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Két hét alatt közel 1,5 millióan töltötték ki a népszámlálási kérdőívet

Maros megye a középmezőnyben

Megsemmisített
levélszavazatok
Marosvásárhely
határában

Egyelőre nem tudni, hogy milyen körülmények között kerültek a helyszínre
a magyar országgyűlési választások
szavazólapjai, illetve hány darabról
van szó. A médiában több ellentmondásos hír kapott szárnyra, egyesek
már többzsáknyi szavazólapról beszéltek, míg mások csupán mintegy
kéttucatnyit említenek, illetve a helyszíni fényképeken is csak néhány választási dokumentum látszik.

____________4.
A CODA lett
a legjobb film…

A CODA a Child of Deaf Adult (siket
felnőtt gyermeke) kifejezés rövidítése.
Az alkotás egy siket családban felnövő halló gyermekről szól, aki énekes szeretne lenni. Sian Heder
filmjében siket színészek – Marlee
Matlin és Troy Kotsur – alakították a
lány szüleit. Kotsurnak ítélték oda a
legjobb férfi mellékszereplő díját, s
ezzel az első siket férfi színész lett,
aki Oscar-díjat kapott.

____________5.
Épített örökségünk

Fotó: Nagy Tibor

Március 14. és 27. között 1,4 millió személy töltötte ki önkitöltés útján a népszámlálási kérdőívet. Ez hozzávetőlegesen napi 100.000 személyt jelent, ami közepes
arány. Az első, önkitöltési fázisra 63 nap áll a lakosság
rendelkezésére, ezt követően a számlálóbiztosok fogják

felkeresni azokat, akik nem éltek az online kitöltés
lehetőségével.

Nagy-Bodó Szilárd
(Folytatás a 2. oldalon)

Nagyajta Erdővidéken, a Baróti-medencében, pontosabban az Olt jobb
partján, a Fekete-hegy lábánál, az
Ajta-patak torkolatánál fekszik, Kovászna megyében. Hajdanán a miklósvárszéki járáshoz tartozott, sőt
sokáig központja is volt. Ma községközpont. Hozzá tartozik Középajta,
amely keletről határolja. Északi szomszédja Apáca, északkeletről Miklósvár
határolja, a déli szomszéd Bölön.
Nagyajta régi székelyföldi település.
Elég, ha ránézünk gótikus vártemplomára.

____________15.

SAMIRA üzlet

– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 1–3. szám –
Hagyományos tavaszi szőnyegvásár
március 30. – április 3. között!

Naponta 9–20 óra között szőnyegek, futószőnyegek
nagy választéka kedvezményes áron!
Ajándék vár minden vásárlóra!
Telefon: 0265/269-295; 0740-187-603.
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Maros megye a középmezőnyben

Ma HUGÓ,

1., péntek
A Nap kel
7 óra 3 perckor,
lenyugszik
19 óra 51 perckor.
Az év 91. napja,
hátravan 274 nap.

holnap ÁRON napja.
ÁRON: ószövetségi név, jelentése: ihletett, tisztánlátó.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2022. március 31.

Esős idő
Hőmérséklet:
max. 19 0C
min. 10 0C

1 EUR

4,9466

1 USD

4,4508

100 HUF

1,3370

1 g ARANY

275,4789

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
14, 22, 30, 20, 12 + 9

NOROC PLUS: 7 9 5 4 2 0

33, 24, 26, 17, 19, 6

SUPER NOROC: 9 7 5 8 5 8

8, 40, 30, 35, 18, 7

NOROC: 6 4 7 0 1 7 1

Megyei hírek
Folytatódik a tavaszi nagytakarítás
Április 2-án, szombaton a Villanytelep utca, a sportcsarnok
környéke, a Mátyás király, Malom, Arany János, Tamás
Ernő, Cloşca, Cuza Vodă utcák, a Bolgár tér, a Győzelem
tér, a Tusnád, Ifjúság, Városháza, George Enescu utcák, a
Színház tér, a Rózsák tere, valamint a Petőfi Sándor tér és
Forradalom utca kerül sorra a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal tavaszi nagytakarításának ütemterve szerint.

Ludi Megalenses
a mikházi régészeti parkban
A mikházi régészeti park újranyitása és a műemlékek világnapja alkalmából a Maros Megyei Múzeum április 9-én,
jövő szombaton 10 és 16 óra között várja az érdeklődőket
a Ludi Megalenses rendezvényre. A time box pavilonokban
tárlatvezetést tartanak, a régészeti parkban családi interaktív múzeumpedagógiai foglalkozásra, római katonai felvonulásra, katonai bemutatókra is sor kerül, illetve számos
más meglepetés is lesz. A belépés ingyenes.

Jótékonysági vásár Laráért
A marosvásárhelyi Deus Providebit Házban április 2-án,
szombaton 9 órától 19 óráig jótékonysági vásárt tartanak
egy leukémiában szenvedő kislány, Lara megsegítésére. A
szervezésbe a Maros megyei helyi termelők piacának
Facebook-csoportja is bekapcsolódik, arra buzdítva a tagokat, hogy termékeket, tárgyakat ajánljanak fel, hogy az
eladásból származó összeget a szilágycsehi leukémiás kislány megsegítésére fordítsák. Vele kapcsolatosan bővebb
infó itt található: https://www.facebook.com/egyuttlaraert –
tájékoztatott Máthé Ella, a vásár egyik szervezője. Telefonszám: 0745-750-791.

Budapesti vendégszereplések
az Arielben
A budapesti Láthatáron csoport két, 16 éven felüli nézőknek ajánlott előadással szerepel áprilisban a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban. 10-én, vasárnap
18 órától Kincses Réka A megmentő című darabját, 12-én,
kedden szintén 18 órától a Hagyaték című produkciót láthatja az Ariel színház közönsége. Az alkotók mindkét előadás után közös beszélgetésre várják a nézőket Kádár
Annamária pszichológus vezetésével. A helyek száma korlátozott, ezért előzetes helyfoglalás szükséges a 0747-942181-es telefonszámon (sms-ben is) vagy az
arielszinhaz©gmail.com e-mail-címen.

Eugen Gâscă festményei
Április 29-ig látogatható az Eugen Gâscă műveit felvonultató időszakos kiállítás a marosvásárhelyi Művészeti Múzeumban, a Kultúrpalota jobb szárnyának második
emeletén. Kurátorok: Székely Sebestyén, a Quadro Galéria
igazgatója, Cora Fodor, a Maros Megyei Múzeum kutatója
és Ioan Şulea, a múzeum osztályvezetője. A kiállításon a
marosvásárhelyi Művészeti Múzeumnak adományozott
képek kapnak fő hangsúlyt, de az ország más múzeumai
és műgyűjtői által kölcsönadott munkákat is bemutatják.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

(Folytatás az 1. oldalról)
A részletekről Barna Gergőt, az Erdélystat munkatársát
kérdeztük.
– Mennyire mondható elégségesnek az eddigi 1,4 milliós szám?
– Egyelőre ez egy jó adat. Ahogy követjük a napi eseményeket, azt tapasztaljuk, hogy átlagosan napi 100.000
ember válaszol a kérdőívre: vagy úgy, hogy egyénileg otthon kitölti, vagy úgy, hogy bemegy a különböző településeken az összeírópontokra, és ott egy számlálóbiztos
segítségével tölti ki a kérdőívet. Amennyiben sikerül fenntartani ezt az intenzitást, akkor a 63. nap végére 6 millió
körül lesz azok száma, akik kitöltötték a kérdőívet, ami az
ország lakosságának már közel egyharmada. Itt nagy kérdés, hogy mennyire tartható fenn az ország lakosainak az
érdeklődése, azaz, hogy továbbra is ilyen ütemben fognake válaszolni az online kérdőívre.
– Mi lesz azokkal, akik nem töltik ki az online kérdőívet?
– Mindegy, hogy hányan töltik ki online, mert ezt a fázist követően még lesz két hónap, amikor a számlálóbiztosok felkeresik azokat, akik nem éltek az online kitöltés
lehetőségével. Természetesen az lenne a kívánatos, ha
minél többen kitöltenék. További kérdés, hogy a kitöltők
között hányan vannak a magyarok, vagyis hányan lesznek
azok a magyar közösségen belül, akik az önkitöltés módját
választják. Egyelőre azt látjuk, hogy hasonló ütemben
halad a magyarok részaránya is. Reménykedünk, hogy a
magyarok körében is meglesz a 30%, de a 40-50% lenne
az igazán jó arány. Ezt kellene elérni az önkitöltés szakaszában. Ez azért nagyon fontos, mert a második szakasz-

ban – amikor a számlálóbiztosok járnak – fennáll annak a
kockázata, hogy nem fogják megtalálni az embereket, mert
le lesznek terhelve. Különösen igaz ez a nagyvárosok és
ezek metropoliszövezetében élő személyekre. Ezért őket
különösen arra biztatjuk, hogy töltsék ki a kérdőívet online.
– Jelenleg hogy állnak a székely megyék?
– Megyeszintű adatok vannak, és elég jelentős a különbség. Kovászna megye nagyon jól áll, a kitöltések számát illetően az első tíz megye között van, vasárnap a
hetedik helyen állt. Ezzel ellentétben Hargita megye a lista
második felében helyezkedik el. Maros megye, akárcsak
Kovászna megye, szintén elég jó helyen szerepel ebben a
rangsorban, de ezt tartani is kell, amihez szükséges az,
hogy továbbra is minél többen kitöltsék a kérdőívet. Ha a
három megyét összesítve számoljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy átlagos a részvétel. Reménykedünk abban,
hogy a későbbiekben Hargita megye be fogja hozni a lemaradását.
– Az eddigi statisztikák alapján milyen a magyarok
részaránya?
– Erre vonatkozó konkrét adat nincs. Abból tudunk kiindulni, hogy az egyes megyékben milyen a részvétel.
Ezekből az adatokból arra lehet következtetni, hogy egy
kicsivel jobb a magyarok részvétele. Tehát jobban odafigyelnek, bátrabbak, vagy fontosabbnak tartják a népszámlálást. Valószínűleg többen töltötték ki, de erről
nincs konkrét statisztika. Továbbá jelen állás szerint
még kevés is az adat. Ahogy időben előre fogunk haladni, annál egyértelműbb lesz, hogy milyen a magyar
részvétel.

Román és magyar futballbajnoki mérkőzések
a televízióban
Április 1., péntek:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
Universitatea 1948 Craiova – CS Mioveni (1. liga, alsóházi
rájátszás, 3. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+:
Chindia Târgovişte – Bukaresti Dinamo 1948 (1. liga, alsóházi rájátszás, 3. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Mezőkövesd Zsóry FC – Gyirmót FC Győr (NB I, 26. forduló)
Április 2., szombat:
* 12.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
Aradi UTA – Medgyesi Gaz Metan (1. liga, alsóházi rájátszás, 3. forduló)
* 14.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+:
Bukaresti CSA Steaua – Petrolul 52 Ploieşti (2. liga, felsőházi rájátszás, 2. forduló)
* 15.45 óra, M4 Sport: Debreceni VSC – Zalaegerszegi
TE FC (NB I, 26. forduló)
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
FC Voluntari – Konstancai Farul (1. liga, felsőházi rájátszás, 3. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: MOL Fehérvár FC – Kisvárda
Master Good (NB I, 26. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+:
Bukaresti Rapid 1923 – Botosáni FC (1. liga, alsóházi rájátszás, 3. forduló)

* 20.30 óra, M4 Sport: Budapest Honvéd FC – Paksi FC
(NB I, 26. forduló)
Április 3., vasárnap:
* 11.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+:
Brassói FC – Bodzavásári FC (2. liga, alsóházi rájátszás,
B csoport, 2. forduló)
* 13.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+:
Unirea 04 Slobozia – Kolozsvári Universitatea (2. liga, felsőházi rájátszás, 2. forduló)
* 15.30 óra, M4 Sport: Újpest FC – MTK Budapest (NB
I, 26. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: Puskás Akadémia FC – Ferencvárosi TC (NB I, 26. forduló)
* 19.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+:
Bukaresti FCSB – CSU Craiova (1. liga, felsőházi rájátszás, 3. forduló)
* 20.30 óra, M4 Sport: Diósgyőri VTK – Szeged-Csanád
Grosics Akadémia (NB II, 30. forduló)
Április 4., hétfő:
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Academica Clinceni (1.
liga, alsóházi rájátszás, 3. forduló)
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+:
Kolozsvári CFR 1907 – Campionii FC Argeş Piteşti (1.
liga, felsőházi rájátszás, 3. forduló)

RENDEZVÉNYEK

kodi Károly (hegedű), Molnár József (brácsa), Zágoni
Előd (cselló), valamint közreműködnek a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem zene szakos hallgatói. Zongorán
kísér a szerző (Makkai Gyöngyvér). Műsorvezető: Buta
Árpád Attila.

