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Sport

Ilyés Róbert szívesen
maradt volna Vásárhelyen 

A minap a FCM múlt szezonbeli legta-
pasztaltabb labdarúgójával, a 38 éves
Ilyés Róberttel beszélgettünk, akinek a
nyáron járt le a szerződése, de senki a ve-
zetőségből nem ajánlott fel neki újabb
megállapodást.  Mint a következő beszél-
getésből is kitűnik, a kiváló labdarúgó
még szívesen játszott volna a B-osztály-
ban is, ugyanakkor úgy gondolja, hogy az
elmúlt bajnoki idényben jobb teljesít-
ményt nyújtott, mint néhány csapattársa,
és úgy érzi, nem érdemelte meg, hogy a
hátsó ajtón távozzon az együttestől.
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>>> 15. oldal

Hír és hírháttér

Az új tanévtől már Bernády György nevét viselheti az iskola

2011 szeptemberében a marosvásárhelyi 2-es
Számú Általános Iskola magyar ajkú diákjainak
szülei egy akciócsoportot alakítottak, amelynek
célja az volt, hogy kezdeményezze a tanintézet el-
nevezését. Ez egy minden politikai alakulattól és
párttól semleges civil mozgalom, amely azért
küzd, hogy Marosvásárhelyen legalább egy álta-
lános iskola magyar személyiség nevét viselje.

Vélemény

Bemocskolnak

Baráti viszonyt ápolnak olyanokkal, akik-
kel a tárgyalás lehetőségét is meg kellett
volna szüntetniük. Hadat üzennek azok-
kal szemben, akik a mi mindenkori anya-
országi védnökeink kellene legyenek,
mintha nem egy nemzethez tartoznánk.
Lépten-nyomon megszegik a jóérzés ha-
tárát. 

Lapunk előfizethető Maros megye összes postahivatalában (katalógusszám: 15429).

>>> 4. oldal Vélemény

Hacsek és Sajó

– Jó napot, Sajókám! Mit vigyorog itt egy-
magában, mint paraszt az angolvécén?
/– Csupa jó hírem van! / – Akkor lökje, de
csak szerre, nehogy örömgutát kapjak. /
– Pro primo: itt írja a Népújság, hogy „Új-
raöntik Borsos Tamás ellopott szobrát”!
Balogh József öntőmester azt ígérte, hogy
augusztusra elkészül az új szobor.

>>> 4. oldal

Humor

Új Borsos Tamás szobor

Bár csütörtökön múlt két hónapja, hogy
egy éjszaka (újra) megfújták Borsos Tamás
szobrát a marosvásárhelyi vár Kapubás-
tyája közeléből, a rendőrség szóvivőjének
tájékoztatása szerint a nyomozásnak nincs
kézzelfogható eredménye, amit a nyilvá-
nosság tudomására hozhatnának (pedig
még a könyökükről is lement a bőr, éjt nap-
pallá téve nyomoztak és nyomoznak azóta
is, ehhez szemernyi kétség nem fér).

>>> 7. oldal
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lHétfőtől zárva – Borbély László utasítására a Brassai-Csép- i. Kelemen-Peti-
négyesfogat lakatot tesz a városi szervezet ajatára lZonda Attila sem kívánatos
– Az önkormányzati modell kidolgozójának a fényképét is levették a falról  
lSorra mondanak le a városi körzetek elnökei – A megyei szervezet ügyvezető
alelnöke bagatellizálni próbálja a helyzetet lBrassai Zsombor ellentmondásba
keveredik – Egyik nap így, másnap úgy nyilatkozik  

Tévéműsor 
melléklet

Lakat a vásárhelyi
RMDSZ ajtaján! 

>>> 5. oldal
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Névnapok
Július 11. Nóra, Lili, Bence, Lilla, Eleonóra, Benedek, Ulrik
Július 12. Izabella, Dalma, János, Ernő, Eleonóra, Gerzson, Félix
Július 13. Jenő, Ernő, Sára, Henrietta, Jakab, Sarolta, Henrik
Július 14. Örs, Stella, Ferenc, Töhötöm
Július 15. Henrik, Roland, Lóránt, Stella, Egon, Aurél
Július 16. Valter, Mária, Kármen, Euszták
Július 17. Endre, Elek, Mária, Leó, Magdolna, Róbert

Ajánló

Kos: Nem kizárt, hogy hatalmas erővel veti magát a flörtbe, és
udvarlói is szép számmal akadnak. Könnyen úrrá lehet önön
valamilyen meggyőződés, aminek nincs alapja, nehezen ítéli
meg, hogy az intuíciója ez vagy elhamarkodott következtetés,
de bárhogy legyen, szerezzen még információkat, mielőtt dönt.
Bika: Könnyen úgy érezheti, minden körülmény a keze alá ját-
szik, hogy elérje a céljait, akár magánéletről, akár munkáról
van szó. Lehetséges, hogy egy érdekes férfi bukkan fel az 
életében, akivel szeretne minél több időt tölteni. Ennek semmi
akadálya nem mutatkozik.
Ikrek: Ha az utóbbi időben bizonytalan volt abban, vajon a ki-
szemeltje viszonozza-e az érzéseit, vagy nem tudta, mi lesz a
kimenetele egy románcnak, a héten határozott választ kaphat.
A munka frontján jó hírek várnak önre, és nem kizárt, hogy
extra bevételhez is jut.
Rák: Álmodozó hangulat lehet úrrá önön, és úgy érezheti, az
élet rejtett dimenzióiba nyer belátást. Nem kizárt, hogy valóban
fontos spirituális élmények érik. Jó, ha leírja a felfedezéseit. A
munkában nehézségek várhatnak önre, de sikerül szerencsésen
úrrá lennie rajtuk.
Oroszlán: Egy barátság új jelentést nyerhet az életében, vagy
egy ön számára kedves egyénnel romantikussá válik a kapcso-
latuk. Ám ne azért menjen bele egy szerelmi viszonyba, mert
nincs jobb ötlete. A munkahelyén szakmai konfliktusok adód-
hatnak, ne kapja fel a vizet, próbáljon türelmes maradni.
Szűz: A héten a munka lehet az első számára, amiben jelentős
előrelépések várhatnak önre. Emellett nehezen jut ideje egyéb
dolgokra, pedig közben valaki a környezetéből az eddigieknél
jobban igényli a figyelmét. Most inkább hosszú távú célokban
érdemes gondolkodnia, ne adja fel őket a pillanatért.
Mérleg: Eddiginél optimistább és sikeresebb korszak kezdődhet
az életében, mind a magánéletében, mind a munkában. Ha az
elmúlt időszakban feladni készült valamilyen tervét, most új
inspirációk és lehetőségek várnak önre. Ha nincs párja, ne zár-
kózzon el az udvarlóktól.
Skorpió: A héten feszültté válhat a viszonya egy barátjával, és
nem kizárt, hogy a kapcsolatuk is veszélybe kerül. Mondja el
neki őszintén, hogy mit érez, csak így juthatnak egyről a kettőre.
Ne menjen bele abba, hogy egymást hibáztatják, de nem árt,
ha készen áll arra is, elválnak útjaik.
Nyilas: A hét a tisztánlátás jegyében telhet ön számára. Ami
az elmúlt hetekben ködösnek vagy zavarosnak tűnt, az most
könnyen világossá válhat. Lehet, hogy ennek hatására radikális
döntést hoz egy régóta húzódó ügyben, ami előrelendíti az
életét. 
Bak: Pozitív töltések érintik elsősorban a munkáját és az anyagi
ügyeit. Lehet, hogy visszautasíthatatlan munkaajánlatot kap,
esetleg extra bevételhez jut. Mindenesetre úgy tűnik, kitartó
munkája meghozza az eredményét. Ne hanyagolja a szeretteit,
és mondjon igent a meghívásokra.
Vízöntő: Romantikus időszakot él, és a hét is ebben a szellem-
ben telik. Az élet most lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra és
arra, hogy sok időt töltsön a szeretteivel. Ha még nincs párja,
azt tapasztalhatja, hogy környezetére magnetikus vonzerőt
gyakorol. Használja ki a pozitív energiákat.
Halak: A héten erővel töltik fel és energiát adnak a bolygóál-
lások, és nem kizárt, hogy optimistábban áll a következő szakasz
elébe. Járjon nyitott szemmel, és használja ki a lehetőségeket,
amelyek az útjába kerülnek. Szabaduljon meg az idejétmúlt
szokásoktól, és találja ki, hova szeretne eljutni.

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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A Dán Fiúkórus koncertje
Zenés utazás címmel vallásos művekből

összeállított műsort mutat be Marosvásár-
helyen Dánia egyik legismertebb, fiatalok-
ból álló kórusa, a Dán Fiúkórus. A koncertre
július 12-én, este 7 órai kezdettel kerül sor
a Kultúrpalota Nagytermében. A belépés
díjtalan.

Három év képekben
A marosvásárhelyi kövesdombi unitá-

rius templom Bözödi György Termében
megtekinthető a Marosvásárhelyi Dávid
Ferenc Iúsági Egylet Három év képekben
című fényképkiállítása. A kiállítás hétköz-
napokon de. 9-13 óra között látogatható.

Nyáresti orgonahangverseny
Molnár Tünde orgonaművésznő kon-

certsorozata július 12-én, csütörtökön 19
órától a marosvásárhelyi Bolyai téri unitá-
rius templomban zajlik. Szeidl Ferenc or-
gonáján Bach, Franck, Reger, Liszt művei
szólalnak meg.

A hetvenkedő fotográfus
Megnyílt Kucsera Jenő fotóművész A

hetvenkedő fotográfus című egyéni, évfor-
dulós kiállítása a marosvásárhelyi Maros
Mall földszinti művészeti galériájában.

Tóparti Tóparty – avagy 
készülünk a 4. fiERD Táborba

Három különböző színpaddal és meg-
növekedett táborterülettel vár idén a 4.
fiERD Tábor. A Fiatalok Erdélyért (fiERD)
egyesület idén is igazi Tópartyt szervez au-
gusztus 2-5. között, a Bözödi-tó partján
ugyanis „a legendák újra élnek" majd.

Éppen ezért a tábor már három szín-
paddal, a legkülönbözőbb stílusú zenével
és tartalmas nappali programmal várja a
kikapcsolódni vágyó fiatalokat.

A három színpad nevet is kapott: a nagy
színpad a szokásos helyen maradt, de a

Rockstage nevet viseli idén, ugyanis a ma-
gyar rockbandák legjava lép fel ott. A fiERD
Táborban lép fel majd a Nevergreen, a Po-
kolgép, Leander, a Queen Unplugged Pro-
ject, Rocktenors. A nagy színpad mellett
helyet kap a táborban a Lecsó és Művés-
zsátor, amely igazi zenei kavalkádot ígér,
klasszikus zenét, népzenét és paródiazenét
is. A harmadik, a Colosseum tent az elekt-
ronikus zene kedvelőinek terepe lesz, szá-
mos népszerű lemezlovas szolgáltatja
majd ott a zenét. A Colosseum tent lesz a
helyszíne ugyanakkor az egyre divato-
sabbá váló Becherovka Silent Dance-nek.
A program folyamatosan bővül, részlete-
kért érdemes a www.fierd.ro oldalra láto-
gatni. A honlapon már a jegyvásárlásról is
lehet információt találni: a 4 napos bérle-
tet július 15-ig kedvezményesen 60 lejért
lehet megvásárolni, július 15-tôl a fesztivál
végéig 70 lej lesz majd. A napijegy kedvez-
ményesen 30 lejbe kerül július 15-ig, majd
a fesztivál végéig 35 lejt kóstál.

A jegyek és bérletek a www.eventim.ro
oldalon, illetve az Eventim jegyterjesztő
hálózatában szerezhetők be Románia és
Magyarország területén, valamint nemso-
kára a fiERD saját jegyterjesztő hálózatá-
ban Erdély-szerte.
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Véget érhet a herce-hurca 

Az új tanévtől már Bernády
György nevét viselheti az iskola

2011 decemberében az önkormányzati
képviselőtestület megszavazta azt a hatá-
rozatot, amelynek értelmében az iskola fel-
veheti a Bernády György nevet. 

Sajnos ez még a mai napig nem oldódott
meg, nagyon sok előre nem látott akadály
gördült a névadási procedúra útjába. 2012
januárjában az iskola román pedagógusai
aláírást gyűjtöttek azért, hogy a tanintézetet
Ceauşescu egykori udvari költőjéről, Adrian
Păunescuról nevezzék el. Később egy non
profit szervezet indított pert a Polgármesteri
Hivatal ellen, és késleltette a dolgok me-
netét. A legújabb fejleményekről az ügyben
illetékes személyeket kérdeztünk.  

Kutasi Nimródot, az akciócsoport
egyik alapítóját, az iskola szülői bizottsá-
gának tagját, a magyar tagozat szóvivőjét
arra kértük, mondja el, mi lesz a következő
lépés, amit szándékukban van tenni céljuk
elérése érdekében.

„Először is ki kell egészítenünk a doku-
mentációt, és be kell nyújtanunk a névadó
bizottsághoz. Ha innen zöld utat kapunk, ak-
kor tárgyalhatna újra a városi tanács a név-
adásról. Ez év februárjában egy olyan mi-
nisztériumi rendelet született, amely
megengedi azt, hogy egy adott településen
úgy nevezzék el a tanintézeteket, hogy azok
tükrözzék a lakosság etnikai sokszínűségét.
Szerintem most már minden csak a politikai
akarat kérdése. A városi tanácsban most úgy-
mond többségben vagyunk, csak éppen azok-
kal szövetkeztünk, akik ellenzik a magyar
névadást. Az lenne az igazi kihívás, megva-
lósítás az RMDSZ részéről, ha mindennek el-
lenére is el tudná érni a kitűzött célt. Jó lenne,
ha az RMDSZ kinevezne, vagy megbízna egy
kompetens személyt azzal, hogy a névadás
ügyével foglalkozzon” – mondta a szülői
képviselet tagja.  

Szigeti Enikőt a Civil Elkötelezettség
Mozgalom (CEMO) elnökét arról faggattuk,
hogy hol tart most a névadási eljárás.

