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Sport

Molnár Levente szerződést
hosszabbított az arabokkal

Molnár azon kevés marosvásárhelyi lab-
darúgók egyike, aki szülővárosában
szinte ismeretlen játékos volt, majd a
rendszerváltás után Magyarországon te-
lepedett le, ahol több első és második
ligás együttes biztos kezű hálóőre lett.
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>>> 15. oldal

Társadalom

Fejfák a csejdi temetőben

Debreczeni László művészettörténész
1933-ban több rajzot készített Csejd falu
szakrális emlékeiről. Ezek ma a Kolozsvári
Református Egyházkerület Központi Gyűj-
tőlevéltárában vannak. A rajzok: kelyhek,
úrasztali terítők, tetőszerkezet, cinterem-
kapu és fejfák formáját, mintáját, feliratát
rögzítik. 

Vélemény

Hazudnak reggel, 
délben és este...

Köztudomású, az RMDSZ marosvásárhe-
lyi szervezete hosszú ideje szálkát jelent
a felső – a megyei és az országos – ve-
zetés szemében. Állításunk alátámasztá-
sául elég, ha csak a vásárhelyi
polgármester-jelölt kiválasztása körüli
korábbi ellentéteket említjük.

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

>>> 3. oldal Hír és hírháttér

Régi emberek  új figurái

Amíg a helyhatósági választásokon elvér-
zett erdélyi magyar pártok háza táján síri
csend honol, ami nem csak a nyári kániku-
lának, de a kilátástalan politikai előmene-
telüknek is köszönhető, a magát győztesnek
kikiáltó – és a szavazatok elnyomó többsé-
gét megszerző – RMDSZ egyes szervezetei
megújulásra készülnek.

>>> 3. oldal

Humor

VÁSÁRHELY – 
A BŰN VÁROSA! 

A fantasztikus filmekből ismert Sin City
vagy Gotham City (Batman bejelentett
lakhelye) a fasorban nincs a mi Flekken-
falvánkhoz képest, ami a bűnözési rátát
és az elkövetett bűncselekmények sú-
lyosságát illeti. Az alábbi rettenetek
mind az elmúlt három hétben történtek.

>>> 7. oldal
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Tévéműsor 
melléklet

Átmenetből átmenetbe

Szálka a felső vezetés szemében lÁtszervezés a csúcsvezetés kénye-kedve szerint
lHazudnak a nap minden szakában  l Az őszi jelöltállítás a tét 

Vásárhelyi RMDSZ 

>>> 3. oldal
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Névnapok
Augusztus 15. Mária, Alfréd, Napóleon
Augusztus 16. Ábrahám, István, Szeréna, Teodor
Augusztus 17. Jácint, Hetény, Emiliána
Augusztus 18. Ilona, Ilma, Lenke, Helén
Augusztus 19. Huba, János, Bernát, Lajos, Marián
Augusztus 20. István, Bernát, Sámuel, Stefánia
Augusztus 21. Sámuel, Franciska, Johanna, Erik

Ajánló

Kos: A saját érdekében, és a jövője szempontjából kénytelen lesz
engedelmeskedni a felettesének, akkor is, ha nem ért vele egyet,
mert különben előfordulhat, hogy állás nélkül marad. Egyébként
nagyon jól tud kezelni helyzeteket, különösen akkor, ha kihívások
érik, és ezen a héten bőven lesz ebben része. 
Bika: Pókerarcra van szüksége, mert nem mutathatja ki, milyen
mélységesen utál valakit. Különösen, ha ez a személy a munka-
helyén van. De ne csüggedjen, mert ön is élvezheti az életet, és
olyan dolgokat engedhet meg magának, amelyek miatt az öröm
járja át minden porcikáját.
Ikrek: Semmi panasz, ha az anyagiakról van szó. De csak akkor,
ha a tisztesség útján halad, különben, kisiklások miatt, amit meg-
szerzett, azt is el is veszíti. A szerelemben, ha küzdenie kell valakiért,
hát tegye meg, mert megéri… 
Rák:Rendelkezik azzal az összeggel, hogy ingatlannal kapcsolatos
dolgait rendezze, sőt a családja tagjait is segítse. Ha ön szülő, akkor
csemetéjét annyira elkényezteti, hogy az a környezetének is feltűnik,
és nemtetszésüket fejezhetik ki. Ha ön szingli, akkor adjon bele
mindent, hogy akibe fülig beleszeretett, az önbe szeressen.
Oroszlán: Legyen óvatos ezen a héten, mert annyi amatőr, tü-
relmetlen ember van az utakon, a munkahelyén, hogy még önt
is kiboríthatják. Ha szabadságon van, akkor élvezheti a semmit-
tevést, és olyan emberekkel ismerkedhet meg, akikkel jó együtt
lenni.
Szűz: Nemcsak ön hisz magában, hanem mások is, és nagyon
sok jó barátja van, akik örülnek a sikereinek. És aki eddig ellen-
ségként viselkedett, az most rájött, jobb, ha a barátja lesz. És még
az is előfordulhat, hogy ajándékkal lepik meg.  De pontosan tudja,
hogy az illetőnek a barátsága nem teljesen őszinte. 
Mérleg:Megmutatja a héten, hogy nem lehet önt csak úgy leírni,
és a legrosszabb helyzetből, amelyet átélt, a legjobban jön majd
ki. Olyan támogatói vannak, hogy szinte senki sem tehet ön ellen
semmit, és olyan dologba foghat, ami korszakalkotó lesz. A sze-
relemben pedig vessen be mindent, hogy megszerezze, akit akar.
Skorpió: Nem kér, hanem parancsol, ami nagy hiba, mert ezzel
elveszíthet olyan embereket, akik igazán szeretik. A munkában
elhamarkodott döntést hozhat, mert azt hiszi, hogy fenomenális
az, amit kigondolt. A szerelemben viszont új, romantikus érzések
rohanják meg.
Nyilas: Munkahelyén bizonytalanság várja. És hiába van egy
olyan személy, aki csak önnel akar dolgozni, nem tehet önért
semmit. A szerelemben furcsa érzések keringenek a lelkében,
mert minden olyan nagyon gyorsan alakult, de önre törnek olyan
emlékrohamok, amelyen nehezen tud felülemelkedni.
Bak: Most van minek örülnie, hiszen a családban olyan valaki ér-
kezett, akit csak és kizárólag imádni és kényeztetni lehet. Az anyagi
ügyei is sokkal jobban állnak, mint ahogy azt gondolta, és talán
még az a csoda is megtörténhet, hogy olyan pénz is üti a markát,
amiért nem kellett kőkeményen megküzdenie. 
Vízöntő:Jó kis hete lesz, mert élvezheti a művészeteket. A partnere
pedig bíztatni fogja, mert nem akarja korlátozni semmiben, inkább
csak szeretné, hogy a vágyai teljesüljenek, és képes még arra is,
hogy ezt finanszírozza. Ha van munkahelye, akkor nyomuljon,
mert ott kell lennie a tűznél… 
Halak: Mi lenne, ha megtenné az első lépést, és nem csak
ábrándozna róla? Mert még lecsaphatja valaki a kezedről.
Anyagi ügyei nem áll rosszul, talán valakinek az ösztönzé-
sére olyan dologba kezd, ami pénzt hoz a konyhára. Ha
párkapcsolatban él, és gyermekre vágyakozik, és nem jön
össze, akkor érdemes lenne felkeresni egy orvost… 

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Losonczi Béla kiállítása 
a Museum Caféban

Losonczi Béla „re-creatio” című képzőmű-
vészeti tárlata augusztus 27-ig naponta 8
és 22 óra között látogatható a marosvásár-
helyi várban lévő Museum Caféban.

Művésznövendékek kiállítása

A MADISZ által szervezett Irsai Zsolt Iúsági
Képzőművészeti Alkotótábor munkáiból
rendeztek be kiállítást a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem Stúdió termének elő-
csarnokában.

Mese délelőtt a játszótéren

Jövő héten is folytatódik a Maros Megyei
Könyvtár kövesdombi fiókja által a Maros
Művészegyüttes előtti játszótéren szerve-
zett szünidős programsorozat. A könyvtár
önkéntesei ezúttal is csütörtökön déli 12
órától olvasnak mesét a gyerekeknek.

Középkori hangulatú 
fotókiállítás a Maros Plázában

A marosvásárhelyi Maros Mall földszinti ki-
állítóterme augusztus 31-ig látja vendégül

a Középkori pillanatképek elnevezésű fény-
képkiállítást. A rendezvény a Népi Művé-
szeti Iskola szervezi, a Maros Megyei
Művészeti Oktatás és Hagyományos Kultúra
Központ keretén belül. A kiállítás 27 fény-
képet mutat be a közönségnek, 50×70 cen-
timéteres felbontásban.

Garaczi László 
és Nagy Ildikó Noémi írói estje

A Nyári Irodalmi Játékok ötödik alkalommal is hívja
az irodalom barátait: Garaczi Lászlóval és Nagy Ildikó
Noémivel augusztus 22-én, szerdán, 19 órától ta-
lálkozhattok a marosvásárhelyi G. Caféban. Beszél-
getőtársuk Demény Péter, a Látó szerkesztője lesz. 

7. Nemzetközi 
Klasszikusgitár-fesztivál

Hetedik alkalommal szervezik idén au-
gusztus 13-19. között Marosvásárhelyen a
Harmonia Cordis Nemzetközi Klasszikusgi-
tár-fesztivált. A szervezők színvonalas
koncertekkel várják az érdeklődőket a Kul-
túrpalotába. A vasárnapig tartó rendezvé-
nyen minden nap 19 órától Fiatal
tehetségek koncertjét követhetik figye-
lemmel a zenekedvelők, az e mellett helyet
kapó programokat alább találhatják:
Augusztus 15., szerda, 19.20: Pavlovits Dávid
(Magyarország), 20.00: Beke István Ferenc, Biró
Endre, Ionuţ Cristian Bugnar (Románia).
Augusztus 16., csütörtök, 19.20: Judicael Perroy
és Jeremy Jouve (Franciaország) 
Augusztus 17., péntek, 19.20: Dzsessz: Pusztai
Antal (Ausztria), Asztalos Zsolt (Románia) 
Augusztus 18., szombat, 17.00-18.00: Ma-
rosvásárhelyi gitáriskola diákjainak kon-
certje, 19.20: Bogdan Mihailescu
(Románia) ,20.00: Gabriel Bianco (Francia-
ország) 
Augusztus 19., vasárnap,  19.20: Ka-
tona Zoltán és Katona Péter (Nagy-
Britannia)
A belépés díjtalan minden előadásra.
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Régi 
emberek 
új figurái

Amíg a helyhatósági választásokon elvérzett erdélyi
magyar pártok háza táján síri csend honol, ami nem
csak a nyári kánikulának, de a kilátástalan politikai elő-
menetelüknek is köszönhető, a magát győztesnek ki-
kiáltó – és a szavazatok elnyomó többségét megszerző
– RMDSZ egyes szervezetei megújulásra készülnek. A
változások indítóokai egyes esetekben a rossz választási
eredmények, más esetekben pedig – mint egy végső
megoldásként alkalmazott módszer – a kényelmetlen
emberek eltávolítása. Annyira egységes lett mára a
párt „ideológiája”, vagyis annyira összefonódtak a szálak,
kiépültek a belső és külső kapcsolatrendszerek, körvo-
nalazódtak az érdekcsoportok és szövetségek, hogy
nem maradt egy mákszemnyi hely sem illetlen sze-
mélyek számára. Nincs mit keresnie ezekben a körökben
annak, aki esetleg megkérdőjelezné az állami költség-
vetésből származó pénzek elköltését, a rosszul végzett
munkát, a szándékosan elkövetett, a képviselőink saját
anyagi gyarapodásának alárendelt politikai megalku-
vást. Valójában azért tartják helyenként olyan fontosnak
a pártszemélyzet felfrissítését, az alkalmatlanok eltá-
volítását és az érdekcsoportok elvárásainak megfelelő,
kellően képlékeny személyek felfuttatását, hogy minden
maradhasson a régiben.

Ha mégis a választási eredményekkel lennének el-
foglalva, tekintettel a soron következő újabb megmé-
rettetés közelségére, akkor nem csak a párton belüli és
kívüli politikai marakodásra szánnának időt, hanem a
közösségünket építő, a közhangulatot javító, a jólétet
elősegítő tevékenységekre is. De addig, amíg bőven
jut idő, energia és pénz a gyűlések, a nyilatkozathábo-
rúk, a sajtótájékoztatók megszervezésére, addig halvány
nyomát sem találjuk olyan megmozdulásoknak, ame-
lyek a lakosság hitét hoznák vissza, amelyek esetleg
azt éreztetnék velünk, hogy nem csak a kampányban
gondolnak a választókra, hanem azon túl is. Sajnálattal
kell újra megállapítanunk, hogy ezeket a szempontokat
újfent figyelmen kívül hagyták, és úgy viszonyulnak
az erdélyi magyarsághoz, mint a gyermekeit elhanya-
goló, folyton csak veszekedő, egymással és az idege-
nekkel perlekedő szülők.

A marosvásárhelyi RMDSZ-en belül már régóta folyik
a két politikai érdekcsoport közötti belső harc, és a köz-
ponti hatalmat képviselő megyei vezetőség nehezen
tudta lenyelni, hogy képtelen volt elnöki tisztségbe
juttatni az alkalmasnak vélt „harcos” jelöltjét. A hely-
hatósági választások jó alkalmat adtak a megújulási
program kikiáltására, vagyis a hatalmi küzdelem újra-
indítására. Az új figurák a régiek klónozása által jöttek
létre. Olyan személyek jutottak szerephez, akik eddig
a párt „anyatején” nőttek fel, akik „úgy táncolnak, aho-
gyan azt nekik a zenészek húzzák”, akik nem okozhatnak
semmiféle meglepetést. Csak és kizárólag bejáratott,
kipróbált és garantálható személyek jöhetnek szóba.
Persze, a fizikai hasonlóság nem biztosítható teljes
mértékben, de az ideológiai azonosságról már köny-
nyebb gondoskodni. Volt már felsőbb szinten is hasonló
klónozásos-megújulás, akkor miért ne lehetne ugyanezt
helyi szinten is megtenni?

Ferencz Zsombor

A helyhatósági választások
lejárta óta a levegőben van a
vásárhelyi RMDSZ átszervezé-
sének gondolata, és az elmúlt
hetekben az illetékesek egy-
másnak ellentmondó nyilatko-
zatokkal magyarázták és
indokolták az átalakítás szük-
ségességét. A múlt hét végén
egy vásárhelyi román napilap
értesülései szerint Borbély
László, az RMDSZ politikai alel-
nöke csütörtökön Területi Ál-
landó Tanács-gyűlést hívott
össze, ahol az alakulat újra-
szervezéséről döntöttek. Az or-
gánum arról is tudósít, hogy a
városi képviselő-testület veze-
tőjét, Benedek Istvánt – aki az
átalakítás levezényléséért fele-
lős öttagú bizottság tagja volt
– és Csegzi Sándort, a volt vá-
sárhelyi alpolgármestert nem
hívták meg a gyűlésre, sőt, for-
rásaink szerint a szóban forgó
politikusokat „tapintatosan”
vakvágányra tervezik állítani.