Ábel – a Maros Művészegyüttes
előadása
Április 7-én, csütörtökön 19 órától a Tamási Áron-mű alapján készült Ábel című táncjáték látható a Maros Művészegyüttes előadásában a kövesdombi székházban.
Rendező-koreográfus: Varga János, zeneszerző Kelemen
László. Jegyek a helyszínen kaphatók, de előzetes regisztráció szükséges a 0757-059-594-es telefonszámon.

Makkai Gyöngyvér szerzői estje
Április 6-án, szerdán 19 órától a Kultúrpalota kistermében
Makkai Gyöngyvér két dalkötetével ismerkedhet meg a
közönség. A meghívott énekművészek előadásában a
Pislákoló fények közt és az Érintkezések című, most bemutatásra kerülő kottákból hangzanak el művek, valamint
sor kerül a Madárvonulás című vonósnégyes ősbemutatójára is a Tiberius kvartett tolmácsolásában. Fellépnek:
Beatrice Iordache, Madaras Ildikó, Vass Annamária,
Szabó Péter, Buta Árpád Attila, Suba László énekművészek, a Tiberius vonósnégyes: Molnár Tibor (hegedű), Lo-

László Attila koncertje
A pandémia miatt tavaly elhalasztott erdélyi koncertkörútra indul áprilisban László Attila, a magyarországi Csillag
születik tehetségkutató harmadik szériájának győztese. A
marosvásárhelyi közönség április 10-én, vasárnap 19
órától a Vártemplomban hallgathatja meg a népszerű
énekest. A belépés ingyenes, a szervezők adományokat
elfogadnak.

A Brâncuşi-hoz vezető út
– konferencia
A Maros Megyei Múzeum A Brâncuşi-hoz vezető út címmel szervez konferenciát Constantin Brâncuşi emlékére
április 5-én, kedden 18 órától a Kultúrpalota kistermében.
A művész munkásságának sajátos nyelvezetéről Dorel
David Morar szobrászművész, a múzeum művészeti osztályának muzeológusa értekezik. A belépés ingyenes.
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A miniszterelnök a román jobboldal
leghitelesebbnek tartott politikusa
A négy hónapja tisztségben lévő Nicolae Ciuca miniszterelnök a jobboldal leghitelesebb politikusa
egy friss felmérés szerint, pártjára – a Nemzeti Liberális Pártra (PNL) – azonban feleannyian sem szavaznának, mint a kormánykoalícióban szintén részt
vevő Szociáldemokrata Pártra (PSD).

Az Avangarde közvéleménykutató intézet csütörtökön ismertetett kutatásában Ciuca 34 százalékkal vezeti a politikusok bizalmi rangsorát, holtversenyben Alexandru Rafila
szociáldemokrata egészségügyi miniszterrel és – az ukrán háború miatt ismét sokat szereplő – Mircea Geoana NATO-főtitkárhelyettessel, a PSD volt elnökével.
A PNL jelöltjeként megválasztott Klaus Iohannis államfő
javított valamelyest a tavalyi kormányválság nyomán 14 százalékra zuhant megítélésén, de most is csak 23 százalékon
mérik a támogatottságát.
Ami a pártpreferenciákat illeti, a – PSD megrendelésére
március végén végzett – felmérés szerint a megkérdezettek
35 százaléka a PSD-re, 16 százaléka pedig a PNL-re adná

Ország – világ

voksát, ha most rendeznének parlamenti választásokat. Hasonló szakadék tátong a két kormánypárt vezetőjének megítélése között is: míg Marcel Ciolacu szociáldemokrata
elnökben a megkérdezettek 30 százaléka bízik, a PNL
élére tavaly szeptemberben – akkor még miniszterelnökként – megválasztott Florin Cîţu a bizalmi rangsor
utolsó helyén áll 6 százalékkal. A kormánykoalíció harmadik pártjáról, az RMDSZ-ről az Avangarde nem közölt adatokat.
Az ellenzéki oldalon hanyatlóban van a – többi párt által
szélsőségesnek tartott, nacionalista és oltásellenes szólamokat
hangoztató – Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) tavaly év végén felívelt, a kormányválsággal és járványhelyzettel magyarázott népszerűsége, de a jelenlegi 15 százalék még
mindig több mint másfélszerese parlamenti súlyának.
Nem javult a jobbközép kormánykoalíciót tavaly felrúgó
Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) megítélése: a parlamenti helyek 16 százalékával rendelkező rendszerkritikus
pártot most 12 százalékon mérték. (MTI)

Az ukrajnai háború miatt

Globális élelmiszerválságra figyelmeztet az ENSZ
A világ legszegényebb országai
szenvednek az ukrán gabonaexport ellehetetlenítése miatt.
Orosz hadihajók ugyanis megakadályozzák az ukrán gabonaszállító hajók kifutását – közölte az
amerikai külügyminiszter-helyettes az ENSZ-ben tartott beszédében. Emiatt az árak a magasba
szöktek az alacsony és közepes
jövedelmű országokban.

„Vlagyimir Putyin kezdte ezt a háborút – mondta Wendy Sherman. – Ő teremtette a globális élelmiszerválságot. Ő
az, aki ennek véget tud vetni.”
A háborúnak olyan globális hatása lesz,
amely túlmutat bármin
A világélelmezési program szakértői
szerint már egyébként is létezett élelmiszerválság, de az ukrajnai háború emelte
annak szintjét elviselhetetlenre.
„Az üzemanyagárak, az élelmiszerárak és a szállítási költségek miatt már
egyébként is gyerekek és családok millióinak csökkentettük a fejadagját világszerte” – mondta David Beasley, a
világélelmezési program igazgatója. „Az
olyan országokban, mint például Jemen,
nemrég feleztük meg nyolcmillió ember
élelmiszeradagját. Most pedig úgy néz
ki, nullára kell majd csökkenteni azt. Nigerben, Maliban, Csádban szintén.”
Az igazgató szerint a háborúnak olyan
globális hatása lesz, amely túlmutat bármin, amit a második világháború óta tapasztalt a világ. Egyben arra

figyelmeztetett, hogy az éhezés menekülthullámot indíthat, amely a fejlett országokra is hatással lesz.
Az élelmiszer-ellátás globális szinten
már súlyos helyzetben volt az ukrajnai
háború előtt is
Globális ellátási gondok, sokfelé kimondottan éhínség fenyeget az ukrajnai
háború miatt. Több mint ötven állam gabonaimportjának legalább 30 százaléka
származik az orosz invázió miatt megbénult Ukrajnából vagy a szankciókkal
sújtott Oroszországból. De az élelmiszer-ellátás globális szinten már súlyos
helyzetben volt az ukrajnai háború előtt
is – figyelmeztetnek az ENSZ élelmezésügyi szakemberei és az ukrán politikai vezetés is.
Az ukrajnai háború kitörése óta
a búza világpiaci ára 30%-kal nőtt
Az ukrán mezőgazdasági miniszter
azt hangsúlyozta az Európai Parlament
brüsszeli ülésén, hogy nemcsak vetni és
aratni, hanem kereskedni sem tudnak
idén. Roman Lescsenko arról beszélt,
hogy a gabona és a vetőmag legfontosabb exportútvonala a tenger felé vezet
Ukrajnában, márpedig két fontos kikötőjüket, Mikolajivet és Mariupolt is
rommá lőtte az orosz hadsereg. Mikolajiv gabonakikötőjét is lebombázták. Egy
hatalmas gabonatározójuk volt ott, abból
sem maradt semmi – tette hozzá a miniszter, akinek videóvonala megszakadt
egy légiriadó miatt, az ülést fel kellett
függeszteni.
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Idén is elindul a Székely
Gyors-Csíksomlyó Expressz
a csíksomlyói búcsúba
Idén is elindul a Székely Gyors-Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói búcsúba. A zarándokvonat június 3-án indul és 6-án, pünkösdhétfőn érkezik
vissza – közölték a szervezők csütörtökön Budapesten. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a sajtótájékoztatón
kiemelte: az elmúlt bő tíz év talán legnagyobb ajándéka, hogy a kormány meg tudta erősíteni a nemzeti
összetartozás érzését a Kárpát-medencében. A magyar nemzet „ünnepeiben is egységes”. Közös ünnepe a nemzeti összetartozás napja június 4-én és
az idén azzal egy napra eső csíksomlyói búcsú –
mondta. Az államtitkár kitért arra: 2022 Tamási Áronemlékév a 125 éve született íróra emlékezve, aki –
értékelése szerint – nemcsak az erdélyi, hanem a
teljes magyar irodalom egyik legnagyobb és legolvasottabb írója. Az emlékév számos programja mellett örömtelinek nevezte, hogy idén a Székely
Gyors-Csíksomlyó Expressz vonatot az író arcképével díszített mozdony húzza. (MTI)

Újabb fegyverszállításokra
készül a német kormány
Újabb, akár több százmillió euró értékű fegyverszállításokkal segítheti Németország az orosz agresszió
ellen küzdő Ukrajna önvédelmi képességének fejlesztését csütörtöki német lapértesülések szerint. A
Süddeutsche Zeitung című lap beszámolója szerint
készült egy lista fegyverekről és egyéb katonai felszerelésekről, amelyeket a szövetségi kormány
rövid időn belül leszállíthat Ukrajnának. A lapban ismertetett ukrán adatok szerint Németország eddig a
Bundeswehr készletéből 500 páncéltörő fegyverrel
és 1000 hozzájuk való lőszerrel, valamint 500 Stinger légvédelmi rakétával, az egykori NDK hadseregének készletéből pedig 1000 darab Sztrela típusú,
vállról indítható szovjet légelhárító rakétával támogatta az ukrán fegyveres erőket. (MTI)

Borúlátó az EBRD

David Beasley

Forrás: Wikipédia

Az ukrajnai háború kitörése óta a
búza világpiaci ára 30 százalékkal, az év
eleje óta 60 százalékkal lett magasabb,
és egyre újabb rekordokat dönt. A
repce- és napraforgóolaj hasonlóképpen
drágul az utánpótlás bizonytalansága
miatt.
Észak-Afrika és Ázsia szegény országaiban már most hiánycikk a liszt,
mert nemcsak a vállalkozók, hanem az
állam sem tud lépést tartani az árversennyel.
Mindez a koronavírus-járvány és a
klímaváltozás amúgy is drámai következményeihez adódva milliókat sodorhat végveszélybe világszerte.
(Euronews-hírösszefoglaló)

Az ukrajnai háborúnak a közvetlen konfliktusövezeten messze túlterjedő súlyos gazdasági hatásai lesznek, nem utolsósorban azért, mert a háború az
1970-es évek eleje óta nem tapasztalt ellátási sokkot
okozott a világgazdaságban – áll az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) csütörtökön Londonban bemutatott, soron kívül összeállított és
jelentősen rontott térségi előrejelzésében. A középés kelet-európai gazdaságok, valamint az egykori
szovjet térség átalakulásának támogatására 1991ben életre hívott londoni pénzintézet 16 oldalas
prognóziscsomagja szerint a bank teljes működési
térségének átlagos gazdasági növekedése az idén
mindössze 1,7 százalékos lesz a tavaly elért 6,6
százalékos bővülés után. Ez azt jelenti, hogy az
EBRD az előző, novemberben kiadott előrejelzéséhez képest 2,5 százalékponttal rontotta a tevékenységi régiójára szóló idei egész éves növekedési
becslését. (MTI)