„A 2011 decemberében született városi
tanácsi határozat meghozatala óta mond-
hatni semmi konkrétum nem történt. Ez a
határozat azonban életképtelen. A szülők sze-
rint egy újabb határozatra lenne szükség,
mert a régi több sebből vérzik. Az iskola ro-
mán pedagógusai most a mellet kardoskod-
nak, hogy a tanintézet vegye fel a Központi
Iskola nevet, és ezzel – szerintük – oldódná-
nak a feszültségek. Így nem kellene se ma-
gyar, se román személyiség nevét felvennie
az iskolának. A tantestületi tanácsban több
a román, mint a magyar pedagógus, pedig
az iskolába járó diákok szinte fele-fele arány-
ban oszlanak meg. Ez nem csak ebben az is-

kolában van így, hanem a többi marosvá-
sárhelyi tanintézetben is. Amikor az iskolák
összevonása történt arra nagyon odafigyel-
tek, hogy mindenik román többségű legyen.
Szerencsés lett volna, ha a magyar politikai
képviselet idejében felismeri ezt, és aszerint
cselekszik. A közelmúltban a főtanfelügyelő
utasítást adott ki arra, hogy változtatásokat,
módosításokat eszközöljenek az iskolák ta-
nácsainak összetételében. Nagyon fontos
szempont az is, hogy kik kerülnek be a városi
önkormányzati képviselő-testületből az is-
kolák tanácsába. A 2-es iskola szülői bizott-
ságának magyar tagjai azt szeretnék, ha ma-
gyarok tagokkal egészülnének ki az említett
testületek” – magyarázta az elnök.  

A CEMO egy petícióval fordult az Európai
Parlamenthez, amelyben felhívja a figyel-
met a marosvásárhelyi 2-es Számú Általá-
nos Iskola névadása körül kialakult bonyo-
dalmakra is. 

„A petíciót csak a napokban fogalmaztuk
meg és küldtük el, válasz még nem érkezett.
Ebben a levélben mi tulajdonképpen, nem
pusztán a 2-es iskoláról írtunk, hanem álta-
lában a marosvásárhelyi tanintézetekről. Ar-
ról, hogy helyi szinten az általános és közép-
iskolák nevei nem tükrözik reálisan a város
etnikai sokszínűségét. Míg Marosvásárhelyen
már 13 tanintézményt neveztek el román
személyiségről és egyet németről, addig ma-
gyar nevet még egyetlen általános iskola sem
kapott. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy ez
mennyire sérti az EU–s jogokat” – mondta
Szigeti Enikő.

Soós Zoltán a Maros Megyei Múzeum
igazgatója, a városi tanács és a névadási bi-
zottság tagja lapunknak a következőket nyi-
latkozta: 

- Nagyon fontos, hogy a dokumentáció
mielőbb kiegészítődjön és visszakerüljön a
prefektúrára, illetve a névadó bizottsághoz.
A bizottságnak csak véleményező szerepe
van, de kikerülhetetlen. A város jelenlegi
tanácsosai szerint jogos a kezdeményezők
kérése, hogy a 2-es iskola felvegye Bernády

György nevét. Közismert mindenki előtt a
név, hiszen egy olyan polgármestere volt
Marosvásárhelynek, akinek a legtöbb meg-
valósítás fűződik a nevéhez. A szóban forgó
iskola épülete is éppen az ő idejében épült.
A névadást gátolja az, hogy egy óvást nyúj-
tottak be ellene, de ez hamarosan rende-
ződni fog. Ugyanakkor a végrehajtó testület
most a melegvíz-szolgáltatás körül felme-
rült problémákkal van elfoglalva. Ha ez
megoldódik, újra előtérbe kerül a névadási
ügy. Gyorsabban rendeződne a helyzet, ha
a polgármester személyesen kapcsolódna
be a folyamatba, és felszólítaná az iskola
vezetőségét, hogy tegyen eleget a városi
tanács határozatának, és a tanintézet vegye
fel a kijelölt nevet. 

Dr. Benedek Istvánt az RMDSZ ma-
rosvásárhelyi szervezetének elnökét arról
kérdeztük, hogy történt-e a közelmúltban
pozitív irányú elmozdulás a névadási pro-
cedúra ügyében.

- Mindenképpen pozitívumnak könyveljük
el azt, hogy a Cornel Brişcaru által benyújtott
óvást a törvényszéken elutasították. A név-
adás ügyében született egy tanácsi határozat,
és ha szükség lenne egy újabbra, annak vé-
leményem szerint semmi akadálya nem
lenne. A tanácsban most többségben va-
gyunk, ebből a szempontból pillanatnyilag
nincs probléma. Az ügy megoldása a közel-
jövőben a polgármesteri hivatal szintjén foly-
tatódik tovább. A polgármesterrel is beszél-
tünk a napokban, akinek semmi kifogása
nincs az ellen, hogy az iskola felvegye a Ber-
nády György nevet.

Arra a kérdésünkre, hogy lát-e reális
esélyt arra, hogy még az idén rendeződjön
a névadás ügye, Benedek István a követke-
zőket felelte: 

- Igen, véleményem szerint hamarosan
rendeződik az ügy. Sőt azt mondom, hogy a
szeptemberi tanévkezdésre már az új magyar
iskolanév fog díszelegni a tanintézet falán. 

Nemes Gyula

2011 szeptemberében a marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskola magyar ajkú diákjainak szülei
egy akciócsoportot alakítottak, amelynek célja az volt, hogy kezdeményezze a tanintézet elnevezését.
Ez egy minden politikai alakulattól és párttól semleges civil mozgalom, amely azért küzd, hogy
Marosvásárhelyen legalább egy általános iskola magyar személyiség nevét viselje. A nevük „Bernády
iskolanévért akciócsoport” és céljuk elérése érdekében felkérték a helyi Civil Elkötelezettség Mozgalom
munkatársait, hogy támogassák őket. 

Bukfenc, 
avagy még 
egy elbaltázott
érettségi

Az utóbbi 20 év leggyengébb eredményei születtek
a 2012-es érettségi vizsgán, ez tény, nem vitatkozhatunk
vele. Emellett azt is biztosan tudjuk, hogy a júniusi fel-
mérésen, országos viszonylatban a vizsgázók több mint
fele megbukott. Ezen eredmények pedig hűen tükrözik
a Romániában uralkodó helyzetet: egy oktatást érintő
stratégiai szemléletmód totális hiányát.

Minden bukásnál a „játékban” résztvevő felek termé-
szetszerűen keresik a bűnbakot. A szülők egy része diá-
kokat, másik része a tanárokat hibáztatja, a tanárok a
szakminisztériumot, a szakminisztérium felsőbb erők
által kreált meleget teszik felelőssé, az elemzők pedig
egy tanügyi reform hiányát okolják azért a kudarcért,
amelyben tulajdonképpen mindenik félnek oroszlánrésze
volt. A nebulók azért sárosak, mert nagy részüknek
égetőbb probléma volt az, hogy melyik kocsmában is
igyanak este, mintsem egy Golding-olvasmány, ezek a
diákok panaszkodnak folyamatosan a tételsorok nehéz-
sége miatt, de fogalmuk sincs arról, hogy a ’60-as évek-
ben az érettségizők egyetlen nap alatt hét tantárgyban
levő jártasságukat kellett bizonyítsák. A tanárok azért
vétkesek, mert egy részük annyi szakmai hozzáértéssel,
de főleg pedagógiai készséggel rendelkezik, hogy nem-
hogy egy gyereket, de még egy kaktuszt sem szívesen
bíznék rá. A rendszer pedig azért okolható, mert in-
kompetens emberek állítják össze az oktatási tervet, akik-
nek meg sem fordul a fejükben, vagy egyszerűen nem
érdekli őket, hogy egy – az általános iskola után szakis-
kolába „kényszerült” – diáknak másféle tételsort kellene
szerkeszteni, mint egy elméleti líceumban jeleskedő ta-
nulónak. Mert a statisztikák szerint a szakiskolákban, esti
tagozatokon siralmasak az eredmények, míg a patinás
líceumokban 95% körüli az átmenési arány. Vádolhatjuk
a rendszert azért is, mert nem hajlandó az elavult mód-
szereit a sufniba dobni, és képtelen olyan irányváltást el-
indítani az oktatási struktúrában, amely ténylegesen
felkeltené a diákok érdeklődését. De legfőképp azért,
mert az utóbbi 60 évben a tanárok, társadalmunk e fon-
tos szocio-intellektuális rétege teljes anyagi és morális
megaláztatást szenvedett el. 

A döglött macska kerítésen való átdobálásával meg-
oldás nem születik, sőt az óvodás stílű ujjal való muto-
gatással ördögi körbe is zárjuk az oktatási rendszert. De
azért a politikumot se hagyjuk ki a játszmából, amely
azt a bogarat ültette el minden diák, de főleg szülő fülébe
– elsődlegesen üzleti okokból, és a frissen alakult, pén-
zelszívó magánegyetemek megtöltése miatt –, hogy
minden gyerek, aki valamire is akarja vinni az életben,
annak kötelező érettségi diplomával rendelkeznie. Hisz
gondoljunk arra, hogy az idei, „bukott” diákság pontosan
az a generáció, amelynek esze ágában sem volt érettségi
diplomát szerezni, csak éppenséggel muszáj volt nekik.
Mert az inasiskolákat megszüntetve, az oda iratkozott di-
ákokat a régi-új miniszterelnök asszony, Ecaterina And-
ronescu kényszerítette úgynevezett technikumokba, ahol
kötelezővé tette az érettségit. Az pedig a helyzet pikan-
tériája, hogy ugyanaz az Andronescu állítaná vissza az
inasiskolákat az oktatási rendszerbe, aki megszüntette.
Arról se feledkezzünk meg, hogy csak a közelmúltban mi-
lyen gyakorisággal váltották egymást a tanügyminiszte-
rek, akik mindannyian úgy vélték, ők majd
megreformálják a tanügyet. Természetesen egyikük sem
a tényleges oktatás javítását tartva szem előtt, hanem
saját pártjának doktrínáit. 

Na meg a tanuló is felteheti a kérdést, hogy ugyan
miért is tanuljon, hisz egy gyors Ctrl+C Ctrl+V mozdu-
latos dolgozattal akár miniszterelnök is lehet. Jogos. Volt
rá precedens és van rá példa.

Pál Piroska
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– Jó napot, Sajókám! Mit vigyorog itt egy-
magában, mint paraszt az angolvécén?

– Csupa jó hírem van!
– Akkor lökje, de csak szerre, nehogy öröm-

gutát kapjak. Mert a hőguta már bejelölt,
olyan rohadt melegem van idestova két hete,
hogy sör helyett is naptejet iszom.

– Pro primo: itt írja a Népújság, hogy „Új-
raöntik Borsos Tamás ellopott szobrát”! Balogh
József öntőmester azt ígérte, hogy augusztusra
elkészül az új szobor.

– Miért csak augusztusra, olyan lassan
olvad a bronz, vagy olyan lassan szilárdul
meg?

– Nem tudom, nem értek hozzá. Viszont
ezúttal nem ártana valahogy odagyógyítani
a talapzathoz, hogy ne tudja bárki a hóna alá
kapni és elszaladni vele, mint Gazsi a tyúk-
kal.

– Milyen más jó hírei vannak? Ettől nem
mentem le hídba…

– Képzelje, a két új alpolgármester nem
számol többé legyeket a Hangya-épület pad-
lásán: Florea egy hónap után kicsit ráért, és
megrajzolta nekik a hatásköreiket.

– Éspedig?
– Józsa Tibor, az RMDSZ-es alpolgármester

felel a város kóbor kutyáiért, az ingatlan-ki-
sajátításokért, valamint a katasztrófahelyze-
tekért.

– Akkor lehet, fel fogom hívni, mert a kör-
nyék kóbor kutyái a pincémbe járnak piszkí-
tani a törött ablakon keresztül, és olyan bü-
dösség van sokszor, hogy az kész katasztrófa.

– Maga hülyébb, mint egy szellemi fo-
gyatékos, döglött hintaló! Kolléganőjét, Ionela
Ciotlăuşt pedig a szemétproblémák megol-
dásával bízta meg.

– Akkor ezek szerint van egy fősintér meg
egy szemétmadám alpolgármesterünk!

– Igen, és habár az ebreferens megígérte,
hogy ha nem tud teljesíteni, akkor lemondja
a széket, Csegzi nem hajlandó lemondani az
irodát, vagyis átadni neki, se székestől, amit
le lehetne mondani, ha úgy adódik, se a nél-
kül.

– Ha az RMDSZ felső vezetésének kérésére
ki is költözne tágas irodájából – érvelt a na-
pokban Csegzi –, semmi garancia nincs arra,
hogy azt Florea éppen Józsának adná. Én vi-
szont azzal érvelek, hogy tegyen egy próbát:
kotródjék ki, aztán elválik.

– Érdekes a vásárhelyi RMDSZ hozzáállása
ezzel a tanácsadói dologgal kapcsolatban…

– Miért? Eddig is Florea tanácsadója volt,
csak papíron alpolgármester.

– Példaként azt hozták fel egy sajtótajté-
koztatón, mintegy Csegzi mentségére, hogy
az RMDSZ-es Eckstein-Kovács Péter is Băsescu
tanácsadója volt, és „akkor ez nem volt baj”.

– Én tudok jobb példát: Caligula konzul-
társává nevezte ki Incitatust, a kedvenc lovát,
a miatt se ugatott senki, legalábbis nem so-
káig.

– Ez csak legenda. De ne hasonlítsa a pol-
gármestert hozzá, az egy buggyant pali volt,
istennek képzelte magát.

– Hát…

– Jobb, ha nem folytatja! Inkább azt
mondja, mit szól Piszkos Fred felfüggesztésé-
hez…

– Abszolút fölöslegesnek tartom. Kár ki-
dobni azt a 95 millió lejt a referendumra, in-
kább költenék kutyamenhelyekre vagy in-
gyenkonyhákra.

– Olyan biztos benne, hogy Basescu el-
vérzik?

– Ellenkezőleg: görbe, rozsdás százas szeg-
gel szúrom magam tökön, ha nem menti meg
a popor megint, ahogy 2007-ben is.

– Maga elmegy szavazni?
– Megy a nehézség!
– Ejsze én sem. Borboly Csaba, a Hargita

Megyei Tanács elnöke is távolmaradásra biz-
tatja a magyarokat. Azt nyilatkozta, a refe-
rendum napján mindenki csücsüljön szépen
a fenekén otthon, ez nem a mi harcunk.

– Tényleg? Akkor viszont megyek! Nekem
nem dirigál se ez az anti-Rambo, se más!

– És Basescu távozása mellett vagy ellen
fog szavazni?

– Természetesen ellene, két okból is. Hogy
mondta azt a görög szót az előbb? Megvan,
prost primo: olyan, amilyen ez a kancsi kalóz,
de már ki van próbálva…

– És pro secundo?
– Prost secundo: Romániának egyszer

már volt egy Antonescu nevű Kondukátora,
és egyre nyilvánvalóbb, hogy Liliomfival nem
csak névrokonok…

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

Kibővült a Maros-Mezőségi
Református Egyházmegye

Bemocskolnak

Baráti viszonyt ápolnak olyanokkal, akikkel a tár-
gyalás lehetőségét is meg kellett volna szüntetniük.
Hadat üzennek azokkal szemben, akik a mi minden-
kori anyaországi védnökeink kellene legyenek, mintha
nem egy nemzethez tartoznánk. Lépten-nyomon
megszegik a jóérzés határát. 