Pénteken a lapunknak nyi-
latkozó Brassai Zsombor, az
RMDSZ ügyvezető alelnöke azt
mondta, szerinte „spekuláció
az egész”, nem tud semmiféle
gyűlés összehívásáról. Ugyan-
ezt mondta Peti András is, a vá-
rosi tanács RMDSZ-frakciójának
helyettes vezetője. „Diverzió az
egész, úgy gondolom, hogy
valakinek vagy valakiknek ér-
deke, hogy konfliktushelyzetet
teremtsenek és összeugrassza-
nak személyeket. Mélységesen

elítélem ezt a fajta hozzáállást”
– állítja Peti. Kelemen Atilla,
Maros megyei elnök elmon-
dása szerint nem tudott a gyű-
lésről, sőt, betegszabadságára
hivatkozva politikusi minősé-
gében nem kívánt nyilatkozni
a történtekről. Mindemellett a
gyűlés napján az utóbbi két
politikust – szemtanúk elmon-
dása szerint – a Baross Gábor
(Horia) utcai Bernády Ház előtt
látták Borbély László társasá-
gában. 

Lapunk megkeresésére Bor-
bély László, az RMDSZ politikai
alelnöke azt nyilatkozta, hogy
semmiféle TÁT-gyűlés nem volt
Vásárhelyen, hanem Kelemen
Atilla megyei elnök telefonon
értesítette a TÁT-tagokat, bele-
értve Benedek Istvánt is, aki-
nek elmondta az új, négytagú
bizottság megalakításának el-
képzelését. Hozzátette: „Csegzi

Sándort nem érintik az átszer-
vezésre vonatkozó döntések,
mert jelenleg nincs funkciója
az RMDSZ-en belül.”

Benedek István, a városi
képviselő-testület RMDSZ-
frakciójának vezetője azt nyi-
latkozta a fenti román
orgánumnak: „Nem tudtam a
gyűlésről, engem nem hívtak
meg. Nem lenne egyedi alka-
lom, hogy nélkülem hoznak
meg fontos döntéseket. Nem
lep már meg ez a fajta hozzá-
állásuk.”

Amíg lapunknak Peti And-
rás azt állította, hogy nem tud
semmiféle gyűlésről, és a saj-
tóban felröppent híreket kita-
lációnak tartja, a már idézett
román újságnak megerősí-
tette, hogy, bár egyéb munka-
helyi kötelezettségei miatt
késve ugyan, de részt vett a
gyűlésen.

A reggeli „spekuláció”
estére valósággá válik

Péntek este a sajtónak ki-
küldött közlemény szerint a Te-
rületi Állandó Tanács
felszámolta a vásárhelyi szer-
vezetet eddig irányító öttagú
bizottságot, és az újjászervezés
végrehajtását egy intéző bi-
zottságra bízza. Az átmeneti
időszakban vezető szerepkörrel
felruházott bizottságot a kö-
vetkezők alkotják: Kerekes Ká-
roly parlamenti képviselő;
Frunda György szenátor; Dávid
Csaba megyei ügyvezető alel-
nök; valamint Peti András ön-
kormányzati tanácsos. Az
intéző bizottság augusztus 31-
ig felállítja az új szervezet ve-
zető- és döntéshozó testületeit
– olvasható a közleményben.

P. P.

Vásárhelyi RMDSZ 

Átmenetből átmenetbe

Hazudnak reggel, délben és este...
Köztudomású, az RMDSZ

marosvásárhelyi szervezete
hosszú ideje szálkát jelent a
felső – a megyei és az országos
– vezetés szemében. Állítá-
sunk alátámasztásául elég, ha
csak a vásárhelyi polgármes-
ter-jelölt kiválasztása körüli ko-
rábbi ellentéteket említjük.
Talán még emlékeznek rá:
2004-ben, majd 2008-ban, de
idén is más személyt támoga-
tott a városi szervezet, mint aki
végül – felső nyomásra – je-
löltként nekivágott a megmé-
rettetésnek. Az a tény, hogy
mindhárom jelölt – név szerint
Kelemen Atilla, Borbély László
és Frunda György – egyaránt
csúfos kudarcot vallott, nem a
felső vezetés döntésének he-

lyességét igazolja.
A városi szervezet körüli el-

lentétek a júniusi helyhatósági
választások után éleződtek ki
újra. A külső szemlélő számára
úgy tűnik: Frunda György csú-
fos vereségét a városi szervezet
számlájára akarják írni, holott
az RMDSZ-nek sikerült meg-
őriznie mandátumainak szá-
mát a városi képviselő-
testületben. Ennek ellenére a
megyei vezetés – önkényes
módon – a városi szervezet át-
szervezése mellett döntött.
Hogy miért, azt egyelőre nem
tudták elfogadható érvekkel
alátámasztani...  Ezért csak ta-
lálgatni lehet, miért a sietség,
de főleg, miért nem játszanak
nyílt kártyákkal azok, akikre a

folyamat levezénylését bíz-
ták... 

Mivel konkrét, egyértelmű
választ hiába vártunk, magunk
is szóbeszédre, részinformáci-
ókra hagyatkozva próbáljuk ér-
telmezni a történteket.
Állítólag azért igyekeznek kiik-
tatni a bizonytalansági ténye-
zőt, amit a régi városi vezetés
jelentett, hogy az őszi parla-
menti választásokra történő je-
löltállítás a felső vezetés szája
íze, akarata szerint történhes-
sen. A most megnevezett ide-
iglenes vezetőtestület tagjai –
Kerekes, Frunda, Dávid, Peti –
feltételezhetően indulni fog-
nak a parlamenti választáso-
kon. (Hogy miért fontos
számukra az indulás, a parla-

menti mandátum, különösen
az azzal járó mentelmi jog, arra
a következőkben még visszaté-
rünk.)

Az ügy körüli titkolózáshoz,
a folyamatos ködösítéshez
visszakanyarodva kijelentjük:
elfogadhatatlan, demokratikus
szervezethez nem illő az a
mód, ahogyan a sajtót az
RMDSZ szóban forgó politiku-
sai kezelik. Az a hazugságsoro-
zat, amivel lapunk érdeklődő
munkatársát próbálták lerázni,
„megvezetni” az „illetékesek”,
azt bizonyítja, hogy magas
ívben tesznek a szavazópolgá-
rok tájékozódáshoz való jogára.
A szavazataikat viszont majd
kérik... 

Sz. L.



De vajon a temetőrombolás,
gyalázás új keletű szűkebb tér-
ségünkben? Azt kell monda-
nunk, hogy nem, mert az ok-
iratokban számos példáját
találjuk annak, hogy a múlt szá-
zadokban is történtek temetőt,
síremlékeket pusztító esemé-
nyek. Íme, két csejdi példa erre:

1867. augusztus 3-án a
csejdi református presbitérium
három osztrák forint bírsággal
büntetett egy „fiatal legényt”,
aki éjszaka kiment a temetőbe
és „egy darab, írásos forgácsot
a fonóba vitt fogadásból, de
nem csak egy forgácsot vágott,
hanem a főtőlfát (sic!) nagyon
megmocskolta.” A fiatalember
vagy nem volt szellemi képes-
ségeinek teljes birtokában, vagy
az alkohol vetette ki hatalmát
az agyára. Mindenesetre valami
nem volt vele rendben, hogyha
abban az időben, amikor még
semmi közvilágítás nem léte-
zett, éjnek idején meg merte
azt tenni, hogy kimenjen a te-
metőbe és megfaragjon egy sír-
emléket. (Ebben az időben még
a profán és szakrális világ sokkal
közelebb állt egymáshoz, mint
manapság!)   

A háborúk is nagy anyagi
vesztességet jelentettek a falu-
nak. A beszállásolt mindenféle
nemzetiségű katonák nemcsak

a köz- és magánépületekben
tettek kárt, hanem a temetőben
is. Nagy Lajos csejdi lelkész
1918. február 8-án egy levelet
intézett az esperességhez,
amelyben így panaszkodott:
„folyó ho. 5-én a kurátorom je-
lentette, hogy a községünkben
állomásozó magyar királyi 33.
honv. gy.e.-nek a 25, 26, 27
honv. gy. ezred katonáiból ala-
kult menetzászlóaljak legény-
sége a ref. temetőből a fejfákat
elhordja és feltüzeli. Azonnal
közöltem a dolgot a parancs-
noksággal, amely óvintézkedé-
seket léptetett életbe, de szük-
ségesnek tartom, hogy saját
katonaságunk erről a botrányos
cselekedetéről nt. Esperes urat

is értesítsem.”
A kőből faragott sírjelekben

szerencsére nehezebb kárt
tenni. A régi sírkövek közül
megemlíthetjük itt a két csejdi
református lelkészét, az egyiket
bozót ölelte körül a másik ledőlt
és begurult egy kis lejtőn. Ro-
bosztus kőtömbök, a bozótban
rejtőző felirata: „Szalma Mihály
csejdi pap sz: 1820 mh: 1874”.
A ledőlt sír üzenete: „Itt nyug-
szik ev. ref. lelkész Medgyesfalvi
József. Szül: 1846 Mh: 1880”

Ma a csejdi református te-
mető gondozott állapotban
van, a füvet rendszeresen ka-
szálják, a sírokat a családok ta-
karítják. 2009-ben a római ka-
tolikus egyház megvásárolt egy

darab földet a temető keleti
szomszédságában, amit kerí-
téssel vettek körül és egy Jézus
keresztet emeltek rajta. Itt lesz
a jövőben a falu római katolikus
temetőrésze.

A temető egy kőbe vésett
„nyitott történelemkönyv”,
nemcsak a néprajzkutatók, mű-
vészettörténészek, epigráfiaku-
tatók, családfakutatók számára,
hanem a helytörténészek, lai-
kus műkedvelők, érdeklődők
számára is. Ezért a régi sírjeleket
nyilvántartásba venni, restau-
rálni, megőrizni az utókor szá-
mára a ma élő generációk kö-
telessége, feladata!

Nemes Gyula
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Debreczeni László művészettörténész 1933-ban több rajzot készített Csejd falu szakrális emlékeiről. Ezek ma a Kolozsvári Református Egyházkerület Központi
Gyűjtőlevéltárában vannak. A rajzok: kelyhek, úrasztali terítők, tetőszerkezet, cinteremkapu és fejfák formáját, mintáját, feliratát rögzítik. A rajzdokumentumok
tanúsága szerint tehát Csejd temetője számos művészien megfaragott és feliratozott fejfának adott otthont még a múlt század elején. Ma már hiába keresnénk,
ezeknek nyoma sincs, eltűntek. De hová lettek? Elkorhadtak? Eltüzelték? Az emberi rosszaságnak estek áldozatul? Valószínűleg az utóbbiról van szó. Kár értük,
mert biztosan egy különleges színfoltját képezték – a távolról szemlélt – faluképnek. 

Fejfák a csejdi temetőben

– Jó napot, Sajókám! Maga milyen
rádiót szokott hallgatni?

– A fölöttünk lakó román szomszé-
dét. Amikor meg van mecseredve,
mindig üvöltet valamilyen infekt má-
nélés adót. Egyszer agyonütöm…

– Úgy értettem, hogy önszántából.
– Semmilyet.
– Miért?
– Az agyamra megy az a sok rek-

lám. Egy alkalommal kíváncsiságból
lemértem: a Rádió Gagán egy órából
huszonkét perc reklám és közlemény
volt.

– Ez van, kereskedelmi rádió,
abból élnek. Hallgasson akkor Erdély
FM-et, azok csak önmagukat reklá-
mozzák.

– Azt se szeretem, mert tegezik a
hallgatókat. Engem ne tegezzenek,
nem őriztünk együtt verőmalacot az
árokparton.

– És sok kulturális, ismeretter-

jesztő műsoruk van, például a Műve-
lődési Nesquik (Kultúr-kakaó) vagy a
Lélekcsicsergő (Pszichotrillák). Le
merem fogadni, lövése sincs, mit je-
lent a kulturálisan kreatív kifejezés.

– Kulturálisan letojom.
– Na látja! Egyik adásban erről cse-

verésztek valami pszichológus mámi-
val…

– Akkor makogja, hogy mit jelent.
– Fogalmam sincs.
– Hát nem hallgatta?
– Dehogynem. Csak olyan szava-

kat használtak, amelyek még az öt
kilón felüli lexikonokban sincsenek
benne, mintha valami hülye pszicho-
lóguskonferencián trécseltek volna,
nem rádióban. Az asszertívet még
gyorsan megsasoltam a szótárban
(bár attól se lettem okosabb), de a
kognitív disszonanciánál már csak fél
kézzel kapaszkodtam, s a perszuabili-
tásnál már zuhantam. Pedig akkor is

elhittem volna, hogy három számje-
gyű az íkújuk, ha magyarul osztják az
észt.

– Erről az egyik intelligens kiné-
zetű RMDSZ-tanácsos, Peti András jut
eszembe: ő is rengeteg idegen szót
használ, felét se értem annak, amit
mond, habár lehet, nem ezért. Kissé
levon az értékéből, hogy ugyanakkor
a -ba, -be, -ban, -ben ragokat követ-
kezetesen felcseréli (például: „szólja-
nak bele közös dolgainkban”). Izé,
konzekvensen, hogy legyek sztájl-
szerű.

– Visszatérve az Erdély FM-re: van-
nak ám informatív műsoraik is! Pél-
dául, nemrég tudtam meg a Szülők
iskolája címűből, hogy a szoptatós kis-
mamák kerüljék a „k” betűvel kezdődő
kajákat: káposzta, karfiol, karalábé,
katöbbi, mert attól hasgörcsöl a kicsi
szopás után.

– Ebben lehet valami. Én is akko-

rákat szoktam eregetni a kolbászos
korhelylevestől vagy a konzervgom-
bás krumplisalátától, hogy bepáráso-
dik a termopán ablak, és a
könnyezőpálmánk hangosan felsír.

– Apropó, krumpli: Kelemen Hunor
volt a Csíkszeredai Pityókafesztivál
egyik díszvendége. Jobban állt neki a
habfehér szakácshacuka, mint Markó
Bélának vagy Kelemen Atának a fe-
kete marhapásztor-, izé, cowboykalap.

– Én is láttam erről egy rövid tudó-
sítást az Erdély TV-ben, és vakujjak
meg, ha értem elnök urat: most is
olyan zord-komoran nyilatkozott,
mintha nem egy vidám főzicskés ve-
télkedőn lett volna, hanem mosoga-
tóversenyen vagy céklatemetésen. Ha
cowboynak születik, tuti Búfaló Bill-
nek keresztelik. Hát sosincs néki jó
kedve?

– Biztos van, csak nem exteriori-
zálja az emócióit. Ezeket a szavakat

onnan tudom, hogy az „e” betűnél
nyílt ki a szótár, amikor kerestem az
asszertívet. Azt jelenti, hogy nem mu-
tatja ki az érzelmeit.

– Ellentétben a két Erdély TV-s hír-
adós csajjal.

– Hogyhogy?
– Nem vette észre? Egyikük a leg-

megrázóbb, legtragikusabb híreket is
fülig érő szájjal tolja, a másik meg
olyan morci mindig, mintha azelőtt öt
perccel ébresztették volna fel legszebb
álmából, egy vödör jeges vízzel.

– Én nem is értem, hogy alkalmaz-
ták őket, de nem emiatt.

– Hanem, miért?
– Mert hiányzik belőlük az, ami

más tévéknél – legyen az akár a Duna,
az M1 vagy a TV2 – minden valószí-
nűség szerint alapkövetelmény.

