
Amint többször írtunk róla, február 13-án beszakadt a bözödi
gyűjtőgát zsilipei vezérlőszekrényének otthont adó torony-
hoz vezető gyaloghíd. Az ilyen esetekben megszokott eljá-
rásnak megfelelően az incidens műszaki okát egy, az
Országos Vízgazdálkodási Ügynökség (ANAR) által kineve-
zett szakbizottság vizsgálta ki, és kidolgozta a műszaki meg-
oldást, amivel helyreállítják a hidat. Július 30-án kivonultak
a munkagépek. 

Az igényes műszaki munkáról Dávid Csaba, a Maros Vízügyi Hatóság
műszaki igazgatója számolt be lapunknak. Elmondta, az említett szak-
bizottság döntött úgy, hogy olyan szintre kell csökkenteni a vizet a tóban,
hogy lehetővé váljon a gyaloghidat tartó oszlop talapzatának a vizsgálata
is. Ezért február végétől  megkezdték a tó fokozatos ürítését, ami azért
húzódott el, mert műszaki-biztonsági okokból egy bizonyos vízmennyi-
ség után két hetet szüneteltetni kellett a folyamatot. Eredetileg a tóban
16 millió köbméter víz volt, jelenleg 1,2 millió van, ami az átlag víztar-
talom alig 8%-a. 

2017. augusztus 10., csütörtök
LXIX. évfolyam 
180. (19669.) sz. 
Ára: 2 lej 
(előfizetőknek 1 lej) 

Milliárdokat érő 
tollvonások

Drágulni fog az üzemanyag. És ezzel együtt szinte
minden termék. A kormány azonban máson is ügykö-
dik. Egész pontosan a haszonbérleti törvény módosí-
tásán. A jogszabályváltozást meglépni azonban
igencsak kockázatos. Elsősorban a jövőben épülő,
Románián is áthaladó gázvezetékek építőit, a gáz- és
kőolaj-kitermelőket, áramszolgáltatókat érintené igen
kellemetlenül az intézkedés. Az érvényben levő, 2004-
ben hozott haszonbérleti törvényben az ország vál-
lalta, hogy 10 évig változatlan értéken tartja a
haszonbérleti díjakat, amelyek a tengeri gáz- és kő-
olaj-kitermelés esetében  3% és 13,5% között mozog-
nak. A jogszabály alapján megkötött szerződéseket
évente meghosszabbították.  Közben bevezették, majd
törölték az oszlopadót, liberalizálódóban van az ener-
giapiac. Emiatt jövő évben a villanyáram drágulása
várható. Közben visszaadni készülnek a környezet-
szennyezési illetéket, az államháztartási hiány túlzott
növekedésének kockázata minden bizonnyal az unió
elégedetlenségét vonja maga után. 

Mintha a kapkodás, fejetlenség jellemezné a buka-
resti „számolókat”. Egyrészt pénz kellene az állam-
kasszába, másrészt az érdekcsoportokat is ki kell
szolgálni, de a népnek is a kedvében kell járni. 

(Folytatás a 3. oldalon)(Folytatás a 3. oldalon)

Antalfi Imola

A Szférával indul
Jövő hét végén ötödszörre indul el
Marosvásárhelyen az összművészeti
és családi programok színes Forga-
taga. Az idén csaknem másfél hetesre
nőtt rendezvénysorozat augusztus 18-
án, pénteken a Szféra kortárs művé-
szeti tér kínálatával veszi kezdetét. 
____________4.
Csecsemőkori
bukás és reflux
A csecsemőtáplálásról, csecsemőkori
betegségekről, a védőoltások jelentő-
ségéről és gyakorlatáról tartott elő-
adást Marosvásárhelyen július első
napjaiban dr. Bókay János csecsemő-
és gyermekgyógyász, gyermek-gaszt-
roenterológus főorvos, a budapesti
Semmelweis Egyetem I. Számú Gyer-
mekklinikájának osztályvezető egye-
temi adjunktusa.
____________5.
Miért éppen 
Weress Margit?
„Eddig csak egyéni élményeim voltak,
most azt éreztem, hogy tagja vagyok
egy nagy és sorsdöntő helyzetbe ke-
rült közösségnek, amit úgy hívnak,
hogy erdélyi magyarság. Igen, most
találtam meg a kapcsolatot vele, és
boldognak, nagyon boldognak érez-
tem magam azért, hogy dolgozhatok
érte.”
____________6.
Négycserés rendszer
a Románia-
kupában
Ezentúl négy játékost lehet lecserélni
a Románia-kupa mérkőzésein és az
osztályozó meccseken, a javaslatot jó-
váhagyta a Román Labdarúgó-szövet-
ség végrehajtó bizottsága.
____________9.

Fotó: Maros Vízügyi Hatóság

(Folytatás a 4. oldalon)Vajda György

Szeptember végétől újra töltik a tavat 

Javítják a bözödi gát gyaloghídját 

Megvonnák 
a Románia Csillagát is

Kelemen Hunortól
A Kelemen Hunornak 2000-ben adományo-
zott Románia Csillaga kitüntetés visszavoná-
sát kezdeményezte a Románia
Modernizálásáért Nemzeti Koalíció (CNMR)
a politikus múlt heti nyilatkozata miatt –
adta hírül az MTI.

A román akadémiai, üzleti szférát, szakszervezete-
ket és szakmai szervezeteket tömörítő társaság ked-
den újabb közleményben bírálta a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség elnökének a Nagy-Románia
megalakulása jövő évi centenáriumára vonatkozó ki-
jelentéseit. Ezúttal azt kezdeményezte, hogy a Romá-
nia Csillaga adományozói indítsák el az érdemrend
visszavonásának procedúráját.

„Ha ez nem történik meg, a CNMR bírósági úton
indítja el a Románia Csillaga érdemrend  visszavoná-
sát, amiként a CNMR több tagja, mint például Cons-
tantin Degeratu és Costin Georgescu Tőkés László
kitüntetésének a megvonását is sikerrel kezdemé-
nyezte” – áll a keddi közleményben.

A CNMR arra emlékeztetett, hogy a román állam
legmagasabb rangú kitüntetését „olyan románok” bir-
tokolhatják, akik „elismerik, értékelik az országot és
a történelmét, és feltétel nélküli lojalitást tanúsítanak
a román állam iránt”.

A társaság úgy vélte: az RMDSZ elnökének a múlt
pénteki nyilatkozata a román állam megtagadásáról,



   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ___________________________________ 2017. augusztus 10., csütörtök

Kézművestábor felnőtteknek is 
Jövő héten, augusztus 14-étől, hétfőtől 19-éig, szombatig
kézműves alkotótábort tartanak a marosvásárhelyi, Bolyai
utca 23. szám alatti Unitarcoop Alapítvány udvarán. A tábor
minden korosztálynak szól, de a szervezők elsősorban fel-
nőtteknek szeretnének lehetőséget nyújtani a kikapcsoló-
dásra, játékra. Kézműves-foglalkozások: hímzés,
gyöngyfűzés, horgolás, szövés, nemezelés, agyagozás,
népi motívumok festése fára, papírhajtogatás, újrahaszno-
sítás, varrás. Egyéb tevékenységek: olvasósarok, rajzoló-
és kifestősarok, játéksarok, kávé- és teasarok. A program
mindennap délelőtt 10 órakor kezdődik, majd a 13 órától
14.30-ig tartó ebédszünet után 19 óráig folytatódik. A tábor
ingyenes. A részvételhez előzetes bejelentkezés szüksé-
ges az alábbi e-mail-címen: kezmuves_klub@yahoo.com.
A kézművestábort az Unitarcoop Alapítvány a Maros Me-
gyei Tanács finanszírozásával, a Bolyai Téri Unitárius Egy-
házközség és a Kövesdombi Unitárius Egyházközség
támogatásával szervezi. Bővebb tájékoztatás az alapít-
vány Facebook-oldalán.   

Közeledik a pótérettségi
Az őszi vizsgasorozat augusztus 21-én, hétfőhöz egy hét
a román írásbelivel kezdődik, 22-én anyanyelvből, 23-án
a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 24-én a válasz-
tott tantárgyból írásbeliznek a pótérettségizők. A szóbelik
augusztus 25–31. között zajlanak. A pótérettségizőknek
csak elmaradt, illetve sikertelen vizsgáikat kell megismé-
telniük. Az ideiglenes eredményeket szeptember 1-jén, a
fellebbezések utáni végső vizsgajegyeket 6-án függesztik
ki.

Nyáresti orgonahangversenyek –
zárókoncert

A Nyáresti orgonahangversenyek soron következő, utolsó
koncertjét augusztus 17-én, jövő hét csütörtökén este 7
órakor tartják a Kultúrpalota nagytermében. Molnár Tünde
Rieger Ottó hangszerén játszik. A belépés ingyenes.

Retro est a Jazz Clubban
Minden csütörtökön este 10 órától a 80-as, 90-es évek slá-
gereire szórakozhatnak a marosvásárhelyi Sinaia/Sörház
utcai Jazz Club vendégei. A Döme-féle buliba a belépő fel-
nőtteknek 8 lej, egyetemistáknak 5 lej. Asztalfoglalás: tel.
0724-400-322. 

Válogató
A marosvásárhelyi ASA Futballklub tehetségválogatót tart
a 2007-ben született gyermekeknek szeptember elsejéig
hetente kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 9 órától
a Víkendtelepen levő 1-es műfüves pályán. Sportfelszere-
lés szükséges. Érdeklődni Ştian Dorin edzőnél lehet a
0745-754-750-es telefonszámon.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Vasárnap a falunap keretében
tájházat nyitott a Székelyvajá-
ért Egyesület. A fiatal helyi te-
hetségek bemutatását célzó
rendezvény a vihar ellenére is
sikeres volt.

Vasárnap harmadik alkalommal
rendeztek falunapot Székelyvajában.
Ekkor adta át a tájházat a helyi egye-
sület a nagyközönségnek. Amint
László-Fábián Júliától, a kezdemé-
nyezés „húzóemberétől” megtudtuk: a
125 éves harangozói épületet vették
bérbe az egyháztól erre a célra,
ugyanis a mostani harangozó családja
nem tartott rá igényt, így pedig hasz-
nálatban is marad, és javítani is tudják.
A tetőzeten előzőleg megforgatták a
cserepet, a falakat lemeszelték, de az
épület elhelyezkedése és kora miatt a
tornác főjavításra szorul, ám ezt
anyagi keret hiányában egyelőre ha-
lasztani kellett, megpróbálnak pályá-
zati forrásokat találni rá. 

Amúgy a helyi tárgyak, eszközök
gyűjteménye már évekkel ezelőtt meg-
valósult, és az iskola egyik üres termé-
ben kapott helyet, de a harangozói
épületet megfelelőbb helyszínnek ta-
lálják, ezért kezdeményezték az átköl-
töztetését. A tavasz óta más tárgyakat
is beszereztek, azaz bővítették a leltá-
rat. A vasárnapi megnyitásra sokan lá-
togattak ki a helyszínre, a helyiek
örülnek, hogy ezután  nyilvánosan is
látoghathatók lesznek a tárgyak, és az
épület is az eredeti környezetükre utal.
„Mintha a dédnagyanyám korába lép-
tünk volna vissza, olyan az »elsőház«,
még az illata is” – mondta el a kezde-
ményező, hozzátéve, hogy a helyiek,
értesülve a tervről, újabb tárgyakat ke-

rítettek elő a padlásokról, fészerekből,
és adtak át az egyesületnek. Az épület,
a tájház funkciója mellett, ezután
egyesületi székházként is fog mű-
ködni, de különböző programokat is
szerveznének, hogy ne csak létezzen,
hanem hasznos is legyen: itt működ-
hetne a népdalkör, és néha vasárna-
ponként hagyományos ételeket
főznének a templomból kijövő helyi-
eknek – fejtegette László-Fábián Júlia.

A harmadik alkalommal rendezett
vajai falunap a helyi tehetségek felka-
rolását célozta, ezért a programokban
is a gyerekek, fiatalok kaptak teret: az
istentisztelet keretében három zon-
gorás és egy fuvolás gyerek mutatko-
zott be, délután az iskolánál folytatódó
programokon egy rajzverseny legjobb
alkotásait díjazták, fellépett a vajai
nép- és moderntánccsoport, valamint

a husznöt tagot számláló gyermeknép-
dalkör,  ugyanekkor alkalmat biztosí-
tottak a fellépésre a községbeli legjobb
népdalosoknak. A helyi fúvószenekar
egy pályázat révén a közelmúltban
Csíkszentsimonba vitt táborozni tizen-
egy gyereket, az utánpótláscsapat is
bemutathatta a tanultakat. 

Késő délután színpadra lépett a Be-
kecs néptáncegyüttes, továbbá a vajai,
göcsi és szövérdi gyermekekből álló
néptánccsoport. A Csatlós Csilla kán-
tor, Szabó Emília és László-Fábián
Júlia pedagógusok által szervezett
programokat követően más műfajnak
is teret adtak a színpadon, az Open
Stage kabaréval, Bokor Barna és a
Royal Band zenével szórakoztatta a
falunapi közönséget, amelyet a dél-
utáni vihar meg tudott ijeszteni, de
szétkergetni nem.

Tájházat nyitottak Székelyvajában

A Vásárhelyi Forgatag és az Er-
délyi Pálinka Lovagrend által
minden év utolsó augusztusi
hétvégéjén Marosvásárhelyen
megszervezett Erdélyi Pálinka-
és Párlatverseny idei újdonsá-
gaként megnyitják a zsűrizést
az érdeklődők előtt.
Tíz személy a zsűribe

Tíz 18 év feletti személynek lehető-
séget biztosítanak arra, hogy részt ve-
gyen a zsűrizésen, és a lovagrend
tagjai megismertetik a szakmában be-
járatott 20-as pontozási rendszer sze-
rinti vakkóstolással. A jelentkezéseket
a beérkezés sorrendjében fogadják a
botond.gaspar@gmail.com e-mail-

címen, a név és a telefonszám megadá-
sával. Kérik, amennyiben valaki je-
lentkezik, de később kiderül, hogy
mégsem tud részt venni, értesítse a
szervezőket, hogy a megüresedett he-
lyet más tölthesse be.

A beérkezett pálinka- és párlatmin-
ták elbírálására augusztus 21-én, hét-
főn 10 órától kerül sor a várban, a
Maros Megyei Múzeum épületében.

A nagyközönség számára is lehe-
tővé teszik, hogy rövid ismertető kísé-
retében megkóstolja az idei versenyre
beérkezett mintákat. A pálinka és a pá-
linkakészítés iránt érdeklődőket au-
gusztus 21-én, hétfőn 12.30 és 14.30
között várják a Maros Megyei Mú-
zeum várbeli székhelyén. 

Pálinkaprogram:
Augusztus 21., hétfő: 
10:00 – vár, múzeumterem: zsűrizés
12:30-14:30: bárki megkóstolhatja

a beérkezett mintákat
Augusztus 25., péntek
21:00 – Kultúrpalota: díjátadó ün-

nepség 
Augusztus 26., szombat
16:00-18:00 – vár, múzeumterem:

Pálinka, szerelmem... (kóstolóval egy-
bekötött előadás)

További információkért, kérik, for-
duljanak a pálinkaverseny, illetve a
Vásárhelyi Forgatag gasztronómiai
programfelelőséhez, Gáspár Botond-
hoz: tel. 0742-609-260. (közlemény)

Tekintsen be a pálinkaversenyre!

Ma LŐRINC, 
holnap ZSUZSANNA, 
TIBORC napja.
ZSUZSANNA: héber eredetű,
görög és latin közvetítéssel érke-
zett hozzánk. Jelentése: liliom. 
TIBORC: a latin Tiburtius rö-
vidüléséből alakult, jelentése: a
Róma melletti Tibur (ma Ti-
voli) városából való férfi.

10., csütörtök
A Nap kel 

6 óra 13 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 41 perckor. 
Az év 222. napja, 

hátravan 143 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. augusztus 9.

1 EUR 4,5687
1 USD 3,8909

100 HUF 1,4989
1 g ARANY 158,6006

IDŐJÁRÁS
Kánikula
Hőmérséklet:

max. 370C
min. 170C

Megyei hírek

A most átadott tájház nemcsak a tárgygyűjteménynek ad otthont, hanem többfunkciós épület is lehet
a jövőben                                                                                                           Fotó: László-Fábián Júlia

Gligor Róbert László

Ajándék 
az állatkert

elefántjainak
Augusztus 12-én, szombaton

délelőtt 11 órától a Marosvásárhe-
lyi Állatkert az elefántok világ-
napját ünnepli. 