Itthon azt nyilatkozzák, hogy „majd megmutatják
nekik, nem szövetkeznek az ellenséggel, és meghar-
colnak az érdekeinkért”. Aztán az erdélyi magyar párt-
sajtó mély hallgatása mellett, különféle hírforrásokból
megtudhatjuk, hogy bizony mégsem mutattak meg
nekik semmit, mégis szövetkeztek azokkal, akikkel
eddig harcban álltak, és feladták az érdekeinket az
olcsó hatalmi pozíciók megszerzéséért. Mindehhez
pedig egy olyan politikai köntöst öltöttek, amelyről az
álszentség és az alantas kétszínűség sugárzik. Soha
nem volt, és remélhetőleg soha nem is lesz ilyen „el-
ismerésben” részünk, mint amilyent a mi képviselőink
szereztek az utóbbi években. Feladták az elveiket,
meghazudtolták önmagukat, koalíciót kötöttek a part-
nereik ellenfeleivel, illetve az ellenfeleik partnereivel,
és nem jutott más magyarázat minderre, csupán az,
hogy „ilyen a politika”. Olcsó és átlátszó indoklás ez a
választók számára, de jobb alternatíva hiányában ők
mégis úgy vélték, hogy az RMDSZ érdemli meg legin-
kább a bizalmukat. Ez az eredmény felelősséggel jár,
amivel nem kellene megint visszaélniük az alakulat
vezetőinek, a követendő politikai irányvonal megha-
tározóinak.  Az elemzések talán rávilágítanak arra is,
hogy itt nem valakiknek a sikeréről van szó, hanem a
kétségbeesés irányította a szavazókat arra, hogy jobb
lehetőség hiányában megint a hatalomközeli párt
mellett álljanak ki.

Azon túlmenően, hogy a kormányzati szerepválla-
lás távolról sem hozta meg az elvárt eredményeket,
az öncélú és rövidlátó politizálás súlyos erkölcsi káro-
kat okozott a mi megítélésünkben is. Elveszítettük a
Kárpátokon kívül valamikor még – a gerincességünk,
illetve szavahihetőségünk okán – minket megillető
tiszteletet. Egyértelművé vált, hogy a magyarok is bár-
mire képesek a hatalom megszerzéséért. Néhány év
„kemény” munkájával eljátszották az elődeink által,
több évszázados verejtékezéssel megszerzett becsü-
letünket. És hogy teljes legyen a kép, ezt az imázsrom-
bolást nemcsak a román nemzet felé hajtották végre,
hanem az anyaországgal szemben is. Valakik számára
nagyon fontos volt, hogy minél ellenségesebb üzene-
teket küldjenek a mindenkori magyar kormány felé,
hatékonyan rombolják az erdélyi magyarok megítélé-
sét Magyarországon, a történelmi hátteret mellőző és
az aktuálpolitikából táplálkozó magyar-magyar vi-
szályt gerjesszenek. Mindehhez kitűnő alanynak bizo-
nyult az egyeduralom bűvkörében élő erdélyi magyar
érdekképviselet. És ha még maradt egy cseppnyi be-
csületünk, vagy egy távoli hely a világon, ahova még
nem jutott el a mi „jó hírnevünk”, erre is kapóra jött a
parlamenti képviseletünk hallgatólagos – és szavaza-
tokkal alátámasztott – beleegyezése abba a nemzet-
közi hírű politikai cselszövésbe, amely a teljes körű
hatalomátjátszást tűzte ki céljául a balliberális, ma-
gyarellenes erők kezére. Lehet még ennél is mocsko-
sabban?

Ferencz Zsombor

Az 1989-es rendszerváltás után lehetőség
adódott az erdélyi református egyházme-
gyék át szervezésére. Ez hamarosan be is
következett, a Marosi Egyházmegyéből
előbb a Görgényi-, majd a Maros–Mező-
ségi Egyházmegye vált ki. 1990 március 6-
án a Maros–Mezőségi Egyházmegye a
következő egyházközségekből alakult meg:
Marosvásárhely IV. Szabadi út, Marosvásár-
hely V. Felsőváros, Marosvásárhely VI. Meg-
gyesfalva, Marosvásárhely VII. Szabadság
utca, Erdőcsinád, Nagyernye, Marosszen-
tanna, Mezőbánd, Mezőmadaras, Madars-
asi–Fekete, Nagysármás, Mezőfele és
Székelykakasd. 

Az itt felsorolt 13 egyházközséghez ké-
sőbb csatlakozott a sáromberki és a kissár-
mási gyülekezet. Az évek folyamán aztán
több próbálkozás történt a kisebb egyház-
megyék kibővítésére, az egyházmegyei ha-
tárok ésszerűsítésére, de erre csak a
közelmúltban került sor. Az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerületi Közgyűlés 2011 júli-
usában arról szavazott és döntött, hogy a
Marosi Egyházmegyéből 16 egyházközség
átmegy a Maros–Mezőségi Egyházmegye
kebelébe. Ezek a következők: Marosszent-
király, Csittszentiván, Mezőpanit, Székely-

kövesd, Mezőbergenye, Mezőkölpény, Me-
zősámsond, Mezőméhes, Mezőbodon, Me-
zőzáh, Udvarfalva, Várhegy, Mezőcsávás,
Galambod, Uzdiszentpéter és Marosvásár-
hely Alsóváros. Ugyanakkor a Maros–Me-
zőségi Egyházmegyéből az erdőcsinádi és
a sáromberki gyülekezet a Görgényi Egy-
házmegyéhez csatlakozik. 

A kibővített Maros–Mezőségi Egyház-
megye most már tehát 29 egyházközség

képviselőinek a részvételével tarthatta meg
alakuló közgyűlését 2012. július 3-án a Fel-
sővárosi Egyházközség Istentiszteleti haj-
lékában. Az eseményt Kántor Attila
lelkipásztor-esperes történelminek ne-
vezte. Az említett találkozó célja egyben a
2012 augusztusában esedékes választó
közgyűlésre való felkészülés volt. 

Nemes Gyula
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J`accuse
Vádolom önöket, tisz-
telt Borbély László
képviselő, és tisztelt
Frunda György szená-
tor! Vádolom önöket,
mert az országos
nagypolitika képvise-
lőiként – a történések
bizonysága szerint a
helyi viszonyok kellő
ismerete nélkül – már
évek óta a vásárhelyi
magyar közösség érdekei ellen „politizálnak”. 

Mielőtt alaptalan vádaskodást kiáltanának, emlékezte-
tem önöket arra, ami a legutóbbi két, magyar szempontból
súlyos, az egész erdélyi magyar közösség hangulatát károsan
befolyásoló kudarccal járó helyhatósági választáson történt.
Mindenki emlékszik: a demokrácia összes lehetséges írott és
íratlan szabályait felrúgva, párton belüli hatalmi pozícióikat
fel- és kihasználva önök saját személyüket erőszakolták rá
a szervezetükre, mondhatni a vásárhelyi magyar közösségre.
Tették ezt annak ellenére, hogy helyi szinten mindkét esetben
másra, s nem az önök személyére esett először a választás.
Polgármester-jelöltként meg is buktak rendesen! De, úgy
tűnik, nem eléggé, hisz mamelukjaik által – lásd a tanácsosi
testület RMDSZ-frakciójának személyi összetételét – továbbra
is befolyásolni, manipulálni szeretnék az érdekvédelmi tevé-
kenységet. 

Képviselő úr, szenátor úr, két évtized, huszonkét esztendő
hosszú idő. Nincs az a politikus, akinek imázsa ennyi idő alatt
ne erodálódna. Ez történt az önök esetében is. Ezért felszó-
lítom önöket, hogy vonuljanak vissza, adjanak lehetőséget
a fiatalok számára.  

Borbély úr, Frunda úr, szerintem úgy lenne jó, hogy a sze-
nátor urat idézzem:  „erkölcsös”, de politikai szempontból is
a leghasznosabb, ha hagynák Vásárhelyt, a vásárhelyi ma-
gyar közösséget, hogy maga döntse el, kire, kikre bízná a
város irányítását.  

Ezért arra kérem önöket, hagyjanak minket, vonuljanak
vissza a politikából. 

Tisztelettel,
i. dr. Benedek István    

Az RMDSZ csúcsvezetése 
szorongatja a mezei párttagokat

Bosszúhadjárat RMDSZ módra

Lakat a vásárhelyi RMDSZ ajtaján! 

Hétfő este indulatoktól terhes választmányi gyűlést tartott az RMDSZ, amikor több körzet elnöke is
lemondott tisztségéről. Az elnökök lemondási szándékának komolyságáról Brassai Zsombor ügyvezető
alelnököt, és dr. Benedek István frakcióelnököt kérdeztük.

Brassai Zsombor bagatel-
lizálni próbálta a történteket, a
körzeti elnökök lemondási
szándékának komolyságát,
hisz szerinte azok tájékozatlan-
sága és hirtelen felindulása
eredményezte ezt a sebtében
hozott döntést. „Tájékozatlanok
voltak a körzeti elnökök, töb-
ben azt hitték, hogy felfüg-
gesztettük az RMDSZ-t, pedig
erről szó sincs. Egyszerűen
megállapítottuk, hogy a szer-
vezetet újra kell alakítani. Meg-
győződésem, hogy tisztázódik
a helyzet, és megértik, hogy a
legfontosabb: a szervezet mű-
ködésének optimalizálása” –
mondta el a Szövetség ügyve-
zető alelnöke. Ezzel ellentét-
ben áll a szombati
Népújságban megjelent nyilat-
kozata, miszerint „többek kö-
zött a marosvásárhelyi
szervezet tevékenységét fel-
függesztve történik majd meg
az RMDSZ újraszervezése” és

„hétfőig a marosvásárhelyi
szervezet elnöksége át kell adja
a székházat (annak az öttagú
bizottságnak, amely átveszi a
vásárhelyi RMDSZ működését),
és kezdetét veszi az újraszerve-
zés”.

Benedek István, az
RMDSZ frakció elnöke szerint
nem volt meglepő a körzeti el-
nökök felháborodása, sem írá-
sos felmondása, hisz ezeket az
embereket jogtalan vádakkal
illették. „Ezek a személyek egy
nehéz szociális helyzetben dol-
goztak önként és mindenféle
ellenszolgáltatás nélkül. Mind-
emellett nehéz volt megszólí-
tani a szavazópolgárokat is,
mert a társadalmat érintő
megszorító intézkedésekben az
RMDSZ is részt vállalt. De olyan
eredményt értünk el, amely
nem nevezhető rossznak, így
jogos, hogy felháborodtak az
éles kritikán, amely az RMDSZ
csúcsvezetősége felől jött” –

mondta Benedek. Hozzátette,
reméli, le tudja csillapítani a
kedélyeket, hisz minden tiszt-
ségviselő tudatosan dolgozó
ember, és szükség van a ta-
pasztalatukra. „Lemondási
szándékuk nagy része komoly,
hisz elkeseredésük indokolt.
Emlékezzünk csak arra, hogy a
választások még le sem jártak,
és az alakulat vezetői máris azt

szajkózták, hogy valami nincs
rendben a marosvásárhelyi
RMDSZ-ben, és újra kell azt szer-
vezni” – összegzett Benedek.

Kíváncsiak lettünk volna
Borbély László és Frunda
György véleményére is a tör-
ténteket illetően, de lapzártán-
kig nem sikerült elérnünk őket.

Pál Piroska

Forrnak az indulatok a ma-
rosvásárhelyi RMDSZ körül.
A bejelentés szerint szep-
tember végéig átszervezik
(egyesek szerint meg is
szüntetik) a városi szerve-
zetet. A hivatalos indoklás
szerint a nem kielégítő
helyhatósági választási
eredményekért. 

A történet a szokásos: mi-
után magasabb befolyásra, sőt
a felső vezetés ráerőszakolta a
maga jelöltjét a városi szerve-
zetre – így tette ezt nemcsak
idén, de négy évvel, nyolc esz-
tendővel korábban is, amikor is
előbb Kelemen Atilla, majd
Borbély László, végül Frunda
György lett a „kiválasztott”

soros vesztes a polgármester-
ségért vívott küzdelemben.
Ilyenkor pedig, ahogyan az már
lenni szokott, a felelősség, akár
a személyi következményekkel
járó konzekvenciák levonása
helyett, a sár szétkenését vá-
lasztják az RMDSZ illetékesei.
Ami most folyik az enyhén

szólva nem korrekt dolog,
dehát ki az a naiv, akinek ilyen
elvárásai lennének a politiku-
soktól. Korábban hivatalos in-
doklásról szóltunk, de
egyértelmű, az csak arra való,
hogy álcázza, ködfátyolba
vonja a nyilvánosan fel nem
vállalt valódit. Köztudott: a vá-

rosi szervezetre régóta görbe
szemmel tekint az RMDSZ felső
vezetése, s ebből következően
állandó nyomást is gyakorol rá.
Most pedig a Borbély-Frunda-
Kelemen trió úgy gondolta: el-
érkezett a leszámolás ideje. Ez
sem új, a régebbiek még emlé-
kezhetnek rá, hogy nem elő-
ször történik hasonló. A 90-es
években ugyancsak Borbély
volt az, aki felszámolta a városi
szervezetet, amiért annak a
pártközponttól eltérő vélemé-
nye volt a vásárhelyi fekete
márciusról, annak hivatalos ér-
tékeléséről, lezárásáról. Ezek
szerint nincs új a nap alatt, azaz
ama bizonyos „ernyő” alatt. 

Sz. L.

l Hétfőtől zárva – Borbély László utasítására a Brassai-Csép- i. Kelemen-Peti-négyesfogat
lakatot tesz a városi szervezet ajatára l Zonda Attila sem kívánatos  – Az önkormányzati 
modell kidolgozójának a fényképét is levették a falról  l Sorra mondanak le a városi körzetek 
elnökei – A megyei szervezet ügyvezető alelnöke bagatellizálni próbálja a helyzetet lBrassai
Zsombor ellentmondásba keveredik – Egyik nap így, másnap úgy nyilatkozik  

Közlemény 

A Magyar Polgári Párt Megyei Szervezeteinek Egyeztető
Fóruma, amely országos szintű vezető testület,
elégedetlenségét fejezi ki a Szociálliberális Unió (USL), a
Románia Haladásáért Szövetség (UNPR), a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség és a magyartól eltérő
nemzetiségek szervezete egy része által is támogatott
államcsínnyel szemben. 

Az elmúlt 22 éveben a romániai magyar kisebbség az
RMDSZ által megkötött megállapodások és koalíciók
ellenére a demokrácia és igazság, vagyis a népakarat híve
volt, úgy értékelve, hogy csak ezek az elvek képesek az
állampolgárok érdekeinek megfelelő válaszokat adni a
társadalmi és gazdasági kihívásokra, az ország minden
lakójának érdekét szolgálva. 