A NATO további, újabb szenvedéseket okozó támadásokra számít
A Kijev környékéről végrehajtandó orosz csapatkivonásról szóló moszkvai bejelentés ellenére a NATO
további, újabb szenvedéseket okozó támadásokra
számít Ukrajnában – jelentette ki Jens Stoltenberg,
a NATO főtitkára Brüsszelben a katonai szövetség
2021-es éves beszámolójának ismertetésekor csütörtökön. Stoltenberg aláhúzta, Oroszország már korábban is hazugságokat állított szándékait és a
katonai tevékenységeit illetően. A Moszkva által a
héten bejelentett, Kijev körül és az ukrán fővárostól
északra eső területeken végzett katonai műveletek
csökkentése a hírszerzési információk szerint valójában az orosz erők átszervezését jelenti. Oroszország megpróbálja átcsoportosítani és megerősíteni
katonai tevékenységét a Donbasz-régióban, miközben fenntartja az ukrán fővárosra gyakorolt nyomást
– mondta. (MTI)

Sunnyogásból jeles
Benedek István
Már több mint egy hónapja dúl az orosz–ukrán háború,
amelynek hatására tovább emelkedtek az energiahordozóknak a már a konfliktus előtt is rekordmagas árai. Még február utolsó napjaiban állt elő szép hazánk kormányzata egy
adócsökkentő ötlettel, átmenetileg mérsékelték volna az
üzemanyagok adóterheit, enyhítendő a fogyasztókra nehezedő nyomást. Az ügyet megtárgyalták a koalícióban, olyannyira, hogy a pénzügyminiszter már be is jelentette mint
bevezetésre váró, elfogadott döntést. De nem lépett életbe,
a főnökei lefújták a dolgot.
Amióta nálunk a kormányosok sunnyognak, már tizenöt
európai kormány – tizennégy uniós, meg a britek – hozott
intézkedéseket az üzemanyag-drágulás ellensúlyozására.
Még olyan csóró helyeken is, mint Svédország, Németország, Franciaország, Hollandia, Írország és Belgium,

jónak látták az adófizetők segítségére sietni. Nem mindenki egyformán lépett, volt ahol az üzemanyagokra kivetett adókat csökkentették, mások támogatást adnak az
ingázó autósoknak, máshol kormányzati árplafont szabtak az üzemanyagáraknak. Ezzel szemben amióta ez a cirkusz tart, nálunk időnként mikrofonvégre kapnak egy-egy
szakértőt, akikkel elmagyaráztatják, hogy ezekbe a dolgokba belemászni nem jó megoldás, mert árt a költségvetésnek, és különben sem jó ötlet befolyásolni a piaci
folyamatokat. Lehetne vitázni azon, hogy az említett kormányok lépései közül melyik jó vagy kevésbé jó gazdaságpolitikai szempontból. Békeidőkben bármikor.
Azonban most nem békeidőket élünk, a mellettünk zajló
háború a szemünk láttára formálja át az eddig megszokott világunkat, és ilyen időkben az adófizetőik biztonságára jottányit is adó kormányokat arról lehet felismerni,
hogy rendkívüli lépésekre is hajlandók a kisember védel-

mében. Nálunk ez legfeljebb kampányszövegekben történik meg, amikor a valóságban kellene lépni, akkor lapítanak. És profitálnak is vastagon, mert mivel az
üzemanyagár bőven fele adó, az árcédulával egyenes
arányban a költségvetésbe is több folyik be, hogy legyen
mit szétosztogatni a haveroknak és pereputtyoknak.
És ahogy a dolgok kinéznek, a helyzet egyelőre csak romlani fog. Gazdasági szemszögből nézve itt a nyugati világ
áll háborúban a fosszilis nyersanyagok durván harmadát
birtokló orosz birodalommal, amelynek bőséges arzenálja
van a gázcsapok, olajvezetékek, más nyersanyagok és rubelelszámolások képében arra, hogy fájdalmat okozzon a
nyugati társadalmak jóléthez szokott fogyasztóinak a magas
energiaszámlákkal. És ebben nekünk még rosszabb, hogy a
regáti kormány a védelmünkben még azt a keveset sem hajlandó megtenni, amire volna lehetősége ebben a háborúban.
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Megsemmisített levélszavazatok
Marosvásárhely határában
Nagy port kavart a médiában a szerdán Marosvásárhely szélén, egy szemétdombon talált szavazólapok ügye. A különös esetről a
punctul.ro portál számolt be: egy helyi személy értesítette a sajtót arról, hogy a város
jeddi kijárata közelében, a temetővel szemben egy építkezési törmelékkel és szeméttel
borított területen zsákokat és magyarországi
levélszavazatokat talált. A bejelentés nyomán csütörtökön a rendőrség is kiszállt a
helyszínre.

Gligor Róbert László
Egyelőre nem tudni, hogy milyen körülmények
között kerültek a helyszínre a magyar országgyűlési
választások szavazólapjai, illetve hány darabról van
szó. A médiában több ellentmondásos hír kapott
szárnyra, egyesek már többzsáknyi szavazólapról beszéltek, míg mások csupán mintegy kéttucatnyit említenek, illetve a helyszíni fényképeken is csak néhány
választási dokumentum látszik. Tény viszont, hogy a
szavazólapokat és borítékokat a hulladék között találták, és valószínűleg előzőleg valakik megpróbálták
megsemmisíteni őket, hiszen több helyen égésnyomok látszanak rajtuk. A fényképeken megjelenő lapokon ellenzéki pártokra leadott szavazatok
vehetők ki.
A magyarországi ellenzék rögtön lecsapott az
esetre, választási csalást emleget, és a határon túli öszszes levélszavazat megsemmisítését követeli. Az ellenzéki pártok miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay
Péter szerint a Fidesz annyira retteg a választási vereségtől, hogy semmitől sem riad vissza, míg Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere már
általánosítva jelentette ki, hogy „az ellenzékre leadott
erdélyi szavazatokat a szeméttelepre vitték”. A Nemzeti Választási Iroda értesült az esetről, és közleményt
ígért a sajtónak.
A kétségbeesett baloldal minden aljasságra képes
– reagált a baloldal választási csalással kapcsolatos
vádaskodásaira csütörtök délután a Fidesz. „A baloldal a magyar rendszerváltás óta éppen a legsúlyosabb
választási csalásokat követi el a Bajnai-féle teljesen
illegális DatAdat adatbázissal, és most a külhoni magyarok szavazatainak megsemmisítését akarják elérni.
Nincs két baloldal, egy baloldal van, a Gyurcsány–
Bajnai-féle baloldal minden aljasságra képes, 2006-

ban tévészékházat gyújtottak fel a hatalom megtartásáért, most szavazólapokat” – tette közzé közösségi
oldalán a magyar kormánypárt.
A közösségi oldalakon terjedő híre(sztelése)khez
hozzászólók szerint átlátszó és megrendezett esetről
van szó, hiszen a dokumentumokat egy forgalmas helyen dobták ki, ráadásul a borítékok és szavazólapok
mellől hiányzanak a szükséges azonosító nyilatkozatok és a népszavazási ívek is. Az RMDSZ csütörtöki
közleményében elítéli azokat a vádakat, amelyek azt
sugallják, hogy itt választási csalásról lenne szó.
„Elfogadhatatlannak és megalapozatlannak tartjuk
a magyarországi ellenzéki pártok kérését is, amely
arról szól, hogy meg kell semmisíteni az összes határon túli szavazatot. A képsorok megerősítik, hogy
egyértelműen szervezett provokációról van szó,
amelynek az a célja, hogy a határon túli szavazatokat
hiteltelenítsék. Bárki is álljon a provokáció mögött, a
legaljasabb módon próbálja manipulálni a közvéleményt. Ezt a leghatározottabban visszautasítjuk” – áll
a közleményben. Az RMDSZ Maros megyei szervezetének ügyvető elnöke szerint is szervezett provokációról van szó, amivel egyértelműen le akarják járatni
a határon túliaknak nyújtott szavazati lehetőséget és
egyúttal a határon túli szavazókat is.
„Mi arra biztatunk mindenkit, hogy éljen a szavazati jogával, és ne üljön fel ennek az olcsó provokációnak” – reagált lapunk megkeresésére Kovács
Mihály Levente.
Az EMNT ügyvezető elnöke, Sándor Krisztina szerint a szervezetük minden hozzá beérkező levélszavazatot biztonságosan tárol és eljuttat a csíkszeredai
főkonzulátusra, és a hozzájuk érkezett szavazatokból
egy sem tűnt el. Ami a hulladéktárolóból előkerült
szavazatokat illeti, a szervezet csak a sajtóból értesült
az esetről. „Felelőtlen tett volt, reméljük, eredményes
lesz a rendőrség kivizsgálása” – fejezte ki véleményét
az elnök.
A Maros megyei rendőr-főfelügyelőség lapzártáig
megkeresésünkre nem reagált, egy későbbre ígért tájékoztatón kívül egy rövid közleményt tett nyilvánossá: „Március 31-én a marosvásárhelyi rendőrségre
hivatalos bejelentés érkezett, hogy egy Jedd körzetében található üres területen több felbontott borítékot
és szavazólapot találtak. Ezeket a rendőrök begyűjtötték a helyzet tisztázása és a szükséges lépések megtétele érdekében.”

Országgyűlési választás 2022

Több százezer
külhoni szavazó

Az április 3-án tartandó magyarországi országgyűlési választásoknak nemcsak az
anyaországiak, hanem a Kárpát-medencei magyarok jövőképe szempontjából is nagy
jelentősége van. Tóth László, a
Csíkszeredai
Főkonzulátus
misszióvezetője nyilatkozott
az eseményről a Népújságnak.

Karácsonyi Zsigmond
– Ön hogyan értékeli a külhoni
magyarok részvételi jogát a magyarországi választásokon?
– A magyar Országgyűlés 2010.
május 26-án döntött arról, hogy lehetővé teszi a magyar állampolgárság könnyített megszerzését a
külhoni magyarság számára. Azóta
közel 1,2 millió ember élt is ezzel a
lehetőséggel, és ők az állampolgárság megszerzésével arra is jogot
szereztek, hogy részt vegyenek a
magyarországi választásokon. Ezt a
magyar nemzet 20. századi történetének egyik legmeghatározóbb döntésének tartom, amit igazolt az
állampolgárságot igénylők nagy
száma, és amit igazolt az is, hogy a
levélszavazói választói névjegyzékbe közel félmillió ember kérte
felvételét.
– A romániai magyarok közül hányan regisztráltak a választásokon?
– A választói névjegyzékbe felvettek közül romániai lakcímet
196.121 fő adott meg, azonban
ennél lényegesebben nagyobb
lehet a romániai regisztráltak
száma, mivel globálisan mintegy
150 ezer fő elektronikus elérhetőséget adott meg a regisztrációkor,
róluk pedig nem tudjuk pontosan,
hogy melyik országban is élnek.
Különböző becslések vannak e
téren, ezek nagyjából 250-300 ezer
főre teszik a Romániából regisztráltak számát.
– A Csíkszeredai Főkonzulátus
miként szervezte meg a levélszavazatok összegyűjtését és célba juttatását?
– A Csíkszeredai Főkonzulátus
március 19. óta hosszított nyitvatartással várja a levélszavazatot felvenni, illetve azt leadni kívánó
polgárokat. Ettől az időponttól április 2-ig mindennap, a hétvégét is be-