Ez alkalommal a résztvevők
ajándékokat készítenek az állat-
kert két elefántjának – Tányának
és Hellának. 

Az érdeklődőket szeretettel vár-
ják.



a román történelem, kultúra és a románok alapvető jogainak
az elvitatásáról szólt, és Kelemen Hunor „kiírta magát a román
állampolgárok sorából” nyilatkozatával.

A CNMR két nappal korábban még Kelemen Hunor román
állampolgárságának megvonását kezdeményezte.

Az RMDSZ elnökével a kolozsvári Szabadság napilap kö-
zölt interjút pénteken. Ebben a politikus kijelentette: „a ro-
mánságnak el kell fogadnia, hogy mi (az erdélyi magyarság)
nem fogjuk tudni és nem is akarjuk ünnepelni 1918-at”. Az
RMDSZ elnöke úgy vélte: az elmúlt évszázadban „folyama-
tosan újratermelődtek a félelmek. A románok attól félnek,
hogy el akarjuk szakítani Erdélyt, a magyarok pedig attól tar-
tanak, hogy a románok meg akarják fosztani őket az identitá-
suktól”.

Kelemen Hunor úgy vélte: hiba lenne, ha az erdélyi ma-
gyarság „sündisznóállásba” zárkózna a centenárium évében,
ezért a szövetség konferenciákat szervez, és kiadványokkal
készül felmutatni, hogy mivel járult hozzá a magyarság az el-
múlt száz évben Erdély és Románia fejlődéséhez. Az RMDSZ
azt a munkacímet adta centenáriumi programjának, hogy Ezer
év Erdélyben, száz év Romániában.

Kelemen Hunor ugyanakkor kifejtette, a centenáriumon a
románság nem ünnepelheti meg azt, hogy autópályákkal kö-
tötte össze Erdélyt az ország többi régióival, és a vonatok is

lassabban járnak ma az átvett infrastruktúrán, mint száz évvel
ezelőtt. „Számomra nagy kérdés, mit tud felmutatni a román
állam azon kívül, hogy száz éve létezik az ország” – mondta
az elnök, hozzátéve, hogy a megvalósítások hiányában félő,
hogy Romániában nacionalista retorikával fogják megünne-
pelni a centenáriumot.

A Magyar Polgári Párt szerkesztőségünkbe eljuttatott köz-
leménye szerint a közösség érdekérvényesítése szempontjából
a bukaresti közös fellépés fontos pillére a nemzeti együttmű-
ködésnek!

„Bízunk benne, hogy a többség – kisebbség viszonyát jelentő
kérdésekben nem a Románia Modernizálásáért Nemzeti Koa-
líció (CNMR) véleménye az irányadó. Ez a „civil szervezet”
korábban Kulcsár-Terza Józsefet, a Magyar Polgári Párt politi-
kusát is feljelentette, mert a parlamenti képviselő egyértelművé
tette, hogy a romániai magyarságnak december 1-je nem ünnep.
Nem lehet ünnep olyan körülmények között, amikor az 1918-
ban vállalt ígéretek a mai napig beváltatlanok maradtak, amikor
nap mint nap azzal szembesülünk, hogy másodrendű állampol-
gárként kezelnek bennünket. A magyarok álláspontja ezzel kap-
csolatosan egyértelmű és egységes! Ismerjék el a romániai
magyarságot mint államalkotó tényezőt, ezt garantálja Románia
alaptörvénye. A száz éve tett ígéreteket és az uniós csatlako-
záskor vállalt kötelezettségeket pedig maradéktalanul telje-
sítse a román állam” – áll a közleményben.
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Felülvizsgálják 
az oktatási segédanyagokat

Liviu Pop tanügyminiszter rendeletet adott ki, amely-
nek értelmében tegnaptól minden oktatási segéd-
anyag érvényét veszti. A miniszter azzal indokolta
döntését, hogy 2002 óta nem vizsgálták felül ezeket,
így most erre is sort kerítenek. A tárcavezető felhí-
vást intézett a kiadókhoz is, hogy egyelőre ne küld-
jenek ilyen anyagokat az iskoláknak és a tanároknak.
Hozzátette, legtöbb 30 napon belül kidolgozzák a
módszertant a segédanyagok átvizsgálására és akk-
reditálására, hogy tisztázódjon ezek helyzete.
(Agerpres)

Másfél ezer iskolaigazgatói állás
üres

A versenyvizsgákat követően a 3508 iskolaigazgatói
és aligazgatói állásból 1.972-t foglaltak el és 1.536
állás maradt szabadon. Ezek közül 956 vidéki okta-
tási intézményekben. Az üres állásokat interjú alap-
ján lehet elfoglalni – adta hírül az Agerpres. 

Életeket mentett a temesvári
szervdonor

Kolozsvári, bukaresti és bécsi orvoscsoportok vettek
részt a Temesvári Megyei Kórházban történt szerv-
kivételen. Egy agyhalál állapotában lévő 20 éves
nőnek operálták ki a veséit, tüdejét és máját. A kór-
ház szerdai közleménye szerint a húszéves páciens
agyi érrepedést szenvedett, augusztus 4-én került a
kórházba. Az agyhalált hétfőn mondták ki, majd a
család beleegyezésével az orvosok kedden operál-
ták ki a szerveit. A szervkivételt a Román Szervátül-
tetési Ügynökség az Európai Szervátültetési
Ügynökséggel közösen koordinálta. (Mediafax)

Elutasítják az oltásokat
Kolozs megyében a szülők mintegy 17 százaléka
utasítja el az oltásokat. Emiatt a Kolozs Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság azt javasolta a polgár-
mestereknek, hogy szervezzenek lakossági
fórumokat, ahol a szakemberek ismertetnék a vakci-
nák hiányának veszélyeit. Az igazgatóság képviselői
szerint azért nő folyamatosan az oltásokat elutasító
személyek száma, mert számos félretájékoztató
anyag terjedt el a nyilvános felületeken. 2017-ben
Kolozs megyében 212 személy fertőződött meg ka-
nyaróval, és egy halálos áldozatot tartanak számon,
míg 2016-ban csupán 92 megbetegedést jelentettek.
Egy augusztus 4-ei összesítés szerint Romániában
az eddig igazolt esetek száma 8.455, a bekövetke-
zett halálesetek száma 32. (Agerpres)

Csakhogy a kecske és káposzta politikával valakinek az
érdeke óhatatlanul sérülni fog. És nem valószínű, hogy
a nemzetközi nagybefektetők érdekeit fogják mellőzni,
hiszen dollármilliárdokról van szó. 

Lehet, hogy túl nagy falat az adópolitika a jelenlegi
kormánynak. Megint el találják számolni magukat, mint
tették a korábbiak a 7 centes,  üzemanyagra kivetett jö-
vedéki adó esetében. Mert kiderült, hogy a bevezetéséért
felelős Liviu Voinea „kicsit” elszámította magát, a 7
centes luxusadótól várt havi 50 millió eurós bevétel he-
lyett 11 millióval csökkentek a bevételek. A 7 centes adó
bevezetése tehát nagy gazdasági fiaskónak bizonyult. A
volt kormányfő, Victor Ponta annak idején beismerte,
hogy az államkasszába befolyt összegeket nem sikerült
kellő mértékben beruházásokra fordítani. Most megint
„számolgatnak” az illetékesek, és úgy gondolják, hogy
többletjövedelmet jelent majd a haszonbérleti törvény
módosítása, az üzemanyag jövedéki adójának drágítása.
De az is lehet, hogy új érdekcsoportok léptek színre, és
ha a költségvetés bánja is, valakiknek érdeke a változ-
tatás.  A nemzetközi szerződéseket azonban igen nega-
tívan érintené a „drágító” kormányintézkedés. A beígért
béremelések, adónövelések és -csökkentések kavalkád-
jában ennek a vállalkozó és „kreatív” kormánynak a
szeme előtt vajon lebeg-e konkrét, legalább rövid és kö-
zéptávú terv, elképzelés, megalapozott gazdasági számí-
tások?  Vajon hányszor lehet ugyanazt a hibát elkövetni
kormányszinten? Ezekre választ, sajnos, úgy tűnik, csak
„menet közben” kapunk. 

Milliárdokat érő 
tollvonások

Megvonnák 
a Románia Csillagát is Kelemen Hunortól

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Hadgyakorlatot tartanak az Észak-atlanti Szerződés
Szervezetének (NATO) országai Szerbiában 2018
októberében, ez lesz az első gyakorlat, amelyben a
szerb katonaság a NATO haderejével közösen vesz
részt a nyugat-balkáni ország területén – számolt
be róla szerda reggeli híradójában a szerbiai köz-
szolgálati televízió (RTS).

Szerbia 2006 óta tagja a NATO Partnerség a Békéért prog-
ramjának, és eddig megfigyelőként vett részt a hadgyakorla-
tokban. A belgrádi vezetés az utóbbi években többször is
kijelentette, Szerbia katonailag semleges marad, és nem kíván
csatlakozni sem a NATO-hoz, sem más katonai tömbhöz. A
titói Jugoszlávia a hidegháború idején is tömbön kívüli poli-
tikát folytatott, és az el nem kötelezett országok mozgalmának
egyik vezetője volt. A belgrádi álláspont ezen politika folyta-
tásának is tekinthető lenne, ám a szerb közvélemény elsősor-
ban nem emiatt ellenzi a csatlakozást a nyugati katonai

tömbhöz. A NATO 1999-ben bombázásokkal kényszerítette
arra Szerbiát, hogy leállítsa a vérontást Koszovóban, és a
szerb közvélemény ezt azóta sem bocsátotta meg.

A közös hadgyakorlat mégis egyfajta nyitást jelenthet a
NATO felé, annak ellenére, hogy az utóbbi időszakban Belg-
rád főleg Moszkvától kapott katonai segítséget. Oroszország
például kedvezményes áron adott el Szerbiának hat MiG-29-
es repülőgépet, amelyek hamarosan megérkeznek az or-
szágba. Emellett Szerbia rendszeresen részt vesz az
Oroszországgal és Fehéroroszországgal közösen szervezett
Szláv Testvériség fedőnevű katonai gyakorlaton. 

Szerbia szomszédos országainak legtöbbje már csatlakozott
a NATO-hoz, vagy az atlanti integráció valamely lépcsőfokán
áll, a szerb vezetés azonban többször is leszögezte, amennyi-
ben felmerül, hogy Belgrádnak is csatlakoznia kell a katonai
tömbhöz, a lakosság népszavazással dönthet majd az ügyben.
(MTI)

Első ízben tart jövőre hadgyakorlatot 
a NATO Szerbiában

Kinőtte korábbi helyszíneit, ezért terjeszkedik a hét
végén kezdődő 8. Kolozsvári Magyar Napok rendez-
vénye.

A nyolcnapos fesztivál újdonságairól tartott szerdai kolozs-
vári sajtótájékoztatón Gergely Balázs főszervező elmondta: a
tavalyi magyar napokon – amelyek keretében Kolozsvár vá-
rosi rangra emelésének a 700. évfordulóját is megünnepelték
– a szervezők úgy érezték, hogy elérték teljesítőképességük
határát.

Azt a következtetést is levonták, hogy a fesztivál kinőtte
helyszíneit, a Főtér, a Fogoly utca és a Farkas utca terei már
nem elégségesek a látogatók befogadására. Ezért idén a Séta-
téren is színpadot állítanak fel, és egy olyan kísérletet, tovább-
gondolási folyamatot indítanak el, amely két év alatt megújítja
Erdély legfontosabb kulturális fesztiválját.

Gergely Balázs kiemelte: azért minősítették „transylvani-
cummá” a magyar napokat, mert a rendezvény „olyan köz-
kinccsé vált, amelyet sok más erdélyi érték mellett ki lehet
tenni a kirakatba”, és amely egész Erdélyt gazdagítja. A fő-
szervező hozzátette: idén is adománygyűjtést szerveznek a
magyar napok keretében, a kedvezményezett ezúttal a kolozs-
vári szegénykonyha lesz, amelyet közösen kívánnak működ-
tetni a történelmi magyar egyházak.

Gergely Balázs megemlítette: a szervezésre rányomta bé-
lyegét, hogy Horváth Annát, Kolozsvár korábbi alpolgármes-
terét a korrupcióellenes ügyészség eltiltotta hivatala

gyakorlásától. Az pedig, hogy fél évig nem volt magyar alpol-
gármestere a városnak, azt eredményezte, hogy a városházi
hivatalnokok prioritáslistáján hátrébb kerültek a rendezvén-
nyel kapcsolatos teendők.

Oláh Emese – aki április eleje óta tölti be az alpolgármesteri
tisztséget – hangsúlyozta, hogy a város továbbra is kiemelt
rendezvénynek tekinti a magyar napokat, és évről évre na-
gyobb összeggel támogatja a szervezést. Úgy vélte: a rendez-
vény az erdélyi magyarságnak és a magyarországi
vendégeknek is szól, ugyanakkor a kolozsvári románok és ma-
gyarok találkozására is lehetőséget nyújt.

A rendezvénysorozat vasárnap kiállítás-megnyitókkal, öku-
menikus istentisztelettel kezdődik. A hétfői nyitógálán a Ma-
gyar Állami Népi Együttes Kodály Zoltán emlékének ajánlott
előadását nézheti meg a közönség.

A sétatéri színpadon a gyermekeket megszólító programo-
kat láthatják az érdeklődők, a Farkas utcai színpad a folk-, az
operett- és a nótaelőadások helyszíne lesz, a Fogoly utcában
rendezik be a borutcát, ahol a Hagyományok Háza bevonásá-
val szerveznek hagyományőrző programokat. A fesztivál fő-
téri nagyszínpadán a Szent István-napi néptánctalálkozó
gáláját, a Ghymes együttes, Szikora Robi és az R-GO, Deák
Bill Gyula és Földes László Hobo, valamint Charlie koncertjét
hallhatja a közönség. A rendezvény augusztus 20-án, vasárnap,
Kolozsvár főterén zárul a Budapesti Operettszínház Csárdás-
királynő-produkciójával. (MTI)

Kinőtte korábbi helyszíneit 
a Kolozsvári Magyar Napok

Donald Trump amerikai elnök átfogó stratégiát ígért
kedden a kábítószer-fogyasztás elleni küzdelemre.

Az elnök álláspontja szerint az egészségügy és a rendfenn-
tartó erők szakemberei együttes munkával képesek lesznek
megfékezni az opiáttartalmú kábítószerek és gyógyszerek,
köztük fájdalomcsillapítók egyre növekvő méreteket öltő fo-
gyasztását. Ennek hogyanjáról azonban nem mondott semmit.

„Leküzdjük ezt a halálos járványt, és az Egyesült Államok
győztesen kerül ki ebből a küzdelemből” – hangoztatta. Véle-
ménye szerint nem szociális programokkal és új kezelési mód-
szerekkel, hanem pusztán erőteljes rendfenntartói
intézkedésekkel megfékezhető a kábítószer-fogyasztás terje-
dése. „A kábítószermentes társadalom megteremtéséhez alap-

vető fontosságú az erős rendőrség” – szögezte le. Trump utalt
arra is, hogy a déli határokon a határvédelmi szervek kemé-
nyen fellépnek, hiszen a kábítószer-kereskedelem java ott bo-
nyolódik. Hozzátette, hogy a kábítószer-problémáról az
amerikai kormányzat Kínával is tárgyal, egyes drogokat
ugyanis ott állítanak elő, s onnan érkeznek az Egyesült Álla-
mokba is.

A washingtoni képviselőház kábítószerfüggéssel és opiát-
válsággal foglalkozó különbizottsága a múlt héten vészhelyzet
kihirdetését szorgalmazta. A bizottság azzal érvelt: ez lehetővé
tenné a szövetségi kormányzatnak, hogy gyorsabban szaba-
díthasson fel pénzforrásokat a kábítószerfüggő betegek keze-
léséhez. (MTI)

Trump megfékezné a kábítószer-fogyasztás terjedését



Jövő hét végén ötödszörre
indul el Marosvásárhelyen az
összművészeti és családi
programok színes Forgataga.
Az idén csaknem másfél he-
tesre nőtt rendezvénysorozat
augusztus 18-án, pénteken a
Szféra kortárs művészeti tér
kínálatával veszi kezdetét. 

Az Aranykakas udvarán augusz-
tus 20-áig, vasárnapig számos al-
kotóműhely, interaktív előadás,
kiállítás és koncert várja a művé-
szetbarátokat. A részletekről, il-
letve a Vásárhelyi Forgatag
további újdonságairól a tegnapi
sajtótájékoztatón számoltak be az
illetékesek. 