Úgy tekintjük, hogy jelen pillanatban az Elnöki Hivatal
az egyetlen intézmény, amely garantálhatja a jogállam
működést. Ezért a jogállamiság és a romániai demokrácia
elleni merényletként értékelünk minden, az említett
intézmény ellen irányuló akciót. 

László György,
Az MPP MSZEF elnöke    



Romániát ma csak azért érdemes még demokráciaként emlegetni, mert Európában az önkényu-
ralom rémképét olyan sokan használták politikai revolverezésre, hogy hiteltelenné vált a dik-
tatúrával riogatni.
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Magas katonai 
rangokat szereztek
RMDSZ-politikusok
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök ezredesi, Cseke Attila
alezredesi, Verestóy Attila ezredesi rangot szerzett a
hadseregben.

Magas katonai rangokat
szereztek az elmúlt években a román hadseregben – más,
román politikusok mellett – a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) meghatározó politikusai – derítette ki az
Evenimentul Zilei.

A napilap szerint minden párt képviselői, szenátorok,
miniszterek, de még miniszterelnökök (a jelenlegi kormányfő
Victor Ponta vagy Theodor Stolojan) is szereztek az elmúlt
huszonkét esztendőben katonai váll-lapokat, holott ezzel
semmilyen juttatás nem jár Romániában. Ráadásul az
újdonsült tiszteket soron kívül, bármiféle katonai érdem
nélkül léptették elő, s a váll-lapokat nem utasították vissza a
nemzeti kisebbségek politikusai sem. Így lett 2011-ben
Kelemen Hunor RMDSZ-elnökből ezredes, Cseke Attila
egészségügyi miniszterből, jelenleg bihari szenátorból 2008-
ban alezredes, s az erdélyi magyar oligarchák közé tartozó
Verestóy Attila szenátorból 2010-ben ugyancsak ezredes.
Mint kiderült, a legtöbb kitüntetést akkor adományozták,
amikor a pártok valamelyike kormányon volt, és éppen az ő
irányításuk alá tartozott a honvédelmi tárca. Kételyeket
támaszt az is, hogy a román politikusok némelyike még
Nicolae Ceauşescu kommunista diktatúrája idején, vagyis
1989 előtt szerzett katonatiszti váll-lapot.

A sors fintora, hogy vasárnap az RMDSZ kisparlamentjének
tekintett szövetségi képviselők tanácsában többen is
felvetették egy határon túli párt magyarországi bejegyzését
válaszul arra, hogy a Fidesz több politikusa is részt vett a
közelmúltban a romániai önkormányzati választási
kampányban. A felvetést helyeselte Markó Béla, az RMDSZ
korábbi elnöke, de elsődlegesnek az őszi parlamenti
választásokat nevezte. Később Kelemen cáfolta ugyan a
javaslat komolyságát, ezzel együtt azonban mégis
kijelenthető: a román hadsereg tisztjei alapítottak volna
politikai pártot Magyarországon.

Az üggyel kapcsolatban lapunk tegnap megkereste
Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt, de telefonján asszisztense
válaszolt, aki visszahívást ígért. Lapzártáig sem Kelemen
Hunor, sem munkatársai nem hívták szerkesztőségünket.

Traian Basescu nem méltó az államfői tisztségre –
jelentette ki Victor Ponta román kormányfő, válaszul Basescu
tegnapi ironikus megjegyzéseire. Basescu a parlament
rendkívüli ülésszakán szólalt fel, miután a kormánypárt
ismertette az államfő felfüggesztéséről szóló határozati
indítványát. Az elnök szerint az ellene irányuló akció egyik
célja, hogy elterelje a figyelmet Ponta kormányfő plágium-
botrányáról. „Mindannyian úgy tudtuk, hogy a kormányfő
Cataniaban szerzett mesteri fokozatot, de a szerdai lapok azt
írták, sosem volt mesterképzésen a Cataniai Egyetemen” –
hangoztatta Basescu. „Elnök létére pletykákkal és
rágalmakkal foglalkozik. Ezzel is azt bizonyítja, hogy nem
méltó tisztségére” – vágott vissza Ponta egyeteme rektorának
hivatalos, és állítása szerint őt igazoló levelére hivatkozva. A
plénum, amelyben a kormánynak kényelmes többsége van,
ma szavazhat a felfüggesztésről, tegnap pedig megszavazták
a népszavazási törvény módosításáról szóló rendeletet, mely
Basescu eltávolítását könnyíti meg. Este több ezren tüntettek
Bukarestben az államfő mellett.

Kristály Lehel 

Balkáni játszma
Bukarest új, szociálliberális

urai az utóbbi hetekben meg-
változtatták a választási rend-
szert (ezt – vélhetőleg csak
átmenetileg – még blokkolni
tudta az Alkotmánybíróság), le-
váltották a képviselőház és a
szenátus ellenzéki elnökeit, va-
lamint az emberi jogok fölött
őrködő ombudsmant, átvették
a közszolgálati televízió, illetve
rádió vezetését, offenzívát indí-
tottak valamennyi fontos állami
intézmény bekebelezésére, sür-
gősségi kormányrendelettel tö-
rölték az alkotmánybíróság
feladatai közül a parlamenti ha-
tározatok alkotmányosságának
vizsgálatát, s nyilvánvalóan
mondvacsinált okokkal elindí-
tották a nagy ellenségnek tar-
tott Traian Băsescu államfői
tisztségéből való felfüggeszté-
sét. A Szociálliberális Unió nem
is tagadja, hogy az ellenzékbe
szorult jobbközép demokraták
megsemmisítése a tét, s e szent
cél érdekében bármire képes. 

Az Európai Unió nyugati fe-
lében csigalassúsággal ugyan,
de kezdenek ráeszmélni a buka-
resti folyamatok súlyosságára, a
tiltakozások hangereje viszont
még mindig távol áll attól, ami
Magyarország esetében történt
mondjuk a médiatörvény elfo-
gadásakor. A román helyzet
egyébként kitűnő alkalom arra,
hogy bárki elmélyüljön a most
Bukarestben történtek, illetve a
magyar kormányt érő szitokára-
dat vélt vagy valós okainak ösz-
szehasonlításában. Ha
Magyarországot korábban pel-
lengérre állították, akkor Victor
Ponta kabinetje milyen bünte-
tést érdemel? Kizárást az unió-

ból? Nem halljuk az idegesség-
től vöröslő nyugat-európai szo-
cialisták és liberálisok üvöltő
tiltakozását. Még vitázni sem
szeretnének bukaresti elvtársa-
ikról. Nem mellékes, hogy az
MSZP azt a Victor Pontát védi
európai parlamenti hallgatásá-
val, aki első intézkedésével visz-
szavonta a marosvásárhelyi
orvosi egyetem önálló magyar
karát létrehozó kormányhatáro-
zatot. Kettős mérce a javából,
mondhatnánk, ha nem lenne ez
a kifejezés is legalább annyira
kiürítve, mint a diktátorozás. 

Az esetleges magyar–
román párhuzamot vonóknak
elsősorban azt kell látniuk, hogy
Bukarestben a szociálliberális
szövetség nem választások
révén jutott hatalomra. Egy kí-
vülállónak úgy tűnhet, mintha

legalábbis kétharmados szava-
zói felhatalmazással rendel-
kezne a mindent szétromboló
bukaresti vezetés. Holott annyi
történt csupán, hogy jó néhány
demokrata honatya elárulta
pártját, politikusi jövőjének foly-
tatása reményében átállt a ko-
rábbi ellenség oldalára, és
kíméletlenül megbuktatta sa-
játjait. A módszert parlamenti
puccsnak, de egyszerű opportu-
nizmusnak is nevezhetjük, egy
azonban biztos: a történteknek
nincs közük a demokráciához.
Pontáéknak jelenleg nincs sem-
miféle legitimációjuk, hiszen
senki nem választotta meg őket.
Ők egyelőre csupán a népszerű-
ségi lista vezetésére és egy hely-
hatósági megméretésen aratott
sikerre lehetnek büszkék, ez
pedig édeskevés a hatalom bir-

toklásához. Ahhoz meg vég-
képp, ami most Bukarestben
hatalomgyakorlás címszó alatt
zajlik. 

A szociáldemokraták és a li-
berálisok szövetsége a demok-
rácia szüneteltetésével igyekszik
kikövezni az őszi választási siker
felé vezető utat. És ennek a na-
gyon sötét balkáni játszmának
a főszereplői mellett ott vigyo-
rognak kárörvendően a Romá-
niai Magyar Demokrata
Szövetség vezetői. Végre meg-
buktathatják Basescut. Az elnök
már nincs abban a helyzetben,
hogy pozíciókat osztogasson,
vesszen hát! Európa, demokrá-
cia, magyar érdekvédelem?
Ugyan már.

Pataky István 
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:
Sose dobj ki ételmaradékot, gondolj az
éhező afrikai gyerekekre; inkább edd meg,
hátha attól jóllaknak!

Új Borsos Tamás szobor. Bár
csütörtökön múlt két hónapja,
hogy egy éjszaka (újra) meg-
fújták Borsos Tamás szobrát a
marosvásárhelyi vár Kapubás-
tyája közeléből, a rendőrség
szóvivőjének tájékoztatása sze-
rint a nyomozásnak nincs kéz-
zelfogható eredménye, amit a
nyilvánosság tudomására hoz-
hatnának (pedig még a könyö-
kükről is lement a bőr, éjt nap-
pallá téve nyomoztak és
nyomoznak azóta is, ehhez sze-
mernyi kétség nem fér).
Csegzi Sándor alpolgármester-
ként azt nyilatkozta a lopást kö-
vetően, hogy a város újraönteti
Borsos Tamás szobrát, amit Vályi
Gyula szobrának avatásakor Do-
rin Florea is megígért. És láss
csodát: múlt héten Balogh Jó-
zsef öntőmester közölte, hogy
kézhez kapta a polgármesteri
hivataltól a megrendelést, és
augusztusra valószínűleg elké-
szül az új szobor.
Szoborrá meredve várjuk!

Korrektort keresünk! Idézet
egy korábbi cikkünkből: „Ez még
nem is lenne tragédia, az vi-
szont már annak tűnik, hogy –
legalábbis első nyilvános sze-
replései alapján ítélve – nem
tűnik a legfelkészültebbek
közé.”

Kerepestarcsa, Kistarcsa,
feltarcsa. Helyi kereskedelmi
rádió, műsorvezető kislány: „…
megkérem azt, aki mind tele-
fonál, és nem szól bele, hogy
hagyja abba, mert csak feltarcsa
a vonalat”. Nájsz!

A világ legnehezebb sudo-
kuja. A világ eddigi legnehe-
zebb sudoku rejtvényével ruk-
kolt elő egy finn matematikus.
Arto Inkala a számjátékok Mo-
unt Everestjének nevezi fejtö-
rőszüleményét. A rejtvények ne-
hézségi fokát általában ötös
skálán osztályozzák, és az ötös
szint a legbonyolultabb. Inkala
tizenegyes fokúnak tartja sudo-
kuját, ugyanakkor úgy véli,
hogy a lehető legnehezebben
megfejthetőt még nem alkotta
meg senki.
Mi sem tévesebb! A Vásárhelyi
Hírlap múlt csütörtöki számá-
ban közölt sudoku nemhogy
nehéz, hanem egyenesen meg-
fejthetetlen volt. Ugyanis vélet-

lenül teljesen kitöltve hozták le.

Visszautasítható ajánlat.
Apróhirdetés a fent említett új-
ságból: „Vállalok szövegszer-
kesztést (minőséget ajánlok)”.
Fene tudja, de valahogy jobban
bíznánk benne, ha nem aján-
laná, hanem kínálná vagy ga-
rantálná ama minőséget.

MarosvásárhelyiNfo. Ez egy
helyi internetes hírportál…,
vagy valami hasonló. Tőlük is
szemezgettünk:
- Miután a bár tulajdonosa fel-
szólította a fiatalokat, hagyják
el a helységet, azok az utcán
folytatták a nézeteltérést.
- Nemi erőszak vádjával tartoz-
tattak le egy Maros megyei 45
éves férfit, aki 2012 május és
június időszakában sorozatosan
megerőszakolta saját unokahú-
gával.
- A Román Állami Vasúttársaság
szerint, azokon a napokon,
amelyeken a nappali hőmérsék-
let 35–37 Celsius fokot jelent,
a sínek szintjén ez 45–55 fokra
is emelkedhet.
- A tűz eloltása után a tűzoltók
egy 10 éves gyermek elégett
testére bukkantak, aki egy fából
készült faházban tartózkodott
Vármező egyik legelőjén.

Fantasztikus, elképesztő,
pofaleszakasztó nyári ár-
kedvezmény! T***service-es
rádióreklám: „Utazzon velünk
Budapestre 170 lej helyett most
mindössze 165 lejért!”.

Pink kutyagumi. Rózsaszí-
nűre festeti a közterületen ha-
gyott kutyapiszkot egy skót ön-
kormányzat, hogy jobban
szembesítse a hanyag gazdákat
vétkükkel. West Dunbartonshire
önkormányzata folyamodik eh-
hez a módszerhez, Skóciában
elsőként. A kutyakakit festék-
szóróval permetezik rózsaszí-
nűre; a krétapor-alapú festék
pár hét alatt lebomlik, nem ká-
ros a környezetre.
„Vannak olyan kutyatulajdono-
sok, akik azt hiszik, hogy ha
ebük eldugottabb helyen végzi
el a dolgát, akkor nyugodtan
hátrahagyhatják termékét. Ez
az élénk rózsaszínű festék rikí-
tóvá teszi majd a piszkot, és re-
mélhetően szemükbe ötlik,
hogy bármily suttyomban és

bármennyire nem szem előtt
produkálja is kutyájuk az out-
pottyot, az mindenütt visszata-
szító” - idézte David McBride ta-
nácsost a BBC.
Így nyer konkrét értelmet a régi
mondás: a sz*rt is könnyebb le-
festeni, mint eltakarítani!

Mamafight. Összeverekedett
egymással egy 89 és egy 82
éves vénasszony Olaszország-
ban, de olyan hevesen, hogy
felfüggesztett börtönbüntetésre
ítélték mindkettejüket. A rossz
szomszédi viszonyban lévő mat-
rónák már jó ideje gyakran ci-
vakodtak, de korábban csak ver-
bálisan alázták egymást, a
minap viszont már tettleges-
ségre is sor került, ráadásul nem
puszta kézzel, hanem járóbot-
jaikkal estek egymásnak. A vég-
eredmény: 4-2 a fiatalabb
mámi javára: Martha Keschba-
umer négy hónap börtönt ka-
pott, Fride Kofler kettőt.
A botpárbajban mindketten
megsérültek, de nem súlyosan.
Kár, hogy nem letöltendőt kap-
tak, lett volna rend a dutyiban!