– Éspedig?
– Egyik sem beszédhibás!

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

Szombaton Brüsszelbe
repült Gergely Szidónia
A Gergely család szombaton Brüsszelbe repült, bár a
műtét árából még mindig hiányzik hétezer euró. A
Saint Luc klinikán elkezdik a májátültetéshez szüksé-
ges előkészületeket, a műtétre pedig augusztus 22-
én kerül sor.  A vámosgálfalvi 3 éves kislánynál
májdaganatot diagnosztizáltak, és sürgős műtétre
szorul, melyet itthon nem lehet elvégezni; a brüsszeli
lehetőség 125 ezer euróba kerül, a műtét költségei-
hez hozzáadódnak a lábadozás költségei (50 ezer
euró).

A család kérte az egészségügyi minisztérium támogatását
is, azonban egyelőre nem tudni arról, hogy az illetékes bi-
zottság támogatásra javasolja-e az ügyet vagy sem.

Az adományokat az alábbi bankszámlákra várják a szülők: 

számlatulajdonos neve: Gergely József Attila 

euróban: RO78BTRL02704201573083XX – Transilvania Bank 

lejben: RO32BTRL02701201573083XX – Transilvania Bank,

cod SWIFT: BTRLRO22XXX – külföldi adományok esetén. 

Elérhetőség: 
Gergely Zsuzsánna: 
E-mail: susanaskrp@yahoo.fr 
Tel: 0753150209 

Gergely József: 
Tel: 0746328497



„Az idei időjárás negatív irányba befo-
lyásolta a mezőgazdaság eredményeit, és
ez leginkább a kalászosoknál észlelhető. Azt
is hozzá kell tennem, hogy az eredmények
nem mondhatóak katasztrofálisnak, hisz a
kedvezőtlen időjárási viszonyokhoz képest
is átlagosan 3000-3500 kilogramm/hektár
termést érünk el a megyében, amely a ta-
valyi mennyiségnek hozzávetőlegesen 70-
80 százaléka” – mondta el Csomós.
Kifejtette, hogy a problémát inkább az ké-
pezi, hogy nem lesz meg az a szükséges ga-
bonamennyiség, amely ellátná Maros
megye teljes lakosságát egy egész évre, ami
szerinte nem az időjárási viszonyoknak tu-
lajdonítható, hanem a sok kihasználatlan,
parlagon hagyott területeknek.  Ugyanak-
kor ennek tudható be a kenyér és pékáru e
hetekben bekövetkezett drágulása is.

Takarmánynövényeknél a leg-
gyengébb a termés

„Kiszállásaink alkalmával azt tapasztal-
tuk, hogy a szárazság legerőteljesebb be-
folyással a zootechnikára volt, hisz az
állatoknak szánt takarmánynövények  – fű,
széna, lucerna, de még siló is – nagyon
gyenge lesz” – ecsetelte Csomós. De felvá-
zolta azt is, hogy az ország többi részéhez

hasonlóan, Maros megyében is nagyon
megsínylette a kukorica az aszályt, a tava-
lyi termésnek csupán 50 százalékát érik el
az idén. „Valószínűsítető, hogy egyes terü-
leteken egyetlen kukoricacső sem lesz.
Emellett a krumplitermés is igen gyenge
minőségű – tojásméretű vagy még kisebb
krumplik teremtek –, és ha ezentúl sem
lesz csapadék, akkor a répa, amire égető
szükség lenne, sem fogja elérni a remélt
minimum 20 tonna/hektár mennyiséget”
– foglalta össze.

Nem kapnak kárpótlást a
kisgazdák

Arra a kérdésre, hogy az aszály hogyan
fogja befolyásolni a termények piaci árát,
Csomós azt nyilatkozta, hogy árbeli növe-
kedés valószínűleg lesz, de ennek mértékét
egyelőre nem lehet konkrétan meghatá-
rozni. Ugyanakkor ez nem csak a belföldi
termelőktől függ, mert a nem elégséges
termések miatt nagyobb mennyiségű im-
portra lesz szüksége az országnak takar-
mánynövényekből és kenyérgabonákból
egyaránt, az ár pedig az importált áru ér-
tékétől függ. 

Kíváncsiak voltunk, hogy kapnak-e a
földjüket bebiztosító gazdák az államtól

valamiféle kárpótlást a kedvezőtlen időjá-
rás okozta kiábrándító termés miatt. „Múlt
héten jelent meg a támogatás értékét és
feltételeit megszabó határozattervezet,
amelyről még nem szavaztak kormányü-
lésen. De jelenlegi formájának értelmében
nem esnek bele az egyéni gazdák és vál-
lalkozók, csak a vállalatok, és azoknak is
nagyon szigorú feltételeknek kell megfe-
lelniük. Sajnálatos, hogy a kistermelők ki-
maradnak a támogatási rendszerből, de
előfordulhat, hogy módosítják majd a ter-
vezetet” – állítja Csomós.

Az utóbbi évek nyarainak szárazsága
rányomta a bélyegét a termés mennyisé-
gére és minőségére egyaránt. Így adódik a
kérdés, hogy miként lehetne kivédeni a
szeszélyes időjárás hatásait, illetve nem
lenne-e javallott másféle – a megváltozott
klímához igazítandó – növények termesz-
tése. „Reménykedünk abban, hogy a ter-
mészet nem hazudtolja meg önmagát, és
<<pótolja>> azokat a terményeket,
amelyeket most elégtelennek érzünk, és a
tél folyamán olyan csapadékmennyiséggel
fog kárpótolni, amely révén jövő évre biz-
tosítani lehet a terméshozamokat” – jelen-
tette ki Csomós.

Pál Piroska
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A mezőgazdasági miniszter szerint hatalmas katasztrófákat okozott az ország mezőgazdaságában a
szinte teljes mértékben csapadékmentes nyár. A kalászosok szenvedték meg leginkább az aszályt, de
a kukoricatermésnek is közel felét érinti a szárazság országos viszonylatban. Arról, hogy Maros
megyében milyen befolyással volt az időjárás a termésekre Csomós Attilát, a Maros megyei Magyar
Mezőgazdászok Egyesületének elnökét kérdeztük.

Maros megye: Gyenge gabona- és takarmánynövény-termés

A kistermelők kiesnek 
a kárpótlási programból

Uborkaszezon

„Kapható Seresnél”
Régen is igyekeztek mindenféle szokatlan hírrel szolgálni az

újdondászok. A vidéki lapok szerkesztői a helyi események,
balesetek, gyilkosságok és öngyilkosságok mellett gondoskodtak
róla, hogy a nagyvilág furcsaságait is olvasóik elé tárják. Az ilyenfajta
történeteket nem maguk találták ki, hanem főleg a nagy budapesti
kiadványokból ollózták. A helyi kereskedők ötletességét dicséri, hogy
saját reklámjaik szolgálatába állították az effajta érdekességeket is.
Íme, az egyik példa: 

Az előkelő albán asszonyok viselik a világ legdrágább szoknyáit,
mert egyetlen szoknya elkészítésére harminckét méter finom kelmét
használnak fel. Ezzel szemben a legpompásabb párizsi toaletteket is
nagyon olcsón csináltathatják meg a Párisi Divat olvasói, mert a
népszerű divatlap minden számában a legszebb párizsi toalettek
rajzait közli, sőt a szabásmintákat is megrendelhetik a
kiadóhivatalnál, Budapest, Dohány utca 12. A Párisi Divatlap kapható
Seresnél – írta a Zilahon megjelenő Szilágyság című újság.

Mazsolázzunk a nyolcvan esztendővel ezelőtti friss hírekből:
Az eszkimók rájöttek a sajtó fontosságára, és újságot készítettek.

Az újságot nem nyomtatják, hanem a betűket ráfércelik a fókabőrre.
Az újságból természetesen csak egy példány van, és az kézről kézre
jár.

Feltalálták a gyomorfekély gyógyszerét. A legnagyobb amerikai
orvosi folyóiratban a clevelandi közkórházak tudományos
kutatóintézete beszámol arról, hogy egy legújabb felfedezés szerint a
gyomorfekély ezentúl operáció nélkül gyógyítható, s a fekélyek
jelenléte röntgenfelvételek nélkül, vérvizsgálat útján is
megállapítható. A gyomorfekély gyógyszerét dr. Csáki László orvos
fedezte fel, a külföldi, főként az amerikai lapok azonban a szérum
feltalálását, a gyomorfekély okainak kutatását s ebből a vizsgálati
eljárás biztos sikerét dr. Járnó Leó budapesti orvosnak tulajdonítják.
Bárkié is legyen a feltalálás érdeme, mindenesetre világszerte
nagyon sok beteg hálája kíséri a feltalálót, kinek gyógyulásukat
köszönhetik. 

Németországban azt tapasztalták, hogy ahol gyöngytyúkokat
tartanak, ott nincsenek patkányok. Tapasztalat szerint ahová a
gyöngytyúk beteszi a lábát, onnan a patkányok elmenekülnek. Ilyen
módon sikerült istállókból, magtárakból teljesen kiüldözni ezeket a
káros rágcsálókat. Meg kell tehát próbálni, hátha nálunk is beválik.

Új gázt fedeztek fel Amerikában, amelynek az a tulajdonsága,
hogy nem öli meg az embereket, csak két-három napra
eszméletlenekké teszi őket. Az új gázt hadicélokra szánják.

Egy angol tudományos expedíció emberevő teknősbékára talált.
Az expedíció munkásai közül ketten a Yumma-folyóba mentek
fürödni. Egyszerre mindkét férfi eltűnt a víz alatt. Másnap találták
meg a két munkás testének roncsait. A szerencsétleneket a
teknősbékák felfalták.

Új-Guineából jelenti tudósítónk a rádión, hogy egyik bennszülött
törzs tagjai megtámadták a hozzájuk küldött adóvégrehajtót, és
miután a szerencsétlent elfogták, nagy diadallal nyársra húzták,
megsütötték és győzelmi lakomán megették. Lapzártáig még
minden értesítést nélkülözünk arra nézve, hogy a megüresedett
állásra mikor hirdetik ki a pályázatot. Az érdekelteknek készséggel
állunk majd a rendelkezésére! 

A japán nép sohasem nevet, csak mosolyog. Éppen ezért nagy
feltűnést keltett, hogy egy Tokió melletti faluban mindenki hetekig
nevetett. Kiküldtek egy bizottságot, amelynek elnöke telefonon tett
jelentést, de ő maga is folyton nevetett. Elcsapták. Végül egy
akadémiai tanár megállapította, hogy a falu határában olyan
gombafajta terem, amelynek élvezete ingerlően hat a nevető
izmokra. 

Folytassuk a zilahi kereskedővel ezt a kis összeállítást: Vegye le
kalapját, tolja bal fülét előre! Öltse ki a nyelvét, és akkor maga is
udvarias ember lesz Tibetben, ahol ez a legudvariasabb köszönési
mód. Ezeket írja többek közt egy Indiában élő magyar ember a Tolnai
Világlapjának. A népszerű képeslap a világ minden részéről kapja az
érdekességeket és a szebbnél szebb képeket. Kapható Seresnél. 

Végül álljon itt egy hazai történet is a Szilágyság című újságból:
Weisz Lajos, egy nagykárolyi fűszerkereskedőcég utazója,

Érmihályfalva felől a nagykárolyi vasúti állomásra érkezett. Egy kis
kézitáskát hozott magával, olyan kicsit, amilyet a vonaton
fejpárnának is lehet használni. Aprópénz volt a táskában, amit
üzletfeleitől kasszírozott be. A kalauz útközben megérintette a táskát,
s azt tapasztalta, hogy az nagyon nehéz. Azért a helybeli állomáson a
leszállásnál beparancsolta az utazót a forgalmi irodába, ahol a táskát
megmérték és megállapították, hogy abban 32 kg ércpénz van. És
mert a vonaton a podgyászként szállítható súly csak harminc kiló, az
utazót a közönség nagy gaudiumára 84 leire büntették.

Összeállította: B. D.



Agresszív privatizációt vár el Görögországtól a trojka, vagyis a Nemzetközi 
Valutaalap (IMF), az Európai Unió (EU) és az Európai Központi Bank (EKB). Athén-
ban tett legutóbbi ellenőrző körútjuk során ismét számon kérték a hitelekért vál-
lalt magánosítási programot, ami szerintük lassan halad. Kérésük szerint ugyanis
a repülőterektől a kikötőkig, a postától a közlekedési vállalatokon és a bányákon
át egészen az energiaszolgáltatókig mindent dobra kell verni. Minél hamarabb. 
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A tabuk vége 
A világ erjedésben van. Ez a nagy változások kora.
Ekkor jelennek meg új gondolatok, indulnak el új
gondolatmenetek, amelyek eladdig tabunak,
szentnek, megkérdőjelezhetetlennek vélt dol-
gokra kérdeznek rá kíméletlenül, ha kell szemtelenül, félelmek nélkül (na
jó, mondjuk, lassan enyhülő félelmekkel…).

Ez az az idő, amikor lassan végre szakítunk a szabad gondolkodást és a valóság
megismerését gátló, önmagunk által kreált korlátokkal. Szakítunk a politikailag kor-
rekt beszéddel. Szakítunk azzal, hogy egy emberről nem szabad megmondani, hogy
ő kicsoda, milyen származású, milyen vallású. Ki merjük végre mondani, hogy ő ma-
gyar, ő zsidó, ő cigány, ő német, ő román, ő arab, ő fekete, ő angol. S merünk végre
olyanokat is mondani, hogy „szerintem az angolok ilyenek meg ilyenek”, „szerintem
a németek olyanok meg olyanok”, „szerintem a magyarok amolyanok meg amolya-
nok”, s a jelzőink lehetnek pozitívak és negatívak is. Mert jogunk van ahhoz, hogy
véleményünk legyen.

Ez az az idő, amikor elmondhatjuk, hogy mi szeretjük a homoszexuálisokat, de
azt is, hogy nem szeretjük őket. Ez az az idő, amikor végre újra kimondhatjuk a ter-
mészet rendje szerint, hogy a legideálisabb a gyermekek fejlődése szempontjából a
férfira és nőre épülő család, ami persze nem zárja ki, hogy egyneműek is élhessenek
együtt, s jogokkal is rendelkezzenek. 

Ez az az idő, amikor végre szakíthatunk az Egyesült Államokban kialakult elme-
beteg állapotokkal, ahol gyakorlatilag nem lehet egy nőnek udvarolni, mert minden
szép és dicsérő szó szexuális zaklatásnak minősül, s esetleg börtönbe is zárnak miatta.
(Szerencsére a mi lányaink és asszonyaink elvárják tőlünk, hogy udvaroljunk nekik…) 

És ez az az idő, amikor végre rákérdezhetünk Európa, az Európai Unió ostoba és
buta, önmagát megbéklyózó szabályozásaira, amelyekkel érthetetlen módon saját
magunk cselekvési lehetőségei elé állítunk mesterséges akadályokat, a neolibera-
lizmus és a washingtoni konszenzus (privatizáció, dereguláció, az állami kiadások
csökkentése, az állam gazdasági szerepvállalásának minimalizálása) szellemében.
Megkérdezhetjük végre, hogy az uniós alapelv, azaz a pénz, a munkaerő és a tőke
szabad áramlása mint alaptörvény, valóban mindig és minden esetben helyes, akkor
is, ha már egy adott ország nem tud mit kezdeni a bevándorlókkal? Megkérdezhetjük
végre, hogy egy ország valóban nem szabhatja meg, hogy meddig és milyen mértékig
viseli el a migrációt? Sőt – horribile dictu – lassan már azt a neoliberális mantrát is
megkérdőjelezhetjük, hogy mindig „a más a szép”; felvethetjük végre azt az eretnek
gondolatot is, hogy esetleg az emberek a hozzájuk hasonló emberekkel szeretnek
egymás mellett élni, s nem a „mással”, miközben semmi bajuk sincs a „mással”, csak
annyit kérnek, hogy a más máshol legyen. S felvethetjük azt is, hogy a különféle et-
nikai, nemzetiségi, vallási stb. csoportok együttlétét, egymás mellett létét erőltet-
hetjük ugyan, de ha végül ez az egész kísérlet véres összecsapásokhoz vezet, akkor
talán érdemes lenne figyelembe venni a valóságot is neoliberális álmodozások és
ostobaságok helyett.