Az elmúlt években igen népsze-
rűvé vált Szféra kínálatát Fülöp
Tímea ismertette. A programsoro-
zat pénteken délután kezdődik,
ekkor már megteremtődik az egy-
kori patinás vendéglő udvarán a
jellegzetes „szférás” hangulat. A
koncertekre érkezőket az alternatív
zenei élet legújabb, legérdekesebb
képviselői szórakoztatják, de Ma-
gyarország legrégebbi alternatív
zenekara, a Pál Utcai Fiúk is fellép
az Aranykakas udvarán. A nyitóna-
pon a reggae zenét játszó Manaky
szórakoztatja a jelenlevőket, a to-
vábbiakban az Arcus Trio dzsessz-
banda, a hazai alternatív zenei
világ legjobbjait tömörítő Jam
Community, a The Nobody Elses
és a heavy metalt egyetlen gitárral
játszó magyarországi Apey is fel-
lép. 

A zenei csemegék mellett vizu-
ális élményekben sem lesz hiány. A
három nap alatt több kiállítás is
nyílik, Vajda Boróka fotóit, Anca
Onut grafikáit, Könczey Elemér
karikatúráit is megtekinthetik a lá-
togatók. Könczey szombaton inter-
aktív előadásra is várja az
érdeklődőket, amelynek során be-
bizonyosodik, hogy mindenki tud
karikatúrát készíteni. Izgalmasnak
ígérkezik az első erdélyi képregény
szerzőpárosával, Sárosi Mátyással
és Szabó Krisztinával való találko-
zás is. A sepsiszentgyörgyi Magma
Kortárs Művészeti Kiállítótér mű-
helyében a fényképelőhívás titka-
iba lehet bepillantást nyerni.
Szombaton az irodalom is új for-
mát ölt a Szféra színpadán, Sebes-

tyén Aba és Cári Tibor Kor-Társak
című zenei estjén, ahol mai magyar
költők megzenésített alkotásai
hangzanak el.

Fülöp Tímea arra is kitért, hogy
mivel az elmúlt években sokan ér-
deklődtek az Aranykakas sorsáról,
szombaton és vasárnap Orbán
János művészettörténész a ven-
déglő múltjába kalauzolja el az ér-
deklődőket. Az épület történetéről
egy információs táblát is elhelyez-
nek a Szféra programszervezői.
Fuss egy kört a Bolyaiért!

Az idei Forgatag egyik újdon-
sága az augusztus 26-án, szomba-
ton megrendezésre kerülő
Bolyai-olimpia, amelynek során
egykori és mai élsportolók bemu-
tatóira, szakmai beszélgetésekre
kerül sor, és a streetballtól a tollas-
labdán, karatén, fitneszen, zumbán
át a falmászásig és a ládaépítésig
számos sportág kipróbálására is le-
hetőség nyílik. Gyermekek szá-
mára futásból és kerékpározásból
álló duatlonversenyt szerveznek.
Fuss egy kört a Bolyaiért! címmel
adománygyűjtő futóversenyre is
sor kerül, a bevételt az iskola sport-
pályájának felújítására fordítják.

A pálya felújítása érdekében in-
dított kezdeményezést és az ehhez
kapcsolódó„forgatagos” progra-
mokat Szathmáry Zsolt, a Bolyai
Kollégiumért Alapítvány illetékese
körvonalazta. 

Első lépésként a sportpálya öltö-
zőit tennék rendbe, ezt követően
magát a pályát szeretnék felújítani
a projekt elindítói. A cél: élettel
megtölteni a sportpályát, amely
nemcsak a bolyais diákok, hanem
minden marosvásárhelyi számára

biztosíthatna sportolási lehetőséget.
Városok, színházak közeledése

A sajtótájékoztatón jelen volt
Tompa Gábor, a zalaegerszegi
Kvártélyház Szabadtéri Színház
Kft. ügyvezetője, az Egerszeg
Fesztivál igazgatója is, aki idén
szervezőként lesz jelen a Vásárhe-
lyi Forgatagon. Portik Vilmos, a
Forgatag főszervezője kiemelte,
hogy Tollastól származott az az
ajánlás, amely lehetővé tette, hogy
a vásárhelyi fesztivál bekerült a
Magyar Fesztivál Szövetség tagsá-
gába. Tompa egy testvérvárosi kap-
csolat élővé válásaként értékelte a
közte és vásárhelyi barátai között
zajló tapasztalatcserét, és reményét
fejezte ki, hogy az elkövetkezők-
ben a marosvásárhelyi és a zalae-
gerszegi színház között is kiépülhet
egy erős szakmai kapcsolat.
Kiállítások és íjászverseny

Soós Zoltán, a Maros Megyei
Múzeum igazgatója a Vásárhelyi
Forgatag idején megtekinthető két
kiállításra, a Zichy-gyűjteményre,
illetve a Magyar Természettudo-
mányi Múzeum felajánlásával ér-
kezett Jégkorszak című tárlatra
hívta fel a figyelmet (mint ismere-
tes, előbbi a Kultúrpalotában,
utóbbi a Természettudományi Mú-
zeumban látogatható). A Forgatag
keretében Kereszteződések címmel
képzőművészeti pályázatot is indí-
tottak 40 évnél nem idősebb alko-
tók számára. A pályamunkák
zsűrizésére szintén a Vásárhelyi
Forgatag idején kerül sor. Szintén
ekkor, a Marosszéki Íjászokkal kö-
zösen országos íjászversenyt szer-
veznek a vár udvarán, ahol ez
alkalomból kisebb hagyományőrző
vásár is nyílik.

A beszámoló végén Portik Vil-
mos a rendezvénysorozat megújult
honlapját ajánlotta a Forgatagra
várók figyelmébe. 

A munkálatokat július 30-án
kezdték el. Először az oszlop körül
mintegy 7x5 méteres területet elke-
rítettek. Itt két és fél méteren ki kel-
lett ásni a lerakódott iszapot, hogy
a szakemberek megállapíthassák,
elrepedt-e az oszlop. Szerencsére
nem  sérült, ezért a következő mun-
kafázisban előkészítik a terepet a
magasnyomású betonozáshoz. Az
alagútépítéskor használt technoló-
giával erősítik meg a gyaloghidat
tartó oszlop talapzatát. Az említett
helyszíni munkával egy időben ké-
szül az új, fémszerkezetű gyaloghíd
és a vezérdobozok is a teljes vil-
lanyhálózattal, ugyanis a beszakadt
tartógerenda elsodorta a kábeleket. 

Az a gond merülhet fel, hogy
mivel az országban csak Temesvá-
ron létezik olyan cég, amely magas-
nyomású betonozást végez,
megtörténhet, hogy le kell állni mi-
attuk. Addig is a héten előkészítik a
fecskendezéshez szükséges cső-
rendszert. Dávid Csaba számítása
szerint szeptember végéig elkészül-
nek, de az is lehet, hogy már  au-

gusztus végén újra áll a híd, amelyet
a vízügyi igazgatóság saját költség-
vetéséből renovál. 

Mindezek után feltöltik a tavat. A
bözödi tavat ellátó Küsmöd-pataka
jelenlegi vízhozama alig 30 liter
másodpercenként. Amikor először
felfogták a gát mögött a vizet, ez a
hozam 140 liter volt másodpercen-
ként. Ez azt jelenti, hogy két és fél
év kell ahhoz, hogy az incidens
előtti szintre kerüljön a tó vize.
Ehhez csapadékos időjárásra is
szükség lenne. 

Arra a kérdésre, hogy a volt falu
romjai újra a víz alá kerülnek-e,
Dávid Csaba azt válaszolta, hogy
27 év alatt a természet megtette a
maga romboló hatását, nincs amiért
meghagyni a romokat, hiszen ami
maradt, az már menthetetlen. Meg-
erősítette azt is, hogy a gát vízügyi
jellegéből nem vesztett semmit, s
bár mostanában huzamosabbak a
szárazabb, csapadékmentes idősza-
kok,  fel kell legyenek készülve a
nagyobb vízhozamra is, amikor a
tóban fenntartott vízzel biztosítják a
gát alatti települések árvízvédelmét. 
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Marius Paşcan PMP-s (Népi
Mozgalom Pártja) képviselő
felszólítja a külügyminisztériu-
mot, a Legfelsőbb Védelmi Ta-
nácsot, az államelnököt, hogy
sürgősen foglaljanak állást
Tőkés László „elfogadhatatlan”
tusványosi beszéde ellen.

Ugyanakkor vehemensen tá-
madta Kelemen Hunort is, aki egy
lapnak úgy nyilatkozott, hogy a ma-
gyarok nem fognak és nem is akar-
nak ünnepelni 2018-ban. A
képviselő szerint  az RMDSZ el-
nöke többször is megszegte esküjét,
amikor  – Románia miniszterelnök-
helyetteseként, művelődési minisz-
terként vagy akár parlamenti
képviselőként –  letette a hivatali
esküt, hiszen azt mondta, hogy tisz-
teletben tartja az ország alkotmá-
nyát. Most pedig azt meri állítani,
hogy december elseje a magyarok
számára nem ünnep. Ezért törvény-
tervezetet kezdeményez, amely
szankciókat ír elő az ilyen esetekre

– jelentette ki keddi sajtótájékozta-
tóján. 
A labda elgurul, a szobor megmarad 

A képviselő határozattervezetet
javasol a marosvásárhelyi önkor-
mányzatnak és a helyi tanácsnak a
jövő decemberi centenáriumra.
Nem kevesebb, mint nyolc román
személyiség mellszobrával venné
körül Nicolae Bălcescu Győzelem
téri szobrát. A képviselő szerint a
város vezetői teljes közönyt mutat-
nak a nagy esemény iránt, ezért fel
kellene rázni őket, ne csak a focit
támogassák, mert „a labda elgurul,
a szobrok megmaradnak”. Újságírói
kérdésre azt válaszolta, hogy a kul-
túrának nincs nemzetisége, és meg-
győződése, hogy az általa javasolt
személyiségek – Serafim Duicu, Ion
Fiscuteanu, Romulus Guga, Gabri-
ela Moga Lazăr, Ovidiu Iuliu Mol-
dovan, Vasile Netea, Mihai Sim,
Ion Vlasiu – egyaránt szolgálták a
román és a magyar közösséget.
(mózes) 

Vehemens támadás a magyarság vezetői ellen 
Szankciók esküszegésre 

Javítják a bözödi gát gyaloghídját Forgatag a láthatáron
A Szférával indul

Ráismertél? Ez egy réges-régi
sláger harmadik sora, mely akkor
volt divat, midőn Vásárhelynek
még több strandja, szabad strandja
volt. Ami azt illeti, fedett uszodája
viszont hiányzott az egy kadétisko-
lai zárt medencén kívül. De az nem
állott a polgárok rendelkezésére, az
a katonai alreáliskoláé volt. Avagy
a Csaba királyfisoké. Aztán jött a
népi demokrác, és az egyetemi
hallgatóké és személyzeté, meg pár
száz protekciósé lett, télen ott ed-
zett a pólósereg, de kicsi volt, és a
közegészségiügyesek legszíveseb-
ben minden percben bezáratták
volna fenyegető fertőzésveszély
okán. Ma fogalmam sincs, mi van
vele. Valószínűleg éppúgy nem lé-
tezik, mint az OGYI magyar egye-
temi kara.

Aztán ott volt a Ritz-fürdő. Csa-
ládi vállalkozásnak indult a Maros
szegletén: a folyó egykor szelíden
kanyargott, mosta hullámaival a
város kispolgárait és tősgyökere-
seit. Családias volt, meghitt, fapal-
lóval, legendákba vesző, emberi és
miért ne... magyar. Voltak jellegze-
tes alakjai, történetei, flekkenillatú
délutánjai, hosszú, lassú sütkérezé-
sek. Százak tanultak meg ott úszni,

ismerték meg a vásárhelyiség soha
el nem nőhető alapelemeit. Kocká-
zatát és mellékhatását érzi az is,
aki csak egy nyarat töltött ott. Ti-
lalmakról nem nagyon lehetett hal-
lani. Annál többet arról, hogy
Naschitz Böske és Agyagási Manci
nyerte 1931-ben a strand szépség-
versenyét. Pedig gazdasági válság
volt, meg kisebbségi elnyomás, jött
a királyi diktatúra és a háború. A
Ritz mindent kibírt. Csak a szocia-
lista árvizet nem. Azt valahogy már
nem tudta túlélni. Lezárták, eltün-
tették, partrendezés folytán tűnt el.
Igaz, fürdővendégei is szétszóród-
tak, elpárologtak, kórházakba, te-
metőkbe költöztek, légiesültek,
kivándoroltak. Már csak a legöre-
gebbek pigmentszemcséi őrzik a
bőr alatt a Ritz-nyarakat.

Na persze a legszakállasabb
helytörténészek és lokálpatrióták,
tehát akik az Oroszlánnak, Fényes-
nek, Tulipánnak, Hargitának, Tag-
vendéglőnek, Csehgábornak vagy
Muskátlinak nevezett lokálokban
gyakorolták a honszerelmet, emlé-
keznek arra, hogy volt még az
Agyagási, amit Agyagási Károly
tanár úr alakított ki a maga és hon-
fitársai gyönyörűségére. Ma már

jóformán senki nincs, aki meg
tudná mutatni, hol is gyönyörköd-
tetett.

Nem feledkezhetünk meg a
Kornhauser Szidor-féle hidegfür-
dőről sem, mely a Ligetben állott,
azt meg az 1912-es nagy árvíz
mosta el. De helyette a város épí-

teni kezdte a régi strandot. Akkor
még persze, a húszas években, új
volt. Dandea mester akart vele
büszkélkedni. A Mátyás király téren
avagy Ligetben állt. A háború után
születettek Voinca-strand néven
szerették meg. Alulírott ott tanult
meg úszni. (Bár ez jelenlegi mére-
tein egyáltalán nem látszik.)

A szocialista, de maros-magyar-
autonóm városvezetés 1958-59-ben
megásatta, kicementezte, felépí-
tette, vízmelegítővel  és zuhanyo-
zókkal, túlfolyókkal is ellátta a
hétfőnként leeresztett, vasárnap es-
tére húgyzöldre váltó mélykék
Május 1. strandot. Az Újat, amely
a valamikori Hungária (Marx Ká-
roly, Kárpátok) sétány és városne-
gyed/nyolcad/tizenhatod végén

büszkélkedett, s amelynek még bi-
ciklitárolója is volt. Ezenkívül bü-
féje, ahol a cementen tapicskolva
vártad az Eugéniát („tőtött kex”),
amíg Lassú néni kiszolgált. Vala-
mint voltak vetkezőkabinok, szob-
rok (vagy csak szobor pucér
nénivel?), és nagy szerelmek szö-
vődtek. (Persze az igaziak a Ce-
mentlapoknál, de erről úgysem
lehet szavakban eleget csellengeni,
ecsetelgetni. Doktor úr, nem múlik
a Cementlapok hiánya.) Itt rendez-
ték meg az újabb kori Vásárhely di-
csőségének utófutamait, amikor
még Vásárhely úszónagyhatalom
volt, itt születtek a vízilabda-mér-
kőzések hihetetlen eredményei,
amikor még volt a városnak egy-
két bajnoki csapata, amelynek min-
den tagját gondolatban mindenki
vállon veregette, fizetett neki egy
sört a Marosban (azt is bankosítot-
ták), doktorok lettek, világvándo-
rok, edzők, akik delente a
virágóránál gyűltek össze megbe-
szélni a mérkőzések eredményeit és
az idén nyáron feltűnt csodás csa-
jokat... Bezárattatott, elvadult,
megbukott, szétbaszkulálták a
rendszerváltás váltókezelői. 

Eltűnt tehát a Cementlapok, és
az azonos címen szerkesztett nyári
újság megbukott, bárhogyan is
igyekeztek a honmaradt bennszü-
löttek és  honosított kintszülöttek. A

legendás helyi nevezetességek
megöregedtek, a hetvenkedők meg-
csendesedtek, a gátig úszók a Nia-
garáig úsztak vagy a
Dél-kínai-tengerben számlálják
tempózás közben a távol-keleti ha-
dihajókat, Kim Dzson Unalmas ra-
kétáit és a VII. amerikai flotta
repülőgép-mostohaanya-hajóit és
cirkálóit. Ez van...

Maradt tehát a ki-, át-, meg-,
föl-, le- és beépített, megnagyobbí-
tott, megváltoztatott, háziasságától
megfosztott, de modern Víkend.
Már nem telep. Komplexum Mure-
sum. Van benne egy felfújható te-
tejű nájlonuszoda, medencék,
ugrótornyocskák, vizes lokálbaj-
nokság-utánzatok, csúszdák. Ja és
az élménypark illúziója. Valamint
szigorú szabályok, belépti díj, óra-
rend és egyéb tilalmak, melyeket a
tekintetes magisztrátus hozott, he-
lyében szabadságjogokat vett el.
Valamit valamiért.