Popeye nem kamuzott – va-
lóban erősít a spenót! Svéd
kutatók egy friss tanulmányban
igazolták, hogy a leveles zöld-
ség valóban erősít. A stockholmi
Karolinska Intézet kutatói végre
bizonyítékokkal is alá tudták tá-
masztani, hogy a spenóttól va-
lóban dagadnak az izmok: a
spenótban és számos más zöld-
ségben természetes állapotban
megtalálható nitrát ugyanis
erősíti az izmokat.
A Journal of Physiology című
szakfolyóiratban megjelent ta-
nulmányhoz egerek ivóvizébe
tettek nitrátot egy héten át,
majd megvizsgálták izomfunk-
cióikat, és összehasonlították
olyan egerekével, akik nem kap-
tak nitrátot. „A nitrátot fo-
gyasztó egerek izmai jóval erő-
sebbek voltak” – állapították
meg közleményükben. Andres
Hernandez, a kutatók egyike el-
mondta, hogy a kísérleti egerek
annyi nitrátot kaptak, amennyi
embernél napi 20-25 
dekagramm spenót elfogyasz-
tását jelentené.
A későbbiekben azt is megvizs-
gálták, hogy pontosan mi tör-
tént az egerek testében a nitrát
hatására. Kiderült, hogy a nitrát

növelte az izomban két fehérje
mennyiségét, amelyek a kal-
cium tárolásában és kibocsátá-
sában játszanak szerepet. Ez
utóbbi nélkülözhetetlen az iz-
mok összehúzódásához.
Szóval: Pistike, edd meg szépen,
ügyesen azt a spenótot, vagy
pofánverlek!

Purci manó. A bíróság előtt
kell felelnie egy 72 éves férfinak
New Jersey-ben azért, mert za-
varta a hangos szellentés. Da-
niel Collins már nem bírta szó
nélkül, hogy szomszédja rend-
szeresen az ajtaja előtt rotyog
nagyokat és hangosakat, ezért
pisztolyt ragadott, és megfe-
nyegette az elkövetőt.
„Ha még egyet kiengedsz, az
lesz az utolsó!” – kiabálta. A
megfenyegetett szomszéd a
rendőrségen jelentette fel a dü-
hös öreget, aki letartóztatása
után bosszúból telefingta az őr-
szobát.

Mázel und broche! Az amsz-
terdami gyémántpiacon kaftá-
nos, fekete kalapos zsidók sok
ezer euró értékű köveket árul-
nak, díszes tokok helyett barna
zsírpapírba takarva. Jön a vevő,
lezajlik a szenvedélyes alku, mi-
kor megegyeznek, kezet fog-
nak, és az eladó csak annyit
mond:
- Mázel und broche! Szerencse
és áldás!
A zsírpapírra krétával ráírják az
árat és az új tulajdonos nevét,
majd eljön érte, és kifizeti. Ennyi
az egész. Nem kötnek semmi-
féle szerződést, mégse lépett
vissza az üzlettől soha senki.
Mindenki tisztában van vele,
hogy aki ezt egyszer megteszi,
annak többé nincs keresnivalója
az amszterdami gyémántpia-
con. Komoly üzleteknél nem éri
meg linkeskedni.

Anya és a galambok.
- Nézd, anya, galambok! Van ná-
lad kenyér?
-Egyed kenyér nélkül!

Született pedagógus.
A cigánygyerek megkérdezi a
tanítónőt:
- Minek kell nekünk egyáltalán
dolgozatot írnunk?
- Mert ha pofára osztályoznék,
nagyon ráb*sznál!

OKOSSÁGOK
lMinden néma szeretne sokat beszélni. Minden képesség közül
azok a legfontosabbak számunkra, melyek végképp hiányoznak
belőlünk.
lMindig készülj fel arra, hogy az ellenfeled a legerősebbet lépi!
Soha ne reménykedj a tévedésében, ne állj be rá. Ha mégis
bekövetkezik, azt úgyis könnyen ki tudod használni majd.
lHa ugrálsz, bevered a fejedet! A bolhacirkusz szereplőit lapos
dobozokban tartva idomítják. Hamar megtanulják, hogy ha
ugrálnak, mindig beverik a fejüket.
lA rabszolga munkája szükségképpen hanyag. Ne várj
tisztességes eredményt megalázott és rosszul fizetett
emberektől.
lSose használd azt a fordulatot, hogy „tehát”! Semmit sem
tudhatsz olyan biztosan, hogy egyöntetű következtetéseket vonj
le belőle, tehát ne használd a „tehát”-ot.
lA harag jó tanácsadó! Indulatból hozott döntéseinkkel
általában jól járunk. Érzelmeink többnyire csak azt a lépést teszik
meg, melyet értelmünk már rég elhatározott, de nem mert
végrehajtani.
lProfi nem téved! Lehetőségeid legszélső határáig vállald egy-
egy rossz döntésed következményeit is. A legnagyobb kár akkor
ér, ha bevallod, hogy tévedtél.
lFigyeld meg, hogy mások milyen jól bírják az égést! Neked
sem kell összetörnöd, ha vesztesz, vagy valami kellemetlen dolog
derül ki rólad. A rosszat már csak kényelemből is elfelejtik az
emberek.
lA rossz táncost a tökei is zavarják. Ha valamit nem tudunk
megcsinálni, akkor minden az utunkban van.
lAki elmegy, az veszített. Amíg ott maradsz a konfliktusaid
színhelyén, mindig marad valami halvány esélyed a sikerre. Ha
elmész, átengeded a terepet az ellenségednek, az ő akarata és
szándéka érvényesül majd minden korlát nélkül. A távollevőknek
soha nem lehet igazuk.
lHalat vízzel, kurvát f*sszal ne fenyegess! Soha ne a sablonos
megítélésekből indulj ki, hanem abból, hogy általában mitől
szoktak félni az emberek. Minden ellenfelednek külön-külön kell
megkeressed a gyenge pontját.
lHa csalódsz valakiben, próbáld meg ezt az érzést szánalommá
átváltoztatni! Aki csalódott, az vesztes, aki szánakozik, az
fölényben maradt.
lSoha ne sajnáld a létre nem jött üzleteket! Nem tudhatod, mit
úsztál meg.
lÓvakodj attól, hogy bárki rád bízza a titkait! Ezzel kisajátít
magának, rosszabb esetben meg is gyűlöl – a saját
gyengeségéért, hogy fecsegett neked.
lA toleranciánk ritkán több, mint bátorságunk hiánya elveink
védelmezéséhez. A túlságosan is megértő magatartás általában
csak kényelmességet rejt, és félelmet az összecsapások
vállalásától.
lRégi kupec-szabály: a lovakat naplementekor kell eladni,
mikor jobban csillog a szőrük. Az üzlet sikere nem annyira az áru
minőségében, mint amennyire a megfelelő körülmények
kiválasztásában rejlik.
lA lelkünk ösztönösen felértékeli szerelmeinket és
barátságainkat éppúgy, mint gyűlöleteinket és
ellenségeskedéseinket. Tesszük ezt puszta önvédelemből, mert
nem merjük tudomásul venni kapcsolataink valódi
jelentéktelenségét.
lAki ma betesz a „levesbe”, az holnap berak a „tepsibe” is. Ha
valaki egyszer kis dolgokban elárul, az máskor életbevágó
ügyekben is kiszolgáltat.
lAz emberek nem bocsátják meg nekünk a tévedéseiket.
Kihívást, személyes sértést látnak abban, hogy ha valaki elkerüli
azokat a csapdákat, melyekbe ők beleestek.
lLányok! Legfontosabb a tiszta erkölcs – és most lássuk a
bevételt! – szólt a kupleráj tulajdonosa. Nehéz összeegyeztetni
morális illúzióinkat és anyagi érdekeinket. A végeredmény
általában az utóbbinak kedvez.
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Ingyenes kutya 
és macska ivartalanítás

Marosvásárhelyen a RescueMe Állatmentő Egyesület és a
holland Maria Polman Alapítvány április 23-ától kezdődően

ingyenes ivartalanítást biztosít kizárólag nőstény gazdátlan kutyáknak
is macskáknak – programálás szerint.

Ne feledjék, az ivartalanítás kevesebb kóborállatot eredményez, 
és egy egészséges és felelősségteljes döntés városunk érdekében.

Időpont egyeztetésért, kérem, hívják a következő
telefonszámokat: 0724-661-712, vagy 

0745-331-639. (minden nap, 14 óra után)

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a lakósokat, hogy 2012. június 19-től, keddtől
kezdődően a 2011. november 30-i 391. számú helyi tanácsi
határozat előírásainak megfelelően, a Maros Sport- és Sza-
badidő Központban az alábbi belépti illetékek válnak ér-
vényessé:
– felnőttek – 5 lej,
– gyermekek – 2 lej,
– StudCard igazolvány – 2,5 lej.
Köszönjük és várunk mindenkit a Víkendre!

A Polgármesteri Hivatal sajtóirodája

Fontos közlemény!

Részlegesen lezárták a közúti
forgalmat az Alexandru Papiu
Ilarian utcán

2012. június 30., szombat 17 órától kezdődően részlegesen
lezárták a forgalmat az Alexandru Papiu Ilarian utcán, a Somostető
utcával való kereszteződéstől az 1918. December 1. útig tartó kereszteződésig.

A lezárás 60 napig tart, amely idő alatt a vízvezeték-rendszert, gázvezetékeket, a szenny-
víz-elvezető, villanyvezeték-hálózatot és az utcai világítást újítják fel, szélesítik az úttestet,
javítják a járdákat. Ezen körülmények között, a Somostető szabadidő-övezetet a következőképpen
lehet megközelíteni: Ştefan cel Mare utca – Fenyő utca – Vulkán utca – Somos utca, Mihai
Viteazu utca – Alexandru Papiu Ilarian utca – Somos utca, Mihai Viteazu utca – Nyár utca –
Somos utca. Elnézést kérünk a helyzet okozta esetleges kellemetlenségekért, s biztosítjuk afelől,
hogy a munkálatokat a lehető legrövidebb időn belül befejezik, hogy minél kevésbé akadályozzák
a környéken lakók vagy az átutazók tevékenységét.

Ezen nehéz munkakörülmények között, ismét fontossá válik a Tudor Vladimirescu lakónegyedet
a Megyei Kórházzal összekötő út, amelynek kivitelezését egyes politikai tényezők gátoltak.
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Hogy ne úgy lássa 
az életet, 
mint a Holdat.
Mi megmutatjuk 
az érem másik
oldalát is.

Fizessen elő a Központ hetilapra!
Részletek a lap hasábjain
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A természet nem is olyan lágy ölén

Nem járt sikerrel a cápaketrec
nélkül Kubából Floridába úszó nő

Cápaketrec nélkül akart áttempózni a Kuba és Florida közötti tengerszoroson Penny Palfrey brit származású ausztrál úszónő, aki helyi idő szerint péntek
reggel vágott neki a 40-50 órásra tervezett 166 kilométeres távnak, de vasárnapra virradóra, a táv háromnegyedének megtétele után feladta a kísérletet.

A sportembert medúzák
csípték meg, küldetését azonban
a „trükkös” tengeri áramlatok ne-
hezítették meg leginkább kör-
nyezete szerint. Már 41 órája
úszott, és már "alig" 42 kilomé-
tere volt hátra, amikor helyi idő
szerint éjfél körül segítséget kért
és befejezte az úszást. A segítői
által a Twitter közösségi portálra
írt sorok szerint az erős délkeleti
áramlatok lehetetlenné tették
számára, hogy folytassa az

úszást. A nő jól van. 
A 49 esztendős úszó – aki-

nek három gyermeke és két
unokája van – még csütörtöki
sajtóértekezletén elmondta: ak-
kor kísértette meg az ötlet, hogy
a cápáktól hemzsegő vízben is
kipróbálja magát, amikor tavaly
a Kajmán-szigetekről Miamiba
repült és lenézve meglátta a
csodálatos vízfelületet. 

1997-ben a 22 éves ausztrál
Susan Maroney átúszta a Kubát

és Floridát elválasztó szorost, de
ő cápaketrecben tette meg az
utat. Tavaly a 62 esztendős ame-
rikai úszó, Diana Nyad kétszer
vágott neki az útnak, de nem
sikerült megtennie a teljes tá-
vot, idén nyáron azonban ismét
próbálkozni akar. 

Palfrey tartja a segítség nél-
küli nyílt óceánon úszás világ-
rekordját 109 kilométerrel, a tá-
vot tavaly júniusban teljesítette
a Kajmán-szigeteknél. Listáján

számos trófea szerepel: kétszer
szelte át a La Manche-csatornát,
oda-vissza átúszta a Gibraltári-
szorost és Manhattan szigetét
is háromszor megkerülte. 

Az úszónőt egy kísérőhajón
16 tagú stáb követi. Rendszere-
sen kap inni és enni, de a 13
méter hosszú katamaránhoz
nem érhet hozzá. A cápaketrec
biztonságát elektromos cápari-
asztóval pótolják.

MTI

Keresni kezdik a jetit
Valószínűleg végezni akar-
tak a Three 6 Mafia egykori
rapperével, amikor több-
ször is rálőttek.

Múlthét vasárnap egyelőre
tisztázatlan körülmények kö-
zött, tűzharcba keveredett a
népszerű rapper, Crunchy Black.
A Three 6 Mafia egykori tagját
az arcán és a lábán találták el
az ismeretlen elkövetők. A Nyo-
mulj és nyerj! (Hustle & Flow)
főcímdaláért Oscart nyerő rím-
betyár csodával határos módon
túlélte a fejlövést, és most kór-
házban lábadozik. Magánál

van, tud kommunikálni is a kör-
nyezetével, de azt nem tudni,
mekkora roncsolást végzett a
golyó ar arcával. 

A Las Vegas-i rendőrség
egyelőre csak találgatja, hogy
miként történhetett a tűzpár-
baj. De minden valószínűség
szerint Crunchy-val akartak vé-
gezni támadói. A rapper
ugyanis nem él éppen szent
életet, erős szimbiózisban él az
alvilággal, és valószínűleg ke-
resztbe tehetett valakinek.

Forrás: Story online 

Interneten árulta 
a lelkét az asszony

Egy amerikai asszony
alig használt lelkét tette
föl az eBay-re. A szelle-
mét 2000 dollárért kí-
nálta az érdeklődőknek. 

Úgy tűnik igaz az a városi
legenda, hogy az eBay-en
bármit meg lehet venni. Egy
elkeseredett középkorú
hölgy lelkét akarta eladni az
internetes oldalon. Az Od-
dity Central információi sze-
rint a nő azért határozott így,
mert súlyos depressziótól
szenvedett.

A magát Lori N.-nek ne-
vező asszony a lelke mellé
ezt írta: - Elegem van az

életből. Eljutottam arra a
pontra, mikor már elég. Nem
érzem jól magam és úgy hi-
szem, a végét járom. Az
adatlapon a léleknek 2000
dolláros árat határozott
meg.

Az amerikai asszony alig
használt lelkére eddig egyet-
len vevő sem érkezett.