És ez az az idő, amikor megkérdezhetjük az EU-tól – hangsúllyal és élesen –, hogy
vajon a disznók és a tyúkok jogai tényleg annyira fontosak-e az uborka dőlésszögével
együtt, hogy mindenképpen változtassunk miattuk évszázados mezőgazdasági ha-
gyományainkon. De továbbmegyek: lassan rákérdezhetünk arra is, hogy amíg az
Egyesült Államok a legszemérmetlenebb módon és gátlástalan, önszabályozástól
mentesen próbál túljutni saját pénzügyi válságán például úgy, hogy a Fed egyszerűen
pénzt „állít elő” töménytelen mennyiségben és értékfedezet nélkül, addig Európa
azon szöszmötöl, hogy milyen paragrafust kell még megnéznie, nehogy annak egy
kicsit is ellentmondjon egy vis maior helyzetben hozott, teljesen érthető és indokolt
döntése. 

És ez az a kor, amikor rá lehet kérdezni a parlamentáris demokrácia egyes, levegő-
ben lógó kérdéseire is. Ilyen az általános választójog. Amikor a 19–20. században be-
vezették, akkor ez fejlődés volt, hiszen társadalmi csoportok és a nők kimaradtak a
választás lehetőségéből. Ma viszont azt látjuk, hogy az általános választójoggal sokan
nem élnek, mások pedig, akik élnek vele, felelőtlen és teljességgel megalapozatlan
döntéseket hoznak, pillanatnyi hangulatoknak, a pártok manipulációinak engedve. 

Bizony ez az a kor, amikor egy ország – mondjuk Magyarország – dönthet úgy,
hogy a választást némi felelősségvállaláshoz és tudatossághoz köti. Hogy valóban a
citoyenek (franciából: honpolgárok, állampolgárok) döntsenek egy ország sorsáról,
s ne azok, akik valójában nem is akarnak dönteni, csak odasodródnak az urnákhoz.
Vagy odaviszik őket. Úgy, ahogyan egy operát és balettet utáló ember véletlenül be-
sodródik az Operába, s ott elkezd hangosan chipseket enni és nagyokat röhögni az
áriákon. Tehát ez az a kor, amikor az előzetes (regisztráció) nem tabutéma többé.
Hanem lehetőség a demokrácia kiegyensúlyozottabbá, igazságosabbá tételére. Hi-
szen a nép uralma a felelős és tudatos választók, a citoyenek uralmát jelentheti csak.
A feliratkozás intézménye nem gyengíti, hanem erősíti a demokráciát, annak ko-
molyságát és hitelességét. 

Fricz Tamás 

Katasztrojka

A magánosítás 90 százaléka
görög termőföldet és infrastruktúrát
érint, és állítólag javítja majd az or-
szág versenyképességét. A görögök
viszont úgy látják, hogy a „kataszt-
rojka” követelései oda juttatják majd
az országot, hogy – ismerve a helyi
korrupciós és átláthatósági viszo-
nyokat – bagóért túladnak a nem-
zeti vagyonon, ami előbb-utóbb a
nemzetközi nagytőkéhez kerül.

Ám a trojka szerint ez a mini-
mum, amit a görögök megtehetnek
a nemzetközi mentőcsomag fejé-
ben, mert – mint érvelnek – a pri-
vatizációból várható bevétel elérheti
a húszmilliárd eurót is 2015-ig. (Az
összeg a görög állam adósságának
törtrésze, és nem is olyan régen
még szűk két év alatt hoztak össze
ennyi deficitet.) Láthatunk most
mindenféle ábrákat, hogy majd így
meg úgy megy lejjebb a GDP-hez
mért görög adósságarány, ami vi-
szont a valóságban nem tud csök-
kenni, mert maga a GDP minden
évben kevesebb. Immár ötödik esz-
tendeje, hála a 2009 óta tartó radi-
kális megszorításoknak, amit
szintén a trojka írt elő.

A görögök tehát eladhatják akár
az Akropoliszt is, akkor sem lesz jobb
az adóssághelyzetük. Ezt az ördögi
kört a tavalyi 50 százalékos  
„adósságelengedés” is jól mutatja,
ami a kitermelhetetlenül magas ka-
matok miatt nem hozhatott hosszú
távon javulást. Ha tehát minden
rendben halad, és sikerül eladni
minden mozdíthatót a görög föl-
dön, a föld alatt, a vízen és (például
a repülési jogokat) a levegőben, az
összes ókori portékát és miegyebet,

akkor is ugyanakkora lesz az adós-
ság szintje jövőre, mint volt három
évvel ezelőtt. Nem csoda, hogy a
görögök nem törik magukat a pri-
vatizációs küzdelemben, ám a trojka
a következő hitelporció kiutalását
mindig feltételekhez köti, ahogy ez
már az IMF-nél nyakig eladósodott
országok esetében lenni szokott.

És mintha a görögöknek egyéb
gondjuk se lenne, most kaptak egy
nagy pofont a tengerentúlról is: ez-
úttal a Standard & Poor’s hitelminő-
sítői nagyhatalom gondolta úgy,
hogy még egyet belerúg a fekvő
oroszlánba, és leminősíti azt, amit
egyébként szerintük már minősíteni
sem lehet. Az S&P fontosnak vélte,
hogy tegyen még egy kis negatív ki-
látást is a befektetésre ajánlott
szinttől nyolc egységgel lejjebb álló
(CCC) görögök besorolása mellé. In-
doklásuk szerint rosszul áll a gazda-
ság, évek óta tart a recesszió, a

kilábalás jeleit sem látni. Mind-
mind olyan új információ, amelyről
eddig sejtelmük sem lehetett.

A görög kormánynak szóló üze-
net most ismét leminősítésbe cso-
magolva érkezett. Tessék
felgyorsítani a privatizációt, amúgy
is nyakunkon a szezonvégi leértéke-
lések, kiárusítások ideje. És csak
körül kell nézni: jó példával jár elöl
Róma, ahol több száz műemlék pa-
lotát, kolostort, templomot, fürdőt
és egyéb ókori régiséget árvereznek
el, hogy komfortosabb legyen a
költségvetés. Bezzeg Mario Monti
olasz kormányfő még a Goldman
Sachsnál megtanulta a leckét, nem
is véletlen, hogy pont őt tették meg
miniszterelnöknek. Persze nem a
választók. Hanem „a piacok”.

Szabó Anna
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Szívjad ki a libából a gyepet!

Önvédelem kezdőknek (és nem csak)

Hogyan védekezzünk a
rablótámadások ellen?

Az uborka- és dinnyeszezon lassan lejár, ellenben a
zsiványidény még javában tart: az utóbbi időben megye- és
városszerte megszaporodtak a rablótámadások. De még mielőtt
bárki is megnyomná a pánikgombot, nyugi! A megyei rendőr-
felügyelőség szóvivője rengeteg olyan hasznos tanáccsal látott el
bennünket, amelyek segítségével elejét vehetjük a bajnak. Íme
néhány ezek közül:
– Ne hordjunk jól látható helyen – nyakban, karon, fülben – értékes
ékszereket. (A drága aranyfux helyett viseljünk a nyakunkban hó-
vagy bicikliláncot, fülünkbe pattintsunk műanyag függönykarikát,
csuklónkra pedig tegyünk sósperecet.)
– Kézitáskában, retikülben ne tartsunk nagyobb pénzösszeget.
(Inkább csavarjuk össze a bankókat, gyömöszöljük hermetikusan
záró patronba, és küldjük fel magunknak, mint Pillangó a
Pillangóban.)
– Ne vigyük túlzásba az alkoholfogyasztást, mert a részeg ember
könnyebben válik kifosztás áldozatává. (Ez az ún. „markecolás”,
amikor piás vagy szándékosan leitatott palit rabolnak ki. Úgy
védekezhetünk ellene, ha józannak tettetjük magunkat.)
– Óvakodjunk a prostituáltaktól, mert vagy ők, vagy a mentoraik
kirabolhatnak. (Ezt úgy kerülhetjük el a legegyszerűbben, ha
mindig fix pénzzel megyünk.)
– Ha azt tapasztaljuk, hogy a tömbházunk közösen használt
részeiben (folyosókon, lépcsőházakban, liftek előtt, szárítókban)
ismeretlen személyek tartózkodnak, azonnal értesítsük a
rendőrséget a 112-es sürgősségi hívószámon. (De azelőtt
győződjünk meg róla, hogy nem egy másik lépcsőházba
dzsesszeltünk-e be véletlenül, a túlzott folyadékbevitel
következtében.)

És most mi is adunk néhány,  legalább ennyire hasznos tippet:

– Sötétedés után lehetőleg kerüljük a kivilágítatlan, szűk, kihalt
utcákat. Ha nem megoldható, úgy mindig legyen nálunk halogén
elemlámpa és valamilyen zajkeltésre alkalmas eszköz – kereplő,
síp, basszusgitár, dobszerkó stb. –, amivel baj esetén felhívhatjuk
magunkra a környéken alvók figyelmét.
– Ha észrevesszük, hogy valaki követ, semmiképp ne eredjünk
futásnak, mert azzal instant támadásra provokáljuk a titokzatos
idegent. Sokkal célravezetőbb, ha szépen megfordulunk,
odasétálunk hozzá, és hülyére verjük.
– Zsebtolvajok ellen igen hatékony, ha mindig van a zsebünkben
egy idomított skorpió, tigristarantula, kék nyílméregbéka, veszett
krumplibogár, mexikói tűzdarázs vagy kongói vérpocok.
– Az állatok otthon is segítségünkre lehetnek, hiszen nincs az a
zár, amely megállíthatná a betörőket. Tegyünk hát éjszakára az
előszobába néhány szarvasviperát, királykobrát és komodói
varánuszt.
– Végezzünk el egy alapfokú önvédelmi tanfolyamot vagy egy
kéthetes nindzsaképzőt, az mindig jól jöhet.
– Tengerparton, strandon nem nyújt tökéletes védelmet, ha
óránkat, mobilunkat, egyéb apró értékeinket a cipőnk orrába
suvasztjuk, és utána fondor módon ráküldjük az összegyűrt
zoknit, amikor bemegyünk a vízbe, mert nagyon elvétve ugyan,
de azért akad olyan tolvaj, aki ismeri a cselt.
– A könnygáz- vagy paprikaspray ellenjavallt; mire elővakarjuk,
általában már régen késő. Akasszunk inkább a nyakunkba egy
poroltót vagy permetezőgépet, így mindig kéznél lesz.
– Földszinti lakások ablakaira ajánlatos rácsot szerelni/szereltetni.
De figyelem: ha véletlenül tűz üt ki a lakásban, és nem tudunk a
bejárati ajtón át kimenekülni, akkor az lesz az utolsó grillpartink!

VÁSÁRHELY – A BŰN VÁ-
ROSA! A fantasztikus filmekből
ismert Sin City vagy Gotham
City (Batman bejelentett lak-
helye) a fasorban nincs a mi
Flekkenfalvánkhoz képest, ami
a bűnözési rátát és az elkövetett
bűncselekmények súlyosságát
illeti. Az alábbi rettenetek mind
az elmúlt három hétben tör-
téntek:

§ - Augusztus 3-án, a Cuza Voda
utcai nagypiacon fénymásolt
százlejessel próbált fizetni egy
rosszarcú középkorú asszony a
káposztás kofának. A rend
szemfüles őrei a helyszínen
szemfülelték le az 53 éves, ko-
reai származású Xe Roxanát!
Láncra verve vitték el, miután
előzőleg kalodába tették, és a
dühös parasztok megdobálták
rothadt gyümölcsökkel. Majd-
nem meg is lincselték, szeren-
csére egyiküknél se volt lincs,
és David Lynch se volt ott.

§ - Augusztus 7-én, hajnali há-
romnegyed négykor elit kom-
mandósok hatoltak be a hóna-
pok óta figyelt K.Gy. lakásába,
és sikerült is elfogniuk az alvi-
lági körökben Prosciutto Gyu-
sziként vagy Pizzabetyárként
ismert gonosztevőt. K.Gy., aki
egyébként tagja az Al Pacino
alapította szicíliai Pizza Nost-
rának, több mint egy éven át,
napi rendszerességgel rendel-
getett pizzákat idegen címekre,
általában családit, de olykor
odáig vetemült, hogy hatsze-
mélyest, extra feltéttel! A raj-
taütéskor épp a hírhedt tyúk-
díler, kecskecsempész,
feketebárány-átfestő és disz-

nóalvázszám-hamisító kört-
vélyfáji Jakuza véreskezű fejé-
vel, Mekk Elekkel hatvanhatoz-
tak, akit szintén őrizetbe
vettek.

§ - Július 27-én, a Kövesdom-
bon, éjjel 2 óra 41 perckor és
57 másodperckor értek tetten
egy veszedelmes bűnbandát,
akik „zavarták a közrendet,
hangoskodtak, és csomagoló-
anyagokat és napraforgómag-
héjat dobtak a földre” (forrás:
Vásárhelyi Hírlap). Az FBI, az
Interpol, a Greenpeace és a Mo-
szad által évek óta körözött
ökoterrorista szervezet tagjai
immár rács mögött csücsülnek.
A gazfickókat Kincses Előd védi,
így valószínűleg (pulyka)mé-
reginjekció vagy (ruhaszárító)
kötél vár rájuk.

§ - Július 24-én, csupán há-
rom nappal a fenti szörnyű
aszfalt-attentátum előtt, az
ott lakók által csak Vásárhelyi
Harlemként emlegetett kö-
vesdombi napi piacon egy
rettegett agrárgengszter
krumplit és egyéb mezőgaz-
dasági termékeket próbált ér-
tékesíteni, engedély nélkül!!!
Később, a rabosításnál kide-
rült, hogy az illető nem más,
mint a pszichopata rücsi rém,
a perverz zöldségszatír, a le-
gyeket Népújságba csavart
póréhagymával lecsapó Pap-
rika Jancsi! Kigyúrt felsőtes-
tére pajzán paradicsomok,
züllött uborkák és szadomazo
karalábék voltak tetoválva,
hátizsákjában pedig egy ré-
mült csillagtököt és egy kis-
korú karfiolt rejtegetett.

Ákos. Fellép Ákos a Félszige-
ten. Ezzel nincs is baj: aki sze-
reti, majd megnézi, aki nem,
az nem; de gustibus non est
disputandum (Gusztiról jót
vagy semmit). Azzal viszont
már van, hogy olyan orbitális,
egetrengető szenzációként ha-
rangozzák be, mintha legalább
az AC/DC vagy a Rolling Stones
jönne koncertezni.
(Saját szemileg látott) álláshir-
detés egy szegedi kocsmában:
Pultoslányt felveszünk! Felté-
telek: jó megjelenés, megbíz-
hatóság, legalább három éves
tapasztalat, és ne hallgasson
Ákost!