Legújabban az odatelepült evé-
szeti központoknak kedvező döntést
hozott a tanács. A hírek szerint
2018-tól csak azok léphetnek be,
akik 61 kiló alatt vannak, ill. akik
a kormánypártra szavaznak. Iga-
zoltan. Azt majd meglátjuk, melyik
kormány lesz hatalmon. A lényeg:
minden tilos, amire már valaha is
gondolt a tekintetes magisztrátus,
az esküdtek és az Érinthetetlen.

„Az ember strandra jár, mert arra van idő”

Nagy Székely Ildikó 



Áttörést ért el az Alzheimer-
kór esetén jelentkező epilep-
szia diagnosztizálásában egy
magyar kutatócsoport. Az
epilepsziás működészavar
korai kezelése lassíthatja az
Alzheimer-kór tüneteinek
romlását, és hozzájárulhat a
betegek életminőségének
megőrzéséhez is.

Ma Magyarországon közel két-
százezer Alzheimer-kórban szen-
vedő ember él, akiknek
életminősége csak a korai diagnó-
zissal és kezeléssel őrizhető meg.
A gyógyíthatatlan betegségben
szenvedő betegek negyedénél epi-
lepsziás rohamok mutathatóak ki,
míg a páciensek felénél epilepsziás
működészavar bizonyítható – ol-
vasható az Országos Klinikai Ideg-
tudományi Intézetben (OKITI)
működő Alzheimer-Epilepszia ku-
tatócsoport MTI-hez eljuttatott
közleményében.

A Nemzeti Agykutatási Program
(NAP) által támogatott magyar tu-
dósok az agy elektromos tevékeny-

ségét 24 órán keresztül regisztráló,
32 csatornás Holter-EEG készülék-
kel vizsgálták a kutatásban részt
vevő mintegy 80 betegeket, és
három év alatt gyűjtött adatok
elemzésével mutatták ki az össze-
függést az epilepszia és az Alzhei-
mer-kór között.

„A kutatás eredménye azért je-
lentős, mert az epilepsziás demens
betegek állapota a többi Alzhei-
mer-kóros beteghez viszonyítva
kétszer gyorsabban romlik. Mivel
az epilepszia tüneteinek enyhíté-
sére számos gyógyszerrel rendel-
kezünk, ez az Alzheimer-kór ellen
új terápiás támadáspont lehet” –
idézi a közlemény Horváth András
Attilát, a csoport kutatóorvosát. Az
elsődleges eredmények azt mutat-
ják, hogy bizonyos epilepsziaelle-
nes gyógyszerek alkalmazásával a
betegek életminősége javítható és
állapotuk romlása lassítható.

Az eredményeket eddig 11 nem-
zetközi és magyarországi szakmai
fórumon publikálták, többek között
olyan neves orvosi folyóiratban is,

mint a Journal of Alzheimer’s Di-
sease. Az idén az Európai Neuroló-
giai Akadémia Kongresszusán
Amszterdamban mutatták be a ku-
tatás eredményeit, neves szakér-
tőkből álló bizottság döntése
alapján a legfontosabb újdonságo-
kat összegző szekcióban.

Az Országos Klinikai Idegtudo-
mányi Intézetben zajló kutató-
munka nemzetközileg is
kiemelkedő, a témával ugyanis
mindössze néhány kutatócsoport
foglalkozik világszerte, és speciá-
lis, koponyán belüli EEG-elvezeté-
seket a magyarokon kívül
mindössze egy kutatócsoport
végez az Egyesült Államokban –
áll a közleményben, amely kie-
meli: évente összesen 7,7 millió új
demens beteget regisztrálnak világ-
szerte. A demencia az egyik leg-
gyakoribb időskori betegség,
előfordulása az átlagéletkor emel-
kedésével évről évre nő. A demen-
cia leggyakoribb oka az
Alzheimer-kór. (MTI) 

A csecsemőtáplálásról, cse-
csemőkori betegségekről, a
védőoltások jelentőségéről és
gyakorlatáról tartott előadást
Marosvásárhelyen július első
napjaiban dr. Bókay János cse-
csemő- és gyermekgyógyász,
gyermek-gasztroenterológus
főorvos, a budapesti Semmel-
weis Egyetem I. Számú Gyer-
mekklinikájának osztály-
vezető egyetemi adjunktusa,
neves orvosdinasztia ötödik
leszármazottja. Sorozatunk
első részében a csecsemőkori
kólikáról, a második részben a
csecsemőkori refluxról kér-
deztük. 

– A csecsemőkori kólika mellett
a kisbabás anyukák másik
„rémképe”, amikor rendszere-
sen visszaöklendezi az anya
melléből kiszopott tejet a cse-
csemő. Mi az oka annak, ha
bukik a baba, ahogy a csecse-
mőápolási könyvekben nevezik
a jelenséget? Mikor beszélhe-
tünk csecsemőknél refluxról?
– Reflux, azaz a gyomortartalom

visszaáramlása a nyelőcsőbe szinte
mindenkinél jelentkezhet valami-
lyen mértékben kiadós étkezés, szo-
ros ruházat, bizonyos testhelyzet és
egyéb okok miatt. A nyelőcsövet a
gyomortól elválasztó kis izomgyűrű
vagy kapu felnőttnél többé-kevésbé
úgy működik, mint egy egyenirá-
nyító szelep. Amit megeszünk, az
bekerül a gyomrunkba, és bármeny-
nyit is fogyasztottunk, a szelep zár,
és nem enged vissza gyakran és na-
gyon sok gyomorsavval összeke-
vert táplálékot a nyelőcsőbe. Reflux
esetén ez a szelep nem zár elég jól,
illetve a táplálkozástól függetlenül
is rövidebb-hosszabb időre megnyí-
lik, és így a nyelőcsőbe vissza-
áramló, gyomorsavval kevert
táplálék panaszokat okoz. A gyom-
rot ugyanis saválló nyálkahártya bé-
leli, a nyelőcsövet viszont nem.

Ezért, ha viszonylag erős sav kerül
tartósan bele, az ki fogja marni, se-
besíteni, ami fájdalmat és egyéb tü-
neteket okoz. Amennyiben mindez
csak ritkán és kis mennyiségben
fordul elő, nem kell aggódni. Minél
fiatalabb a csecsemő, annál na-
gyobb a valószínűsége annak, hogy
amikor a gyomor összehúzódik,
hogy továbbítsa az elfogyasztott
táplálékot, és ugyanakkor megnyí-
lik a gyomorkapu, az így létrejövő
reflux szemmel látható bukás for-
májában jelentkezik, mivel a nyelő-
cső még viszonylag rövid. Ugyanez
a folyamat a hat hónapos vagy
egyéves csecsemőnél, akinek a nye-
lőcsöve már jóval hosszabb, okoz-
hat ugyan refluxot a nyelőcső alsó
részében, ahol liftezik egy kicsit a
visszaáramlott gyomortartalom, de
mivel ezt a szülő már nem látja, ke-
vésbé idegesíti, holott nincsen jobb
helyzetben a gyermek. 

– Időben hány hónapos korig
lehet a bukással számolni?
– Egy bukós csecsemőnél, akinél

gyakran jön vissza a gyomortarta-
lom, jó hosszú ideig fönn fog állni.
Egy hónapos korában a csecsemő a
hátán fekszik, a tünetek esetleg még
kevésbé kifejezettek. Amikor vi-
szont eléri a négy hónapos életkort,
már átfordul a hasára, és olyankor

teljes testsúlyával (4,5–5 kg)
nyomja a gyomrát, sőt, mikor el-
kezd kúszni-mászni, a szőnyegen
kis foltokat hagy a regurgitált gyo-
mortartalom. Ez még mindig nem
biztosan kóros, és az esetek többsé-
gében csak addig tart, amíg vízszin-
tes helyzetből függőlegesbe kerül,
és a mozgásfejlődés során már felül
és feláll a gyermek. Ezt követően a
gravitáció miatt már gyorsabban
ürül le a gyomortartalom, ezért ne-
hezebben tudja visszapumpálni a
gyomorból a nyelőcsőbe. Ezenkívül
a gyomorkapu szelepszerű műkö-
dése is, mint minden idegi beszabá-
lyozás, a gyermek életkorával
együtt érik, egyre tökéletesedik, és
normális esetben az egész probléma
a gyermek másfél éves korára elmú-
lik.

– És mégis, milyen tünetek ese-
tén kell elgondolkoznia a szülő-
nek? 
– A reflux diagnosztikájában az

a nehéz, hogy azok a vizsgálómód-
szerek (folyamatos, nyelőcsőben
végzett pH-monitorizálás, nyelő-
cső-, gyomortükrözés stb.), amivel
meg tudnánk állapítani, hogy egy
még élettani, vagy már kóros folya-
matról van szó, a gyermek számára
megterhelő, amivel pedig kezelni
tudjuk, az általában valamilyen
gyógyszer. Feltevődik a kérdés,
hogy érdemes-e belemenni egy, a
gyermek számára „invazív”, kelle-
metlen vizsgálatsorozatba, elkez-
deni egy olyan kezelést, aminek
adott alkalommal mellékhatása van,
vagy pedig elég a türelem. Nagyon
meg kell gondolni, hogy vannak-e
a gyermeknek olyan tünetei, ame-
lyek indokolttá tesznek egy komoly,
többnyire csak kórházi körülmé-
nyek között megoldható vizsgálat-
sorozatot. Ezek egy része, ami a
felnőttdiagnosztikában elfogadott,
például egy felsőnyelőcső-tükrözés
csecsemőnél nehezen kivitelezhető,
jobbára csak altatásban, az altatás-
nak pedig szövődményei lehetnek.
Találkozunk olyan esettel is, amikor
a gyermek már újszülöttkorától

érintett, van valamilyen idegrend-
szeri betegsége, például születése-
kor oxigénhiányt szenvedett, vagy
esetleg Down-kóros, és a vegetatív
idegrendszeri működése nem töké-
letes. Renyhébb a bélműködése,
gond van a székletürítéssel, székre-
kedése van, és ezeknél a gyerme-
keknél gyakrabban fordul elő a
reflux. Ilyenkor a belgyógyászati
kezelés többnyire nem vezet ered-
ményre, ezért a sebészeten köt ki a
gyermekkel a szülő. 

Mindezt bonyolítja, hogy ma-
napság a refluxdiagnosztikában
nincs egy ún. aranystandard, olyan
általánosan elfogadott vizsgálati el-
járás, aminek a pozitív vagy negatív
kizáró eredménye egyértelműen és
általánosan elfogadott lenne.

– A felnőttkori reflux egyik gya-
kori oka, a rekeszizomsérv cse-
csemőnél előfordulhat-e?
– Igen. A refluxdiagnosztika

részben arra irányul, hogy azokat az
anatómiai rendellenességeket –
mint például a rekeszizomsérv,
vagy amikor a nyelőcső és a gyo-
mor nem megfelelő szöget zár be
egymással – lehetőség szerint kizár-
juk. Az egyik legáltalánosabban al-
kalmazott, bár a sugárterhelés miatt
nem a legideálisabb vizsgálati mód-
szer úgy történik, hogy átvilágító
ernyő előtt/alatt vizsgálva itatnak
vele néhány korty kontrasztanya-
got, és figyelik, mi történik. Ha
esetleg látnak visszaáramlást, az
persze nem fogja reprezentálni a
tényleges klinikai állapotot, hiszen
a rövid vizsgálati idő miatt csak egy
pillanatképet lát az orvos, de arra jó,
hogy kizárja, hogy a háttérben nin-
csen rekeszizomsérv vagy más, se-
bészetileg kezelendő oka a
refluxnak.

– Azt szokták a fiatal anyáknak
tanácsolni, hogy abban az eset-
ben, ha súlyban gyarapodik, ne
törődjön azzal, ha evés után
bukik a baba. 
– Pontosan erről van szó. A

három alapvető dolog, aminek lát-
tán ténylegesen orvoshoz kell for-
dulni: 1. ha a gyermek súlya áll
vagy esik, mert annyi tejet öklende-
zik vissza, hogy ami benne marad,
az nem biztosít megfelelő súlyfejlő-

dést; 2. ha a gyermeknek rendszere-
sen arra utaló tünete van, hogy ami-
kor a szülő látja, hogy bukik, az
fájdalmat okoz bukás közben vagy
utána, ezért nem tud nyugodtan pi-
henni, hátraszegi a fejét, megpró-
bálja egyenesre kihúzni a
nyelőcsövét, hogy a nyelőcsőbe
visszaáramlott táplálékot minél
gyorsabban visszafolyassa a gyom-
rába; 3. ha légúti tünetek – például
gyakori köhögés – jelentkeznek,
amelyek abból adódnak, hogy a
nyelőcsőbe visszacsorgott gyomor-
tartalom egy következő légvétel
kapcsán a hétköznapi szóhasználat-
tal „cigányútra”, azaz a légutak felé
megy, ahol hörgőgörcsöt, asztmás
tüneteket, esetleg tüdőgyulladást
okozhat. Ma már tudjuk, hogy a
gyermekkori asztmások nagyon
nagy százalékában ez van a háttér-
ben, és a refluxot kell kikezelni
ahhoz, hogy a légúti tünetek elmúl-
janak.

Tulajdonképpen az említett
három problémakört a legelején is-
mertetni kell a szülővel, hogy abban
az esetben, ha ezeket tapasztalja,
tudja, hogy vissza kell mennie az
orvoshoz. Addig pedig türelemmel
kell várni, és olyan „bűvészmutat-
ványokkal” próbálkozni, hogy bizo-
nyos anyagokkal, mint például a
szentjánoskenyérmag-őrlemény, sű-
rítjük a táplálékot, mert a sűrűbb
táplálék jobban megül a gyomor-
ban, jobban távozik, és kevésbé tud
visszafelé folyni. A gyermeket az
etetés utáni első órában felügyelet
mellett hason fekve, fej felől meg-
emelve, kicsit döntött pozícióba
tesszük, ami azt segíti elő, hogy a
gyomra gyorsabban ürüljön, és bukás
esetén, miután a táplálék kicsorog a
szájából, kisebb az esélye, hogy azt
„aspirálja”, azaz a légutakba beléle-
gezze. Az etetést a fiatal csecsemőnél
lehetőleg úgy kell beállítani, hogy
gyakrabban egyen, és kisebb adago-
kat szopjon, mert minél jobban feszül
a gyomra, annál inkább előfordul a
reflux. Ezek olyan finom trükkök,
amit egy első gyermekes szülő nem
tud, és az orvosnak, aki évtizedek óta
gyakorolja a mesterségét, ezeket az
ismereteket át kell adnia a tapaszta-
latlan szülőnek. 

Először metszettek ki sikerrel
humán embrióból hibás DNS-
darabot, amely egy öröklődő,
súlyos szívbetegségért felelős
– írta a BBC hírportálja a Na-
ture tudományos folyóiratban
megjelent tanulmány alapján.

A kutatócsoport múlt héten már
ismertetett eredménye utat nyithat
mintegy 10 ezer, nemzedékről nem-
zedékre öröklődő rendellenesség
megelőzéséhez.

Az amerikai és dél-koreai tudó-
sokból álló kutatócsoport öt napon
át engedte fejlődni a „kijavított”
embriókat, ezután véget vetettek a
kísérletnek.

A génszerkesztés úttörő techno-
lógiáját, a CRISPR nevű eljárást,
vagyis a „genetikai ollót” a 2015-ös
év tudományos áttörésének válasz-
tották, segítségével a szakértők gé-
neket iktathatnak ki, a sérülteket
megfelelő DNS-részekkel pótolhat-
ják vagy új génszekvenciákat il-
leszthetnek be.

A portlandi Oregon Health and
Science University (OHSU), a Salk
Intézet és a dél-koreai Alapkutatási
Intézet közös kutatócsoportja egy
szívizomelfajulással járó betegség,
a hipertrofikus kardiomiopátia meg-
előzésén dolgozott.

A rendellenesség, amely a szív
hirtelen megállásához is vezethet,
nem ritka, 500 emberből egyet
érint.

A kórt egyetlen gén (egy DNS-
ben lévő utasítás) hibája okozza.
Aki hordozza, az 50 százalék esély-
lyel adja tovább a gyermekének.

A kutatók a hibát a fogamzás
alatt javították ki. A hibás gént hor-
dozó férfi spermáját egészséges női
donor petesejtjébe juttatták a
CRISPR-technológiával együtt, ami
a hibát korrigálta.