Bors Online

Arcon lőtték az
Oscar-díjas sztárt Az állítólag a Hupej (Hubei) tartományi sötét erdőkben élő kínai jeti (yeren) keresésére indulnak

ismét, hogy végérvényesen a rejtély végére járjanak.

A két méternél magasabb,
felegyenesedve járó lény létezé-
sében évszázadok óta hisznek a
Sennungcsia (Shennongjia) er-
dőség környékén élő falusiak. A
„vadembert” e magas hegyvi-
déki területeken – úgy tudni –
több száz alkalommal látták:
azok szerint, akik találkoztak
vele, testét sötétszürke, vöröses
szőrzet borítja.

Lábnyomait és elhullajtott
hosszú, sűrű szőrzetének darab-
jait kínai kutatók elemezték, és
azt állították, hogy azok egyet-
len általuk ismert élőlénytől sem
származhatnak. Azonosítására
már több expedíciót indítottak,
de a hatalmas majomszerű lény-
ként ábrázolt jelenség létezésé-
nek tényleges bizonyítékai még
nem kerültek elő.

Sajtóközlések szerint a ter-
mészetvédelmi terület részbeni
átfésülésére a napokban újabb
csapat indul, benne 38 egye-
temi és kutatóintézeti szakem-
berrel, hogy katalogizálja a
régió különleges ökoszisztémá-
ját. A felmérés során mintegy
ezer különböző állatról is adato-
kat gyűjtenek, köztük az arany
piszeorrú majomról és a fehér
prémű medvéről. Munkájukat
körülbelül másfél hónaposra
tervezik.

2005-ben egy Mujü (Muyu)
nevű faluban élő pásztor azt ál-
lította a kínai állami médiában,
hogy két szőrős arcú, sötét, mé-

lyen ülő szemű, kiemelkedő
orrú, kócos hajzatú lénnyel ta-
lálkozott, amelyek egyaránt ha-
sonlítottak majomra és
emberre. Egy másik helybéli, aki
évekig élt remeteként Sennung-
csia erdeiben, 19 alkalommal
látott a jetire utaló lábnyomo-
kat, de magát az állatot egyszer
sem sikerült megpillantania. 

A nagy kínai jeti felkutatá-
sára tett korábbi kísérletek az

1970–1980-as években, illetve
2010-ben nem jártak sikerrel. A
„vadember” létezésében hívők
számára kiábrándító nyilatkoza-
tot tett korábban Csou Kuo-
hszing (Zhou Guoxing), a
pekingi természettudományi
múzeum volt igazgatója, pale-
ontológus. Véleménye szerint
ugyanis nincs „kínai jeti”. Mint
mondta, valamennyi helyet fel-
kereste, ahol megjelenni vélték,

és vizsgálatai alapján jutott erre
a megállapításra.

Véleménye szerint a hajmin-
ták, a koponyák és egyéb nyo-
mok mind vagy emberektől,
vagy majmoktól, vagy medvék-
től származtak. Meggyőződése,
hogy a helyi kormányzat csupán
a természetjáró és jetivadász tu-
risták vonzásának céljával tartja
fenn a „vadember” mítoszát.

MTI
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m1

10:00 Balatoni nyár
11:50 Útravaló
12:05 Hacktion (s.)
13:01 Híradó
13:25 Hrvatska

krónika
13:55 Ecranul nostru
14:30 Gasztroangyal 
15:25 Capri - Az 

álmok szigete (s.)
16:20 Balatoni nyár
17:30 A korona

hercege (s.)
18:45 Másfélmillió

lépés
Magyarországon 

19:40 Everwood (s.)
20:30 Híradó
21:15 DVSC -

Videoton (élő),
Labdarúgó
Szuperkupa
mérkőzés, Élő
közvetítés
Székesfehérvárról

23:25 Az Este
00:00 Végjáték (s.)
00:50 A hat lépés

hatalma
(angol-auszt.
dokumentumf.)

Szerda

17:30 
A korona hercege

m2

10:00 Gyerekműsor
11:45 Az én

Budapestem
12:10 Ízes életek
13:01 Híradó
13:25 Végjáték (s.)
14:10 Magyar

válogatott
15:07 Itthon-otthon (s.)
16:00 Hagyományok

őrzői
16:05 Motorsport

magazin
16:35 Klipperek (s.)
17:00 MacGyver (s.)
17:50 Merülj, Olly

merülj! (s.)
18:15 Sarah Jane

kalandjai (s.)
18:45 Hajrá, Becky! (s.)
19:05 Rajzfilmek
19:30 Capri (s.)
20:30 Híradó
22:15 A korona

hercege (s.)
23:30 Tudorok (s.)
00:25 Tükör által

homályosan (ff.,
svéd
filmdráma,
1961)

00:25
Tükör által homályosan

RTL Klub

08:40 Reggeli 
09:20 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike, 

Reality
komédia

11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden 

titkai (s.)
15:20 Idegroncs 

derbi (am. vígj.,
1996) 

17:15 Marichuy (s.)
18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub

Híradó
20:10 Fókusz
21:05 Az ördög 

jobb és bal
keze (olasz
akció-vígj.,
1970) 

23:30 Döglött 
akták (s.)

00:40 Reflektor
00:55 Családom 

titkai (am.-
német-belga
filmdráma,
2004)

21:05 
Az ördögjobb és bal keze

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Babavilág (s.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:25 Stahl konyhája
10:30 Babapercek
10:35 Teleshop
11:40 EZO.TV
13:15 A titokzatos

Schut (NDK-
francia-jug.
kalandf., 1964) 

15:20 Marina (s.)
16:25 Csoda

Manhattanben (s.)
17:20 Másképpen -

beszélgetések
Joshi Bharattal (s.)

18:20 Update Konyha 
18:25 Tiltott szerelem (s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:05 Ezek

megőrültek! (s.)
22:15 Doktor House (s.)
23:15 Született

feleségek (s.)
00:15 Aktív (ism.)
00:45 Tények Este
01:20 EZO.TV
01:55 Silk Way

17:20 Másképpen -
beszélgetések Joshi Bharattal

Viasat 3

09:30 Gyilkos 
sorok (s.)

10:25 Doktor 
House (s.)

11:15 Stella (am. vígj.,
1990)

13:15 A nagy
házalakítás (s.)

14:10 A médium (s.)
16:00 Őrangyal (s.)
17:50 Nyomtalanul (s.)
19:35 Egy kapcsolat

szabályai (s.)
20:35 Jóbarátok (s.)
21:30 Doktor House (s.)
22:20 Riddick - A

sötétség
krónikája (am.
sci-fi akcióf., 2004)

00:25 Esküdt
ellenségek (s.)

01:20 Riddick - A
sötétség
krónikája (am.
sci-fi akcióf.,
2004)

03:20 Zsírégetők (am.
reality show,
2004)

04:05 Dawson és a
haverok (s.)

22:20 
Riddick - A sötétség krónikája

Duna 

10:00 Élő egyház 
10:25 Életképek (s.)
11:00 Család-barát
12:00 Nyelvőrző 
12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Kultikon + 
16:10 Talpalatnyi

zöld(ism.)
16:40 Magyar elsők 
17:00 Mesélő

cégtáblák 
17:20 Világsztár

(cseh-német
dokumentumf.,
2007) 

18:25 Életképek 
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:05 Nomád Pláza -

Három vándor
(magyar
dokumentumf.,
2009) 

21:00 Sobri a betyár (s.)
22:05 Híradó
22:10 Dunasport
22:20 Mérgezett toll

(francia krimi)

20:05 
Nomád Pláza
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12. oldal július 11 - 17.

Műsormelléklet 

m1

10:00 Balatoni nyár
12:05 Hacktion (s.)
13:01 Híradó
13:25 Rondó
14:25 Szeretettel

Hollywoodból
14:55 A megújuló

Esterházy-
kastély (s.)

15:25 Capri - 
Az álmok
szigete (s.)

16:20 Balatoni nyár
17:25 A korona

hercege (s.)
18:50 Másfélmillió

lépés
Magyarországon

19:40 Everwood (s.)
20:30 Híradó
21:15 Kasszasiker (s.)
22:00 Mindenből 

egy van 
22:55 Az Este
23:30 Végjáték (s.)
00:20 Négy szellem
01:20 Orvosi

bűnügyek (s.)
02:15 Everwood (s.)

Csütörtök

19:40
Everwood

m2

11:15 Hajrá, Becky! 
11:40 Élő hagyomány
12:05 Az én

Budapestem
12:30 Legendás

konyhák
13:01 Híradó
13:25 Végjáték (s.)
14:10 2- es Retro -

Humor
14:12 Nehéz nőnek

lenni?
15:15 Rockpódium
15:55 Másfélmillió

lépés
Magyarországon (s.)

16:30 Klipperek (s.)
16:55 MacGyver (s.)
17:45 Merülj, Olly

merülj!
18:10 Sarah Jane

kalandjai (s.)
18:40 Hajrá, Becky! (s.)
19:05 A kis Amadeus 
19:30 Capri (s.)
20:30 Híradó
21:10 2-es Retro
21:12 Hogy volt!? (s.)
22:45 Drong, a bohóc

(magyar
portréf., 1976) 

22:45
Drong, a bohóc

RTL Klub

07:45 Jó reggelt,
skacok!

08:30 Reflektor 
08:40 Reggeli - 

Csak csajok
09:20 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike, Reality

komédia
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden 

titkai (s.)
15:05 A szerelem

erejével (am.
rom. dráma,
1991) 

17:15 Marichuy - A
szerelem
diadala (s.)

18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub

Híradó
20:10 Fókusz
21:05 Az ördög jobb

és bal keze 2.
(olasz akció-
vígj., 1971) 

23:25 Halálklinika
(kan. thriller,
2003) 

23:25
Halálklinika 

TV2

07:00 Segíts
magadon! 

07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
11:50 EZO.TV
13:25 Rex 

felügyelő (s.)
15:20 Marina (s.)
16:20 Csoda

Manhattanben (s.)
17:20 Másképpen -

beszélgetések
Joshi Bharattal 

18:20 Update Konyha 
18:25 Tiltott 

szerelem (s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:05 Ezek

megőrültek! 
22:15 Katasztrófafilm

(am. vígj., 2008) 
00:00 Propaganda
01:00 Tények Este
01:35 EZO.TV
02:10 Silk Way -

Selyemút Rally
2012

22:15
Katasztrófafilm 

Viasat 3

08:15 Zsírégetők 
09:05 A nagy

házalakítás 
10:00 Gyilkos sorok (s.)
10:55 Doktor House (s.)
11:50 Columbo: Két

detektív, egy
gyilkosság 
(am. krimi, 1976)

13:15 A nagy
házalakítás (s.)

14:10 A médium (s.)
16:00 Őrangyal (s.)
17:50 Nyomtalanul (s.)
19:35 Egy kapcsolat

szabályai (s.)
20:35 Jóbarátok (s.)
21:30 Doktor 

House (s.)
22:20 CSI: New York-i

helyszínelők (s.)
23:10 Nikita (s.)
00:05 Esküdt

ellenségek (s.)
00:55 CSI: New York-i

helyszínelők (s.)
01:45 Nikita (s.)
02:35 Esküdt

ellenségek (s.)
03:25 Zsírégetők 

11:50
Columbo

Duna 

08:30 Híradó
08:35 Magyar elsők (s.)
08:50 Életképek (s.)
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd

(ism.)
10:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:00 Fejezetek

Magyarország
közlekedéstört
énetéből 

17:30 Múmiarablók
(szingapúri
ismerett. film,
2007) 

18:25 Életképek (s.)
19:00 Híradó
19:35 Közbeszéd
20:05 Királyvadászat

(magyar
dokumentumf.,
2004) 

21:00 És mégis mozog
a föld (s.)

22:05 Híradó
22:10 Dunasport
22:20 Szerelmes

biciklisták (ff.,
magyar játékf.,
1965)

22:20
Szerelmes biciklisták

m1

10:00 Balatoni nyár
12:05 Hacktion (s.)
13:01 Híradó
13:25 P'amende
13:55 Esély
14:30 Kasszasiker (s.)
15:15 Capri 

- Az álmok
szigete (s.)

16:15 Balatoni nyár
17:35 A korona

hercege (s.)
18:45 Másfélmillió

lépés
Magyarországon
(s.)

19:40 Everwood (s.)
20:30 Híradó
21:15 Poén Péntek 
22:10 Borvacsora 
23:10 Az Este
23:45 Végjáték (s.)
00:35 Quincy 

Jones 75.
születésnapi
koncertje 

02:00 Orvosi
bűnügyek (s.)

02:45 Everwood (s.)

Péntek

22:10
Borvacsora

m2

10:50 Sarah Jane
kalandjai (s.)

11:20 Hajrá, Becky! (s.)
11:40 Mesélő

cégtáblák (s.)
12:05 Az én

Budapestem
12:30 Hal a vízben
13:01 Híradó
13:25 Végjáték (s.)
14:10 2- es Retro
14:12 Hogy volt!? (s.)
15:45 Drong, a bohóc

(magyar
portréf., 1976) 

16:40 Magyarországi
néptáncok 

16:50 MacGyver (s.)
17:40 Merülj, Olly

merülj! (s.)
18:05 Sarah Jane

kalandjai (s.)
18:35 Hajrá, 

Becky! (s.)
19:00 Rajzfilm
19:30 Capri (s.)
20:30 Híradó
21:12 Már egyszer

tetszett! 
22:05 A korona

hercege (s.)

12:05 
Az én Budapestem

RTL Klub

07:45 Jó reggelt,
skacok!

08:30 Reflektor 
08:40 Reggeli - 

Csak csajok
09:20 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike, Reality

komédia
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden 

titkai (s.)
15:20 Rejtélyek

asszonya:
Családi rejtély
(am. thriller,
2006) 

17:15 Marichuy -  
A szerelem
diadala (s.)

18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub

Híradó
20:10 Fókusz
21:05 Sziklaöklű

szerzetes (s.)
22:05 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
23:05 Gyilkos elmék (s.)
00:15 Helyszíni

szemle (s.)

10:25 
Győzike

TV2

07:00 Alexandra
Pódium(ism.)

07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
11:50 EZO.TV
13:25 A láthatatlan

ember (s.)
15:20 Marina (s.)
16:25 Csoda

Manhattanben (s.)
17:20 Másképpen -

beszélgetések
Joshi Bharattal
(s.)

18:20 Update Konyha 
18:25 Tiltott szerelem 
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:05 Ezek

megőrültek! 
22:15 A Féreg

akcióba lép
(am.-német-
belga
akció-vígj.,
1999) 

00:00 Aktív (ism.)
00:30 Tények 

22:15 
A Féreg akcióba lép

Viasat 3

09:05 A nagy
házalakítás (s.)