Nomen est… oh man! Ami-
kor a szülők nevet választanak
a gyereküknek, azzal sokak sze-
rint a sorsát is befolyásolják, és
állítólag vannak olyan nevek,
amelyek vonzzák a balszeren-
csét. Két ügyvéd, Paraschiv
Peţu és Ionel Torja egy kötetbe
gyűjtötte össze a romániai ne-
vek, becenevek, álnevek időbeli
alakulását, és osztályozta őket
aszerint, hogy mennyire vicce-
sek, furcsák vagy éppen obsz-
cének. Szerintük a Román Sta-
tisztikai Évkönyvben megjelent
legfurcsább keresztnevek a Pa-
racetamol, Termopan, Papanaş
és Televizor.
Romániában 22 olyan ember
él, akinek a neve Ministru, és
tízet hívnak Preşedintének.
Ezen kívül előfordul még a Ne-
bun, Prost, Blegu, Poliţia, Fa-
cultatea, Farmacia, Portocala,
Lămâia és Semafor. Él egy olyan
házaspár is Romániában, aki
Hitlernek nevezte el gyerekét.
Az új polgári törvénykönyv

megtiltja, hogy nevetséges
vagy illetlen keresztnevet ad-
janak a gyerekeknek. Kár!

Anya, veszel banánt? De-
hogy veszek, nem vagy te
majom! Rasszista vád érte az
NBC televíziós társaságot:
egyik műsoruk, az Animal
Practice beharangozó rek-
lámjaként egy gyűrűn gya-
korlatozó majmot mutattak
közvetlenül az után, hogy
Gabrielle Douglas, a néger
tornászlány aranyérmet
nyert a londoni játékokon.
Az NBC természetesen men-
tegetőzik, és azt bizonygatja,
hogy a reklámklipet nem
szándékosan játszották be
Gabrielle Douglas gyakorla-
tának bemutatása után.
„Gabby Douglas gyakorlata,
melynek nyomán aranyérmet
szerzett, történelmi jelentő-
ségű és lelkesítő esemény. Az
Animal Practice műsorát
népszerűsítő, az olimpiával
is összhangban álló beját-
szást korábban háromszor is
leadtuk. Egyáltalán nem állt
szándékunkban bárkit is
megsérteni” – olvasható az
NBC közleményében. 
A 16 esztendős Douglas két
aranyérmet is szerzett: az
egyiket csapatban kapta, a
másikat a női tornászok ösz-
szetett versenyében nyújtott
teljesítményével érdemelte
ki. Ő az első színesbőrű női
egyéni tornászbajnok az
olimpiai játékok történeté-
ben. Az aranyérem megszer-
zése után az elsők között gra-
tulált neki Condoleezza Rice,
egykori amerikai külügymi-
niszter, valamint Barack
Obama amerikai elnök.
Naná!
Nem tartozik szorosan ide,
de az olimpia fő attrakciója,
a százméteres férfi síkfutás
elődöntőibe egyetlen fehér
atléta se került be a huszon-
négy közé: volt egy japán,
egy kínai, a többi fekete. És
még egy érdekesség: szak-
emberek szerint fizikai, vagy
inkább fiziológiai lehetetlen-
ség 9,4 másodperc alatt le-
futni a százat. Hát, Usain Bolt
koma 9,63-as ideje már nincs
túl messze. Sőt, a 2009-es
berlini világbajnokságon
9,58 alatt futta le…
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Folytatódik a Gondozzuk
nagyszüleinket! program

A Mihai Eminescu Kulturális Központ vendéglője, a
Gondozzuk nagyszüleinket program keretén belül, minden hét
keddi és csütörtöki napján, két menüt biztosít azon
nyugdíjasoknak, akik esetében az egy főre eső nettó jövedelem
nem haladja meg a 615 lejt, valamint nem rendelkeznek olyan
javakkal, amelyek a fűtéspótlék elvesztéséhez vezetnének

„Ez az egyik, a városvezetés által lebonyolított legsikeresebb szociális program, amely
hasznossága és hatékonysága teljes mértékben bizonyított. Ily módon járulunk hozzá a nehéz
anyagi helyzetben levő személyek felkarolásához, akik az említett variáns és a 70 lej értékű
szociális jegyek között választhatnak, a törvényes előírások feltételeinek betartása mellett” –
nyilatkozta Claudiu Maior tanácsadó, a projekt kezdeményezője és támogatója.

Emlékeztetjük, hogy a tervet a 2009/96-os számú helyi tanácsi határozattal fogadták el, ez
idő alatt 1000 nyugdíjas élvezhette, az említett vendéglő által hetente felajánlott menüt.

Ügyvezető igazgató 
az Iskolaigazgatóságon

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet az 
Iskolaigazgatóság keretében megüresedett ügyvezető igazgatói
állás betöltésére.
A versenyvizsgára az intézmény Marosvásárhely, Győzelem tér 3.
szám alatti székhelyén kerül sor: 2012. augusztus 28-án, 10 órától
tartják az írásbeli vizsgát, majd augusztus 30-án, 12 órától az interjút.
A beiratkozási iratcsomót a közleménynek a Hivatalos Közlöny III. részében való közlését követő 20 napon
belül kell benyújtani, az intézmény székhelyén, és ennek a 2008. évi 611-es kormányhatározat 49.
cikkelye első bekezdésében foglalt iratokat kell tartalmaznia.
A versenyvizsgán való részvétel feltételeit és a könyvészetet az intézmény székhelyén függesztik ki.
Részleteket a 0653-801.866-os telefonszámon 8 és 14 óra között, valamint a www.tirgumures.ro
honlapon kaphatnak

Betöltendő szakfelügyelői állások

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 
Versenyvizsgát hirdet meghatározott időre szóló SZAKFELÜGYE-
LŐI állások betöltésére az adminisztratív és szabadidős övezetek
részlegére a városi közszolgálati osztály keretében.
Részvételi feltétel:
- felsőfokú végzettség licencvizsgával
A versenyvizsgára 2012. szeptember 14-én 10 órakor kerül sor a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székházában.
A beiratkozási dossziét augusztus 13-án 12 óráig a 87-es irodában lehet benyújtani. Szükséges iratok:
- kérvény
- a személyazonossági igazolvány fénymásolata
- a végzettséget és szakképesítést igazoló oklevelek fénymásolata
- a munkakönyv, esetenként a régiséget igazoló bizonylat fénymásolata
- a megfelelő egészségi állapot igazolása
- önéletrajz
- erkölcsi bizonyítvány
- esetenként a katonakönyv fénymásolata
- más, a versenyvizsgához szükséges releváns iratok
Bővebb felvilágosítást a Kommunikációs, nemzetközi finanszírozású pályázati és személyzeti
osztályon nyújtanak naponta 8-14 óra között a 39-es irodában, telefon: 0365-801.866.

Dr. Dorin Florea polgármester

KÖZLEMÉNY  

Marosvásárhely megyei jogú város 2012.08.08.-
2012.08.18 közötti időszakban kikéri a lakosság
véleményét a városrendészeti dokumentációkat illetően:

-„Övezeti városrendészeti terv – új lakónegyed építése, 3.
emelet”, Raktár utca, szám nélküli, haszonélvező Marosvásárhely
megyei jogú város, tervező Glăja Eugen;
Ez alkalommal az alábbi eseményekre kerül majd sor:

NYILVÁNOS TÁRGYALÁS

2012.08.17-én 12,00 órakor, Marosvásárhely municípium székhelyén, Győzelem tér, 3-as szám,
a Gyűlésteremben, 45-ös szám.

Minden érdeklődőt szívesen látunk: polgárok, fizikai személyek, jogi személyek, civil
szervezetek, nemkormányzati szervezetek, az érdekelt közintézmények képviselői. Az ajánlatok
bemutatását a tárgyalásnak alávetett városrendészeti dokumentációk tervezői támogatják.

KIÁLLÍTÁS

A fentebb említett dokumentációk kivonatait a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában állítják
ki, a 12-es szobával szemben.

Bármely személy benyújthatja írásban a tanulmányra vonatkozó saját véleményét és ajánlatát,
a Műépítész osztályra, 12-es szoba, vagy az alábbi e-mail címen, urbanism@tirgumures.ro
További információkat a Városrendészeti és Területrendezési Osztályon kaphatnak, 70-es szoba,
nyitvatartás ideje alatt hétfő – csütörtök 11.00 – 12.00 óra között.

KÖZLEMÉNY 

Marosvásárhely megyei jogú város tájékoztat, hogy
2012.08.13- 2012.08.15 között a Színház téri aluljáró
Calarasilor utca felőli bejáratát lezárják. Az intézkedést javítási
munkálatok miatt foganatosítják, amelyek veszélyeztethetik a
lakosok biztonságát és a gépkocsik épségét. A munkálatok ideje
alatt az aluljárót a Bartók Béla utca felől lehet megközelíteni.
Kérjük megértésüket az intézkedés okozta kellemetlenségek
miatt, valamint a munkálatok során keletkezett por és zaj miatt.

Köszönjük megértésüket!

KÖZLEMÉNY 
A közönség tudomására hozzuk, hogy 2012. augusztus
13-31-ke közötti időszakban a víkendtelepi fedett
olimpiai medence zárva lesz.
Az említett időszakban fertőtlenítést és javítási munkálatokat
végeznek, valamint felújítják a víztisztító berendezést.
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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

Betöltendő állások a
Bölcsődeigazgatóságon
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
versenyvizsgát szervez a Bölcsődeigazgatóság
keretében betöltendő állásokra: 2009. évi 34-
es számú sürgősségi kormányrendelet 22. cikkelye (2^6) bekezdése
a) betűje előírásainak megfelelően)

1 munkavezetői állás

Részvételi feltételek:
-  Egészségügyi posztliceális tanulmányok
-  Legkevesebb 1 év régiség a szakmában

1 egészségügyi asszisztensi állás

Részvételi feltételek:
-  Egészségügyi posztliceális tanulmányok
-  Legkevesebb 1 év régiség a szakmában

- 5 ápolói állás

Részvételi feltételek:
-  középfokú vagy általános tanulmányok

- ápolói vagy gyerekgondozási tanfolyam elvégzése előnyt jelent

1 takarítói állás

Részvételi feltételek:
-  középfokú vagy általános tanulmányok

1 szakképzett munkás állás (szakács)

Részvételi feltételek:
-  középfokú vagy általános tanulmányok
-  attesztát szakácstanfolyam elvégzéséről

A versenyvizsgát 2012. szeptember 11-én 10 órától tartják a Bölcsődeigazgatóság
székhelyén (Munka utca).

A beiratkozási iratcsomókat 2012. augusztus 10-én 12 óráig a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal 87-es irodájában kell benyújtani, ezek a következő iratokat kell
tartalmazzák:

– kérvény
– személyazonossági irat fénymásolata
– a végzettséget és egyéb szakképesítést igazoló oklevelek másolata
– a munkakönyv másolata, valamint, esetenként, igazolás, amelyből kitűnjön a munka

mezején letöltött régiség
– a megfelelő egészségi állapotot tanúsító igazolás
– önéletrajz
– priusz
– a katonakönyv fénymásolata (adott esetben)
– a versenyvizsga lebonyolításában lényeges egyéb dokumentumok.
Egyéb információk a kommunikációs, nemzetközi támogatású projektek és

humánerőforrás-igazgatóságon, a 39-es irodában, telefon 0365/801-866, naponta 8-14 óra
között.
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Miről árulkodik a szemszíned?

Nemcsak a szemünk színe, de a nagysága is fontos
információkat közvetít a külvilág felé, amelyekről
talán fogalmunk sincsen.

Kék szem:
Talán az egyik legkedveltebb árnyalat, mivel ritka és

nagyon esztétikus, emellett egyfajta barátságos, őszinte
megjelenést kölcsönöz tulajdonosának. Általában az ilyen
emberek meglehetősen nyitottak, nagyon empatikusak,
talán kissé konzervatívak, viszont gyors észjárásúak és elég
nehéz őket kihozni a sodrukból.

Szürke szem:
Ez az árnyalat egy nagyon erős, határozott személyiséget

tükröz, mondhatni csordultig maximalizmussal. Erős,
temperamentumos, vezető jellemet kölcsönöz viselőjének. Az
élet legtöbb területében sok energiát fektetne be és
ugyanennyit várnak is vissza másoktól.

Zöld szem:
Mivel az emberiség alig 2%-a rendelkezik tiszta zöld

árnyalatú szemmel, így ez is roppant népszerű és kedvelt
árnyalat. Egyfajta misztikus, titokzatos megjelenéssel ruházza
fel tulajdonosát, ami szinte hipnotikusan hat a külvilágra.
Adminisztratív munkákat érdemes rájuk bízni, hisz komolyak
és nagyon szorgalmasak. Személyiségük további tényezője,
hogy meglehetősen bizalmatlanok azokkal szemben, akiket
vagy kevésbé, vagy egyáltalán nem ismernek.

Világos barna szem:
A zöld és barna árnyalatainak keveréke, amely jól

alkalmazkodó, „kaméleon” jellemet sejtet. Roppant
társaságkedvelő és spontán embereknek tartják őket, és jól
kezelik a váratlan helyzeteket is.

Rozsda-barna szem:
Ezzel a szemszínnel rendelkező egyéneket meglehetősen

kiszámíthatatlannak tartják, mind pozitív mind negatív
értelemben. Általában szeretik a figyelmet, és szeretnek a
társaság központjában lenni, hasonlóan társaságkedvelő
emberek, mint világos barna szemű társaik.

Barna és fekete szem:
Mind párkapcsolat, mind a munka területén megbízható

embereknek tartják őket, akikre bármikor lehet számítani
hosszútávon, és általában adnak a véleményükre.
Általánosságban precízek és felelősségtudóak. A barna
szeműek főként hűséges, visszafogott és kitartó
személyiséget rejtenek, míg a sötétebb vagy fekete szemű
emberek inkább szenvedélyesek, nagyon nyitottak és
meglehetősen maximalisták.

Nagy szemek:
Érdeklődő, vidám, vonzó, személyiséget rejtenek,

esetenként viszont sértődékenyebbek másoknál.

Kis szemek:
Kissé hamiskás külsőt kölcsönöz, emellett a kis szemű

embereket az okos, éber, ravasz, céltudatos, nagy
önbizalommal rendelkező személyeknek tartják. A feltűnően
kis szemek viszont a külvilág számára megbízhatatlanságot
tükrözhetnek.