Nem minden esetben jártak si-
kerrel, de az embriók 72 százaléka
megszabadult a betegségért felelős
génmutációtól.

Shoukhrat Mitalipov, a kutató-
csoport egyik vezetője elmondta,
hogy a javítást minden további ge-
neráció hordozni fogja, így a család
és végső soron az emberiség is
megszabadulhat az öröklődő beteg-
ség terhétől.

Korábban már kínai kutatók is
közzétettek hasonló tanulmányokat,
vegyes eredményekkel.

Az eljárás egyik kulcskérdése a
biztonság, ezt csak sokkal kiterjed-
tebb kutatással lehet megvizsgálni.
(MTI)

Először iktattak ki betegséget okozó DNS-t
humán embrióból
Tízezer öröklődő rendellenesség
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Magyar tudósok felfedezése lassíthatja 
az Alzheimer-kór tüneteinek romlását

Mikor kell orvoshoz fordulni?
Csecsemőkori bukás és reflux



Ezek a sorok a nagyenyedi Református Ta-
nítóképző frissen alkalmazott magyar-német
szakos tanárnőjének az 1919-es tanévnyitó
ünnepség felemelő hangulatában született ér-
zéseit és gondolatait tükrözik, és Liktor Ka-
talin fiatal budapesti magyartanár, kutató
dolgozatában hangzottak el július 28-án Ma-
rosvécsen. A Helikon–Kemény János Alapít-
vány szervezte idei találkozón a Kemény
János életét és munkásságát idéző kiállítás
mellett az 50 éve elhunyt Áprily Lajosra em-
lékeztek a helikoni írók leszármazottai és a
rendezvény törzsközönsége.

Az emlékkonferencia két előadója a nagy-
enyedi tanár-költővel és családjával szoros
barátságot ápoló Adorjánné Weress Margit
szemén át idézte fel az évekig szemérmesen
rejtőzködő és Áprily Lajos néven verseket
közlő Jékely Lajos kollégiumi tanár alakját,
aki 1910-től magyar irodalmat, német nyel-
vet, később görög irodalmat és 1920-tól fran-
cia nyelvet oktatott a nagyenyedi Bethlen
Gábor Református Kollégiumban. Volt osz-
tályfőnök, önképzőköri elnök, majd 1922-től
a gazdag kollégiumi gyűjtemény könyvtá-

rosa. Diákjait a természet szeretetére nevelve
emlékezetes kirándulásokat szervezett –
hangzott el a tanulmányban („Hát ide figyel-
jen, Margit kedves!” – Áprily Lajos és Weress
Margit barátságáról), amelyet Kovács
Emese magyartanár olvasott fel. A szerző,
Liktor Katalin Rokon álmok álmodója című
kötetében adta közre Áprily Lajos és 
Reményik Sándor levelezését. 
Hódmezővásárhelytől Erdélyig 

A rajongó, lelkes magyartanárnő mindvé-
gig szoros kapcsolatot ápolt az egymással jó
barátságban levő két költővel, akik verset de-
dikáltak neki, s költeményeiket a korszak iro-
dalmi rendezvényein szavalta. Idősebb
korában Áprily Lajos biztatására írta meg 900
gépelt oldalon életútjáról szóló visszaemlé-
kezéseit Magyar szó Erdélyben címen. Erről
részletesen dr. Berényi Károly Magyarázat:
miért éppen Weress Margit – Egy memoár
előkerülésének története című előadásában
hallottunk. A népszerű és kedvelt hódmező-
vásárhelyi gyermekháziorvos erdélyi szárma-
zású felesége révén (aki Weress Margit Ilona
nevű lánytestvérének az unokája) került be az
ótordai nemes Weress családba, és lett a „csa-
lád féltett szellemi kincsének”, a kilencköte-
tes memoárnak a gondozója. Az emlékirat
hiteles kordokumentum, amelyben a XX.
század „első felének történelemformáló ese-
ményeiről” számol be a szerző, aki „részese
és egyben alakítója is volt az erdélyi magyar
felekezeti oktatás nemzetmentő küldetésé-
nek” – írja dr. Berényi Károly. A memoár a
ma embere számára is fontos üzenetet hor-
doz, különösen itt, Marosvásárhelyen, ahol a
katolikus oktatás megfojtásán munkálkodnak
– tehetjük hozzá az elhangzottakhoz. 

Visszaemlékezéseiben Weress Margit
hosszan ír arról az életre szóló barátságról,
amely az általa legjobban kedvelt két költőt
összekötötte. Emlékiratát, amelyet az 1929-
es évvel bezárólag abbahagyott, Áprily Lajos
halálának évében (1967-ben) unokahúgának,
az akkor 13 éves Benczédi Gabriellának aján-
lotta. 

Az ótordai Weress család
Weress Margit Tordán született 1894-ben,

a Főtér 41. szám alatti díszes épület emeleti
hétszobás, polgári lakásában, ahol a város
egyik legnevezetesebb családja, a II. Rákóczi
György fejedelemtől nemességet kapott We-
ressek éltek. A ház, amelyben közel egy év-
századon keresztül több nemzedék követte
egymást, 1944 szeptemberében a tordai csa-
tában semmisült meg, és ma jellegtelen tömb-
ház áll a helyén. A család több elöljárót adott
a városnak és a vármegyének. Weress József
és fia, ifj. Weress József, a város főjegyzői
voltak, Weress Dénes Torda-Aranyos várme-
gye alispánja. 1870-ben ő látta vendégül a
híres írót, Jókai Mórt, aki Torockón helyszí-
nelt az Egy az isten című regényének meg-
írása előtt. A barokk kanapé, amelyen az
ünnepelt író ült és pipázott, és amelyről 
Szentimrei Jenő is megemlékezett a kolozs-
vári Ellenzék mellékletében, a kitelepedő
családtagokkal Magyarországra került, ahol
a fiatal Berényi házaspár kezdő ülőbútora
volt, és hódmezővásárhelyi otthonuk patinás
darabja ma is – mutatta meg képen is a tanul-

mány szerzője a nagy becsben tartott tárgyi
örökséget. 

Weress Dénes alispán testvérének, Weress
Ferencnek, Torda köztiszteletben álló állator-
vosának szegedi származású feleségétől
három gyermeke született: Margit, Ákos és
Jolán. Mindhárman tehetségesek voltak,
Ákos műegyetemet végzett és a monarchia
honvédjei mellett harcolta végig az első vi-
lágháborút. A zenei műveltségű mérnöktől
maradt a hódmezővásárhelyi rokonokra a Kí-
vánságos könyv, amelybe 1920-tól 25 éven
keresztül a kor elismert írói, zeneművészei,
államférfiúi írták be három kívánságukat,
köztük Reményik és Áprily is vers formájá-
ban. Weress Jolánt, aki bátyjához hasonlóan
családjával 1930-ban Magyarországra költö-
zött, a magyar leánynépfőiskolák úttörője-
ként tartják számon. Ezenkívül rendszeresen
tudósította az erdélyi folyóiratokat, és köny-
veket írt. Legidősebb lányának, Gabriellának
a lánya, dr. Berényi Károlyné az előadó fele-
sége (képünkön), akinek a vissza-
emlékezéseit dedikálta a nagynéni. 
Kiállt a felekezeti oktatásért

Weress Margit Tordán és Ko-
lozsváron végezte iskoláit, kitűnő
eredménnyel. A tordai unitárius al-
gimnáziumban Gyallay Domokos
író, szerkesztő tanította történe-
lemre és latinra. Egyetemi tanul-
mányainak színhelye a kolozsvári
Ferenc József Tudományegyetem,
egy szemeszter idejére pedig Graz
volt. Magyar-német szakos tanár-
nőként 1918-ban szakvizsgázott,
majd közel három évtizeden át ok-
tatta a felekezeti magyar tanítókat.
1923-ban a kolozsvári egyetemen
román bizottság előtt tette le peda-
gógiai vizsgáit, és szembeszállt
Onisifor Ghibu professzorral, aki
szerint „a tanítóképzésnek minden
államban egyöntetűnek kell lennie,
akárcsak a katonaságnak (…), mert
a tanítók a szellem katonái”. Véle-

ményével ellentétben a vizsgázó magyarta-
nárnő „a felekezeti intézmények létjogosult-
sága mellett” állt ki – idézte Liktor Katalin az
emlékiratokból. 

Weress Margit 1919-ben jelentkezett a
Nagyenyeden működő Református Tanító-
képzőben meghirdetett állásra. Fiatal tanár-
nőként ismerkedett meg az akkor még Jékely
Lajosként ismert tanártársával, aki „tiszteletet
sugárzó tudásával és igaz emberségével ha-
tott rá”. Felesége, Schéfer Ida szeretetre
méltó egyéniségével járult hozzá az életre
szóló barátság kialakulásához. A Jékely csa-
láddal való barátsága tette lehetővé, hogy sze-
mélyesen is megismerje az erdélyi irodalom
képviselőit, s közelebbi kapcsolatba kerüljön
Reményik Sándorral, akinek Csak így című
kötetét Iduskától kapta ajándékba. A versek
olyan mély hatással voltak Weress Margitra,
hogy a továbbiakban a családi szájhagyo-
mány szerint már-már szerelmes rajongással
követte a költő pályáját, és személyes talál-
kozásuk után „intenzív levelezést” folytattak. 
Ismerte a titkot

„1920 őszén Weress Margit már tudta,
hogy Jékely Lajos írja az Áprily-verseket”,
és emlékirataiban olvasható az „Áprily-titok”
létrejötte, valamint az izgalmas történet arról
is, amikor kiderült, hogy az Erdélyi Szemlé-
ben Áprily Lajos álnéven közölt „magas mű-
vészi értékű” versek szerzője Jékely Lajos, a
nagyenyedi tanár. Az eseményt megünneplő
ebéden került közel egymáshoz Reményik
Sándor és Jékely-Áprily Lajos, attól kezdve
szövődött köztük a magyar irodalom egyik
legszebb költőbarátsága, amelyet „az egy-
másnak ajánlott verseken kívül az egymásnak
írott levelek is” tanúsítanak – hangzott el Lik-
tor Katalin tanulmányában, aki Reményik le-
veléből idézett: „Mert úgy érzem, hogy ez
igazi lelki találkozás volt. Én a Falusi elégia
olvasása után tisztában voltam vele, hogy
íme, ez az a poéta társ, akit én Erdélyben
eddig hiába kerestem, aki játszva veri a töb-
bieket mind éppen azért, mert számára a köl-
tészet nem játék, hanem súlyos bajvívás
(elsősorban önmagával), aki annyira leszűrt,
tiszta bort tölt a formák kristálypoharába, és
aki… sok tekintetben annyira fölöttem áll,
hogy jól esnék egyet s mást tanulni tőle…”.
Költő barátainak verseit szavalta

A Reményikkel kötött barátság népszerűvé
tette Áprilyt az irodalmi és művelődési élet

képviselői körében, verseit szívesen közöl-
ték, ünnepségeken, irodalmi esteken is elő-
adták. Így vált ismertté Weress Margit neve
is, aki „európai műveltségű, de nemzeti el-
kötelezettségű erdélyi magyar pedagógus-
ként” tanítványai, diákjai mellett rajongott a
kortárs magyar irodalomért is. Fehér Magda
álnéven két versét közölte  Reményik Sán-
dor, de legszívesebben kedvelt költő barátai
alkotásait szavalta rendezvényeken, irodalmi
esteken. 

1920-ban, az Erdélyi Szemle Tordán tar-
tott irodalmi estjét követően, amelyen Áprily
Halálmadár című versét adta elő, Weress
Margit szerepelt a kolozsvári rendezvényen
is. Fellépése annyira elnyerte Reményik Sán-
dor tetszését, hogy a költő felkérte A mene-
külő című versének elmondására a soron
következő decemberi nagyenyedi irodalmi
estélyen. A kérésnek örömmel tett eleget egy
Áprily Lajos- és egy Sík Sándor-költemény
előadása mellett. Az 1921-ben megélénkülő
irodalmi életben a Reményik szerkesztette
Pásztortűz, a Napkelet és a marosvásárhelyi
Zord Idő, valamint az egyházi szervezetek
vállalták az erdélyi magyar irodalom népsze-
rűsítését, ezeken az elismert szavalóművész
Tessitori Nóra mellett Weress Margit is fellé-
pett – írja Liktor Katalin. 
Rövid házasélet 

1922-ben Nagyenyeden részt vett a Beth-
len kollégium 300 éves fennállásának fel-
emelő  ünnepségén, amelyről hitelesen
számol be emlékirataiban, s a református
templomban  Reményik Templom és iskola
című versét szavalta. Mivel a hatóságok fi-
gyelme a magyarság kulturális rendezvénye-
ire is kiterjedt, 1923-ban a nagyenyedi
Protestáns Nőszövetség estélyén egy Kozma
Andor-verssel tomboló sikert aratott, s bár a
tordai szigurancától engedélye volt a vers el-
mondására, állásából ideiglenesen felfüg-
gesztették.

1924-ben kötött házasságot a tordai Ador-
ján Jenő tanárral, s 1925-ben született kisfi-
ukat Jókai főhőséről Manassénak nevezték el.
1924-25 között óraadóként tanított Tordán,
majd 1927-től az Enyedről a székelyudvarhe-
lyi Református Kollégiumba áttelepített taní-
tóképzőben, amelynek 1936-38 között
igazgatója volt, és ahonnan 1950-ben ment
nyugdíjba. Házasélete mindössze három évig
tartott, mivel mindketten ragaszkodtak a
szakmai karrierhez, férje az állami román kö-
zépiskolához, Weress Margit a felekezeti is-
kolához, így az otthon és a munkahely közötti
távolságot nem tudták legyőzni – magyarázta
különválásukat dr. Berényi Károly. 

Weress Margit visszaemlékezéseiben fel-
fedi Áprily Lajos Magyarországra való kite-
lepedési szándékának igazi okát. Egyrészt
műegyetemre készülő fiának akarta a tovább-
tanulást lehetővé tenni, amire nem volt mód
Romániában, és titokban szervi szívbetegség-
ben szenvedő feleségének, akit az életénél is
drágábbnak tartott, akarta a jobb orvosi ellá-
tást és gyógyszereket biztosítani. Szándéká-
ról és annak okáról Reményik Sándor is
tudott, aki a megértés mellett azt írta, úgy
érzi, mintha lelkéből „egy nagy tartó és rög-
zítő szikladarab szakadna ki”. 
Az Áprily házaspár biztatta
az emlékirat megírására  

Weress Margit 1954-ben kényszerűségből
hagyta el Erdélyt, mivel nyugdíjazását köve-
tően az udvarhelyi szolgálati lakásból 
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(Folytatás a 8. oldalon)

Weress Margit

A patinás Jókai-kanapé

A felújított nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium

Miért éppen Weress Margit?
Egy magyartanárnő emlékei 

„Eddig csak egyéni élményeim voltak, most azt éreztem, hogy tagja vagyok
egy nagy és sorsdöntő helyzetbe került közösségnek, amit úgy hívnak, hogy
erdélyi magyarság. Igen, most találtam meg a kapcsolatot vele, és boldognak,
nagyon boldognak éreztem magam azért, hogy dolgozhatok érte.”



A nyár a szabadság, a vakáció ideje,
amely akkor az igazi, ha vízparton töltjük.
Sokan augusztusban megyünk szabadságra,
és fontos, hogy a nyári ruhatárunkból ne hi-
ányozzon egy vagy több jól megválasztott,
divatos fürdőruha.

Nézzük meg, mit ajánlottak a divatterve-
zők az idei nyárra.

Elsőnek említsük meg az örök divat bikinit,
amely idén a minimalista és a klasszikus szim-
biózisaként főleg apró, fűzős felső részből és
keskeny nadrágból áll. Ez a fajta fürdőruha
ideális a szép barnuláshoz,  tökéletes alkatú,
kis mellű hölgyeken mutat a legjobban.

A második helyen a klasszikus egybed-
ressz áll, valamint ennek modern, feliratok-
kal, illetve geometrikus és más különleges
mintákkal díszített változatai, amelyek bár-
mely testalkathoz találnak, és minden kor-
osztálynak ideális viselet.

A feliratos egybedresszek esetén az alap-
színek a fekete, fehér vagy piros, melyre
aranyszínű betűk kerülnek, míg az absztrakt
mintásak élénkebbek, és főleg kék és lila,
kontrasztos színezésű, valamint fényes ha-
tású anyagokból készülnek. Mivel 2017-ben
a divattervezők egyik irányzata a minima-
lizmus, ezért fölösleges részletektől mentes
darabokat alkottak.