leértve, reggel 6 és este 10 között
nyitva vagyunk, és fogadjuk a választókat, előzetes bejelentkezés
nélkül. Április 3-án, vasárnap, a
magyarországi választás napján reggel 6 és este 7 között leszünk nyitva.
Fontosnak tartom hangsúlyozni,
hogy ami a levélszavazatok visszajuttatását illeti, a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a választópolgár
közvetetten tegye azt meg, azaz
nem feltétlenül személyesen kell
bevinnie valamely külképviseletre,
hanem odaadhatja valakinek – ezt
mindenki saját belátására bízzuk.
– Akik személyesen szeretnék leadni voksukat, hogyan tehetik meg?
– Nyitvatartási időben fáradjanak
be a főkonzulátus Gál Sándor utcai
épületébe, ahol a felállított urnákba
bedobhatják szavazatukat, illetve
kollégáinktól átvehetők azok a levélcsomagok, amelyek kézbesítését
a regisztrációkor a főkonzulátusra
kérték. A levélszavazatokat helyben
is ki lehet tölteni, ehhez minden feltétel, szavazófülkék és lezárt urnák
is rendelkezésre állnak, kérdés esetén pedig kollégáim segítséget nyújtanak az azonosító nyilatkozat
kitöltésében.
– Több olvasónk jelezte, hogy
nem kapta meg a levélben kézbesített szavazólapokat, annak ellenére,
hogy a vele egy háztartásban élő
családtagjai megkapták. Mit tehetnek ők, hogy voksukat leadhassák?
– Arra kérek minden érintettet,
hogy jöjjön be, és tájékozódjon személyesen. Ellenőrizzük adatait a
névjegyzékben, és amennyiben jogosult rá, kaphat szavazólapot, és le
is adhatja azt.
– Mennyire biztonságos a választási rendszer? Történhet-e visszaélés netán a személyes adatokkal
vagy a leadott szavazatokkal?
– A magyar választási rendszer
egy alaposan kidolgozott, rendkívül
részletes jogszabályon nyugszik,
amely úgy van felépítve, hogy kizárja a visszaélési lehetőségeket. A
választási eljárás törvényben rögzített első alapelve „a választás tisztaságának
megóvása”.
Főkonzulátusunk ennek szellemében bonyolítja le a külképviseleti választást, természetesen minden törvényi
és jogszabályi kötelességének eleget téve.

Puccs a PNL-ben?

Az első alelnökök
Cîţu lemondását követelik
Liberális források szerint a
Nemzeti Liberális Párt „kemény magja” – Lucian Bode,
Rareş Bogdan és Iulian Dumitrescu első alelnökök –
kezdeményezték Florin Cîţu
azonnali menesztését a párt
éléről.

Első lépésben felkérik, mondjon
le, ha nem teszi meg, akkor április
10-re rendkívüli kongresszust hívnak össze, és leváltják. A kezdeményezést állítólag Klaus Iohannis is
támogatja (holott fél évvel ezelőtt

még ő volt a legnagyobb támogatója Cîţunak). A vád a pártelnök
ellen az, hogy fél év alatt a PNL népszerűsége 20% alá esett, és a koalícióban is folyamosan keresztbe tett
a partnereknek.
Az alelnökök támogatói között
találjuk Raluca Turcant, Robert
Sighiartăut és Dan Motreanut is,
akik tavaly szeptemberben még
Cîţu mellett kardoskodtak Ludovic
Orban ellenében. A puccsisták Nicolae Ciucăt javasolják megbízott
pártelnöknek. (mózes)
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A CODA lett a legjobb film, Sipos Zsuzsanna is Oscart kapott
A CODA kapta a legjobb film
díját a 94. Oscar-gálán, amelyen Sipos Zsuzsanna, a Dűne
díszletberendezője is Oscardíjat vehetett át a legjobb
produkciós tervezés kategóriában Patrice Vermette látványtervezővel együtt.

A produkciós tervezés Oscarszobrát hét további kategória díjával
együtt még az élő közvetítés kezdete
előtt osztották ki a Dolby Színházban, és csak a köszönőbeszédeket
vágták be az adásba, hogy a gálaműsor gördülékenyebb legyen.
A Frank Herbert klasszikusából,
Denis Villeneuve rendezésében született Dűne, amely részben Magyarországon készült, tíz jelöléséből
hatot is díjra váltott. Hans Zimmer
második Oscar-szobrát vehette át a
Dűne filmzenéjéért. A film operatőre, Greig Fraser és vágója, Joe
Walker is díjazott lett, és a Dűne a
legjobb hang, valamint a legjobb vizuális effektusok Oscar-díját is megkapta.
Sipos Zsuzsanna a díj átvételekor
magyarul is megköszönte az amerikai filmakadémia elismerését. Patrice Vermette pedig azt mondta,
hogy az álma vált valóra a filmmel.
A CODA a Child of Deaf Adult
(siket felnőtt gyermeke) kifejezés
rövidítése. Az alkotás egy siket családban felnövő halló gyermekről
szól, aki énekes szeretne lenni. Sian
Heder filmjében siket színészek –
Marlee Matlin és Troy Kotsur – alakították a lány szüleit. Kotsurnak
ítélték oda a legjobb férfi mellékszereplő díját, s ezzel az első siket férfi
színész lett, aki Oscar-díjat kapott.
A CODA azzal is beírta magát az
Oscar-történelembe, hogy az első,
streamingszolgáltató – az Apple
TV+ – által forgalmazott produkció
lett, amely elvitte a legjobb film
díját.
A legjobb rendezőnek járó díjat
az új-zélandi származású Jane Campion nyerte el A kutya karmai közt
című filmjéért, így ő lett a harmadik
nő, aki rendezői Oscart kapott.
A legjobb színész díját Will Smith
vehette át a Richard király című film
címszerepéért. Pár perccel korábban
az egész közönségben meghűlt a
vér, mikor Smith felugrott a színpadra, és felképelte Chris Rockot,
aki felesége, Jada Pinkett Smith kopaszságával viccelődött. „Jada, szeretlek. G.I. Jane 2, alig várom, hogy
lássam, ugye?” – jegyezte meg, a
foltos hajhullásban szenvedő színésznő borotvált fejére célozva.
Smith az Oscar-szoborral a kezében könnyezve beszélt a szeretet
fontosságáról és felidézte, hogy az
általa játszott Richard Williams is
hevesen védelmezte családját, majd
bocsánatot kért a filmakadémiától és
a közönségtől.
A Los Angeles-i rendőrség később kiadott közleménye szerint
Chris Rock nem tett feljelentést az
ügyben. A legjobb színésznő Oscar-

díját a 45 éves Jessica Chastain
nyerte el a Tammy Faye szemei
című filmért, amely Tammy Faye
Bakker televíziós evangélista felemelkedését, bukását és megváltását
mutatja be. A trófeát átvéve Chastain a kisebbségek elleni erőszak
ellen szólalt fel.
A legjobb női mellékszereplő
Oscar-szobrát a West Side Story afrolatin színésznője, Ariana DeBose
vehette át. A Steven Spielberg rendezte musicalben éneklő, táncoló,
játszó DeBose az első afrolatin és
nyíltan LMBTQ-színész, aki Oscardíjat nyert ebben a kategóriában. A
31 éves színésznő a díját azoknak
ajánlotta, akiknek valaha megkérdőjelezték az identitását. „Ígérem, van
hely a számotokra” – mondta. Az
Oscart Rita Morenónak is megköszönte, aki a West Side Story 1961es és mostani, új feldolgozásában is
szerepelt.
A legjobb nemzetközi film Oscardíját a japán Vezess helyettem című
háromórás dráma nyerte el, amelyet
Hamagucsi Rjuszuke rendezett Murakami Haruki novellája alapján. Ez
az ötödik alkalom, hogy japán film
kapta meg a kategória díját.
Az eredeti forgatókönyvek mezőnyében Kenneth Branagh nyerte az
Oscart Belfast című filmjével, a legjobb adaptált forgatókönyvért járó
szobrot pedig a CODA írója, Sian
Heder vehette át.
A legjobb filmdal Oscarját Billie
Eilish és fivére, Finneas O’Connell
kapta a 007 Nincs idő meghalni
című Bond-moziban felcsendülő
számukért.
A legjobb animációs film Oscarját az Encanto alkotói kapták. A dokumentumfilmek mezőnyében A
lélek nyara, a rövid dokumentumfilmek között a The Queen of Basketball győzött, a legjobb animációs
rövidfilm díját a The Windshield
Wiper kapta, a legjobb kisjátékfilm
a The Long Goodbye lett.
A díjátadón egyperces csenddel
emlékeztek meg az ukrajnai háborúról, és az Ukrajnában az orosz katonai invázió miatt kialakult
humanitárius válságról. Az ukrán
származású Mila Kunis a színpadon
arról beszélt, hogy a „közelmúlt globális eseményei sokakat megráztak”,
és
„lehetetlen
nem
meghatódni, látva a pusztítással
szembenéző emberek erejét és méltóságát”. A megemlékezés a nézők-

höz intézett kéréssel zárult, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a
háború sújtotta országban élők megsegítésére.
Az Oscar-díj története
A filmvilág legrangosabb kitüntetését 1927-ben alapították. Az első
díjakat (hivatalos nevükön Academy
Award of Merit) 1929. május 16-án
a hollywoodi Roosevelt Szálloda
zártkörű bankettjén 12 kategóriában
adták át, Charlie Chaplin életműdíjat kapott. A mintegy 270 vendég 36
asztalnál foglalt helyet, a ceremónia
alig negyedórát vett igénybe.
A díjjal járó szobrocskára 1931ben ragadt rá az 1939-től hivatalosan használt Oscar elnevezés, mert
az Margaret Herricket, az akadémia
első könyvtárosát – állítólag – Oscar
nevű nagybátyjára emlékeztette. A
33,2 cm magas, 3,8 kilós trófea egy
filmtekercsen álló, teste előtt kardot
tartó lovagot ábrázol, a talapzat tekercsének öt küllője az Akadémia öt
ágát – színészek, rendezők, forgatókönyvírók, producerek és technikusok – jelképezi.
A díjazottak nevét – a korai lapzárta miatt – sokáig előre megkapták az újságok, ám amikor 1940-ben
a bankettre érkező vendégek az
egyik lapban már olvashatták is az
eredményt, áttértek a lepecsételt és
a helyszínen felnyitott borítékokra.
Az 1932-es gálát közvetítette először a rádió, az 1953-ast a televízió.
Az esemény ma már több mint 200
országban és az interneten is nézhető.
Az idén 23 kategóriában osztottak Oscar-díjat, s egy új kategória is
bemutatkozott: a rajongók a Twitteren szavazhattak kedvenc 2021-es
filmjükre. A legjobb idegen nyelvű
– 2020-tól legjobb nemzetközi –
film díját először 1956-ban a Federico Fellini rendezte Országúton
nyerte el. A díjat magyar alkotások
közül 1982-ben Szabó István
Mephisto, 2016-ban Nemes Jeles
László Saul fia című filmje kapta
meg. Az első Oscar-díjas magyar alkotás Rófusz Ferenc A légy című
animációs rövidfilmje volt 1981ben, a rövidfilm kategóriában 2017ben Deák Kristóf Mindenki című
alkotása nyert.
A humanitárius tevékenységet az
1956-ban alapított Jean Hersholt
Humanitárius Díjjal, a kiemelkedő
filmes alkotók pályafutását Oscaréletműdíjjal ismerik el.