Forrás: femcafe.hu

Több régi
szereplőt
hív vissza
az új Dallas

Most írják az idén visszatért
Dallas következő évadjának
történéseit: elképzelhető,
hogy további ismert karak-
terek kerülnek a képernyőre
2013-ban. JR „Jockey”
Ewing (Larry Hagman),
Bobby Ewing (Patrick Duffy)
és Sue Ellen Ewing, azaz Sa-
mantha (Linda Gray) már
visszatért a 2012-re új tör-
ténetszálakkal, új évaddal
előrukkoló új Dallas-ban, de
elképzelhető, hogy további
karakterek bukkannak fel a
kultikus sorozatban.
Cynthia Cidre, a széria pro-
ducere a TV Guide-nak el-
mondta, hogy a sztorikon
dolgoznak, megállapodás
más régi színészekkel még
nincs, de könnyen lehet,
hogy Gary Ewing (Ted 
Shackelford - a képen) és
Valerie Ewing (Joan Van Ark)
is felbukkan majd. A szak-
ember - aki a napokban ta-
lálkozott újfent Joan Van
Arkkal - elárulta, hogy már
az újraindulás utáni első
szezonban is felmerült a ne-
vük. Ugyancsak szóba került
Donna Mills meghívása, őt
a Dallas testvérsorozatából
ismerheti a közönség - de
még nem dőlt el, hogy a
Knots Landing karaktereit
beteszik-e a Dallas-ba.
A sorozat itthon hamarosan
az RTL-en esz látható. Az
USA-ban a visszatérés sike-
res volt, az új évad augusz-
tus 8-án ért véget, kábelté-
vén jó eredménnyel, 4,3
millió nézővel búcsúzott.

Forrás: origo.hu

Kettős látás

A férfit egészben, a
nőket tárgynak látjuk

Egy friss tanulmány szerint az emberi – mind a férfi, mind a női – agy
másképpen működik akkor, ha férfira, és másképpen, ha nőre nézünk.
A European Journal of Social Psychologyban publikált tanulmány kutatói
többféle kísérletet hajtottak végre, aminek során azt vizsgálták, a
résztvevők agya miképpen dolgozta fel a férfiak és nők képét. 

Mikor az ember ránéz vala-
mire, vagy teljes egészként,
vagy alkotóelemek összessé-
geként látja azt. Ha férfiak
képét mutatjuk, az emberek
többnyire globális vizuális fel-
dolgozást hajtanak végre, azaz
egészként látják a férfit. A nők
esetében viszont lokális, azaz
tárgyiasító észlelés történik,
amikor valamire, mint többféle
dolog összességére tekintenek.

Ez az első olyan tanulmány,
ami a kognitív feldolgozást
összekapcsolja a tárgyiasítás
teóriájával, mondta el a tanul-
mány szerzője Sarah Gervais a
Nebraska Egyetem adjunktusa.
"A lokális feldolgozás az alapja
annak miképpen gondolunk a
tárgyakra: házakra, kocsikra
stb. De a globális feldolgozás-
nak kellene megvédenie ettől,
mikor emberekről van szó" -
mondta el Gervais. „Az ember-
eket nem bontjuk le részekre -
kivéve, ha nőkről van szó, ami
eléggé megdöbbentő. A nőkre
ugyanúgy tekintünk, mint a
tárgyakra".

A kísérletben résztvevők-
nek több tucat fényképet mu-
tattak teljesen felöltözött,
átlagosnak mondható férfiról
és nőről. Minden kép fejtől bo-
káig ábrázolta a személyt, aki-
nek tekintete a kamerára
fókuszál. Kis szünet után két új
kép jelent meg a képernyőn.
Ugyanaz a kép, amit előtte lát-

tak és ugyanannak a képnek
egy módosított változata,
amin látszik valamely szexuális
testrész. A résztvevőknek gyor-
san dönteniük kellet, melyik
képet látták az előbb.

Az eredmények egyértel-
műek. A női nemi testrészeket
sokkal könnyebben felismerték,
mikor elkülönítve látták, mint
akkor, amikor az egész test kon-
textusában látszódott. A férfiak-
nál ugyanez pont fordítva volt.

„Mindig azt hallani, hogy a
nőket szexuális testrészekre
bontják, erről szóló példákkal
van tele a média. De ez a kuta-
tás egy lépéssel tovább megy
és felfedi, hogy a mindennapi
nők esetében is így van” -
mondja el Gervais.

„A tanulmány képei között
mindennapi, átlagos nők sze-
repeltek... nagyon érdekes,
hogy átlagos férfiakat és nőket

tekintve a nők testrészeire job-
ban emlékeznek, mint az egész
testre.” A csapat arra is rájött,
hogy a jelenség független
attól, hogy nők vagy férfiak
nézték a képeket. A nők ugyan-
úgy „darabokban” látják nőtár-
saikat, mint a férfiak.

„Ez nem csak a férfiakra vo-
natkozik” - mondja Gervais. A
nők is ugyanígy tekintenek a
többi nőre. De az okok talán
különbözhetnek.

A férfiak valószínűleg a po-
tenciális társat látják, míg a
nők inkább saját magukkal ha-
sonlítják össze a nőket. Minde-
nesetre az biztos, hogy
mindkét nem csinálja, és a csa-
pat most arra próbál rájönni,
miképpen lehetne azon segí-
teni, hogy a nőket a jövőben ne
tekintsék tárgynak.

Forrás: ma.hu

Hatan erőszakolták halálra

Halálos ungabunga Ugbugbuban
A sikeres üzletember haj-
nali háromkor érkezett
haza egy közeli, sokak által
látogatott bárból és legfi-
atalabb felesége szobáját
kereste fel, ahonnan már
nem távozott élve.

Uroko Onoja Nigéria Beneu
államában, Ugbugbuban élt
hat feleségével. Miután belé-
pett iú asszonya szobájába, a
másik öt feleség - akik a legfi-
atalabb feleség, Odachi elmon-
dása szerint Uroko házérkezése
előtt tanácsot ültek - késekkel
és botokkal felfegyverezve ron-
tott be. A feleségek azt köve-
telték, hogy férjük szexeljen

mindannyiukkal. (Mint isme-
retes, a többnejűség egyik
alapfeltétele, hogy minden asz-
szony egyenlő bánásmódban
és kényeztetésben részesül.)
Uroko ellenállt, de a női túlerő
végül győzedelmeskedett. A fe-
leségek ekkor elindították a
szex-maratont, amely során a
legfiatalabb került sorra először
majd szépen sorban az egyre
idősebb asszonyok. Mikor az
ötödik nő éppen bemászott az
ágyba a férfi légzése leállt. „Hir-
telen a férjem nem lélegzett
tovább, a többiek pedig - még
mindig nevetve - kirohantak,
de mikor látták, hogy nem tu-

dom visszahozni az életbe,
megijedtek és egészen az er-
dőig menekültek” - mesélte
Odachi.

A falu feje, Okpe Odoh meg-
erősítette a történteket az új-
ságíróknak - hozzátéve, hogy a
férfi holttestét a közeli Mortu-
ary halottasházába szállították.
A legtöbb helyi fiatal szerint
Uroko igazi filantróp volt és
nagy szerepe volt a közösség
fejlődésében. Ugyanezek a fi-
atalok segítenek most a rend-
őrségnek az erőszaktevő fele-
ségek kézre kerítésében, akik
közül kettőt már letartóztattak

Forrás: ma.hu
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m1

08:05 Másfélmillió
lépés
Magyarországon

09:00 Híradó
09:25 Ősz, kikerics,

Görgény
10:00 Balatoni nyár
11:55 Útravaló
12:10 Az Ushuaia

expedíció (s.)
13:01 Híradó 
13:25 Hrvatska

krónika
13:55 Ecranul nostru
14:25 Budapest

természeti
értékei 

14:55 Az én Afrikám (s.)
15:15 Gasztroangyal
16:10 A király kalóza (s.)
17:10 Balatoni nyár
18:30 A korona

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

Izrael (élő),
Barátságos
labdarúgó-
mérkőzés

23:35 Munkaügyek (s.)

Szerda

21:15
Magyarország -  Izrael

m2

10:35 Futótűz (s.)
11:20 Sarah Jane

kalandjai (s.)
11:45 Rudi, malac a

családban (s.)
12:15 Ízes életek
13:01 Híradó 
13:25 Magyar

válogatott
14:22 Színészmúzeum
15:25 Az én világom -

A sarki Urál
15:40 Motorsport

magazin
16:05 Klipperek (s.)
16:35 MacGyver (s.)
17:20 Futótűz (s.)
18:05 Sarah Jane

kalandjai (s.)
18:30 Rudi, malac a

családban (s.)
19:00 Rajzfilm
19:30 A király kalóza (s.)
20:30 Híradó
21:12 Telepódium 
22:15 A korona

hercege (s.)
23:25 A Pogány

Madonna
(magyar akció-
vígj., 1980)

15:25
Az én világom - A sarki Urál

RTL Klub

09:20 A szerelem
rabjai (s.)

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

titkai (s.)
15:15 Az iú

időlovagok
(am. kalandf.,
2008) 

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

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

Híradó
20:15 Fókusz
21:05 Dallas: Jockey

visszatér(am.
filmdráma,
1996) 

23:00 A Loch Ness-i
szörny visszatér
(am.-kan.
thriller, 2008) 

01:00 Reflektor
01:15 Fekete

karácsony (am.-
kan. horror,
2006)

21:05
Dallas: Jockey visszatér

TV2

07:00 Babavilág 
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:20 Stahl konyhája
10:25 Babapercek
10:30 Teleshop
11:35 EZO.TV
13:10 Kísértés két

szólamban 
(am. zenés vígj.,
2003) 

15:25 Marina (s.)
16:25 Doktor House (s.)
17:25 Hal a tortán
18:25 Tiltott szerelem (s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:05 Hal a tortán
22:05 Ezek

megőrültek! (s.)
23:05 A rend őrzője

(arubai-am.
akcióthriller,
2001) 

00:55 Aktív (ism.)
01:25 Tények
02:00 EZO.TV
02:35 A rend őrzője

(arubai-am.
akcióthriller,
2001)  (ism.)

23:05 
A rend őrzője

Viasat 3

10:40 Doktor 
House (s.)

11:30 Harlequin: A
bosszú receptje
(am.-kan. vígj.,
1998)

13:15 A nagy
házalakítás (s.)

14:10 Miami Vice (s.)
15:05 Harmadik

műszak (s.)
16:00 Monk (s.)
16:55 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:50 A főnök (s.)
19:35 Egy kapcsolat

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

House (s.)
22:20 Viktor/Viktória

(angol-am.
vígj., 1982)

00:45 CSI: A
helyszínelők (s.)

0:40 Lépéselőnyben (s.)
02:30 Harlequin: A

bosszú receptje
(am.-kan. vígj.,
1998)

04:05 Zsírégetők (s.)

22:20
Viktor/Viktória

Duna 

10:00 Töredékek (s.)
10:20 Életképek (s.)
11:00 Nagy -

boldogasszony
-napi búcsú
Máriabesnyőről

12:00 Élő népzene 
12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Táncvarázs 
16:05 Talpalatnyi 

zöld (ism.)
16:35 Magyar

történelmi
arcképcsarnok 

16:50 A világ
felfedezése (s.)

17:45 Mesélő
cégtáblák (s.)

18:20 Életképek (s.)
19:00 Híradó
19:25 Dunasport
19:35 Kárpát Expressz
20:05 Ízőrzők: Liptód

(magyar
ismerett. film,
2008) 

20:40 Sophie szerint
a világ (s.)

20:05 
Ízőrzők
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Műsormelléklet 

m1

09:00 Híradó
09:25 KorTárs
10:00 Balatoni nyár
12:15 Az Ushuaia

expedíció (s.)
13:01 Híradó 
13:25 Slovenski

Utrinki
13:55 Alpok-

Duna-Adria
14:30 Budapest

természeti
értékei

14:55 Az én 
Afrikám (s.)

15:15 Poén Péntek (s.)
16:10 A király 

kalóza (s.)
17:10 Balatoni nyár
18:20 A korona

hercege (s.)
19:30 Vérvörös nyár (s.)
20:30 Híradó
21:15 Fábry (magyar

szór. műsor,
2011)

22:35 Munkaügyek (s.)
23:35 Négy szellem
00:30 Vérvörös nyár (s.)
01:25 Balatoni nyár

(ism.)

Csütörtök

16:10
A király kalóza

m2

09:30 Kölyökidő
10:50 Futótűz (s.)
11:35 Sarah Jane

kalandjai (s.)
12:00 Rudi, malac a

családban (s.)
12:30 Legendás

konyhák (s.)
13:01 Híradó 
13:25 Magyar retro
14:20 2-es Retro
14:22 Telepódium
15:25 Arborétumok (s.)
15:35 Magyar

Tudományos
Afrika
Expedíció (s.)

16:05 Klipperek (s.)
16:30 MacGyver (s.)
17:20 Futótűz (s.)
18:05 Sarah Jane

kalandjai (s.)
18:30 Rudi, malac a

családban (s.)
19:00 Rajzfilmek
19:30 A király kalóza (s.)
20:30 Híradó
21:12 Hogy volt!? (s.)
22:25 Kisfaludy

Károly: Kérők 
(magyar tévéjáték)

18:05 
Sarah Jane kalandjai

RTL Klub

07:45 Jó reggelt,
skacok!

08:30 Reflektor
Reggel

08:40 Reggeli - 
Csak csajok

09:20 A szerelem
rabjai (s.)

10:25 Győzike
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (s.)
15:10 Dallas: Jockey

visszatér (am.
filmdráma, 1996)

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

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

Híradó
20:15 Fókusz
21:05 Dennis, 

a komisz 
(am. vígj., 1993) 

23:00 Jéghideg
otthon (am.-
kan.-angol
thriller, 2003) 

01:30 Reflektor
01:50 Infománia

21:05
Dennis,a komisz

TV2

07:00 Segíts
magadon!
(ism.)

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.)
15:25 Marina (s.)
16:25 Doktor House

(s.)
17:25 Hal a tortán
18:25 Tiltott 

szerelem (s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:05 Hal a tortán
22:05 Ezek

megőrültek!
23:05 Kivonat (am.

rom. vígj., 2009) 
00:55 Aktív (ism.)
01:25 Tények Este
02:00 EZO.TV
02:35 Kivonat (am.

rom. vígj., 2009)
04:00 Doktor 

House (s.)

23:05
Kivonat

Viasat 3

07:15 A Nagy Ő 
08:05 A nagy

házalakítás (s.)
08:55 Gyilkos sorok

(s.)
09:50 Monk (s.)
10:40 Doktor House

(s.)
11:35 Óriási nyomozó

(s.)
13:15 A nagy

házalakítás (s.)
14:10 Harmadik

műszak (s.)
16:00 Monk (s.)
16:55 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:50 A főnök (s.)
19:35 Egy kapcsolat

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

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

helyszínelők (s.)
23:20 Nikita (s.)
00:00 CSI: A

helyszínelők (s.)
00:55 CSI: New York-i

helyszínelők (s.)
01:45 Nikita (s.)

19:35
Egy kapcsolat szabályai

Duna 

09:35 Határtalanul
magyar 

10:00 Magyar elsők (s.)
10:20 Életképek (s.)
11:00 Család-barát
12:00 Pannon

expressz (s.)
12:30 Térkép
13:02 Híradó 
13:10 Térzet 
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Hogy volt!? 
16:15 Arcélek 
16:45 A világ

felfedezése (s.)
17:45 Mesélő

cégtáblák (s.)
18:20 Életképek (s.)
19:00 Híradó
19:25 Dunasport
19:35 Kárpát Expressz
20:05 Ízőrzők:

Herencsény (s.)
20:35 Sophie szerint a

világ (s.)
21:05 A falu jegyzője (s.)
22:15 Híradó
22:20 Dunasport
22:30 Sztracsatella

(magyar
filmszat., 1995) 

22:30 
Sztracsatella

m1

08:00 Hírek
08:05 Európa

egészsége (s.)
09:00 Híradó
09:25 Kenderbe szőtt

újjászületés
10:00 Balatoni nyár
12:05 Az Ushuaia

expedíció (s.)
13:01 Híradó 
13:25 P'amende
13:55 Esély
14:25 Budapest

természeti
értékei

14:55 Az én Afrikám (s.)
15:15 Fábry (magyar

szór. műsor,
2011)  (ism.)