Ilyenek a vállpánt nélküli felsővel ren-
delkező fürdőruhák, melyek amellett, hogy
divatosak, elősegítik a tökéletes barnulást.

Ezek a nagyon nőies darabok főleg élénk
színekben mutatnak jól, mint a bordó, ter-
rakotta, fukszia és rózsaszín, amelyek biz-
tosan felhívják a figyelmet viselőikre.

A minimalista tendenciát tovább ragozva,
a bandeau melltartós fürdőruha az egyike

az élvonalbeli újdonságoknak. A pántszerű
(bandeau franciául hajpántot jelent), elég
keskeny, laza melltartót, amely általában
középen össze van fogva, többféle vállpánt-
típus teszi dekoratívvá.

Ennek a különleges darabnak a nőiessé-
gét, lenyűgöző voltát az új pántmegoldáso-
kon kívül az alkalmazott színharmónia is
hangsúlyozza. Ilyenek a sötétkék, a na-
rancsszín, valamint a leopárdminta, melyek
szépen mutatnak a lebarnult bőrön, és stílu-
sosan illenek más strandkiegészítőkhöz is.

A hatvanas évek slágere, a magas de-
rekú nadrágos fürdőruha ismét a divat él-
vonalába került.

Az élénk színárnyalatok, eredeti minták
és érdekes részletek különleges bájt kölcsö-
nöznek ezeknek a női szépséget kihangsú-
lyozó daraboknak.

A magas derekú nadrágokhoz mindenféle
felső talál, a minimalista melltartóktól a
pántszerűn át a sportos top formájúig, vala-
mint az eredeti megoldású, fűzőszerű dara-
bokig.

Az eredeti fürdőruhák esetén a divatter-
vezők, szabadjára engedve fantáziájukat,
különleges részletekkel rendelkező, szokat-
lan modelleket terveztek, melyek nemcsak
strandra, hanem estélyi, koktél- vagy klub-
viselet részeként is hordhatók.

Egy másik idei divatújdonság a kivágá-
sokkal ellátott fürdőruha.

A keresztbe tett anyagdarabok, a gyűrű-
vel összefogott részek és más geometrikus
megoldások nagyon jól mutatnak feketében,
fehérben, szürkében, ugyanakkor vannak
színes, kombinált dresszek is. A számtalan
modell mellett mégis a legközkedveltebbek
a hölgyek körében a kétrészes fürdőruhák.

Idén sokféle színű, mintájú és különleges
díszítésű darabokból választhatunk.
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Casoni Szálasi Ibolya 

Fürdőruhák idén nyárra

A segesvári gyógyszertári múzeumban ki-
állított tárgyak tanúsága szerint már a 18. szá-
zadban jelen volt tájainkon is a helyi
gyógyászatban.

A közönséges boróka fűszer és gyógynö-
vény örökzöld fenyőfajta, latin neve Junipe-
rus communis. Az északi féltekén, Európában,
Ázsiában, Amerikában a legelterjedtebb cip-
rusféle. Gyakori előfordulása miatt a magyar
nyelvterületeken több népies neve ismert:
aprófenyő, borostyántüske, borosán, boro-
vicska, fenyőtüske, borsikafenyő, borsfenyő,
fenyőmag, gyalogfenyő, törpeboróka, tövis-
kés fenyő, borókafenyő, pattanófenyő, gúzs-
fenyő, komkék.

Lassan, 3-5 méter magasra növő tűlevelű
cserje. A szárazságot jól bíró, az átültetést
rosszul tűrő kétlaki növény. Elfekvő egyedei
nőivarúak, az inkább feltörekvők hímivarú
példányok. Kérge bordás, rostos, szürkés-
barna. Egy-két cm hosszú, szúrós levelei
lapos tű alakúak, kellemes alma- és citromil-
latúak, színük ezüstös, fonákjuk zöld, ezért
szürkészöldnek látszanak. A szennyezett le-
vegőt – például a nagyvárosokban – rosszul
tűri, gyorsan legyengül és elpusztul.

Bogyós gyümölcse, a fekete borsnál vala-
mivel nagyobb tobozbogyó (borókabogyó) az
első évben zöld marad, és csak a második, rit-
kábban a harmadik évben érik be, ugyanazon
növényen gyakran érett és éretlen bogyók is
láthatók. Az érett bogyó fényes, feketéskék,
hamvas, viaszos. Tartalmaz illóolajat és vi-
szonylag jelentős mennyiségben cukrot.

A borókabogyót az ókortól használják
gyógyszerként, fűszernek, élelmiszernek, ita-
lízesítőnek. Olaját és a lepárlása után fennma-
radó kátrányt az ókori Egyiptomban
balzsamozószerekben alkalmazták. A rómaiak
füstölőkben használták fájával együtt.

Gyógyszerként illóolaját hasznosították és
hasznosítják napjainkban is, amit a bogyóból
vízzel desztillálnak le. Az elmúlt évszázadok-
ban belsőleg köhögéscsillapítóként, görcsol-
dóként, vesefájdalmakban alkalmazták,
külsőleg reumás fájdalmak ellen.

Európa legtöbb gyógyszerkönyvében hiva-
talos. Vizelethajtó, emésztést serkentő, vese-
kőoldó, epekőoldó készítmények alkotórésze.
Reumatikus panaszokban, ízületi bántalmak-
ban, köszvény és csúz ellen adják. Újabban
cukorbetegség és asztma kezelésére is javall-
ják. Rovarriasztó szerek és illatszerek alap-
anyaga. 

A Spiritus juniperit különböző gyógyszer-
könyvek előírása szerint kétféleképpen készí-
tik: illóolaj alkoholban való feloldásával (800
g híg szesz, 25 csepp illóolaj), vagy 200
gramm összezúzott bogyó egy liter alkohol-
ban történő áztatásával (12 órán keresztül) és
leszűrésével.

A borókabogyó fűszerként frissen vagy
szárítva, egészben vagy őrölve saláták, pácok,
mártások, főzelékek ízesítésére, húsok, vad-
húsok füstöléséhez használható. Tálalás előtt
rendszerint kiszedik az ételből. Bogyóival pá-
linkát is ízesítenek, például a Székelyföldön.

Mégis jó tudni, hogy a friss borókahajtások
vagy -bogyók fogyasztása mérgezési tünete-
ket is okozhat, amelyek gyomor- és bélpana-
szokkal, véres széklettel, vesegyulladással
járhatnak. A növény olaja a bőrön hólyagokat
és mélyre ható sebeket is eredményezhet.

Az eddig említett szeszes kivonatokon
kívül a múzeumban láthatók még: Spiritus
menthae, borsmentaszesz, amelyet epehajtó,
szélhajtó, görcsoldó, légzéskönnyítő, gyulla-
dáscsökkentő tulajdonsága miatt alkalmaztak,
és a Spiritus anisi, az ánizs alkoholos kivo-
nata, amely légúti betegségekben köptető,
szélhajtó, ízjavító fűszer volt és maradt.

Utóbbi két készítményt a borókafenyő ki-
vonatához hasonlóan állították elő.

Spirituszok (2.)
Spiritus juniperi – Borókaszesz, 
borókabogyó alkoholos kivonata

Hétfőn délután különleges menet vo-
nult megyeközpontunk Színház teré-
ről a vár irányába. Fehér ruhába
öltözött anyukák hordozókendőben
és babakocsiban vitték csecsemőjü-
ket, s két-három kisgyermekük is
mellettük haladt a kijelölt útvonalon.
Annyira szép, megható volt ez a felvo-
nulás, hogy a bámészkodó járókelők
arcát pillanatok alatt átrajzolta a mo-
soly. 

A marosvásárhelyi édesanyák Védem
egyesülete hívta meg tagjait az anyatej világ-
napján, augusztus elsején kezdődött Szopta-
tás hetének rendezvényére. Bár a gyülekező
időpontja előtt esni kezdett az eső, mire eljött
az óra, el is állt. De a bátrabbakat az eső sem
riasztotta el attól, hogy részt vegyenek a hétfő
délutáni programon. Az ötödik alkalommal
megrendezett felvonuláson csendőrök, helyi
rendőrök kísérték az anyákat szinte ijesztő
számban, de némelyiküknek sikerült hasz-
nossá tennie magát, ahogy az átjárónál feltar-
tóztatták a forgalmat, vagy a kapubástya
göröngyös bejáratánál a babakocsi felemelé-
sében segédkeztek, majd kárpótlásul gyö-
nyörködhettek a látványban, ahogy a
várudvar zöld füvére letelepedett szép, fiatal
hölgyek szoptatni kezdték kicsinyeiket. 

Tegyünk együtt a szoptatásért! – ez volt az
idei világhét mottója, és ennek jegyében szer-
vezték meg a Sétát a szoptatásért, amellyel

Bota Anna mérnöknő, a Védem egyesület
szoptatási felelősének nyilatkozata szerint
arra kívánták felhívni a figyelmet, hogy nin-
csen állandó szakember megyeközpontunk-
ban, aki tanácsot adhatna az elbizonytalanodó
kismamáknak, hogy mit tegyenek annak ér-
dekében, hogy serkentsék az apadó tejterme-
lődést. A kórházban szülő nők megkapják
ugyan a kezdeti segítséget, de a továbbiakban
nincs aki szakszerűen eligazítsa őket. Ezt a
szerepet vállalta idejének függvényében a
programozóként dolgozó Bota Anna, ami
azonban nem pótolhatja azt, amit más váro-
sokban – mint például Brassóban is – hivata-
losan működtetnek. Rokonszervezeteikkel
közösen elérték, hogy mind a televízió, mind
a rádió bemondja időnként, hogy a csecsemő
és az anya egészségének megőrzése érdeké-
ben ajánlott hat hónapig kizárólag anyatejjel
táplálni a kisbabát. 

– Ennek ellenére az édesanyák sajnos nem
látnak elég sok jó példát a környezetükben,
és sokan ma is lenézően beszélnek azokról,
akik a baba igénye szerint hosszú időn át
szoptatnak. Ez a kínálat és kereslet kiegyen-
lítődéséhez vezet egy idő után – mondta Bota
Anna, majd hozzátette, hogy a tápszeres táp-
lálás bevezetésével a csecsemő szopási szo-
kása átalakul, és a cumi helyett, amelyből
könnyebb a szopás, már nehezen, vagy nem
fogadja el az anyamellet. Ha nincs tej, vannak
módszerek, amelyekkel növelni lehet a tejter-

melést – teszi hozzá, és a saját példáját említi,
hiszen a mellette haladó kisfiát három év és
három hónapig szoptatta. 

A szoptatásnak a hosszú távú mellett egy
sor azonnali jó hatása is van. A szülést követő
óráktól kezdődően a csecsemők számára a
legegészségesebb, legbiztosabb táplálási
mód, hiszen az anyatej pótolhatatlan anyago-
kat tartalmaz, amelyek erősítik az újszülött
immunrendszerét, csökkentik a II-es típusú
cukorbetegség, az elhízás, az allergiás beteg-
ségek kialakulásának kockázatát. Az anyatej
összetétele a kisgyermek szükségleteinek
megfelelően változik, és serkenti a csecsemő

agyműködését is. A szoptatás jó hatással van
az anya alakjára és egészségére is, erősíti a
csecsemővel való lelki kapcsolatot – olvas-
hatjuk a világheti közleményekben.

A vásárhelyi kisgyermekes anyák hétfői
programja a Yaya játszóházban zárult, ahol
Both Beáta rezidens orvossal beszélgettek
a hét témájáról, és kihirdették az erre az al-
kalomra rendezett Védem, szoptatom című
fotókiállítás nyerteseit. Összességében tar-
talmas, szép rendezvény volt mind a részt-
vevők, mind a kívülállók számára.
(bodolai) 

Védem, szoptatom
Az anyatejes szoptatást népszerűsítik 

Veress László

Fotó: Bodolai Gyöngyi



Azonnal érkezhetne a logikus érvelés, akár rátrom-
foló kioktatás: egy szálloda nem a városnak épül,
hanem a városba érkezők, a látogatók számára. Le-
hetne tovább okoskodni: mégiscsak ebben a városban
működik, s akkor illene a városhoz alkalmazkodnia,
de ismereteim szerint ez egyáltalán nem így történik...

A marosvásárhelyi Grand hotellel kapcsolatosan
két-három személyes emléket említek meg. Az első na-
gyon közvetett, s igazából akkor történt, amikor közel
fél évszázaddal ezelőtt felépült, s amikor megláttam a
nagy betűkkel kiírt nevét, azonnal Rejtő Jenő könyv-
címe jutott eszembe: Vesztegzár a Grand Hotelben (a
régi szép időkben két lejért vásároltam a főtéri antik-
váriumban, mert akkor még volt helye és becsülete a
főtéren a könyvesüzletnek). Ezért is mosolyodok el
magamban mindig, ha a főtér alsó felén járva, meg-
látom ég felé törekvését. Tudom, nem Rejtő Jenőn mú-
lott, hogy mi, régi vásárhelyiek sohasem tudtuk igazán
magunkénak tekinteni ezt a szállodát.

Talán közrejátszott ebben az is,
hogy egykor ott volt az ún. shop,
ahova megérkezett a tiltott, de mégis
nagyon vágyott valuta: a dollár vagy
a német márka egy-egy nyugat-euró-
pai útlevél reményében, esetleg
soron kívüli autóvásárlás lehetőségé-
hez. Jól tudtuk, hogyne tudtuk volna,
hogy az üzlet mögött a hírhedt szeku-
ritáté állt, és figyelt. Sőt, nemcsak az
irigyelt üzlet mögött, hanem az el-
árusító román szőke nő mögött is,
mert mindezt egyszer saját szemem-
mel láttam, saját fülemmel hallottam,
amikor 1983-ban hollandiai segély
érkezett, s a szőkére festett nő által
kedden kitöltött igazoló papírért pén-
teken kellett viszamennem, mert csak
addigra tudta aláírni az igazgató.
Én, a naiv, ezt akkor a segély okozta

boldogságomban el is hittem, pedig arra a három
napra azért volt szükség, hogy átnézze, ellenőrizze,
tudomásul vegye, iratcsomóba iktassa és lemásolja a
titkosrendőrség, hiszen attól kezdve „fontos ember”
lettem számukra, nem is igen akartak látószögükből
kiengedni. Csak azt nem értettem, hogy a Borsos
Tamás utcában dolgozó „igazgatónak” miért volt
szüksége három napra az aláíráshoz, mikor ők amúgy
ott kávézgattak. Beismerem, nem ez az egyetlen meg-
válaszolatlan kérdésem a harminc évvel ezelőtt tör-
téntekről.

Harmadik emlékem nagyon friss, s remélem, egyedi
eset. Szombaton délelőtt elegánsan öltözött fiatal csa-
lád jött ki a szállodából, köztük egy három év körüli
kislány. Az édesanya rászólt: „állj meg a járda
előtt!”, mire a szőke szépség gyemeki csodálkozással
nézett fel: „hát méjt?”, és akkor érkezett a grand ho-
teles válasz: „ne kurkáld össze a csirkulációt!”.

Bizony, az ilyen vendégekért merem én is csak így
említeni: Grand hotel.
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ki kellett költöznie, tordai házuk
megsemmisült, fia, testvérei pedig
Magyarországon éltek, ezért idős
édesanyjával követte őket. 1955
decemberében az Áprily házaspár
rábeszélésére kezdte el írni életútját,
születésétől a jómódú polgári csa-
ládban felnőtt lány gyermekkorán,
iskolás és egyetemi évein át a taní-
tásig és az anyaságig, és közben be-
mutatta a lakhelyéül szolgáló
kisebb és nagyobb erdélyi városok
mindennapjait az 1929-es esztendő-
vel bezárólag. A költő haláláig leve-
lezett Áprily Lajossal, akiről
édesapjához hasonlóan azt írta: „…
én a saját környezetemben csak két
olyan emberpéldányt ismerek, aki-
nek jósága, embersége súrolja a
krisztusi tökéletesség határát: az
egyik Apám, a másik Maga…”.

Bár rendszeres levelezésükből
következtetni lehetne az 1929 után
történtekre, de sok levél közül
1947-ből maradt fenn egyetlen,
majd az 1957-67 között írt újabb 25
barátságuk utolsó évtizedéről szól.
Visszaemlékezéseit rendszeresen
elküldte Áprilynak, aki 1958-ban a
következőképpen biztatta: „Ahogy
hozzákezdtem, fogni kezdett, nem
tudtam letenni… folytassa, foly-
tassa az igen érdekes írást; nem
bántam meg, hogy annakidején biz-
tattam emlékei elmondására”.
1967-ben többek mellett Weress
Margit búcsúztatta az erdélyi pálya-
társak nevében Áprily Lajost a vi-
segrádi temetőben, és attól az évtől
kezdve előrehaladott kora és egész-
ségi állapota miatt abbahagyta az
írást.