Első színes bőrűként Hattie
McDaniel nyert mellékszereplőként
(1939), a legjobb férfi főszereplő
kategóriában 1963-ban győzött először fekete színész, Sidney Poitier,
2001-ben lett először Denzel
Washington és Halle Berry révén a
legjobb férfi és női színész is afroamerikai. A legjobb film kategóriában 2014-ben diadalmaskodott
először fekete rendező, a brit Steve
McQueen (12 év rabszolgaság).
Ugyanekkor lett először latin-amerikai a legjobb rendező, a mexikói
Alfonso Cuarón (Gravitáció). Cuarón három éve a Rómáért a rendezői, operatőri és a legjobb idegen
nyelvű filmért járó szobrot is átvehette. A japán születésű Miyoshi
Imeki első ázsiai születésű színésznőként nyert 1957-ben (Sayonara).
Az első fogyatékossággal élő, siketnéma Oscar-díjas Marlee Matlin
volt (1986), hozzá csatlakozhat az
idén a CODA című filmben a mellékszereplők közt jelölést kapott
Troy Kotsur, akivel a filmben egy
siket házaspárt alakítanak.
Női rendezőt kétszer díjaztak,
Kathryn Bigelow (A bombák földjén, 2009) és tavaly A nomádok
földjét jegyző Chloé Zhao személyében. A kínai származású Zhao
egyben az első nem fehér nő, aki a
kategóriában jelölést kapott, s filmjével producerként Bigelow-hoz hasonlóan a legjobb film kategóriában
is nyert.
A rendezők közül két egymást
követő évben John Ford (1940 –
Érik a gyümölcs, 1941 – Hová lettél,
drága völgyünk?), Joseph L. Mankiewicz (1949 – Egy levél három aszszonynak, 1950 – Mindent Éváról)
és a mexikói Alejandro G. Inárritu
(2015 – Birdman avagy (A mellőzés
meglepő ereje), 2016 – A visszatérő)
nyert. Mankiewiczet máig egyetlenként rendezőként és forgatókönyvíróként is két egymást követő évben
díjazták.
A legjobb film kategóriába 2009
óta tíz alkotás is jelölhető, a legtöbb,
12 jelöléssel Jane Campion A kutya
karmai közt című westernje várja a
díjkiosztót a tíz nominált alkotás
közt. Az új-zélandi filmes 1993-ban
az általa rendezett Zongoralecke forgatókönyvéért Oscart nyert, s a nők
közt ő az első, akit rendezőként másodszor is aranyszobrocskára jelöltek.
A díj története során a legtöbb, 14
jelölést a Mindent Éváról (1950), a
Titanic (1997) és a Kaliforniai álom
(2016) kapta. Eddig három film –
Ez történt egy éjszaka (1934), Száll
a kakukk fészkére (1975), A bárányok hallgatnak (1991) – győzött
mind az öt fő kategóriában (legjobb
film, férfi és női főszereplő, rendezés, forgatókönyv).
A leghosszabb Oscar-díjas film
Ezra Edelman csaknem nyolcórás
O.J.: Egy amerikai hős című dokumentumfilmje, amely 2016-ban
nyert.

Az élő filmesek között a legtöbb
Oscar-jelöléssel John Williams zeneszerző büszkélkedhet, aki két éve
52. nominálását kapta (Star Wars:
Skywalker kora), s ő az egyetlen a
díj történetében, akit – 1967 óta –
hét évtizeden át jelöltek az aranyszobrocskára.
Érdekességek
az elmúlt évtizedekből
Az első díjat 1928-ban az egyetlen Oscar-díjas némafilm, a Wings
kapta. (2011-ben – eddig utolsó fekete-fehér filmként – a francia A némafilmes nyert, amely szintén
némafilm, csak a legvégén hangzik
el egy rövid dialógus.) Az első nyertes hangosfilm a Broadway Melody
(1929), az első színes, egyben a leghosszabb (234 perc) Oscar-díjas játékfilm az Elfújta a szél (1939). A
legjobb film kategóriában az első
nem amerikai győztes a Laurence
Olivier készítette angol Hamlet
(1948) volt. Két éve a dél-koreai
Élősködők a legjobb film kategória
első nem angol nyelvű nyertese lett,
s a legjobb nemzetközi filmek, a
rendezők és az eredeti forgatókönyvek között is díjazták.
Elsőként Leo McCarey nyert rendezőként és forgatókönyvíróként is
(A magam útját járom, 1944). Billy
Wilder volt az első, aki a Legénylakásért (1960) a legjobb rendezés, a
legjobb film és a legjobb forgatókönyv díját is megkapta. A dél-koreai Bong Dzsun Ho az
Élősködőkért 2020-ban e három kategória mellé begyűjtötte a legjobb
nemzetközi filmért járó szobrocskát
is, s ezzel megismételte Walt Disney
1953-as teljesítményét, egyetlen
este négy Oscart vehetett át. „Összetettben” még mindig Walt Disney a
csúcstartó 26 Oscarjával, amit 59 jelölésből kapott.
Először 1961-ben nyert a legjobb
férfi és női főszereplők közt is külföldi, az osztrák Maximilian Schell
és az olasz Sophia Loren, Lorent
egyben elsőként díjazták nem angol
nyelvű szerepért (Egy asszony meg
a lánya).
A legrövidebb alakításért (5 perc
2 másodperc) Beatrice Straight (Hálózat, 1976), a leghosszabbért (143
perc) Vivien Leigh (Elfújta a szél,
1939) kapott Oscart.
Két háromgenerációs Oscar-családot tartanak számon: 1948-ban
Walter Huston mellékszereplőként,
fia, John rendezőként és forgatókönyvíróként, unokája, Anjelica
mellékszereplőként nyert (1985).
Carmine Coppola 1974-ben filmzenéért, fia, Francis Ford rendezőként,
unokája, Sofia pedig forgatókönyvért kapott szobrocskát (2003).
Az egyetlen Oscar-díjas szülőktől
származó Oscar-díjas Liza Minnelli:
ő 1972-ben főszereplőként, apja,
Vincente Minnelli 1958-ban rendezőként kapott Oscart, anyját, Judy
Garlandot tiszteletbeli Oscarral jutalmazták 1939-ben. (MTI)
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A természet kalendáriuma (DVI.)
Kiss Székely Zoltán
Benned születtem, édesbús, szeszélyes
Tavaszi hónap, felleges derűs,
Mikor a rétek lelke már fölérez
S brekeg a vízben száz bús hegedűs.
A Tisza partján ringatott a bölcsőm,
Holdtölte volt – tavaszi anda hold –
S a szőke fényben az éjet betöltőn
A vizek népe mind nászdalt dalolt.
Én hallgattam e furcsán bánatos
dalt,
Mely egyhangún szép és gyönyörbe olvad
És sírva vigad, mint a honi ének.
Mások világgá zengő zongoráját
Én nem irigylem. A magad cigányát
Lásd bennem, ó magyar, ki neked
élek!
Juhász Gyula Április bolondja
című versével vágok neki első áprilisi sétánknak, s az ő versszövegei
segítségével próbálok a bolondos
áprilisba jutni. Kedves Olvasóm,
tarts velem e tavaszleső pénteken!
Április, füttyös, fiús. – Csanádi
Imre Hónap-sorolójából kölcsönzöm e sort. A keresztény világ kis
módosításokkal a Julius Caesar tudósai által Kr.e. 46-ban kidolgozott
naptárrendszert, a Julianus-naptárt
használta. A naptár készítéséről
maga a pápa gondoskodott, s a késő
középkorig a naptárak misekönyvekben s az egyháziak képzésére
szolgáló könyvekben maradtak
fenn. A Halotti beszédet tartalmazó
XII. század végi Pray-kódexben is
van ilyen naptár. Az első magyar
nyelvű naptár az 1466-os Müncheni vagy Jászay-kódexben található. E naptárak öröknaptárak
voltak, vagy legalábbis több évre,
hosszabb időszakra szóltak. Naptárkerékkel voltak ellátva a mozgó ünnepek kiszámítására. Sokszor
csíziót is tartalmaztak. A csízió azt
jelentette, hogy az egymást követő
ünnepek, szentek napjainak lerövidített nevét a könnyebb megtanulás
céljából rigmusokba foglalták.
Nevét onnan kapta, hogy január 1.
az Úr körülmetélésének napja, latinul circumcisio Domini. A XV. században a plébániai iskolák a kezdők
évfolyamán tanították a csíziót s a
naptárverseket a leendő egyháziaknak. A csíszió ismerete az értelmes,
okos ember ismérve volt még szá-

zadok teltével is. Ezért mondjuk ma
is a nagy tudású emberre, hogy „érti
a csíziót”. Aztán elérkezett az a korszak, amikor a kalendáriumok csak
az adott évre szolgáltak hasznos ismeretekkel, ám még ezután is sokszor kiadták a több évre használható
csíziókat. A középkorban a naptárban való önálló eligazodás kifejezetten
magas
tudománynak
számított. A mohácsi csatában elesett Szalkai László esztergomi
érsek fennmaradt iskolai jegyzete a
tanú rá, hogy a sárospataki plébániai iskolában a felsőbb osztályokban a tananyag fontos részét
képezték a naptári ismeretek.
A naptárreformok előtt évkezdő
napnak tartották a bolondok napját.
A tavaszi szép időnek
lám hogy mindenek örülnek.
Erdők, mezők megzöldülnek,
a madarak zengedeznek.
Repülj, fecském, ablakára,
kérjed, nyissa meg szavadra.
Mondd, ezüstös lapot vevék,
rá arannyal írom nevét.
E gyönyörű népdalt még Vikár
Béla etnográfus, eszperantista, a
Kalevala műfordítója, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező
tagja gyűjtötte Magyarvalkón. A legenda Czinka Panna, a legendás
XVIII. századi cigányprímás dalának tartja. Vikár az 1890-es években
Rákóczi
Izidor
pesti
műszerésznél ismerte meg a fonográfot, a Thomas Edison által 1877ben feltalált, majd javított és
szabadalmaztatott
változatában
csak 1888-től árusított hangrögzítő
eszközt, mely alapvető hatással volt
a népzenei gyűjtésekre. Magyarvalkó népzenéjének feltárását Vikár
kezdte meg; ennek eredményeként
13 hengerre 36 magyar dalt és hat
fütyülve előadott hangszeres dallamot, valamint három román dalt
vett föl. A Valkón gyűjtött dallamokat később Kereszty István, a
Nemzeti Múzeum könyvtárában
dolgozó zeneíró és zenekritikus, illetve Bartók Béla jegyezte le.
Vikár Béla éppen 163 évvel ezelőtt,
1859. április 1-jén született.
Ugyancsak április elsején, 1865ben született Bécsben Zsigmondy
Richárd Nobel-díjas kémikus. A
kolloidkémia megalapítója Bécsben
és Münchenben végezte tanulmányait, majd Grazban lett egyetemi