16:35 A király kalóza (s.)
17:25 Balatoni nyár
18:20 A korona

hercege (s.)
19:30 Vérvörös nyár (s.)
20:30 Híradó
21:15 Poén Péntek (s.)
22:10 Borvacsora 
23:05 Munkaügyek (s.)
00:10 Billy Idol - 

Az "In Super
Overdrive"

Péntek

00:10 
Billy Idol -Az "In Super Overdrive"

m2

10:00 Rajzfilmek
10:50 Futótűz (s.)
11:35 Sarah Jane

kalandjai (s.)
12:00 Rudi, malac a

családban (s.)
12:30 Hal a vízben (s.)
13:01 Híradó 
13:25 Rockpódium: A

Griff együttes
14:00 2-es Retro
14:02 Hogy volt!? (s.)
15:15 Kisfaludy

Károly: Kérők
(magyar
tévéjáték,
1986) 

16:35 MacGyver (s.)
17:25 Futótűz (s.)
18:10 Sarah Jane

kalandjai (s.)
18:35 Rudi, malac a

családban (s.)
19:05 Rajzfilmek
19:35 A király kalóza (s.)
20:30 Híradó
21:12 Bongó 36.
22:40 A korona

hercege (s.)
23:45 Motorsport

magazin

18:35
Rudi, malac a családban

RTL Klub

08:30 Reflektor 
08:40 Reggeli
09:20 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden 

titkai (s.)
15:10 Dennis, a

komisz (am.
vígj., 1993)

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

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

Híradó
20:15 Fókusz
21:05 Sziklaöklű

szerzetes (s.)
22:05 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
23:05 Gyilkos 

elmék (s.)
00:15 Odaát (s.)
01:10 Reflektor
01:25 Törzsutas

(2011)  (ism.)
02:00 Nagyágyúk (s.)
02:50 Autómánia 

21:05
Sziklaöklű szerzetes

TV2

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

House (s.)
17:25 Hal a tortán
18:25 Tiltott szerelem

(s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:05 Hal a 

tortán (ism.)
22:05 Ezek

megőrültek! 
23:05 Éberség (am.

thriller, 2007) 
00:50 Aktív (ism.)
01:20 Tények Este
01:55 EZO.TV
02:55 Éberség (am.

thriller, 2007)
04:15 Doktor House

(s.)

23:05
Éberség

Viasat 3

07:50 A nagy
házalakítás (s.)

08:40 Gyilkos 
sorok (s.)

09:30 Monk (s.)
10:15 Doktor 

House (s.)
11:10 Égiposta (am.

vígj., 1996)
13:15 A nagy

házalakítás (s.)
14:10 Harmadik

műszak (s.)
16:00 Monk (s.)
16:55 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:50 A főnök (s.)
19:35 Egy kapcsolat

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

House (s.)
22:20 Rejtélyes

alkony (am.
filmdráma,
1998)

00:00 CSI: A
helyszínelők (s.)

00:55 Viktor/Viktória
(angol-am.
vígj., 1982)

22:20
Rejtélyes alkony

Duna 

09:30 Híradó
09:35 Sírjaik hol

domborulnak...
10:20 Életképek (s.)
11:00 Család-barát
12:00 Csellengők 
12:30 Térkép
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Székely kapu 
15:40 Magyar

történelmi
arcképcsarnok 

16:00 Ness Hungary
NB II.
labdarúgó-
bajnokság

17:50 Hagyaték 
18:20 Életképek (s.)
19:00 Híradó
19:25 Dunasport
19:35 Kárpát Expressz
20:05 Ízőrzők: Öskü 
20:35 Sophie szerint a

világ (s.)
21:05 Ménes élet (s.)
21:55 Híradó
22:00 Dunasport
22:10 A névtelen vár (s.)
23:15 Mága Show 
00:45 Koncertek az

A38 hajón 

22:10
A névtelen vár
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10:30 Pecatúra
11:00 Angi jelenti
11:30 Aranyfeszt 
12:00 KorTárs
12:30 Bor-ÁSZ
13:01 Hírek
13:05 HungarIQ
13:35 Kincsünk a víz -

Bükfürdő 50
éves  

13:55 A Szent 
Mihály-kápolna
(magyar
dokumentumf.,
2008)

14:10 Kerékpártúra
14:45 Telesport 
17:10 Éden a

Csúnyaföldön
(magyar
ismerett. film) 

17:45 A király 
kalóza (s.)

18:40 Doc Martin (s.)
19:30 Szerencse

Szombat
20:30 Híradó
21:15 Retró kabaré
22:10 Sherlock (s.)
23:45 Nagyon zene

(s.)

Szombat

18:40
Doc Martin

m2

10:45 Rudi, malac a
családban (s.)

11:15 Két csirkefogó...
meg egy fél (s.)

12:00 Akiről nem
készült portréfilm

13:02 Üdítő 
13:50 Egy történet
14:20 Szép otthonok,

remek házak 
14:45 Magyarország

története (s.)
15:10 Magyar

népmesék 
15:50 Kincskereső

kisködmön (s.)
16:10 Csodatopán

(magyar
gyermekf.,
1984) 

18:35 Öveges 33 (s.)
18:45 Mi micsoda (s.)
19:10 Rajzfilmek
19:35 A király kalóza (s.)
20:30 Híradó
21:10 Rocca

parancsnok (s.)
22:00 7 kérdés a

szerelemről
(magyar tévéf., 1969)

23:05 Telesport 

16:10
Csodatopán

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Boci és Pipi (am.

anim. sor., 1997)
11:30 Asztro Show
12:25 Törzsutas

(2011) 
13:00 Autómánia
13:35 Jópofa kofa (s.)
14:10 Míg a halál el

nem választ (s.)
15:10 Édes, drága

titkaink (s.)
16:20 Chuck (s.)
17:20 Galaxis

útikalauz
stopposoknak
(am.-angol sci-
fi vígj., 2005) 

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Fókusz Plusz
20:30 Mrs. Doubtfire -

Apa csak egy
van (am. vígj.,
1993) 

23:00 Törvényre törve
(am. akcióf.,
1991) 

01:00 Suttogás (am.-
kan. horror)

20:30 
Mrs. Doubtfire

TV2

07:25 Tv2 matiné
11:00 Beyblade (kan.-

japán anim.
sor., 2002)

11:20 EZO.TV
11:50 Babavilág 
12:20 9 hónap 
12:50 Tequila és

Bonetti
legújabb
kalandjai (s.)

13:50 Duval és
Moretti (s.)

14:50 Sheena, a
dzsungel
királynője (s.)

15:50 Bűbájos
boszorkák (s.)

16:50 Rejtélyek
kalandorai (s.)

17:50 Sas kabaré
18:55 Activity (ism.)
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Felvéve (am.

vígj., 2006) 
22:25 Sulihuligánok

(am. vígj., 2003) 
00:10 Luxusdoki (s.)
01:10 A médium (s.)
02:10 EZO.TV

22:25 
Sulihuligáno

Viasat 3

08:00 Elvált Gary (s.)
08:25 Zsírégetők (s.)
09:15 Gordon

Ramsay (s.)
10:10 Óriási

nyomozó: A
díva (francia-
NSZK-olasz
akcióf., 1989)

11:50 A nagy csapat
3. (am. vígj.,
1998)

13:45 A salemi
boszorkányper
(kan.-am.
minisor., 2002)

15:30 Hook (am.
kalandf., 1991)

18:10 Ace Ventura 2. -
Hív a természet
(am. vígj., 1995)

20:00 Meseautó
(magyar vígj.,
2000)

22:00 Robin Hood, 
a tolvajok
fejedelme (am.
kalandf., 1991)

00:45 A szerelem
bősége (am.
rom. dráma)

22:00 Robin Hood,a
tolvajok fejedelme

Duna 

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

magyar irodalom
14:00 Vannak vidékek
14:30 Heuréka!

Megtaláltam!
15:00 Sírjaik hol

domborulnak...
15:25 Talpalatnyi zöld
15:55 Pannon

expressz 
16:25 Táncvarázs 
17:20 Éretlenek a

tengerparton
(francia rom.
vígj., 1981) 

19:00 Híradó 
19:25 Dunasport
19:35 Hogy volt!? 
20:30 Hegyen-

völgyön
lakodalom
(magyar táncf., 2012)

22:35 Táncírók 
(magyar
dokumentumf.)

20:30
Hegyen-völgyön lakodalom

m1

07:55 Balatoni nyár
10:00 Vallási műsorok
12:30 Szélrózsa
13:01 Hírek
13:05 Hunyadi 

Járat 2012
13:40 A harapós férj

(ff., magyar
vígj., 1937) 

15:05 Út Londonba
15:35 Zűrös

kamaszok
(francia vígj.,
2008) 

17:20 Telesport 
19:50 Telesport 
20:30 Híradó
21:15 Egyszer 

volt, hol
nem volt (s.)

22:00 Nagy Sándor, a
hódító 
(francia-am.-
angol
történelmi
dráma, 2004) 

00:55 Szűzlányok
ajándéka
(am. rom.
kalandf., 2007)

Vasárnap

22:00
Nagy Sándor, a hódító

m2

08:50 Kincskereső
kisködmön (s.)

09:10 Csodatopán (s.)
11:40 Két csirkefogó...

meg egy fél (s.) 
12:30 Öveges 33 (s.) 
12:40 Kincsünk a víz
13:01 Vallási műsorok
15:30 Szélrózsa
16:05 Déry Tibor

portré
17:10 A múzsa csókja 
17:35 Billy Idol - Az

"In Super
Overdrive"
turné (angol
koncertf., 2009)

18:45 Szeretettel
Hollywoodból

19:15 Vipo (s.)
19:40 4 összeesküvő és

1 temetés (s.)
20:30 Híradó
21:10 Doc Martin (s.)
21:55 Zűrös

kamaszok
(francia vígj., 2008) 

23:35 Telesport
01:20 Nagy Sándor, a

hódító (francia-
am.-angol történelmi
dráma, 2004)

21:55
Zűrös kamaszok

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:10 Trendmánia
11:45 Teleshop
12:40 Törzsutas

(2011) 
13:25 Barátok közt –

maraton (s.)
16:25 Tru Calling - Az

őrangyal (s.)
16.00 Hatoslottó-

sorsolás
17:35 Scooby Doo 2.:

Szörnyek póráz
nélkül(am. vígj.,
2004) 

19:30 RTL Klub 
20:00 Cobra 11 (s.)
21:00 A Gyűrűk Ura -

A király
visszatér (am.-
új-zél.-német
kalandf., 2003) 

01:00 Halálklinika
(kan. thriller,
2003)

02:45 Hülyeség nem
akadály (s.)

21:00 
A Gyűrűk Ura - A király visszatér

TV2

07:45 Tv2 matiné
11:15 Nagy Vagy,

Balaton!
11:45 EgészségMánia 
12:15 EZO.TV
12:45 Kalandjárat
13:15 Borkultusz

(magyar kult.
mag.)

13:45 Stahl konyhája
14:15 Több mint

TestŐr
14:45 A kiválasztott

(s.)
15:45 Monk (s.)
16:45 Bűbájos

boszorkák (s.)
17:45 Felvéve (am.

vígj., 2006)
(ism.)

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Oviapu 

(am. vígj., 2003) 
22:55 Az Amazonas

kincse (am.
akcióf., 2003) 

00:45 Összeesküvés
(s.)

01:45 EZO.TV
02:20 Napló (ism.)

21:05 
Oviapu

Viasat 3

08:20 Véznák kontra
dagik

09:20 Álomgyári
feleség (s.)

10:10 Szerelem
nyilasa (s.)

11:00 Szex és New
York light (s.)

12:05 A nagy
házalakítás (s.)

13:50 A salemi
boszorkányper
(kan.-am.
minisor., 2002)

15:35 Robin Hood, a
tolvajok
fejedelme (am.
kalandf., 1991)

18:15 Meseautó
(magyar vígj.,
2000)

20:10 Hippolyt
(magyar vígj.,
1999)

22:00 Az utolsó
mohikán (am.
kalandf., 1992)

00:05 A bosszú
bosszúja
(német-angol
thriller, 2004)

18:15
Meseautó

Duna 

09:00 7. Nemzetközi
Cirkuszfesztivál

10:05 És még egymillió 
lépés (s.)

11:00 Vallási híradó
12:00 Nagy -

boldogasszony
-napi búcsú
Máriabesnyőről
(ism.)

13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Nyelvőrző
13:50 Akadálytalanul 
14:15 Csellengők
14:45 Határtalanul

magyar 
15:15 Szerelmes

földrajz (s.)
15:45 Hazajáró (s.)
16:15 Hungária

Kávéház (s.)
17:15 Fel a fejjel (ff.,

magyar vígj., 1954) 
19:00 Híradó
19:25 Dunasport
19:35 Önök kérték!
20:35 Szellem a

házban (angol-
japán filmdráma,
1992)

20:35
Szellem a házban
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09:30 Együtt az ország 
11:00 Légi-vízi parádé

a Dunán
13:01 Hírek
13:05 Szent István

napja a
Balatonnál

13:40 Fehérlófia
(magyar anim.
f., 1982) 

15:05 Negyvenéves a
táncházmozgalom

15:55 Álomkeringő
(ff., magyar zenés
vígj., 1942)

17:25 Rendhagyó
történelemóra 

17:55 Szent Jobb-
körmenet

19:55 Isten kezében
(2011) - Szent
István intelmei

20:30 Híradó
21:05 Havasi: Ecset és

Zongora
koncert

22:00 Tűzijáték
22:35 Sacra Corona

(magyar
történelmi
dráma, 2001) 

Hétfő

22:35
Sacra Corona

m2

12:50 Jelképtár 
13:02 Kőrösi Csoma

Sándor
testamentuma 

13:55 Ghymes
14:40 Az Árpád-kor

templomai (s.)
14:55 Magyar

Tudományos Afrika
Expedíció (s.)

15:25 Az a szép
fényes nap
(magyar tévéf., 1981) 

17:20 Nekem ne
lenne hazám? 

17:35 Az ezernevű
lány 

18:40 Magyar
népmesék (s.)

18:45 Mondák a magyar
történelemből (s.)

19:00 Gyulai István
Memorial (élő)

20:30 Híradó
21:05 2-es Retro
21:07 István király

(magyar tévéjáték, 1992)
22:25 Liszt maraton 
23:35 A harapós férj

(ff., magyar
vígj., 1937) 

21:07
István király

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
11:00 Micimackó és a

Zelefánt (am.
anim. f., 2005)

12:20 Mi lenne, ha?
(am.-auszt. rom.
dráma, 2001)

15:35 Kicsi kocsi - Tele
a tank(am.
családi kalandf.,
2005)

17:40 Spionfióka (am.
akció-vígj.,
1991) 

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Dr. Dolittle 2.
(am. családi
vígj., 2001)  Dr.
Dolittle 2. DVD 

21:45 Csúcsformában
(am. akció-vígj.,
1998) 

23:40 Oltári frigy
(kan.-angol
rom. vígj.,
2004)

01:30 Tökéletes
teremtmény(új-
zél.-angol
horror, 2006)

21:45 
Csúcsformában

TV2

07:00 Tv2 matiné
09:25 Eperke - Határ a

csillagos ég!
(am. anim. f., 2009)

10:35 A Jetson család
(am. anim. f.,
1990)

12:00 Sárkányszív
(am. akcióf.,
1996)

13:50 Segítség,
elraboltam
magam! (am.
vígj., 1997) 

15:45 Junior (am.
vígj., 1994) 

17:45 Papák a
partvonalon(a
m. családi vígj.,
2005) 

19:30 Tények
20:00 Madagaszkár

(am. anim. f.,
2005) 

21:45 Egy szoknya,
egy nadrág
(magyar vígj.,
2005) 

23:45 A cég (am.
akcióthriller,
1993)

20:00
Madagaszkár

Viasat 3

09:15 A nagy
házalakítás (s.)