A hagyaték gondozója, dr. Beré-
nyi Károly barátjának, Imre Lajos
grafikusnak Áprily Lajosról írott
könyvéhez válogatott egy fejezetet
Weress Margit visszaemlékezései-
ből, amivel elkésett, ezért az újra-
szerkesztett anyagot a kolozsvári
Szabadság című lapban tette közzé.
Abban a reményében, hogy segítő
és baráti munkakapcsolatokra tehet
szert, nem csalódott, hiszen sokan
bátorították, köztük a Bethlen Kol-
légium irodalomszerető tanárai is,
akik a diákok érdeklődését is fel
tudták kelteni Weress Margit élete
és munkássága iránt. A megjelent
részletek a fiatal irodalomkutatók
figyelmét sem kerülték el. Berényi
doktor azóta is jó munkakapcsolatot
ápol a budapesti Liktor Katalinnal
és a kolozsvári Széman Emese Ró-
zával, aki tudományos konferenci-
ákon mutatta be Weress Margit
életét.

Évek óta tartó kutatásai során Er-
dély és a két világháború közötti er-
délyi magyar irodalom meg-
ismerése bevallása szerint lélekben
és tudásban is gazdagította a hagya-
ték gondozóját, aki számára egyér-
telművé vált, hogy a memoár
„nagyon sok objektív kultúrtörté-
neti értéket hordoz, és közkinccsé
téve hozzájárulhat kollektív, nemzeti
emlékezetünk gazdagításához”.  

Dr. Berényi Károly és Liktor
Katalin Marosvécsen elhangzott

tanulmányai alapján összeállította
Bodolai Gyöngyi  

Egy magyartanárnő emlékei

ötvös József

(Folytatás a 6. oldalról)

Fotó:Bodolai Gyöngyi

Ötvenkilencedik nyelvlecke
Egy marosvásárhelyi szálloda, amely nem a városé

Augusztus 3-i rejtvényünk megfejtése: Az ember az egyetlen vad, amelyik csapdát állít, aztán belesétál.

Francis Scott Key 
Fitzgerald amerikai író

egyik humoros 
aforizmáját idézzük 

a rejtvény fősoraiban.
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A Bajnokok Ligája-győztes
Real Madrid nyerte a labda-
rúgó Európai Szuperkupát,
miután kedden 2-1-re le-
győzte az Európa-ligában
címvédő Manchester Unitedet
Szkopjéban.

A négyszeres aranylabdás Cristi-
ano Ronaldo a kispadon kezdte az
összecsapást, amelynek legelején
Gareth Bale veszélyeztette közelről
az angol együttes kapuját. A folyta-
tásban is a spanyol alakulat volt ka-
pura veszélyesebb, Casemiro fejelt
a felső lécre. A Manchester előtt
többször csillant fel nagy helyzet
kialakításának lehetősége, ám lövé-

sig pontatlanságok, rossz megoldá-
sok miatt nem jutottak el. Ezt és a
mezőnyfölényét kihasználva veze-
téshez jutott a BL-győztes: egy fel-
szabadítás után Dani Carvajal ívelt
jobbról a tizenhatoson belülre, Ca-
semiro pedig a leshatárról indulva
levált a védőjéről, és egyből a hosz-
szú alsóba lőtt.

A 32 fokos melegben félóra eltel-
tével ivószünetet rendelt el a játék-
vezető, s bár a rövid pihenő
felélénkítette a Vörös ördögök játé-
kát, igazi helyzetig nem jutottak, sőt,
a szünet előtt Karim Benzema növel-
hette volna kettőre a különbséget.

A fordulás után Toni Kroos távoli

lövésével veszélyeztetett Zinédine
Zidane együttese, amely nem sok-
kal később már 2-0-ra vezetett: Isco
és Gareth Bale remek kényszerítője
után előbbi lőtt hat méterről higgad-
tan a kapuba. Szinte azonnal farag-
hatott volna a különbségből a
United, ám Paul Pogba fejesét fogta
Keylor Navas, majd a kipattanóból
a nyáron igazolt Romelu Lukaku az
üres kapu fölé lőtt. Gareth Bale
felső lécét követően azonban össze-
jött a szépítés a korábban a madri-
diakat is irányító José Mourinho
csapatának: Nemanja Matic távoli
lövését középre ütötte ki Navas, Lu-
kaku pedig másodszor már nem hi-

bázott közelről, ezzel első
tétmérkőzésén betalált új
csapatában.

A hajrában érezhetően
veszélyesebb volt a Man-
chester United, előbb Mar-
cus Rashford ziccerét, majd
Fellaini fejesét védte
Navas. A túloldalon Marco
Ansensio kísérlete után mu-
tatott be bravúrt De Gea, a
hajrában az idővel is oko-
san gazdálkodó Real Mad-
rid így is megőrizte előnyét.

A Real Madrid sikerével
története során negyedszer
hódította el a trófeát, s egy-
mást követő két évben
nyerte meg a Bajnokok Li-
gáját és az európai Szuper-
kupát is, ez legutóbb az AC
Milannak sikerült 1989-ben
és 1990-ben.

Mestermérleg
Zinédine Zidane, a Real Madrid lab-

darúgócsapatának vezetőedzője szerint
a Manchester United elleni Szuperkupa-
győzelemnek „két záloga” volt, José
Mourinho pedig a vesztes mérkőzés el-
lenére is több dolognak tudott örülni.

„A győzelmünknek két záloga volt.
Az egyik, hogy kontroll alatt tartottuk a
mérkőzést, a másik, hogy a legjobb pil-
lanatban használtuk ki a lehetőségein-
ket” – mondta Zinédine Zidane. A

francia szakember hozzátette: a második félidőben visszafogott telje-
sítményt nyújtott a csapata, viszont az első felvonásban sikerült „látvá-
nyosan” játszaniuk.

„Néha akkor sem tartom meg az érmet, amikor nyerek, képzeljék el,
amikor veszítek” – nyilatkozta José Mourinho, a Manchester United
szakvezetője, aki elárulta: számára az érem nem sokat jelent, így azt
otthon odaadja a gyerekeinek. A portugál szakvezető elmondta, a vere-
ség ellenére több dolognak is örül. Az egyik, hogy a Premier League-
ben nem találkoznak majd a Real Madriddal, illetve kétgólos hátrányban
is képesek voltak küzdeni, ráadásul 1-2-nél komoly esélyük volt az
egyenlítésre.

Második csoportmérkőzését is meg-
nyerte a magyar aranycsapat, a Mil-
lenium együttese a Budapesten zajló
masters világbajnokságon, ezzel
ismét hatalmas közönségsikert ara-
tott, és a második napján máris cso-
portgyőzelmet ünnepelhetett.

A legendák most is odatették magukat, az
olasz Pln. Milano elleni győzelmükhöz nem
fért kétség. Látványos gólokban ezúttal sem
volt hiány, a vízben és a kispadon is a jókedv
volt az úr. Amikor pedig egy csapat látvá-
nyosan és mosolyogva játszik, akkor a

nézők is remekül szórakoznak. Így volt ez
most is, a csaknem ötezer drukker 24 ma-
gyar gólnak tapsolhatott (az eredmény 24-
5). A Millenium megnyerte a B csoportot, és
legközelebb a pénteki negyeddöntőben száll
vízbe.

Kedden egyébiránt tizenöt magyar csapat
szállt vízbe, közülük kilenc nyert, egy pedig
döntetlent ért el, míg az amerikai Blue
Thunder színeiben szereplő Kásás Zoltán
két mérkőzés után már öt gólnál jár, kedden
ráadásul első sikerét is megszerezte az
együttes – írja a waterpolo.hu.
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Zinédine Zidane szerint a Real kéz-
ben tartotta a Manchester United el-
leni finálét

A spanyol klub régóta látott bravúrt ért el kedd esti győzelmével, hiszen két egymást követő évben nyerte
meg a Bajnokok Ligáját és az európai Szuperkupát is, ez pedig legutóbb az AC Milannak sikerült 1989-
ben és 1990-ben

Masters-vb: 
Több mint 9400 versenyző, 96 éves 

magyar úszó a legidősebb
Összesen 9404 versenyző, köztük 756 magyar regisztrált a

hétfőn megkezdődött és augusztus 20-ig tartó magyarországi
masters vizes világbajnokságra. A legtöbben, 6521-en úszás-
ban indulnak, vízilabdázók 1595-en, nyílt vízi úszók 1240-en,
szinkronúszók 520-en, míg műugrók 322-en vannak a részt-
vevők között.  

A teljes mezőny legidősebb versenyzője a 1920-ban szüle-
tett magyar úszó, Bánki Horváth Béla, aki december 20-án
lesz 97 esztendős. Sportágában ő az egyetlen induló a 95-99
éves korosztályban. A nőknél is egy úszó a legkorosabb, az
amerikai Maurine Emilie Kornfeld 1921-ben látta meg a nap-
világot, és november 27-én lesz 96 esztendős.

A legfiatalabbak 1992-es születésűek – miután a masters
vizes világbajnokságon 25 éves kortól engedélyezett az indu-
lás. A masters vb-t öt sportágban rendezik meg, a nyílt vízi
úszók Balatonfüreden, a medencés úszók, a szinkronúszók, a
műugrók és a vízilabdázók Budapesten versenyeznek.

Bekavar a hét végi
vihar a programba
A hidegfront várható hét végi

betörése miatt szombaton nem
rendeznek nyílt vízi úszóverse-
nyeket Balatonfüreden a Ma-
gyarországon zajló masters
vizes világbajnokságon. Borsa
Miklós, a szervezőbizottság
szóvivője az MTI érdeklődésére
elmondta, eltolni nem lehetett a
küzdelmeket, mivel a füredi in-
dulók közül több is érdekelt a
Duna Arénában sorra kerülő
medencés versenyeken, így a
szombatra tervezett futamokat
csütörtökön rendezik meg.
Borsa Miklós megjegyezte, a
youtube-on minden versenyszá-
mot élőben lehet követni.

jegyzőkönyv
Labdarúgó Európai Szuperkupa: Real Madrid – Manchester United 2-1 (1-0)
Szkopje, II. Fülöp Nemzeti Stadion, 33.460 néző, vezette: Gianluca Rocchi

(olasz).
Gólszerzők: Casemiro (24.), Isco (52.), illetve Lukaku (62.).
Sárga lap: Carvajal (84.), S. Ramos (86.), illetve Lingard (42.), Rashford

(94.)
Real Madrid: Navas – Carvajal, Varane, S. Ramos, Marcelo – Modric, Ca-

semiro, Kroos – Bale (74. Asensio), Benzema (83. C. Ronaldo), Isco (74. L.
Vázquez).

Manchester United: De Gea – Valencia, Lindelöf, Smalling, Darmian – Her-
rera (56. Fellaini), Matic, Pogba – Mhitarjan, Lukaku, Lingard (46. Rashford).

Fodor Rajmund, Kásás Tamás, Benedek Tibor, Szécsi Zoltán és Székely Bulcsú (b-j), a Millenium csapatnéven induló
magyar válogatott játékosai a masters korosztályú vizes világbajnokság vízilabdatornájának Millenium – Pallanuoto
Milano A.S. Dilett mérkőzése előtt a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2017. augusztus 8-án. 

MTI Fotó: Czagány Balázs

Európai Szuperkupa: Negyedszer a Real Madridé a trófea

Káprázatos Millenium

Ezentúl négy játékost lehet lecserélni a Ro-
mánia-kupa mérkőzésein és az osztályozó
meccseken, a javaslatot jóváhagyta a Román
Labdarúgó-szövetség végrehajtó bizottsága.
A kezdeményezés értelmében a szóban forgó
találkozók hosszabbításában lehet majd élni
a lehetőséggel, ha a rendes játékidőben mind
a három csere lehetőségét kimerítette az érin-
tett csapat.

A labdarúgás szabályzatának módosítási
jogáért felelős International Board már ko-
rábban elfogadta, hogy a négycserés rend-
szert első körben kísérleti jelleggel életbe
léptessék. Elsőként a 2016-os klubvilágbaj-
nokságon próbálták ki, és Alvaro Morata volt
a világ első labdarúgója, aki ezzel a lehető-
séggel élve pályára lépett. Romániát a Nem-
zetközi Labdarúgó-szövetséggel (FIFA)
egyeztetve jelölték ki mint olyan országot,
ahol a rendszert tesztelik.

A csapatok a Románia-kupa I. megyeközi
szakaszának tegnap délutáni mérkőzésein él-
hettek először a lehetőséggel. (A szövetség
szervezésében zajló összecsapásokon eddig
három csere volt engedélyezett, a megyei baj-
nokságokban már korábban engedélyezték a
négy cserét – a szerk.)

Hasonló jellegű szabályzatmódosítási kísér-
let zajlik jelenleg Angliában is, ahol a bünte-
tőpárbajban a 11-esek elvégzési sorrendjének
módosítása hatásaira kíváncsiak a szakembe-
rek. A teniszmeccsek rövidített játszmáihoz
hasonló szisztémában ABBA-sorrendben
lövik a 11-eseket, azaz nem felváltva, hanem
az első büntető után kétszer-kétszer próbálkoz-
hatnak a csapatok. Az angol Szuperkupa-dön-
tőben már élesben is láthattuk, hogyan
működik, és milyen eredménye van ennek, hi-
szen így dőlt el az Arsenal és a Chelsea össze-
csapása – Courtois kapus után (újra!) Morata
is hibázott, az Arsenal pedig végig hibátlan
maradt, így 4-1-re nyert.

Tesztelik a négycserés rendszert 
a Románia-kupában

RöVIDEN
* Alexis Sánchez, az Arsenal labdarúgója sérülés miatt kihagyja az angol bajnoki szezon

első két fordulóját. „Kisebb hasfalsérülése van” – mondta a chilei játékosról Arsene Wenger.
Az Arsenal vezetőedzője hozzátette: a szélső még a vasárnap délelőtti edzésen sérült meg.
Azóta vizsgálták, és végül arra az eredményre jutottak, hogy két hetet kell kihagynia. Az Ar-
senal gólerős támadója – az előző szezonban 24 bajnoki találattal házi gólkirály lett – sérülése
miatt már nem szerepelhetett a Chelsea elleni angol Szuperkupa-találkozón sem. A Premier
League első fordulójában pénteken az Arsenal a Leicester Cityt fogadja, azt követően 19-én
a Stoke City vendégeként lép pályára.

* Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Southampton szerződtette a Juventus gaboni
középpályását, Mario Leminát. A Premier League legutóbbi kiírásában nyolcadik együttes
bejelentése szerint klubrekordot jelentő összeget (17 millió eurót) fizettek az olasz bajnoknak
a középpályásért. Bizonyos feltételek teljesülése esetén ugyanakkor ezt még megtoldják to-
vábbi hárommillióval. A 23 éves futballista 2015-ben került Torinóba, ahol a csapattal az elmúlt
két szezonban kétszer nyert bajnokságot és Olasz Kupát, illetve idén a Bajnokok Ligája dön-
tőjében is pályára lépett.

* Világbajnoki bronzzal vonul vissza Usain Bolt. A jamaicaiak nyolcszoros olimpiai bajnoka
tegnap csak harmadik lett a 100 méteres síkfutás döntőjében a londoni atlétikai világbajnok-
ságon, Justin Gatlin és Christian Coleman is megelőzte. Usain Bolt rosszul rajtolt, de a cél
előtt kis híján utolérte a legnagyobb kihívójának tartott, 21 esztendős amerikai Colemant. Ám
végül nem ő, hanem a 8-as pályán futó 35 éves Gatlin győzött 9.92 másodperccel, Coleman
ideje 9.94, Bolté pedig 9.95 volt. Gatlin az előző vb-n és a tavalyi olimpián is második volt
Bolt mögött.  Ez volt a jamaicai világsztár első veresége vb vagy olimpia döntőjében. 

* Visszalépett az 50 kilométeres gyaloglás korábbi olimpiai bajnoka. Az ausztrál Jared Tal-
lent combhajlító-izom sérülése miatt nem indul el a londoni atlétikai világbajnokság vasárnapi
számában. A 32 éves gyalogló elmondta, mostani visszalépése nem befolyásolja pályafutása
folytatását, jövőre a Nemzetközösségi Játékokon és a gyalogló csapat-világbajnokságon,
2020-ban pedig a tokiói olimpián is szeretne részt venni. Jared Tallent 2012-ben ezen a távon
megnyerte a londoni olimpiát, Pekingben (2008) és Rio de Janeiróban (2016) pedig ezüstér-
mes volt. Világbajnokságon kétszer lett második, egyszer pedig harmadik 50 kilométeren.

