek, hogy már nem
vagyok, hisz napként az égen
nektek ragyogok. Ha szép idő
van, kék az ég, jusson eszetekbe
sok szép emlék. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, hisz szívetekben jó helyen vagyok.”
Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 7-én id. VAJDA
ERZSÉBETRE szül. Gyéresi halálának első évfordulóján, és egyben a ludasi születésű id. VAJDA
LAJOSRA halálának 10. évfordulóján. Emlékét őrzi leánya,
menye, unokái, dédunokái családjukkal együtt. Nyugodjanak
békében! (8735)

Szomorú szívvel emlékezünk
BARABÁSI BÉLÁRA (Bumbi),
hogy ma, szeptember 7-én van
halálának 42. évfordulója. Emléke legyen áldott! Szerettei.
(8689)

11

Fájó szívvel emlékezünk testvéremre, MAGYARI SÁNDORRA halálának tizedik évfordulóján.
Nyugodjál békében! Enikő és
családja. (8724-I)

Mélységes fájdalommal emlékezem a tíz éve elhunyt drága fiamra, MAGYARI SÁNDORRA.
Nyugodjál békében! Bánatos
édesanyja. (8724-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk hogy szeretett testvérem,
SIMONFI JÓZSEF,
az IRA volt dolgozója
szeptember 3-án rövid szenvedés után, életének 73. évében elhunyt.
Temetése szeptember 7-én, hétfőn 13 órakor lesz a római katolikus temetőben. Nyugodjon
békében!
Búcsúzik testvére, Feri és csa
ládja. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki
és mély együttérzéssel osztozunk Fleşar Andreea kolléganőnknek
és
családjának
szeretett NAGYMAMÁJA elvesztése miatt érzett fájdalmában.
Prof. dr. Kikeli Pál és a Procardia
munkaközössége. (-I)
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GYAKRABBAN
MOSSÁL KEZET!

NE ÉRJ AZ ARCODHOZ
PISZKOS KÉZZEL!

Együtt izoláljuk a vírust

FERTőTLENíTSD A KEZED,

UGYANíGY JÁRJ EL

DOLGOKHOZ ÉRTÉL!

KÉPERNYőJÉVEL IS!

MIUTÁN MÁSOK ÁLTAL HASZNÁLT

A TELEFONOD

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