10:05 Gyilkos sorok (s.)
11:00 Doktor House (s.)
11:50 A nagy

házalakítás (s.)
12:50 Judy Garland:

Én és az
árnyékaim (am.-
kan. filmdráma,
2001)

16:25 Hippolyt
(magyar vígj.,
1999)

18:10 Egy bogár élete
(am. anim. f.,
1998) (ism.)

19:55 Magyar vándor
(magyar vígj., 2004)

22:00 Allan
Quatermain és
a koponyák
temploma (am.
kalandf., 2008)

23:55 Az utolsó
mohikán (am.
kalandf., 1992)

02:00 Allan
Quatermain és
a koponyák
temploma (ism.)

19:55 
Magyar vándor

Duna 

09:00 Debreceni
Virágkarnevál 

12:00 Nemzeti
ereklyénk: a
Szent Jobb

12:30 Élő népzene
13:20 Kívánságkosár 
15:10 István, a király

(magyar zenés
f., 2003)

17:00 Vad
Magyarország -
A vizek
birodalma
(magyar-német
természetf., 2011)

17:55 Szent Jobb
körmenet (élő)

19:30 Híradó
19:55 Dunasport
20:05 Kitüntetések

átadása a
Parlament
Kupolatermében

20:35 Égi élő igazság 
21:40 A Noszty fiú

esete Tóth
Marival (ff.,
magyar
filmdráma,
1960) 

17:55 
Szent Jobb körmenet (élő)

m1

11:15 Európa
egészsége (s.)

12:10 Az Ushuaia
expedíció (s.)

13:01 Híradó 
13:25 Srpski Ekran
13:55 Unser Bildschirm
14:25 Budapest

természeti
értékei

14:55 Az én Afrikám -
Kalahári,
Botswana

15:15 DTK Arcok (talk
show)  - Nagy
nevettetők

16:10 Capri - Az álmok
szigete (s.)

17:05 Balatoni nyár
18:20 A korona

hercege (s.)
19:30 Vérvörös nyár (s.)
20:30 Híradó
21:15 Csak semmi

pánik (magyar
akció-vígj., 1982) 

22:40 Munkaügyek (s.)
23:40 A rejtélyes XX.

század

Kedd

23:40 
A rejtélyes XX. század

m2

10:45 Ghymes
11:30 Korona és kard
12:05 Az én

Budapestem
12:30 Most a Buday! 
13:01 Híradó 
13:25 Magyar pop
14:22 István király

(magyar
tévéjáték, 1992) 

15:40 Magyar
Tudományos Afrika
Expedíció (s.)

16:10 Klipperek (s.)
16:40 MacGyver (s.)
17:25 Futótűz (s.)
18:10 Sarah Jane

kalandjai (s.)
18:40 Rudi, malac a

családban (s.)
19:10 Rajzfilmek
19:35 Capri - Az álmok

szigete (s.)
20:30 Híradó
21:12 Mestersége

színész 
22:10 A korona

hercege (s.)
23:15 Álomkeringő

(ff., magyar zenés
vígj., 1942) 

23:15 
Álomkeringő

RTL Klub

06:40 Top Shop
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
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden 

titkai (s.)
15:25 Dr. Dolittle 2.

(am. családi
vígj., 2001) 

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

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

Híradó
20:20 Fókusz
21:20 Barátok közt (s.)
22:00 Castle (s.)
23:00 Döglött akták (s.)
00:10 Reflektor
00:25 Doktor 

Addison (s.)

15:25
Dr. Dolittle 2.

TV2

07:00 TotalCar (ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:40 Stahl konyhája
10:50 Babapercek
11:00 Teleshop
12:05 EZO.TV
13:35 Három pacák

és az idegenek
(am. vígj., 2001) 

15:25 Marina (s.)
16:25 Doktor House (s.)
17:25 Hal a tortán
18:25 Tiltott szerelem (s.)
19:30 Tények
20:05 Hal a tortán
21:05 Aktív
21:35 Jóban

Rosszban (s.)
22:30 Holtidő (am.

akcióf., 1995) 
00:20 Aktív (ism.)
00:50 Tények Este
01:25 EZO.TV
02:00 A Rózsa énekei

(magyar-olasz
filmdráma,
2003)

03:45 Doktor 
House (s.)

04:35 TotalCar (ism.)

22:30
Holtidő

Viasat 3

07:10 Tuti gimi (s.)
07:55 A Nagy Ő - The

Bachelor (am.
valóságshow)

08:45 Gyilkos 
sorok (s.)

10:35 A nagy
házalakítás (s.)

11:25 Judy Garland:
Én és az
árnyékaim
(am.-kan.
filmdráma,
2001)

13:15 A nagy
házalakítás (s.)

14:05 Harmadik
műszak (s.)

15:55 Monk - Flúgos
nyomozó (s.)

16:50 CSI: A
helyszínelők (s.)

17:45 A főnök (s.)
19:35 Egy kapcsolat

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

House (s.)
23:15 New York-i

nyomozók (s.)
00:55 Terepen (s.)

11:25 
Judy Garland

Duna 

10:25 Életképek (s.)
11:00 Család-barát
12:00 Akadálytalanul 
12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Táncvarázs 
16:05 Hazajáró (s.)
16:35 Magyar

történelmi
arcképcsarnok (s.)

16:50 A világ
felfedezése (s.)

17:45 Mesélő
cégtáblák (s.)

18:20 Életképek (s.)
19:00 Híradó
19:25 Dunasport
19:35 Kárpát Expressz
20:05 Ízőrzők: Bucsuta 
20:40 Sophie szerint

a világ (s.)
21:05 Öregberény (s.)
22:15 Híradó
22:20 Dunasport
22:25 Bonnie és

Clyde (am.
krimi, 1967) 

00:20 Lamantin Jazz
Fesztivál 

22:25 
Bonnie és Clyde
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Molnár azon kevés marosvásárhelyi labdarúgók egyike, aki szülővárosában szinte is-
meretlen játékos volt, majd a rendszerváltás után Magyarországon telepedett le, ahol
több első és második ligás együttes biztos kezű hálóőre lett. 

Molnár Levente szerződést 
hosszabbított az arabokkal

Harmadik éve már az Egyesült Arab
Emírségekben dolgozik, az első osztá-
lyos Abu Dhabi-Al Wahda labdarúgó-
klub iúsági csapatának kapusedzője,
és az utánpótlás kapusedzők koordi-
nátora.  

A 2012-2013-as idényre a klub ve-
zetősége újabb szerződést ajánlott a
marosludasi születésű, a Sportiskolá-
nál, majd az egykori ASA-nál is futbal-
lozó, több mint 100 NB-I-es
mérkőzésen játszó hajdani hálóőrnek. 

„A szerződésem amúgy egy évre
szól, amit a klub meghosszabbíthat, ha
meg lesz elégedve a munkámmal –
remélem így lesz. Megemlíteném,
hogy korábban ennél a csapatnál dol-
gozott Sisa Tibor és Gálhidi György is,
aki bajnokságot nyert korábban. Töb-
bek között ezért is megtiszteltetésnek
és szakmailag elismerésnek tartom,
hogy szerződést kínálnak nekem. Ez
egy nagy lehetőség számomra, amit
nem dobálnak naponta az ember

után” – nyilatkozta lapunknak a 40
éves egykori hálóőr, aki jelenleg az U-
19-es együttes kapusedzője, mely csa-
pattal az országos bajnoki döntőbe is
eljutott.  

A következő lapszámunkban hosz-
szabb interjút közlünk a Bp. Honvéd,
Sopron, Vasas, majd a győri ETO egy-
kori hálóőrével.

A labdarúgó szövetség elkészítette
a 2. és 3. ligák csoportbeosztását. Mint
az várható volt, több klub visszalépett,
így az alsóbb osztályú bajnokságok cso-
portjaiban az eredeti kiírásnál kevesebb
csapat vág neki a pontvadászatnak. A
bajnokságok is később kezdődnek a
tervezettnél, a másodosztály csapatai
szeptember 1-jén kezdik az idényt, a
harmadik vonal egy nappal korábban,
augusztus 31-én rajtol. A bajnoki prog-
ramot augusztus 10-én sorsolták ki. 

Az FCM Marosvásárhely a 2. liga II.
csoportjában szerepel az új idényben,
a csoportban egyelőre 15 csapat van,
de mivel gyakorlatilag biztos, hogy az
FC Temesvár nem indul az új idényben,
így 14 csapat szereplése várható. 

A II. csoport mezőnye: FCM Marosvá-
sárhely, Voinţa Nagyszeben, CS Mioveni,
UTA Arad, ALRO Slatina, Luceafărul
Nagyvárad, FC Bihar, FC Argeş, CSM Rm.-
Vâlcea, FC Nagybánya, Unirea Gyulafe-
hérvár, Damila Măciuca, Termesrékás,
Corona Brassó, FC Temesvár. 

A 3. ligában az Avăntul Szászrégen
maradt az egyetlen Maros megyei csa-
pat, miután az Unirea Nyárádtő vissza-
lépett. A szászrégeniek az új kiírásban
is a 6. csoportban vannak, amelyben
több regáti együttes is szerepel. 

A 6. csoport 13 csapatos mezőnye:
Avăntul Szászrégen, Sevişul Sellem-
berk, FC Nagydisznód, FCM Fogaras,
Unirea Tatrang, FC Zágon, Girom Al-
bota, SCM Piteşti, FCM Târgovişte, Uni-
rea Cămpina, CSO Plopeni, Conpet
Ploieşti, Prahova Tomşani. 

Az első fordulóban, a marosvásár-
helyi együttes idegenben, a Steaua
egykori középpályása, Eric Lincar által

felkészített, újonc Damila Maciuca ott-
honában lép pályára szombaton, szep-
tember1-én, 11 órai kezdettel. Egy hét
múlva hazai pályán a nagyváradi Luce-
afărult fogadja. 

Ami az együttes összeállítását illeti,
a következő játékosokra számít az Ale-
xandru Pelici és Darius Miclea edzőpá-
ros:

Ciprian Botoşer (Gloria Beszterce),
Vlad Negru (FCM 2)–kapusok;

Alexandru Vagner, Claudiu Pescariu
(UTA Arad), Cristian Apostol (Vointa),
Vereş Zoltán (FCM 2), Sebastan Ilea
(Gloria Beszterce, Tordai Aranyos), Mir-
cea Pop (FCM II. ), Mircea Ungur (ma-
rosvásárhelyi Gaz Metan), Mădălin Olar
(FCM 2), Cristian Bloj (FCM 2), Nicu Epa-
minonda, Mircea Pop (FCM 2), Ionuţ Tă-
taru (Pandurii), Mircea Ungur (Gaz
Metan Marosvásárhely), Szilágyi Lo-
ránd, Dan Matei–hátvédek.

Raul Rus (Sănătatea Kolozsvár),
Cristian Poiana (U. Kolozsvár), Claudiu
Emil Bunea (megyesi Gaz Metan),
László Csongor (Kanadából visszatért),
Răzvan Pădureţu, Răzvan Dălbea (Vo-
inta), Alexandru Dan (Pandurii), Tiberiu
Petriş (FC Junior Marosvásárhely), Viorel
Şaim (Drobeta), Sergiu Negruţ (CFR 2),
Romulus Miclea (Voinţa), Arthur Teut
(Snagov), Răzvan Moldovan (FCM 2)–
középpályások.

Bogdan Apostu, Vlad Bujor, Bogdan
Moraru (Kinder Marosvásárhely), Sorin
Cigan (Vointa), Sorin Adrian Gheju (For-
tuna Covaci), Szabó István (Voinţa-az
egykori ASA hajdani jobbhátvédjének
a fia), Tudor Măndruşcă (CFR Kolozsvár
2), Dragoş Huiban (FCM Bákó), Kinczel
Erwin (FCM 2), Sergiu Sălaghie (FCM

2)–csatárok.
Mint köztudott, az együttes egykori

játékosi, Costinel Gugu (Drobeta), Vict-
oraş Astafei (Gaz Metan Megyes) és
Dragoş Balauru (kolozsvári U.), kölcsön-
ben szerepelnek a soron következő baj-
noki idényben, míg Claudiu Bumba az
olasz első osztályú AS Rómához igazolt.
Az együttes lapzártánkig a követ-
kező barátságos mérkőzéseken
szerepelt a nyári felkészülési idő-
szakban: 
CFR-FCM 1-0,
FCM-Avantul Szászrégen 4-0 (gól Asta-
fei 25., Negruţ 49., Huiban 54., Pescariu 76.),
FCM-kolozsvári Sanatatea 5-1 (gól
Apostu (47., 51.), Szabó (63.), Şaim
(72.) és Dălbea(80.),
FCM-Hapoel Akka (ízraeli I. osztály) 2-

2 (gól Pescariu 44. és Şaim 53.), 
FCM-Unirea Gyulafehérvár 3-0 (gól
Nicu 4., R. Miclea 72. és Cl. Bunea 74.), 
Brassói Corona-FCM 2-2 (gól Vagner 63.
és Nicu 85.),
FCM-Avantul 2-1 (gól Ungur 36. és
Şaim 60.).

***************************
A FCM-vel kapcsolatos hír, miszerint

az együttes elmúlt szezonbeli játékosa,
Csíkszereda talán leghíresebb és leg-
jobb labdarúgója, Ilyés Róbert átvette,
a csíkszerdai D-osztályos együttes szak-
mai irányítását. 

Csíkszereda városvezetése Ilyés ta-
pasztalatát szeretné felhasználni azzal,
hogy felkérte: a felnőtt csapat mellett
az utánpótlás-neveléssel is foglalkoz-

zon. A legismertebb és legnagyobb si-
kereket elért csíki labdarúgó szeptem-
bertől egy gyermekcsapat irányítását
veszi át, Bajkó Barnával együtt a 2005–
2006-ban születetteknek tartanak
majd edzéseket. Csíkszeredában
egyébként folytatódik a labdarúgó-
utánpótlásképzés, a város minden kor-
osztályban indít csapatot a
bajnokságban. Mint köztudott, a FCM
elmúlt idénybeli kiváló középpályása a
nyár folyamán vette át a csíkszeredai FK
irányítását, melynek edző-játékosa is
egyben.

Jó hír, hogy az FK U16-os és U18-as
korosztályú együttesei – egyedüliként
Hargita megyéből – részt vehetnek az
országos bajnokságban.

A FCM-vel kapcsolatos hírek

László Csongor

Szabó István
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Pick és Nick autós piknikje a kánikulában c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Azért ennek is megvan az előnye! Az emelkedők után süthetünk egy kis szalonnát!

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:  ................................................................................................................................................. ✂