tanár. 1907-től a híres göttingeni
egyetem professzora. 1903-ban a
német Henry Friedrich Wilhelm
Siedentopffal közösen készítette el
az ultramikroszkópot a fénymikroszkópos feloldóképesség határán,
azaz a 0,5 mikronon alul levő, a
fény hullámhosszánál kisebb részecskék megfigyelésére. A találmány a kolloidoldatok egyik
legfontosabb vizsgálóeszköze volt.
Segítségével Zsigmondy döntő fontosságú megállapításokat tett a kolloidok természetéről, a diszperz
rendszerek tulajdonságairól. A kolloidkutatással függött össze másik
két nevezetes találmánya, a kolloidok felhasználásával készült membránszűrő és annak tökéletesített
változata, az ultraszűrő (1918 és
1922). „A kolloidoldatok heterogén
természetének magyarázatáért és a
kutatásai során alkalmazott, a modern kolloidkémiában alapvető jelentőségű
módszereiért”
(az
ultramikroszkóp felfedezéséért)
1926-ban kapta meg a kémiai
Nobel-díjat. Zsigmondy nem Magyarországon született, nem is ott
nevelkedett, és tudományos pályáját sem Magyarországon futotta be.
Szülei magyarok voltak, és ő is tu- Minden tavaszból őrizz meg magadnak egy szál virágot, egy sor éneket
dott magyarul. Családja, rokonsága
Kőrösi Csoma Sándor emlékéébren tartotta benne a magyarságtunek
áldozta e sorokat Áprily Lajos.
Szívünk tiszta, mint a gyémánt,
datot, erről nyilatkozataiban is többMily
csodás,
hogy
éppen
az
áprilisi
Gondolatunk álom,
ször megemlékezett. Magyar volt
galagonyavirágzáskor volt e látoSzép gyerekség, mért repülsz el
világéletében.
mása a 238 évvel ezelőtt, 1785.
Szálló lepkeszárnyon?
március
24-én
született
és
180
évvel
Én láttam őt a városvég felett
De addig is, míg ringat álom,
indulni könnyű bottal, egymagá- ezelőtt, 1842. április 11-én örök
Dardzsilingjébe temetkezett – a
Dalolva és vidáman
ban.
saját
szavaival
erdélyi
székely-maCsak éljetek a tündérkertben széOtt ültem fenn az erdőszéli domb
gyar
(Siculo-Hungarian
of
Transylpen,
galagonyavirágos oldalában.
vania) – tibetológus kutatóról.
S a szivárványra nézzetek az
Az ember, mint április: kiszámít- égen.
A templomcsillag búcsúztatta
hatatlan. Indulatos és szeszélyes,
még,
–, hogy aztán egy kései négysoros
aztán a fényben nőtt a tér na- csapongó, derűre ború-fajta lény.
Akár
egyetlen
nap,
egyetlen
óra
Japánosanban
bölcsességgé érjen:
ponta.
Tekintetem büszkén utána nyúlt, alatt egyik végletből a másikba
eshet. Mert érzékeny; a városra teMinden tavaszból őrizz meg maamerre őt a fajta vágya vonta.
lepedő füstköd, a légnyomás válto- gadnak
Egy szál virágot, egy sor éneket,
Néztem, komor hegyeknek hogy zása, a felragyogó hajnali napfény
is formálja kedélyét. Mert esendő,
Az évek akkor el hiába halnak,
feszül,
Mindig dalosabb kerted lesz
s hervadt pusztákról hogy lép át könnyen elcsábítható. Ezért akármi
történhet vele, semmi sincs lezárva. neked.
a hóba.
Nyugati ködben messze elmaradt A változás az élet motorja. Persze
Juhász Gyula 1937. április 6-án
a nagy lázakba zsibbadt Európa. mindennek ára és következménye
van.
költözött örökké dalosodó kertjébe
Két hete bimbós somágat tettem az örökkévalóságnak.
S még mindig ment és óriásra
karcsú
vázámba. Kivirágzott. S
E napon, április 6-án, 1490-ben
nőtt:
most
már
leveleket hajt, így kö- halt meg Mátyás király is, és 1919égő zarándok, vakmerő apostol.
Míg elnyelte a magasság s a szöntve a kelő áprilisi napot. Benne ben az a magyar tudós is, aki találláttam meg őt, Csoma Sándort, és mányait nem szabadalmaztatta,
csend:
ellenszolgáltatás nélkül tette az emHimalája, a roppant kőkolostor. sejtettem meg őt, az eljövendőt.
beriség közkincsévé: Eötvös LoMár sejtem őt, ha a lágy alkonya- rándról mondta volt Albert
iban
Einstein, hogy „a fizika egyik fejeA felhőt nézem, mely violaszínben delme” volt.
Valami távol muzsikára ballag
Erről is szól az 1927-es születésű
Egy ismeretlen rétre, messze Juhász Gyula-vers, a Kórus a Napinnen.
hoz:
Már sejtem őt, a kedves, ifjú szépet,
Ki eljövendő, de még szunnyad
egyet,
Most készül bársony és smaragd
zekéje,
S a barna föld ölén dús haja serked.
Már néha sóhajtása száll,
s nyomába
Fölneszel avar ágyáról az erdő,
S a jegenye, a komoly, ősi strázsa
Már tiszteleg felé, ki eljövendő.
Az 1883. április 4-én született Juhász Gyula Tavasz előtti hódolata A
négy évszak énekkari szövegének
tavaszról írt soraiban átcsap gyermeki rajongásba –

Ragyogj le ránk áldott derűvel fények örök királya, Nap

Gyermekszívvel vígan járunk
Ragyogó tavaszban,
A szemünkben hajnali fény,
Ajkainkon dal van.

Ragyogj le ránk áldott derűvel
Fények örök királya, Nap,
A gond és bú felhőit űzd el,
S mutasd meg tündöklőn magad!
Te vagy az élet érlelője,
Az aratás és szüret őre,
Áldás és békesség te vagy,
Ó, Nap, ragyogj ránk, s el ne
hagyj.
Szent fényed égjen a szívekben,
Hogy mind eltűnjön a sötét,
És boldog, büszke győzelemben
Vegyük át földünk örökét,
Ragyogjon a tudás, művészet,
És ünnepünk legyen az élet,
Ó, Nap, te fénylő és meleg,
Uralkodjál e föld felett!
Napsugaras áprilist várva, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2022. április 1-jén, bolondok
napján.
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Épített örökségünk

Erdővidék gyöngyszeme, avagy egy gótikus vártemplom újjászületése
Nagyajta Erdővidéken, a Baróti-medencében, pontosabban az Olt jobb
partján, a Fekete-hegy lábánál, az
Ajta-patak torkolatánál fekszik, Kovászna megyében. Hajdanán a miklósvárszéki járáshoz tartozott, sőt
sokáig központja is volt. Ma községközpont. Hozzátartozik Középajta,
amely keletről határolja. Északi szomszédja Apáca, északkeletről Miklósvár
határolja, a déli szomszéd Bölön.
Nagyajta régi székelyföldi település.
Elég, ha ránézünk gótikus vártemplomára. Az 1211-ben említett Castrum
Noial és az 1222-ben szintén megemlített Castrum Noilgianti helyneveket
sokáig Nagyajtára vonatkoztatták. Ez
még kutatás tárgyát képezi. Valószínűbb, hogy az 1322-ben történt pápai
tizedszedőnek Jakab nevű papja tíz
régi banálist és két garast fizetett,
amely összeg egy nagyobb településre
utal. A falut ekkor AHCH néven jelölték be. Feltételezés szerint a „latin
fülű” adószedő az Ajtából, vagyis
Achtából ezt jegyezte fel. Könnyen elképzelhető, hogy Közép- és Szárazajta
falvak a nagy létszámú Ajtából szakadtak ki. Az viszont tény, hogy a falut
1459-ben már Nagaytha néven jegyzik. Talán nem elhanyagolandó, hogy
1567-ben már hatvanegy kapuval szerepel
a
nyilvántartásban
mint
Nagijaijtha, aminek köszönhetően a
szakvélemény szerint az akkori Háromszék egyik legnépesebb településének számított. Az alábbiakban
Fekete Levente nagyajtai unitárius lelkésszel készített beszélgetésünket olvashatják.

Nagy-Bodó Tibor
– Tiszteletes úr, a régészeti ásatások igazolják, hogy Nagyajta első templomának építési ideje a 13-14. századra tehető. Mikor
kapta meg a templom a mai, végső formáját?
– kérdezzük Fekete Levente nagyajtai unitárius lelkészt, és kérjük, hogy ismertesse az istenháza történelmét, történetét.
– Hála Istennek, nemrég fejeztük be a vártemplomunk teljes felújítását. Így került sor
a régészeti ásatásra is. Kiderült, hogy a korábbi templom az 1300-as évek elejére tehető. A volt szentélyrész korabeli támpillérrel
támasztott falait is sikerült megtalálni. A 15.
században ezt a szentélyt lebontották, és öt
méterrel kiegészítve építették fel késő gótikus
stílusban, a már meglévő hajóhoz kapcsolva,
kialakítva egy egységes mennyezetet 8,5
méter magasan. Ekkor készült a padlástéren
a koronázópárkányhoz a lőrésekkel ellátott
körfolyosó, melynek fontos védelmi szerepe
volt. A templom nyugati oromfalához a 15.
és a 16. század fordulóján tornyot építettek.
Mivel a vártemplom magaslaton van, a Varjúvár nevű dombon, mind a toronynak, mind
a templomnak stratégiai fontossága is volt. A
torony sajnos egy földrengés következtében
1802-ben leomlott. Rázuhant a hajóra, és bezúzta annak mennyezetét, azonban a szentély
a gyönyörű kőbordázatú mennyezetét nem
bántotta. Viszont megsemmisült a hajó kettősen hornyolt, égetett agyagból készült, úgynevezett késő gótikus hálóboltozata. Ehelyett
készült el a vakolatból kialakított háló alakú
dongaboltozat. A gótikus kerámiaidomokat
beépítették a toronyfeljáró falába, amit most
is megcsodálhatunk. A tornyot természetesen
újraépítették, alacsonyabbra méretezve, tekintettel a földrengésekre, beépítve a hajdani

1400-as évekből való nyugati ajtó kőkeretének darabjait, a szép kanelaturás szárköveket.
A torony koronapárkány alatti díszítésében
levő 1838-as évszám egy ismételt, átfogó felújítás évére utal.
– Mit tudunk mondani a diadalívről?
– A szakvélemény szerint a mostani, enyhén csúcsíves diadalív vagy apszis, valószínűleg a 15. század elején épülhetett a
szentéllyel együtt, amikor a hajót is megmagasították. A templom hajóját később síkmennyezettel zárták le nagy valószínűséggel
1512-ben. Ez a dátum sokáig látható volt a
diadalív nyugati, hajó felőli csúcsán. Ezután
a hajó késő gótikus boltozatot kapott, és ezt
zúzta be a ráomló torony.
– Egy gótikus sekrestyeajtó is látható a
templomban...
– A szentélyrészben, a szószék mellett látható a sekrestyeajtó. A 15. század elején készülhetett. Példásan restaurált, pálcatagos,
késő gótikus, homokkőből faragott mestermű. A mögötte levő hajdani sekrestyekamrát sajnos a reformáció következtében
lebontották, de falainak egy részét támpillérként felhasználva meghagyták a templom
északi falainál.
– A templom reneszánsz kő szószéke 1710ben készült.
– Gyönyörű, bábos feljáróval kiegészített,
faragott, reneszánsz kő szószékünk az Erdélyben található faragott kő szószékek sorában az előkelő kilencedik helyet foglalja el.
Nyugodtan kijelenthetjük: remekmű. A mintázata a brassói Fekete-templom kődíszítményeivel nagy hasonlóságot mutat. Dr.
Cziegler Ágnes művészettörténész szerint
olyan mester faraghatta, aki részt vett a Fekete-templom felújításában, az 1697-es tűzvész után. A mesterjegy a szószékfeljáró
középső bábjának az északi felében látható:
J. Kőfa. Tehát egy kiváló magyar mester volt
a készítője. A címerpajzsán a fiait begyéből
etető pelikán olasz reneszánsz koszorúban,
alatta: „Az én lábam az igazságban.” A címer
feletti szövegből megtudhatjuk az anyagi támogató nevét: „Dónáth György költsége.”
Valamint a címer alatt: „kinek ez címere,
1710-be ez oltárt emelte”. Az oldalpajzsokon
bibliai szövegek olvashatók. A szószék felett
szintén míves szószékkorona látható. Valószínűleg brassói céhes munka, csúcsán a fiait
begyéből etető pelikán motívumával. A szószék talpán levő kék festék alatti szöveg is
igazolja korát: „In honorem et gloriam unus
Deus et eius filius Jesu Christu 1710”, vagyis:
Az egy igaz Isten és fia, Jézus Krisztus tiszteletére és dicsőségére, 1710.