* Gyomor-bélhurutban több sportoló is megbetegedett a Londonban zajló atlétikai világbaj-
nokságot kiszolgáló egyik szállodában, köztük éremesélyesek. A hírt a szervezők is megerő-
sítették kedden.

Farczádi Attila



ADÁSVÉTEL

ELADÓ magánház külön udvaron: 4
szoba-összkomfort, központhoz közel, a
Szabadság utcában. Tel. 0765-333-617,
0771-486-213. (2943)

ELADÓ bontott cserép
Marosvásárhelyen. Tel. 0741-085-250.
(1519)

KÉT NYUGDÍJAS keres kiadó
kétszobás lakást hosszú távra, kicsi
udvarral, Vásárhely 15 km-es
körzetében is. Tel. 0721-672-838. (2980)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (2678-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (2678-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0746-468-988.
(2809)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0752-575-
568. (2923-I)

TÉLIRE valő tűzifa eladó. Tel. 0740-
278-920. (2923-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0753-590-
792. (2923-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-318-981.
(2881)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-383-071.
(2924)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-919-662.
(2924)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-837-290.
(2879)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (2952)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-910-651.
(2880)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2220)

A JEDDI PÁLINKAFŐZŐ 2017.
augusztus 11, 12, 13-án működni fog.
Érdeklődni és feliratkozni a 0745-256-
040-es telefonszámon lehet. (2953)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (2875)

IDŐS HÖLGY mellé gondozónőt ke-
resünk. Tel. 0744-506-624. (2915-I)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0745-089-
918. (2994)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő elmúlhat, szállhatnak
az évek, amíg élek, velem lesz
szeretett emléked.
Fájó szívvel emlékezem a
bordosi születésű MOLNÁR
MIHÁLYRA halálának 2.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét megőrzi felesége,
Erzsébet. (2947)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, nagymama,
dédnagymama, anyós, testvér,
anyatárs, nagynéni, rokon, jó
barát és szomszéd, 

özv. ZSIGMOND ERZSÉBET 
szül. VARGA ERZSÉBET 

életének 82. évében örök nyuga-
lomra tért. Utolsó földi útjára au-
gusztus 10-én, csütörtökön 13
órakor kísérjük a református te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (2962-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
dédnagytata, rokon, barát és jó
szomszéd, a székelycsókai szü-
letésű 

id. SZABÓ FERENC 
életének 79., házasságának 54.
évében csendesen megpihent.
Temetése folyó hónap 10-én 14
órakor lesz a maroskeresztúri re-
formátus temetőben. Búcsúzik
tőle felesége, három gyermeke,
két menye, három unokája. Nyu-
godjon békében! 

A gyászoló család. (2958-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett feleség, anya, testvér,
nagymama, 

BUSTYA GYÖNGYVÉR 
hosszú betegség után 2017. au-
gusztus 8-án elhunyt. Temetése
augusztus 11-én, pénteken 11
órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben. Nyugodjon békében!

A gyászoló család. (2982-I)

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
testvér, rokon, szomszéd és jó
barát, 

NAGY BÉLA 
mezőcsávási lakos életének 79.
évében tragikus körülmények
között hirtelen elhunyt. Drága ha-
lottunk temetése 2017. augusz-
tus 11-én 14 órakor lesz a
mezőcsávási református sírkert-
ben. Emlékét szívünkben örökre
megőrizzük. 

A gyászoló család. (2986-I)

Mély fájdalommal búcsúzom sze-
retett testvéremtől, 

NAGY BÉLÁTÓL. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Nagy Erzsébet. (2986-I)

Mély fájdalommal búcsúzom sze-
retett keresztapámtól,

NAGY BÉLÁTÓL. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Nagy Árpád és családja. (2986-I)

Megtört szívvel búcsúzunk sze-
retett nagybátyánktól, 

NAGY BÉLÁTÓL.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Nagy Zoltán és családja. (2986-I)

Megtört szívvel búcsúzunk sze-
retett nagybátyánktól, 

NAGY BÉLÁTÓL.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Nagy Enikő és családja. (2986-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
dr. KOVÁCS LÁSZLÓNÉ 

dr. LÁSZLÓ ILONA 
gyermekgyógyász főorvos 

augusztus 7-én elhunyt. Örök
nyugalomra helyezzük a maros-
vásárhelyi katolikus temető alsó
kápolnájától augusztus 12-én,
szombaton 11 órakor. Emlékét
kegyelettel megőrizzük. 

Gyászoló szerettei. (2987-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, após, testvér és jó szom-
széd, 

STRUGURAŞ IOAN 
súlyos betegség után megpi-
hent. Temetése augusztus 10-én
12 órakor lesz a református te-
metőben. 

A gyászoló család. (2993-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten vettünk tudo-
mást Kovács Péter kollégánk
szeretett ÉDESANYJA haláláról.
Vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Az Aquaserv
vezetősége. (sz.-I)

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki
Kovács Péter kollégánknak
szeretett ÉDESANYJA el-
vesztése miatt érzett
fájdalmában. Az Aquaserv
munkaközössége. (sz.-I)

Megrendülten búcsúzunk szom-
szédasszonyunktól, BUSTYA
GÁBORNÉTÓL. Őszinte együtt-
érzésünk és részvétünk
gyászoló férjének és lányának.
A Bodor Péter 24-es tömbház
lakóközössége. (-I)

Augusztus 6-án, vasárnap a
Patronus Pro Sarumberg
Egyesület szervezésében fa-
lunapot tartottak Sáromber-
kén, a Teleki-kastély
udvarán. A rendezvényt
rövid időre félbeszakította
ugyan a délutáni vihar és az
ezt követő hatalmas zápor-
eső, de a szervezők ügyessé-
gének és hozzáállásának
köszönhetően az esti kon-
certeket sikerült megtartani.

Az ünnepség istentisztelettel
kezdődött a református templom-
ban, ahol Porkoláb Levente lel-
kész a Krónikák első könyve 19.
fejezetének 8-14. versei alapján
hirdette Isten igéjét. A tiszteletes
elmondta, hogy a faluünnep büsz-
keséggel kell eltöltse a sáromber-
kieket, mert lehetőséget nyújt a
közösségi érzés ápolására, és
ugyanakkor alkalmat ad a szám-
adásra. „Megmutatja, hogy milyen
irányban halad közösségünk és
családunk, s figyelmeztet, hogy
változó életünkben is van tenniva-
lónk, hogy Sáromberkének a múlt-
jához és jelenéhez hasonló jövője
legyen. Ez tanulóifjúságot, szor-
galmas édesapákat, gondoskodó
családanyákat, lelkiismeretes pe-
dagógusokat igényel. Adva van
ehhez a szabadság, amit az igében
Dávid, Joáb és Abisaj is kivívott,
majd megtartott Isten segítségével,
mert a helyükön álltak” – hangsú-
lyozta a lelkész.

A Teleki-kastély udvarán felál-
lított színpadon elsőnek Siklódi
Csongor alpolgármester köszön-
tötte a megjelenteket, aki felol-
vasta Berekméri D. István tanár
erre az alkalomra írt humoros ver-
sét, amelyben a szerző az eddigi
falunapok fontosabb mozzanata-
ira, fellépőire emlékezik. A közön-
ség megtudhatta, hogy többek
között koncertezett már Sáromber-
kén a Dupla Kávé, Janicsák Veca,
Zoltán Erika, Pataki Attila, Varga
Miklós. Ezt követően, Porkoláb
Orsolya vezetésével, a helyi furu-
lyacsoport lépett színpadra, majd
az iskola elemi osztályos tanulói-
nak műsorát tapsolhatta meg a kö-
zönség. A nagyobb diákok
Kapcsoljuk Gólyafalvát! címmel
egyfelvonásos, komikus jellegű
színdarabot mutattak be, amelyben
a természetes népszaporulat miatt
egy elöregedett, fejlődésben meg-
rekedt települést ismerhettünk
meg, Gólyafalvát. A cselekmény
2117-ben játszódik, Gólyafalván
mindössze 38 lélek él, a lakosok
életkora 90 és 130 év körüli. A
végén Gólya Pisti szövegezi meg
a darab mondanivalóját: „Kelep-
kelep, kelep-kelep,/ halljátok meg
jóemberek: nincs iskola gyerek
nélkül,/ sem falu emberek nélkül!”
A színdarabot Máté Dalma és Be-
rekméri Brigitta pedagógusok ta-
nították be.

A szervezők a kisebbekről sem
feledkeztek meg, Halmágyi Éva és
Bonczidai Dezső bábelőadást tar-
tottak, majd ügyességi játékokat,
sportvetélkedőket irányítottak, ve-
zettek.

A Teleki-kastély dísztermében

könyvbemutatót tartottak, ahol
Magyar feltalálók és találmányok
címmel egy három nyelven írt
könyvet ismerhettünk meg. A
könyv ötletgazdája és szerkesztője
a marosvásárhelyi születésű Szilá-
gyi Szabolcs gépészmérnök, aki
jelenleg Hannoverben él, de egy-
kor a sáromberki szakiskola igaz-
gatója volt. A „hazalátogató”
Szilágyi Szabolcs életpályájáról és
a könyvről elsőként Berekméri D.
István tanár beszélt röviden. Meg-
tudhattuk, hogy hatvan magyar
feltalálót, felfedezőt mutat be a
kötet, amelyet a Németországi
Magyar Szervezetek Szövetsége
adott ki. A kötet szerkesztője el-
mondta, azzal a céllal jelent meg a
könyv, hogy megismertesse a vi-
lággal, milyen jelentős mértékben
járultak hozzá a magyarok az em-
beriség haladásához, előbbre jutá-
sához.

A könyvbemutató alatt  viharral
érkező záporeső zavarta meg a
kastély százéves fái alatt szorgos-
kodó gulyásfőző csapatokat, s
okozott jelentős gondokat a szer-
vezőknek. Néhány sátor összedőlt,
egy időre megszakadt az áram-
szolgáltatás, hatalmas tócsák ke-
letkeztek a rendezvény helyszínén.
A színpaddal, a hangosítóberende-
zéssel is gondok voltak, emiatt
„csúszott a program”, és elmaradt
a két meghívott néptánccsoport
fellépése, valamint a Corax együt-
tes koncertje. A szervező Patronus
Pro Sarumberg egyesület fiataljai,
valamint a helyi tanácsosok gyor-
san megoldották a problémát, így
később zavartalanul folytatódha-
tott az ünnepség. A baráti társasá-
gok által főzött ízletes gulyásokból
több százan falatozhattak, miköz-
ben Gyárfás István nótaénekest és
zenekarát hallgatták. Aztán szín-
padra lépett a helyi, Limonádé
nevet viselő roma zenekar.

Csepregi Éva koncertjére, a Ne-
oton együttes sikerszámaira sok
ember volt kíváncsi. Nagyszerű
volt a hangulat, a közönség együtt
énekelt a népszerű énekessel. A
művésznő fellépését Jánosi Fe-
renc, Nagyernye község polgár-
mestere köszönte meg, aki
gratulált a szervezőknek a remek
hangulatért. Balázs Pali is nagy
tapsot kapott, s a tűzijáték után is
sokan maradtak a helyszínen,
hogy meghallgassák Nemes Tibor
dalait is.

A rendezvény főszervezője,
Máté Barna önkormányzati taná-
csos érdeklődésünkre elmondta,
hogy idén a hetedik falunapot
szervezték, és közkívánatra hívták
meg a két ismert magyarországi
előadót. „Köszönjük a nagyernyei
önkormányzat hathatós támogatá-
sát, a támogatók segítségét és az
önkéntesek munkáját is. Nehéz
dolgunk volt a vihar után, de
közös erővel legyőztük a nehézsé-
geket. Továbbá, úgy érzem, köszö-
nettel tartozom Pap Péter
menedzsernek, akivel hosszú ideje
sikeresen együttműködünk.
Ugyanakkor megtisztelő volt szá-
munkra, hogy ünnepségünket
Novák Csaba Zoltán szenátor is
megtisztelte jelenlétével” – hang-
súlyozta a főszervező. 
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Fotó: Berekméri Edmond

Berekméri Edmond

Együtt ünnepeltek
„Gólyafalva” lakói

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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A Népújság
hirdetési 

irodájában 
felveszünk  

APRÓ-
HIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai 

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

A marosszentgyörgyi DALLAS BÁR – Erdély (volt főút) u. 77/A, a fürdőnél, a sarkon, a zöldségüzlet
mellett, a körforgalomnál – sürgősen alkalmaz BÁROSNŐT. Érdeklődni a bárban vagy a 0754-256-036-
os telefonon. (2955)

A November 7. negyedi NORDIC BÁR (az Unicnál) sürgősen alkalmaz BÁROSNŐT vonzó fizetéssel.
Érdeklődni a bárban vagy a 0744-613-505-ös telefonszámon. (2955)

A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁROKAT  és ÁRUMOZGATÓKAT. Köve-
telmények: felelősségérzet, komoly hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány (a futárok-
nak). Az önéletrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro e-mail-címre várjuk. Részletek a 0265/311-470-es
telefonszámon, 4062-es mellék. (60164)

A DEPISTO STAR KFT. alkalmaz SZAKKÉPZETT és SEGÉD-VILLANYSZERELŐT építkezési
munkálatokra. További információ a 0770-654-788-as telefonszámon. (sz.-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-
696-055. (19212-I)

A nyárádtői PSIHOSAN központ személyzetet alkalmaz a következő állások betöltésére: ORVOSI
ASSZISZTENS, PSZICHOLÓGUS (kötelező a két nyelv ismerete: román és magyar). Az állásinterjú
2017. augusztus 17-én 17 órakor lesz a következő címen: Marosvásárhely, Sârguinţei utca 8/3. sz. 
(2997-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Segesvári adó- és pénzügyi osztály

Ingó és ingatlan javakat árvereznek

A 2015. évi 207-es módosított és kiegészített pénzügyi eljárási törvénykönyv 250. cikkelye alapján közöljük
az érdekeltekkel, hogy Segesváron, az 1918. December 1. utca 37–39. szám alatt augusztus 25-én 10.30
órakor harmadik alkalommal bocsátják  árverésre Laszlo Alin Dorel (CNP: 1741122263519) segesvári adós
(George Coşbuc utca 78/A szám) alábbi ingóságát: 
– Stema márkájú utánfutó, M4075/HB4, MS-08-JBX rendszámmal, WSEM075B48G955675 gyártási széria-
számmal. Az ingóság nincs megterhelve. Kikiáltási ár 746 lej.
A 2015. évi 207-es módosított és kiegészített pénzügyi eljárási törvénykönyv 250. cikkelye alapján közöljük
az érdekeltekkel, hogy Segesváron, az 1918. December 1. utca 37–39. szám alatt augusztus 24-én 10.30
órától harmadik alkalommal bocsátják árverésre Modoran Emil Dănuş adós (CNP: 1560905400702, Buka-
rest, 1. ker., Nicolae Bălcescu utca 36. szám, B lépcsőház, 1. em., 3. ap.) ingatlanját.
– udvaros ház, 738 négyzetméteres beltelek, 1331 négyzetméteres kert Szászkézd 296. szám alatt, Maros
megye, telekkönyvszám 6959, kataszterszám és helyrajzi szám: 6959-C1. Az ingatlan nincs megterhelve. Ki-
kiáltási ár 56.070 lej. Héamentes.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra, hogy értesítse erről a végrehajtó
szervet az árverés időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vásárlási
ajánlat, a licit indulási árának 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum vagy garancialevél
–  az összeget a kincstárba, a Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság – Maros Megyei Közpénzügyi Hi-
vatal  RO59TREZ4785067XXX001812 IBAN-számlájára kell befizetni, adószám: 4322637 –, az ajánlattevőt
képviselő személy meghatalmazása, a román jogi személyek  a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési
okirat másolatát, külföldi jogi személyek  a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román magánsze-
mélyek  a személyazonossági igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot arról, hogy nem az
adós közvetítője.
A vásárlónak kötelessége betartani a törvényes rendelkezéseket, valamint a környezetvédelmi és vagyonvé-
delmi szabályokat. 
Bővebb tájékoztatás a segesvári pénzügyi osztály székhelyén, vagy a 0265/774-690-es telefonszám 239-es
mellékállomásán. 
Az eladási közlemény közzétételének időpontja: 2017. augusztus 10. 

Monica Bontea, a végrehajtó szerv vezetője

Segesvár, 1918. December 1. út 37–39.
Tel./fax: 0265/774-690
E-mail: Admin.SGMSAFMX01.MS@mfinante.ro
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