10:00 Gyilkos sorok (s.)
10:55 Doktor 

House (s.)
11:50 Columbo:

Régimódi
gyilkosság (am.
krimi, 1976)

13:15 A nagy
házalakítás (s.)

14:10 A médium (s.)
16:00 Őrangyal (s.)
17:50 Nyomtalanul (s.)
19:35 Egy kapcsolat

szabályai (s.)
20:35 Jóbarátok (s.)
21:30 Doktor 

House (s.)
22:20 Hulk 

(am. sci-fi
akcióf., 2003)

00:50 Esküdt
ellenségek (s.)

01:40 Hulk 
(am. sci-fi
akcióf., 2003)

04:05 Zsírégetők (s.)
04:50 Dawson 

és a haverok (s.)

22:20
Hulk

Duna 

09:35 Közbeszéd 
10:00 Sírjaik hol

domborulnak... 
10:25 Életképek 
11:00 Család-barát
12:00 Csellengők

(ism.)
12:30 Térkép
13:02 Híróra
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Önök kérték! 
16:05 Hagyaték 
16:35 Oslo, a tenger

városa (magyar
ismerett. film,
2008)

16:45 Az állatok
világa (s.)

17:15 Művészet és
design
mindenkinek

17:45 Ízőrzők
18:25 Életképek (s.)
19:00 Híradó 
19:35 Közbeszéd
20:05 Claudia

Cardinale (s.)
21:00 Ménes élet (s.)
21:55 Híradó
22:00 Dunasport

17:15 Művészet és
design mindenkinek



13. oldaljúlius 11 - 17.

Műsormelléklet

m1

07:55 Balatoni nyár
10:00 Mozdulj!
10:30 Pecatúra
11:00 Angi jelenti
11:30 Aranyfeszt

2012
12:00 KorTárs
12:30 Most a Buday!
13:05 HungarIQ
13:35 Zöld Tea
14:05 Kerékpártúra
14:40 A kör

négyszögesítése
16:00 Doc Martin (s.)
16:55 A Pendragon

legenda (szín.-
ff., magyar
játékf., 1974) 

18:30 Koltay Gergely 60
19:30 Szerencse

Szombat
20:30 Híradó
21:15 DTK Arcok 
22:10 Sherlock (s.)
23:45 Szeretettel

Hollywoodból
00:15 A zenekar

látogatása (izr.-
francia-am.
filmdráma,
2007)

Szombat

16:55 
A Pendragon legenda

m2

09:55 Hajrá, Becky! (s.)
10:20 Magyar

népmesék 
11:35 Hogy volt!? 
13:02 Vidám

elefántkór (ff.,
magyar vígj., 1971) 

14:20 Végjáték (s.)
15:05 Magyarország

története 
15:30 Magyar

népmesék 
15:50 Millenniumi

Mesék 
16:20 Az öreg bánya titka (s.)
16:50 Az aranyrózsa

barlangja(s.)
18:25 Öveges 33 (s.)
18:35 A hangyák

mindent
tudnak (s.)

18:50 Mi micsoda (s.)
19:15 A kis Amadeus (s.)
19:40 ISKOLAtárs 
20:30 Híradó
21:10 A Pendragon

legenda(szín.-
ff., magyar
játékf., 1974) 

22:45 Munkaügyek (s.)
23:40 Sherlock (s.)

18:35
A hangyák mindent tudnak

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
11:00 A dinoszauruszok

királya (s.)
11:25 Asztro Show
12:20 Törzsutas

(2011) 
12:50 Autómánia
13:25 Jópofa kofa (s.)
13:50 Míg a halál el

nem választ (s.)
14:45 Édes, drága

titkaink (s.)
15:40 Chuck (s.)
16:40 Agymenők (s.)
17:40 Napkitörés 

(am. akcióf.,
2008) 

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Fókusz Plusz
20:30 Elvarázsolt

kastély (am.
vígj., 2003) 

22:15 Tűzfal (am.-
auszt. thriller,
2006) 

00:20 Saint Ange
(francia horror,
2004)

02:25 Hülyeség nem
akadály (s.)

17:40 
Napkitörés

TV2

07:25 Tv2 matiné
11:00 EZO.TV
11:30 Babavilág

(magazinműsor)
12:00 9 hónap

(magazinműsor)
12:30 Propaganda

(ism.)
13:30 Top Speed
14:00 Duval és

Moretti (s.)
14:55 Sheena, a

dzsungel
királynője (s.)

15:50 Bűbájos
boszorkák (s.)

16:50 Rejtélyek
kalandorai (s.)

17:50 Sas kabaré
18:55 Nagytakarítás

(magyar
valóságshow,
2012)

19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Az első lovag

(am. kalandf.,
1995) 

23:10 Az árnyékember
(am. akcióf.,
2006) 

20:35
Az első lovag

Viasat 3

08:15 Ki ez a lány? (s.)
09:05 Elvált Gary (s.)
09:55 Zsírégetők (s.)
10:45 Gordon

Ramsay (s.)
11:40 Columbo: Két

detektív, egy
gyilkosság (am.
krimi, 1976)

13:05 Don Camillo és a
tiszteletreméltó
Peppone (ff.,
olasz-francia
vígj., 1955)

15:00 Josie és a
vadmacskák
(am. vígj., 2001)

16:55 Lucky Luke (s.)
18:05 A pénz

boldogít (am.
vígj., 1994)

20:10 Jack Hunter - A
menny csillaga
(am. kalandf.,
2008)

22:00 A lény (am. sci-
fi, 1995)

00:00 Star Trek 5. - A
végső határ
(am. akcióf.,
1989)

18:05 
A pénz boldogít

Duna 

09:45 Duna anzix (s.)
10:05 Daktari (s.)
11:00 Vallási híradó
12:30 Munka-Társ (s.)
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:15 Lyukasóra
13:45 Mindennapi

hősök 
14:10 Heuréka! 
14:40 Sírjaik hol

domborulnak... 
15:05 Talpalatnyi zöld
15:35 Pannon

expressz (s.)
16:05 Táncvarázs (s.)
17:00 Az örök

visszatérés (ff.,
francia rom.
dráma, 1943) 

19:00 Híradó 
19:35 Hogy volt!? 
20:35 Mesés férfiak

szárnyakkal
22:55 Kultikon +
23:50 Út a

mennyországba 
01:15 Vers
01:20 Himnusz
01:25 Új nemzedék 

17:00
Az örök visszatérés

m1

07:25 Vallássi
műsorok

13:01 Hírek
13:05 Tunézia 2.0 
13:35 Telesport -

Sport 7
14:05 Olimpiai

magazin
14:35 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (ism.) 

16:30 A végzet
asszonya
(magyar
tévéjáték) 

17:30 Molly 
és Mopsz (s.)

19:00 Rex 
Rómában (s.)

19:50 A Lényeg
20:30 Híradó
21:15 Szerelmes

Shakespeare
(am. rom. vígj.,
1998) 

23:15 Munkaügyek (s.)
00:20 Aviátor 

(am. filmdráma,
2004)

Vasárnap

17:30 
Mollyés Mopsz

m2

10:05 Az aranyrózsa
barlangja (s.)

11:40 Gyerekdalok 
11:45 Öveges 33 (s.)
11:55 A hangyák

mindent
tudnak (s.)

12:05 EXPOdíció
(magyar
dokumentumf.)

13:01 Vallási műsor
16:00 Néprajzi

értékeink
16:05 Csehov

nyomában...  
16:50 Tarka

elbeszélések 
17:30 4 összeesküvő és

1 temetés (s.)
18:20 Vodafone Kupa

Vízilabda torna
(élő)

19:40 Rajzfilmek
20:05 Elrejtett tájak (s.)
20:30 Híradó
21:10 Doc Martin (s.)
22:00 A zenekar

látogatása (izr.-
francia-am.
filmdráma,
2007) 

22:00
A zenekar látogatása

RTL Klub

11:05 Trendmánia
11:35 Teleshop
12:30 Törzsutas 
13:05 Dáridó Lajcsival

(szór. műsor)
13:45 Tuti gimi (s.)
14:40 Gossip Girl - A

pletykafészek (s.)
15:40 Fekete szépség

(am.-angol
kalandf., 1994)

16.00 Hatoslottó
17:30 Erik, a viking

(angol vígj.,
1989) 

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Cobra 11
(német
akciófilm-sor.,
XIII./9. rész,
1996)  - A
mesterlövész

21:00 Kicsi kocsi - Tele
a tank
(am. családi
kalandf., 2005) 

23:00 War - Bosszú
mindenáron
(am. akcióf.,
2007) 

21:00
Kicsi kocsi - Tele a tank

TV2

07:15 Egzotikus  Ázsia (s.)
07:45 Tv2 matiné
10:10 Nagy Vagy,

Balaton!
11:05 EgészségMánia 
11:35 EZO.TV
12:05 Kalandjárat
12:35 Borkultusz

(magyar 
kult. mag.)

13:05 Stahl konyhája
13:35 Több mint

TestŐr
14:05 A kiválasztott (s.)
15:05 Monk (s.)
16:05 Bűbájos

boszorkák (s.)
17:05 Az első lovag

(am. kalandf.,
1995)  (ism.)

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Pókember 2.

(am. kalandf.,
2004) 

23:35 Kegyetlen
játékok (am.
thriller, 1999) 

01:30 Összeesküvés (s.)
02:30 EZO.TV

21:05 
Pókember 2.

Viasat 3

07:50 Columbo:
Régimódi
gyilkosság (am.
krimi, 1976)

09:15 Véznák 
kontra dagik 

10:15 Anya, csak egy van!
10:45 Szerelem

nyilasa (s.)
11:35 Szex és New

York light(s.)
12:30 A nagy

házalakítás (s.)
14:15 A pénz

boldogít (am.
vígj., 1994)

16:20 Pánik (magyar
rom. vígj., 2008)

18:10 Az újonc (am.
krimi, 1990)

20:05 Négy Esküvő 2.
21:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
21:55 A célszemély (s.)
22:50 Cadillac Man

(am. vígj., 1990)
00:45 A nemek harca

(am. vígj., 1992)
02:30 Hó hull a

cédrusra (am.
rom. dráma)

18:10 
Az újonc

Duna 

09:20 Rejtekhely
(magyar tévéf.,
1978) 

10:10 És még
egymillió 
lépés (s.)

11:00 Élő egyház
13:02 Híradó 
13:10 Székely 

Vágta (s.)
13:55 Akadálytalanul 
14:30 Székely 

Vágta (s.)
15:30 Fizessen,

nagysád! (ff.,
magyar vígj.,
1937) 

16:35 Székely Vágta (s.)
17:00 Határtalanul

magyar 
17:30 Hazajáró (s.)
18:00 Székely Vágta (s.)
19:00 Híradó 
19:35 Önök kérték!
20:35 Az

autóversenyző
(francia-olasz
játékf., 1968) 

22:20 Dunasport
22:35 Mindennapi

hősök 

18:00 
Székely Vágta
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Műsormelléklet

m1

09:00 Híradó
09:30 Balatoni nyár
12:05 Hacktion (s.)
13:01 Híradó
13:25 Roma Magazin
13:55 Domovina
14:25 Rex 

Rómában (s.)
15:15 Capri (s.)
16:15 Balatoni nyár
17:35 A korona

hercege (s.)
18:45 Másfélmillió

lépés
Magyarországon 

19:40 Everwood (s.)
20:30 Híradó
21:15 Illetlenek 

(ff., magyar
tévéf., 1977) 

22:30 Kékfény
23:25 Végjáték (s.)
00:15 Aranyfeszt

2012
00:45 Valaki (s.)
01:15 Orvosi

bűnügyek (s.)

Hétfő

21:15
Illetlenek

m2

10:40 Tarka
elbeszélések (s.)

11:20 Pódium 
12:05 Gasztroangyal
13:01 Híradó
13:27 Már egyszer

tetszett!
14:20 Híres magyar

könyvtárak (s.)
14:55 1100 év Európa

közepén (s.)
15:20 Klipperek (s.)
15:45 MacGyver (s.)
16:35 Merülj, Olly

merülj! (s.)
17:00 Sarah Jane

kalandjai (s.)
17:30 Hajrá, Becky! (s.)
17:55 Capri - Az álmok

szigete (s.)
18:50 Vodafone Kupa

Vízilabda torna (élő)
20:10 Dörmögőék

kalandjai (s.)
20:30 Híradó
21:12 Beszterce

ostroma (s.)
22:35 A korona

hercege (s.)
23:40 Molly és Mopsz (s.)
01:10 Bűvölet (s.)

17:00
Sarah Jane kalandjai

RTL Klub

09:20 A szerelem
rabjai (arg.
filmsor., 173.
rész, 2005)

10:25 Győzike, Reality
komédia

13:05 Asztro Show
14:10 Az éden titkai

(görög filmsor.,
127. rész, 2008) 

15:30 A skacok meg a
kukacok (am.
vígj., 2006) 

17:15 Marichuy - A
szerelem
diadala (s.)

18:20 Teresa (mex.
filmsor., 100.
rész, 2010) 

19:30 RTL Klub
Híradó

20:10 Fókusz
21:05 Az utolsó légió

(am.-angol-
olasz kalandf.,
2007) 

23:05 CSI: A
helyszínelők (s.)

00:15 Földöntúli
ramazuri (am.
vígj., 2002)

21:05 
Az utolsó légió

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra

(ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:25 Stahl konyhája
10:30 Babapercek
10:35 Teleshop
11:40 EZO.TV
13:15 Törvényszéki

héják (am. vígj.,
1986) 

15:20 Marina (s.)
16:25 Csoda

Manhattanben (s.)
17:25 Másképpen -

beszélgetések
Joshi Bharattal (s.)

18:25 Tiltott szerelem (s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:05 Ezek

megőrültek! (s.)
22:05 NCIS (s.)
23:05 NCIS: Los

Angeles (s.)
00:05 Célkeresztben (s.)
01:05 Tények Este
01:40 EZO.TV
02:15 NCIS (s.)

13:15
Törvényszéki héják

Viasat 3

08:55 A nagy
házalakítás (s.)

09:45 Gyilkos sorok (s.)
10:40 Doktor House (s.)
11:35 Pánik (magyar

rom. vígj.,
2008)

13:15 A nagy
házalakítás (s.)

14:10 A médium (s.)
15:05 Miami Vice (s.)
16:00 Őrangyal (s.)
16:55 Harmadik

műszak (s.)
17:50 Nyomtalanul (s.)
19:35 Egy kapcsolat

szabályai (s.)
20:35 Jóbarátok (s.)
21:30 Doktor House (s.)
22:20 New Jack City

(am. akcióf.,
1991)

00:10 Esküdt
ellenségek:
Különleges
ügyosztály (s.)