– A templomhajó nyugati végében, a szentély megnagyobbításának idején egy faragott
kőkarzat volt, amely az 1802-es földrengéskor megsemmisült. A templom faragott kőrámájú, csúcsíves ablakairól 1864-ben Orbán
Balázs is említést tesz.
– Sajnos óriási pusztítást végzett az 1802es földrengés. Nemcsak a torony omlott le,
ami hajó mennyezetét teljesen tönkretette, de
nagyon megkárosodtak a csúcsíves, mérműves kő ablakkeretek is. Ugyanakkor a torony
porrá zúzta a hajó nyugati felében levő, torony alatti kőkarzatot is, kosarakban kellett
kihordani. Orbán Balázs még látta a meghasadozott kő ablakkereteket. Ezek helyett készültek később fából a búzakalászt utánzó
ablakkeretek.
– A vár keleti falában egy ajtórés és gerenda látható. Ezen az 1622-es évszám olvasható...
– Valóban, a várfal keleti falának közepén
látható az egyik befalazott ajtórés. Nem az
egyetlen. Csak ezen a falon, az északkeleti
sarokban is van még egy, sőt a délnyugati sarokban és az északnyugati sarokban is, a bástya közvetlen szomszédságában. Sürgősségi,
vagyis élelmezési, illetve muníció- és sebesült- és halottbeszállító kapuknak nevezem.
Nem kellett a főbejáratig elmenni harc esetén,
ami sok kockázattal járt volna. Amikor meg
nem volt rájuk szükség, nyilván befalazták.
Szóval a keleti fal közepén levő ajtórésben
látható az a gerenda, amin olvasható az 1622es évszám. Mellette olvasható az évre utaló
Anno Domini, az Úrnak évében rövidítés, a
kor szokása szerint latinul bevésve, és a mesterek nevei: A.D. 1622 Pa et Lucas B. A szakvélemény szerint eredetileg nem itt volt ez a
gerenda, amit igazol az a tény is, hogy így beépítve a szöveg kezdetét részben takarja a
kőfal. Ellenben ez a dátum valamiért fontos
volt. Feltehetően, ahogy fogalmaz Tüdős S.
Kinga: „ekkor fejeződik be a templomvár
bástyás erődítése”.
– A hagyomány szerint a Donáth család
számára készült az úrasztala alatti kripta.
Ezzel ma mi a helyzet?
– A templomban végzett ásatások kutatószelvényeiben, árkaiban a régészek több temetkezési helyet találtak. Főleg a szentélyrészben,
de a hajóban is. Ezekben felnőtt-, néhol mellettük gyermekcsontvázak is voltak. A szó szoros értelmében kriptaszerű temetkezési hely
vagy arra utaló lépcsősor, esetleg ennek maradványa sajnos nem került elő.
– Kérem, beszéljen a harangokról is...
– Azt szoktam mondani, hogy a tornyunkban három harang lakik. Szoktuk is néha
mondani, hallani: „a harangoknak lelke van”.
Tornyunk legrégebbi lakója az 1793-ban
Brassóban, az Andreas Andraschofski által
öntött míves harangunk, hála Istennek még
megvan, de sajnos már nem szolgál. Kétszáz
éves korában elhasadt, és helyére millenniumi harang került. Tömege szintén 312 kg.
Reméljük, megkapja méltó helyét. A nagyharangot 1924-ben öntötték Nagyszebenben, tömege 580 kg.
– A műemlék templomot reneszánsz hatású,
szabálytalan négyszög alaprajzú várfal
övezi...
– Kiderült, hogy a templomot egy ovális
védőfal övezte. Megtalálták néhol össze-

függő maradványait. Kelet-nyugat irányban
csúcsosodott ki. Ehelyett épült a most is látható, reneszánsz hatást tükröző, téglalap
alakú erődítmény, melynek falai nyolc méter
magasak. Sarkain, északnyugaton és délkeleten ék alakú, háromszintes sarokbástyával és
ötszögű kapubástyával egészült ki. A falakon,
bástyákon lappancsos lőrések láthatók. Feltételezhetően 1622 körül fejezték be a nagyméretű munkálatokat. Az erődítményt
védősánccal vették körbe. Talán utolsó „simításként” a falak tetejére helyezett fogas pártázat került, amelynek anyaga mésztufa.
– Hogyan sikerült restaurálni a templomot?
– Gyönyörű vártemplomunkat egy nyertes
eurórégiós pályázatnak és a Bethlen Gábor
Alapítvány támogatásának eredményeképpen
sikerült felújítani. A munkálatokat a
Baumeister cég végezte el, a terveket a Linea
tervezőiroda készítette, a pályázatírás és tanácsadás útvesztőiben a Regioconsult Kft. segített. A kiállítást a Manier Art Kft. készítette
a Székely Nemzeti Múzeummal karöltve. A
falképek Szakács Tamás restaurátor munkáját, a kőrestaurálás Nagy Benjamin csapatát,
szakértelmét dicséri, az orgonánk a gyergyói
Vox Humana műhelyében született újjá. A régészeti ásatásokat az említett múzeumunk és
a magyarországi Jósa András Múzeum végezte. Sajnos helyszűke miatt nem sorolhatunk fel minden intézményt és mindenkit,
amiért elnézést kérek, de hálásan gondolunk
mindannyiukra, mert példás szakmai igényességről és emberségről tettek mindvégig
bizonyságot. Köszönettel fordulunk mindenki felé, aki szakértelmével, megértésével
segítségünkre volt ebben a nagyléptékű megvalósításban.
– Befejezésül: mit lenne érdemes még
megemlíteni a vártemplomról?
– Először is a gyönyörű Szent László-freskót, amely az 1068-as kerlési csatát ábrázolja.
Büszkék vagyunk rá! Ezenkívül az orsós
gyámköveket az 1400-as évekből, Sütő Béla
és István gyönyörű kazettáit, a kontyos vagy
beszélő székeket, a Rieger Ottó-orgonát, az
Istent dicsőítő latin nyelvű feliratot, és természetesen az egyedi, csodaszép kiállítást! Mind
a három bástyában, hét szinten, tematikus állandó kiállítás fogadja a látogatókat. Betekintést nyerhetnek a vártemplom történetébe,
Nagyajta híres személyiségeinek életébe.
Ugyanakkor ízelítőt kapnak vallásaink világából, de van külön Kriza Jánosnak, a Vadrózsák neves gyűjtőjének szentelt részlegünk
is, valamint néprajzi látnivaló. Csemegeként
említem meg a kvízeket, az érintőképernyős
felületeket, korszerűen, fény-árnyék hatással
ötvözött csomagolásban. De ugyanilyen fontos a frissen elkészült várszínpadunk is,
amely lehetőséget biztosít – természetesen
nyári időszakban – a romantikus hangulatú,
védőfolyosóval övezett ódon várfalak és a varázslatos középkori templom ölelésében állandó, színes, kulturális programok
bemutatására, beleértve komoly színházi produkciókat is.
– Tiszteletes úr, köszönjük szépen a beszélgetést.
– Én is köszönöm a lehetőséget, és kívánok
a Népújság olvasóinak Istentől áldást, testilelki egészséget és békét a világnak.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl helyes megfejtéseket április 14-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldk közül két személy egy-egy
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
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VÍZSZINTES: 1. Rákóczi tábori orvosa, szakíró, 275 éve hunyt el (Károly Ottó).
7. Spanyol író, költ, politikus, 250 éve született (Manuel José). 10. Arra a lapra
jegyzetel. 11. …dog: virslis zsemle. 12. Elmegyógyász, 150 éve született (István). 17.
Nem görög és nem római ókori nép. 19. Kézi mérték. 20. … Derek (színészn). 21. Ilyen
az ogam írás. 22. Oda-vissza ni név. 23. Nélkül (latin). 24. Viselkedésmód. 26. Abba az
irányba. 28. Német bet. 29. Kis arab állam. 30. Anekdota. 32. Az Etna krátere! 33. Igaz.
34. Beszél a majom. 36. Támadás. 38. Idegbetegség. 40. Páros nyesés! 42. Cári rendelet.
44. Tétlen tan! 45. Cégféle (röv.). 47. Beszól! 48. Becézett Orsolya. 50. Mvészettörténész
(Nóra). 53. Ógermán istenség (más neve: Wodan). 55. Újságíró, lapszerkeszt, 150 éve
született (Zoltán). 56. Francia filozófus, politikus, 225 éve született (Pierre).
FÜGGLEGES: 1. Vízzel tisztít. 2. Ady egyik álneve. 3. Libatopféle gyógynövény.
4. Déry Tibor novellája. 5. Hiba, tévedés (latin). 6. Becézett Róbert. 8. Óra (német). 9.
Zeusz egyik kedvese. 13. Kelet. 14. Pengets hangszer. 15. Megzavart les! 16. F. Baum
varázslója. 18. Özönl. 19. Ügyvéd, politikus (szélsbal, parasztmozgalom), 200 éve
született (János). 20. Bottal ver. 22. Angol kar. 24. Rossz (francia). 25. Agrárszakíró,
150 éve született (János). 27. Ledl. 29. Nesztorpapagáj. 30. Szándékozik. 31.
Világutazó, 325 éve született (George, lord). 33. Látását elveszi. 35. Vércsoport. 37.
Páros harc. 39. Német vidék. 41. Indián törzs. 43. Hozam része! 46. Halotti lakoma. 49.
Élten réz! 51. Fölé. 52. Olasz nével. 54. Skálahang.
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerül betket folyamatosan összeolvasva egy, a Badacsony szívében
található vadregényes vár nevét kapjuk. Könnyítésül egy bett elre beírtunk.
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A MÁRCIUSI ÉVFORDUKLÓK (3.)

cím pályázat nyertesei:
Kali József,
Marosvásárhely, Építk sétány
Szabó András,
Marosvásárhely, Caragiale u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
PANNONIUS; BRUHNS; BELL; WACHTEL;
PFEIFER; KENESSEY
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernvel
a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések
a március 25-i
számból:
Ikrek:
A dada
Skandi:
A boldogság jó emésztés és
rossz memória. Bergman
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Az Ameropa cégcsoport svájci és romániai
leányvállalatai anyagi támogatást nyújtanak
az ukrajnai menekülteknek

DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel. 0265/265-112.
(15129-I)
A hirdetési rovatban

ELADÓ alma- és szilvapálinka. Tel.
0749-332-192. (15537-I)

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért

LAKÁS

a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

KIADÓ vagy eladó szobát keresek. Tel.
0773-345-605. (15372)

ADÁSVÉTEL

SÜRGŐSEN vásárolok magánházat
ELADÓK: telek, méhészfelszerelés,

vagy tömbházlakást. Azonnali fizetési

kaptárak, mézpergető, viaszprés, fő-

lehetőség.

zött viasz, motoros permetező, szőt-

(15426-I)

Tel.

0744-645-348.

teszsák, törökbúza és kas. Tel.

Az Ameropa cégcsoport svájci és romániai leányvállalatainak, valamint az Ameropa Marketing & Sales AG (AMS) és az Ameropa
Alapítványnak
köszönhetően
180.000
svájci frank támogatásban részesülnek az
ukrajnai háború által érintett családok. Az
összeg egy részét a svájci és a romániai
cégek alkalmazottai önkéntesen ajánlották
fel, ezt egészítették ki az Ameropa Alapítvány és a svájci AMS AG (AMS Részvénytársaság) alapjaiból.

600 tonna búzát ajánlott fel, és 1000 eurót egészségügyi fogyóeszközök vásárlására. Továbbá az Ameropa Alapítvány folytatja az együttműködést a
Vöröskereszt romániai kirendeltségeivel, hogy a
szükséges termékeket a megfelelő helyre juttassák
el. Lehetőség van a cégcsoporton belül ukránok alkalmazására bizonyos szakterületekre. Az Ameropa
adománya része annak a stratégiának, amelynek célja
közép- és hosszú távon segíteni a háború által érintett
családokat.
Az Ameropa cégcsoport ezúton is megköszöni a roAz ukrán menekülteket három nemzetközi segély- mániai és a svájci cégek alkalmazottainak a törődést
szervezeten keresztül segítik, amelyek között ott van és a felajánlást az ukrán népnek.
Az Azomureş sajtóirodája
a Román Vöröskereszt is. Az Ameropa ugyanakkor

0265/314-488. (15009-I)

ELADÓ I. emeleti, 2 szobás tömbházlakás a November 7. negyedben. Tel.

VÁSÁROLOK gramofont, patefont és

0755-309-832. (15426-I)

hozzá való lemezeket. Tel. 0746-022KIADÓ kétszobás lakás a Tudorban.

493. (15283-I)

Tel. 0744-389-289. (15484)
JÓ MINŐSÉGŰ gyümölcspálinka eladó,
30 lej litere. Tel. 0265/262-882, 0740-334-

KIADÓ hosszú távra 3 szobás, búto-

468. (15319)

rozott tömbházlakás a Kövesdombon.
Tel. 0741-123-181. (15507-I)

ELADÓ jó minőségű szilvapálinka, 40
lej/liter és gyümölcspálinka, 30 lej/liter. Tel.