01:05 New Jack City
(am. akcióf.,
1991)

02:55 Zsírégetők 

22:20
New Jack City

Duna 

11:00 Család-barát
12:00 Lyukasóra 
12:30 Térkép
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Munka-Társ 
15:40 Heuréka!
16:10 Mindennapi

hősök 
16:35 20 másodperc

mámor (német
dokumentumf.,
2007) 

17:40 Magyar elsők 
17:55 Mesélő

cégtáblák (s.)
18:25 Életképek (s.)
19:00 Híradó
19:35 Kárpát Expressz
20:05 A Duna (s.)
20:35 Sophie szerint

a világ (s.)
21:05 A Tenkes

kapitánya (s.)
22:00 Híradó
22:10 Dunasport
22:20 Miloš Forman:

Amibe nem
halsz bele...
(cseh dok. sor.,)

21:05
A Tenkes kapitánya

m1

09:00 Híradó
09:30 Balatoni nyár
12:05 Hacktion (s.)
13:01 Híradó
13:25 Srpski Ekran
13:55 Unser

Bildschirm
14:30 Kékfény (ism.)
15:25 Capri (s.)
16:20 Balatoni nyár
17:35 A korona

hercege (s.)
18:45 Másfélmillió

lépés
Magyarországon

19:40 Everwood (s.)
20:30 Híradó
21:15 Genova 

(angol
filmdráma,
2008) 

22:50 Végjáték (s.)
23:40 Barangolások

öt kontinensen 
00:10 Századfordító

magyarok 
01:05 Orvosi

bűnügyek (s.)
02:00 Everwood (s.)

Kedd

21:15 
Genova

m2

11:20 Hajrá, Becky! (s.)
11:45 Szemünk fénye

a gyermek 
12:05 Az én

Budapestem
12:30 Most a Buday!
13:01 Híradó
13:25 Végjáték (s.)
14:10 2-es Retro
14:12 Beszterce

ostroma (s.)
15:45 MacGyver (s.)
16:35 Merülj, Olly

merülj! (s.)
17:00 Sarah Jane

kalandjai (s.)
17:30 Hajrá, Becky! (s.)
17:55 Capri (s.)
18:50 Vodafone Kupa

Vízilabda torna
(élő)

20:10 Kérem a
következőt! (s.)

20:30 Híradó
21:10 2-es Retro 
21:12 Mestersége

színész - Tolnay Klári
22:20 A korona

hercege (s.)
23:25 "Hiszünk a

dalban..." 

21:12 
Mestersége színész

RTL Klub

07:05 Fókusz Reggel
07:45 Jó reggelt,

skacok!
08:30 Reflektor

Reggel
08:40 Reggeli - Csak

csajok
09:20 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike, Reality

komédia
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (s.)
15:10 Az utolsó 

légió (s.)
17:15 Marichuy 

- A szerelem
diadala (s.)

18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub

Híradó
20:10 Fókusz
21:05 Castle (s.)
22:05 A mentalista (s.)
23:05 A Grace 

klinika (s.)
00:15 Reflektor
00:30 Doktor 

Addison (s.)

21:05
Castle

TV2

08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV
13:30 Ami sok, az

sokk (am. vígj.,
1989) 

15:25 Marina (s.)
16:25 Csoda

Manhattanben (s.)
17:25 Másképpen -

beszélgetések
Joshi Bharattal (s.)

18:25 Tiltott 
szerelem (s.)

19:30 Tények
20:30 Aktív
21:05 Ezek

megőrültek! 
22:05 Utcai igazság

(am.-román
akcióf., 2006) 

23:55 Aktív (ism.)
00:25 Tények Este
01:00 EZO.TV
01:35 El Nino - A

Kisded (magyar
vígj., 1999)

03:05 TotalCar (ism.)
03:30 Vers 

22:05 
Utcai igazság

Viasat 3

08:00 Zsírégetők (s.)
08:50 A nagy

házalakítás (s.)
09:40 Gyilkos 

sorok (s.)
10:30 Doktor House (s.)
11:25 Don Camillo és a

tiszteletreméltó
Peppone (ff.,
olasz-francia
vígj., 1955)

13:15 A nagy
házalakítás (s.)

14:10 Miami Vice (s.)
16:00 Harmadik

műszak (s.)
17:50 Nyomtalanul (s.)
19:35 Egy kapcsolat

szabályai (s.)
20:35 Jóbarátok (s.)
21:30 Doktor 

House (s.)
23:20 New York-i

nyomozók (s.)
00:10 Doktor 

House (s.)
01:00 New York-i

nyomozók (s.)
01:50 Zsírégetők 
02:45 Dawson és a

haverok (s.)

14:10
Miami Vice

Duna 

11:00 Család-barát
12:00 Akadálytalanul (s.)
12:30 Térkép
13:02 Híradó 
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Táncvarázs 
16:05 Hazajáró 
16:35 Fejezetek

Magyarország
közlekedéstört
énetéből 

17:00 Az idő
fényképe
(magyar ismerett.
film, 2011) 

17:45 Mesélő
cégtáblák 

18:25 Életképek 
19:00 Híradó 
19:30 Kárpát Expressz
20:05 A Duna -

Utazás
ínyenceknek (s.)

20:35 Sophie szerint
a világ (s.)

21:05 Vivát
Benyovszky! (s.)

22:05 Híradó
22:15 Dunasport
22:25 Tűz van,

babám!

17:00 
Az idő fényképe



nyaimat ide írattuk iskolába. A
tavaly, amikor ide költöztünk,
arra is gondoltam, ha abbaha-
gyom a focit, kamatoztathatom
az évek során felgyűlt tudásom,
és ha lehetőség lesz, a FCM-ben
teszem majd azt. Erre azonban
nem kerülhetett sor.

– Robi, tudom, te nem át-
menetire tervezted vásárhelyi
ittléted, ezért távlati terveket is
szőttél a Maros parti városban,
ami a sportolói karriered folyta-
tását illeti. Gondolom, sőt biztos
vagyok benne, hogy sok szur-
koló téged részben már vásár-
helyinek is tekintett, azaz
befogadott. Mit üzen minden
idők egyik legjobb és leghíre-

sebb Hargita megyei labdarú-
gója egykori vásárhelyi szurko-
lótáborának?

– Le a kalappal, hogy
mennyire odaadóan szurkoltak
mind a hazai, mind az idegen-
beli mérkőzéseken. A szurkoló-
tábor mindig az együttes
mellett volt, amiért dicséretet
érdemel. Soha nem fogom el-
felejteni azt a fogadtatást,
amelyben részesítettek, amikor
ide szerződtem. Hasonlóban
sehol nem volt részem. Azt kell
mondanom, boldog volt a csa-
ládom  Marosvásárhelyen…

15. oldalSport <<július 11 - 17.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Műtét előtt áll
Sinka Zsuzsanna?

A londoni olimpiai játékokra kijutott francia válogatott elleni
barátságos labdarúgó mérkőzésen Sinka Zsuzsanna, a FCM, és a
román női labdarúgó válogatott csatára súlyos sérülést
szenvedett. 
–A svájci selejtező után, két hét pihentetést követően eljöttem
erre a barátságos meccsre, mert egészségileg jobban éreztem
magam, de kiújult a térdsérülésem, és úgy néz ki, hogy ez
hosszabb gyógyulási időt igényel. Nekem kell eldöntenem,
hogyan tovább: vagy nagyon sok pihentetéssel, vagy egy
műtéttel folytatom! Egyelőre ennyit tudok mondani...

Ilyés Róbert szívesen
maradt volna Vásárhelyen 

– Eddigi labdarúgó pályafu-
tásod legutóbbi állomásán el-
töltött időszakáról kérdeznélek.
Nehezen álltál kötélnek, de
végül sikerült meggyőzzelek,
amiért olvasóink nevében is kö-
szönettel tartozom.  Robi, hogy
vagy jelenleg?

– Köszönöm kérdésed,
egészségileg jól vagyok én is,
meg családom is. Ami sportpá-
lyafutásom legutolsó állomá-
sával kapcsolatos, arról nem
könnyű beszélnem. Mint köz-
tudott, a FCM-vel kiestünk az
A-osztályból, mielőtt ez végle-
gessé vált, többedmagammal
eltávolítottak a csapattól, majd
hirtelen visszahívtak. Beval-
lom, engem nem kellett sokat
kapacitálniuk, hiszen szív-
ügyemnek tekintettem, hogy a
csapat bentmaradjon az első
osztályban. Ezzel együtt nem
hittem volna, hogy egy év után
ily keserű szájízzel fogok tá-
vozni Marosvásárhelyről.

– Egy éve még azt nyilatkoz-
tad, hogy boldog vagy, hogy ide
szerződtél, boldog a családod is,

meg egy régi vágyad vált valóra
azáltal, hogy a hajdani ASA vá-
rosában, Marosvásárhelyen fut-
ballozhatsz. Most meg sajnos
egy év után távoztál az együt-
testől. Hogyan értékeled ezt az
általad itt töltött esztendőt?

– Ez így van, én mindig is a
családomat tartottam a leg-
fontosabbnak, s csak azután a
sportpályafutásomat. Édes-
apám is ASA-rajongó volt, neki
is megígértem még annak ide-
jén, hogy ha úgy adódik, idővel
Marosvásárhelyen is labdába
rúgok. Ez végül sikerült is, a
fájó az, hogy kiestünk. Hogy
miért? Annak több okát látom.
Hibás volt a csapat menedzse-
lése, túl gyakran váltottak
edzőt, ami miatt mi, labdarú-
gók sem éreztük magunkat
biztonságban, hisz tudod:
ahány edző, annyi elképzelés.
Én nem hiszem, hogy a leg-
gyengébb labdarúgók közé
tartoztam, sőt, úgy gondolom,
hogy átlagteljesítményem a
jobbak közé sorolható, többet
mutattam, mint a csapat né-
hány tagja. Ugyanakkor elis-

merem, hogy sok pontot el-
vesztettünk gyengébb képes-
ségű ellenfelekkel szemben,
ami végzetes volt számunkra. 

– A csapat több játékosához
hasonlóan nyáron neked is le-
járt a szerződésed. Megkeresett-
e valaki a FCM vezetőségéből,
hogy szerződéshosszabbítást
ajánljon neked?

– Nem, ami fáj, hiszen még
a B-osztályban is szívesen ját-
szottam volna a klub színeiben,
sőt, mindamellett, hogy a játé-
kosok nagy része távozott az
együttestől, a csapat gerince
megmaradt, akikre még le-
hetne alapozni. Sajnos Románi-
ában azt nézik, hány éves vagy,
nem azt, hogyan játszol. Mi
több, a tavaly a fizikai teszteken
a FCM-nél a második lettem,
tehát úgy érzem, amíg felve-
szem a versenyt fiatalabb társa-
immal, addig hasznos tagja
lehettem volna a csapatnak.

– Jelenleg szabad játékos
vagy. Megkerestek-e más
együttestől?

– Eddig az A-osztályos
besztercei Gloria, meg a B-osz-
tályos újonc brassói Corona ve-
zetői kerestek meg, de az
anyagiak miatt nem fogadtam
el az ajánlatukat. Az igazság az,
hogy még szeretnék focizni, és
úgy érzem, hogy fizikailag és
szellemileg egyaránt képes
lennék rá.

– Amikor a tavaly Marosvá-
sárhelyre kerültél, családostól
költöztél ide, sőt lányaidat is vá-
sárhelyi tanintézménybe írat-
tad. Most, miután távoztál a
FCM-től, visszaköltöztetek Csík-
szeredába?

–Igen, ez volt a legkedve-
zőbb megoldás a családom szá-
mára. Az igazság az, hogy én
mintegy 20 éve focizom, ami
azzal járt, hogy folyamatosan
távol voltam a családomtól. Én
is, ők is, de főleg a két lányom
(egyik 11, a másik 13 éves) na-
gyon hiányoztunk már egymás-
nak. Most úgy gondoltuk, itt az
alkalom, hogy együtt legyünk,
ezért Csíkszeredából ők leköl-
töztek Marosvásárhelyre, a lá-

A szurkolótábor
mindig az együttes
mellett volt, amiért
dicséretet érdemel.
Soha nem fogom
elfelejteni azt a
fogadtatást,
amelyben
részesítettek, 
amikor ide
szerződtem.
Hasonlóban sehol
nem volt részem. 
Azt kell mondanom,
boldog volt 
a családom
Marosvásárhelyen…

A minap a FCM múlt szezonbeli legtapasztaltabb labdarúgójával, a 38 éves Ilyés Róberttel beszél-
gettünk, akinek a nyáron járt le a szerződése, de senki a vezetőségből nem ajánlott fel neki újabb
megállapodást.  Mint a következő beszélgetésből is kitűnik, a kiváló labdarúgó még szívesen játszott
volna a B-osztályban is, ugyanakkor úgy gondolja, hogy az elmúlt bajnoki idényben jobb teljesít-
ményt nyújtott, mint néhány csapattársa, és úgy érzi, nem érdemelte meg, hogy a hátsó ajtón
távozzon az együttestől.
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A fosztogató jussa c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Előjöhetsz, anyuka! Semmi veszély, csak a fiad kéri a havi zsebpénzét.

Szerkesszük együtt a lapot!
Kedves Olvasó!  Szánjon ránk öt percet!  Vegye a fáradságot, és válaszoljon az alábbi kérdésekre. 
Kérjük karikázza be az igeneket, vagy nemeket, illetve a megadott válaszok közül az egyiket.
Köszönjük.  

Változtatna-e  a lap címén? 
A. Igen. 
B.  Nem. 

Ha önön múlna, melyik címváltozat
mellett döntene? 
A. Vásárhelyi Napló 
B. Marosszék
C. Vásárhely és Vidéke 
D. Valami más

Elégedett-e a lap témakínálatával?
A. Igen. 
B. Nem.

Melyik rovatot olvassa a leginkább? 
A. Hír és hírháttér 
B. Humor
C. Sport
D. Figyelő

Szükség van-e a tévéműsorokra? 
A. Igen. 
B. Nem. 

Mit hiányol a leginkább a lapból?  
A. Oknyomozó riportokat, 
B. Portré-interjúkat 
C. Kultúra-rovatot
D. Bulvár jellegű anyagokat 

Maradjon-e a rejtvény? 
A. Igen. 
B. Nem. 

Ön szerint melyik lenne a lap
ideális terjedelme?
A. 16  oldal
B. 20  oldal
C. 24  oldal
D. 32  oldal

Miként szeretne hozzájutni a laphoz? 
A. Szabadárusításban
B. Postai kézbesítés útján 
C. Rikkancsok által 
D. Ingyenes terjesztésben 

VÁLASZADÓINK KÖZÖTT EGY HÁROM  HÓNAPRA SZÓLÓ KÖZPONT-ELŐFIZETÉST SORSOLUNK KI! 

H a  r é s z t  k í v á n  v e n n i  a  s o r s o l á s o n ,  t ö l t s e  k i  a z  a l á b b i  s z e l v é n y t :  

Név: ......................................................................................................................................................

Lakcím:  ................................................................................................................................................. ✂