KIADÓ szigetelt, 2 szobás, bútorozott

0740-348-335. (15454)

lakás magánháznál az Uniriiban, a
piac mellett. Tel. 0742-405-968.

ELADÓ

székely

ruha

13-14

éves

(15528-I)

kislánynak. Tel. 0743-856-759. (15478)

A MUREŞ INSOLVENCY SPRL (Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4. szám), az újraszerveződés alatt álló FORAJ SONDE
RT. csődbiztosa nyilvános árverést szervez az adós cég tulajdonában levő két szállítóeszköz – MAN haszonjármű – értékesítésére.
Kikiáltási ár 70.000 lej/db + héa.
A javak részletes ismertetése megtalálható a https://www.licitatii-insolventa.ro, a www.smdamures.ro, a www.olx.ro weboldalon
vagy a csődbiztos székhelyén.
A nyilvános árverésre április 8-án 13 órától kerül sor a csődbiztos
székházában, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az
időpontban, az értékesítésig. Az árverésen azok a magán- és jogi
személyek vehetnek részt, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146-096,
vagy az adós 0736-444-657-es telefonszámán.

MINDENFÉLE

ELADÓ három süldő. Tel. 0752-030-394.
(15452)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint tör-

ELADÓK: 2 közepes méretű fotel,

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

asztal és komód új állapotban. Tel.

(14975-I)

0770-132-339. (15481-I)
TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,
szúnyoghálók szerelése. Tel. 0771383-725. (14953)
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, ruhaszárítók, hűtőszekrények, sütők, porszívók, gáz- és
villanykályhák javítását vállaljuk az
ügyfél lakásán, bárhol Maros megyében. Kelemen szerviz. Tel. 0265/243294, 0745-560-092. (15160-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MASSZÍROZÁST vállalok. Tel. 0745953-932. (15421-I)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0745-379-638. (66289-I)

CSERÉPFORGATÁS,

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289-I)

kedvezmény. Tel. 0754-553-856, Jani.

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256-I)
A TIMKO alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és
MUNKATÁRSAKAT a pékségbe. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám
alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (66390-I)
ALKALMAZUNK FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE, a csomagolórészlegre. Érdeklődni lehet a 0773-316-377es telefonszámon. (66385-I)
KIADÓ ORVOSI RENDELŐ Marosvásárhelyen (Cisnădiei u. 1.
szám) bármilyen egészségügyi tevékenységre. Tel. 0771-359-273.
(15223-I)
BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANYSZERELŐT alkalmazunk. Az önéletrajzot az electrosec@rdslink.ro
e-mail-címre várjuk. (66351-I)
A SECURITECH ROM PROD KFT. KÖNYVELŐT keres, aki gazdasági végzettséggel rendelkezik. Előnyt jelent a humán erőforrásokban szerzett tapasztalat és a Win Mentor Enterprise program ismerete.
Az önéletrajzokat az office@securitechromprod.ro e-mail-címre várjuk, illetve a cég székhelyén, a Bodoni utca 66/A szám alá. Érdeklődni
a 0729-142-792-es telefonszámon lehet. (sz.-I)
TEHERSZÁLLÍTÁST vállalok maximum 1,5 tonnáig. Tel. 0748580-389. (p.-I)

tetőjavítás,

Lindab-tetőlemez, meszelés, bármilyen munka. Nyugdíjasoknak 15%

Versenyvizsga

(15242)

Nagyernye Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet az
alábbi, betöltetlen végrehajtói köztisztviselői állás betöltésére (meghatározatlan időre):
– közbeszerzési tanácsadó, I. osztály, felső szakmai fokozat
a Közbeszerzési és Beruházási Osztály keretében
A pályázóknak egyidejűleg teljesíteniük kell a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019. évi 57-es számú sürgősségi kormányrendelet 465. cikkelyének 1. bekezdésében előírt feltételeket.

KERTEK ásását vállalom rotakapá-

Részvételi feltételek:

szobafestést, parkettlerakást, -csiszo-

• felsőfokú végzettség záróvizsgával közgazdasági szakterületen;
• legkevesebb 7 év szakmai tapasztalat.
Az írásbeli versenyvizsgára Nagyernye község polgármesteri hivatalában kerül sor 2022. május 2-án 10 órai kezdettel, a szóbeli
vizsga időpontját az írásbeli eredményeinek nyilvánosságra hozatala után közlik.
Az iratcsomót 2022. április 19-ig kell benyújtani Nagyernye község polgármesteri hivatalában: Nagyernye 439. szám, Maros
megye.
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a
könyvészeti anyag 2022. március 31-től megtalálható a Nagyernyei
Polgármesteri Hivatal weboldalán:
www.primariaernei.ro , valamint a www.gov.ro honlapon.
Bővebb tájékoztatás
a 0265-335206-os telefonszámon, 107-es mellék.

val. Tel. 0741-457-006. (15380-I)
VÁLLALUNK udvar-, kert-, parktelepítést, gondozást. Tel. 0740-667-511.
(15346-I)
VÁLLALUNK építést, tetőjavítást,
lást, térkőrakást. Tel. 0740-667-511.
(15346-I)
TÉVÉT és háztartási gépeket javítok.
Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205.
(15361)
IDŐSGONDOZÁST

vállalok.

Tel.

0752-849-226. (15449)
VÁLLALUNK 20% kedvezménnyel
szigetelést, szobafestést, tetőkészítést, cserépforgatást. Tel. 0748-862911, Jani. (15384-I)
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VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,
ács-, bádogosmunkát, cserépforgatást, tetőkészítést. Tel. 0746-739-502.
(15464)
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-003,
György Attila. (15389-I)
56 ÉVES NŐ munkát vállal: beteggondozást, takarítást. Tel. 0770-663571. (15477)
KERESEK egy középkorú nőt kisebb
háztartási munkák elvégzésére. Tel.
0756-272-747. (15475)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben
élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
(Juhász Gyula)
Halálod, míg élünk, fájó emlék
marad. Jóságos szíved pihen a föld
alatt. Minden könnycseppünk nyugtassa álmodat.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett
MERZA MÁRIÁRA
halálának első évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szeretteid: fiad és unokád. (15462)

SZOBAFESTÉST vállalok. Tel. 0754707-518. (15482)
FAMETSZÉST vállalok. Tel. 0754707-518. (15482)
VÁLLALJUK: tetőszerkezet elkészítését, tetőjavítást, tetőfödém lecserélését,
ácsmunkát,
terasz-,
kerítéskészítést, külső szigetelést,
belső munkálatokat: glettolást, festést, javítást, vakolást, gipszkartonozást. Amit kínálunk: kedvezményes
árak; többéves szakmai tapasztalat;
minőség/megbízhatóság. Ingyen kiszállással árajánlatokat adunk. Tel.
0756-706-269. (15506)
MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (15526-I)
ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő
víz-, gáz-, központi fűtéssel, padlófűtéssel, kanalizálással kapcsolatos
sürgősségi eseteket vállal. Tel. 0770905-315. (15527)

Addig vagy boldog, míg van, aki
szeret, s aki a bajban megfogja a
kezed. Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted, soha nem halványul szívünkben emléked. Csak az
idő múlik, feledni nem lehet, az élet
üres lett nélküled. Amit mi érzünk,
azt csak Isten tudja, hogyha rád
gondolunk, szemünket könny borítja, szíved, mellyel családod oly
nagyon szeretted, nem dobog
többé, mosolygásod, vidám kedved
megszűnt mindörökké.
Fájó szívvel gondolunk a nyárádszentbenedeki születésű
id. HORVÁTH ERNŐ
volt budapesti lakosra halálának első évfordulóján.
Búcsúzik tőle felesége, Nusi, fiai: Ernő, Attila, Zsolt, hat unokája, unokaöccsei és húgai, valamint testvérei: Olga, Hajni,
Csilla és Zolti családjukkal.
Érted hulló könnyeink soha el nem múlnak, adjon a Jóisten
csendes nyugodalmat. (15521)

IDŐS NŐ mellé gondozónőt keresünk
Panitba. Érdeklődni a 0740-309-612es telefonszámon. (15532-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. De te számunkra
sosem leszel halott, örökké élni
fogsz, mint a csillagok.
Fájó
szívvel
emlékezünk
BARABÁSI LUKÁCSRA április
2-án, halálának 12. évfordulóján.
Felesége, Rozália, fia, László,
menye, Rodika, unokái: Loránd
és Róbert, valamint dédunokája,
Krisztián. Nyugodjál békében!
(15504)

Könnyes az út, amely sírodhoz
vezet, a Jóisten őrködjön pihenésed
felett. A fájdalmat leírni nem lehet,
csak letörölni az érted hulló könnyeket. Könnyes szemmel tekintek az
égre, kérem a Jóistent, nyugtasson
békében.
Összetört szívem mély fájdalmával
emlékezem drága férjemre, a deményházi születésű
BALOGH JÓZSEFRE
halálának 13. évfordulóján. Soha
nem feledlek, nagyon hiányzol. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!
Sírig szerető feleséged, Magdi. (15515-I)

Immár tizenegy éve elmentél, az
évek telnek, de a könny nem apad,
emléked számomra mindörökké
megmarad. Itt minden rád emlékeztet. Az űr, mely utánad maradt,
egyre mélyül, melyen áthaladni
nem tudok. Életem céltalan. Az
együtt leélt ötvenöt év, melyet
gyerekkori szerelmünk fűtött,
2011. április másodikán 17 óra 18
perckor véget ért. Hiányod nem
pótolja semmi, csak emléked ad
némi életerőt.
Kérem a Mindenhatót, hogy elszállt lelkednek adjon nyugodalmat, te szeretett feleség, anya, nagy- és dédmama. Te néhai
BALLA ERZSÉBET,
nyugodj békében!
Szerető férjed, Endre. (15470)

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb
napjára, április 3-ára, amikor fiunk,
ifj. BALOG LAJOS
(Szuttyi)
már tíz éve örökre eltávozott közülünk.
Emlékét örökké őrizzük.
Szülei, testvérei, rokonai, ismerősei.
Nyugodj békében! (15494)

A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Temető csendje ad neki nyugalmat,
szívünk fájdalma örökre megmarad.
Szomorú szívvel emlékezünk április
3-ára, amikor egy éve itthagyott
örökre
id. MOLNÁR SÁNDOR.
Emlékét őrzi felesége, Anikó, fia,
Csaba és családja, unokája, Antonia
és családja és a kis Zoé.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (15479-I)

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

kal, akik ismerték és szerették,

a forrón szeretett, gondos édes-

hogy a szeretett férj, édesapa,

apa, drága jó nagytata és déd-

nagyapa, testvér, rokon és barát,

tata,

BIRÓ ANDRÁS (ANDREI)
2022. március 30-án, életének 73.
évében, méltósággal viselt be-

Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel Őt már nem hozhatjuk
vissza. Tudjuk, hogy nem jössz,
de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg közöttünk voltál, mi nagyon
szerettünk, hiányzol nekünk,
soha nem feledünk.
Egy életen át tartó fájdalommal
emlékezünk az április 3-án elhunyt id. PETHŐ PÁLRA halálának első évfordulóján. Téged
feledni nem lehet, csak letörölni
az érted hulló könnyeket. Felesége, két lánya, két veje, három
unokája és dédunokája. Nyugodjon békében! (15514)

tegség után örökre megpihent.

Szomorú

szívvel

emlékezünk

távozott közülünk. Nagyon hiány-

A gyászoló család fájdalmas

zol! Emléke legyen áldott, nyu-

szívvel, de Isten rendelését meg-

galma

adó lélekkel elfogadva tudatja

csendes!

Gyászoló

szerettei. (-I)

A gyászszertartásra pénteken,
2022. április 1-jén 13 órakor a
marosszentgyörgyi új temető ra-

BOB MAGDOLNÁRA, aki egy éve

mindazokkal, akik szerették, is-

vatalozójában kerül sor, itt he-

született VERES MÁRIA
Felsajog a fájdalom a szívünkben, a seb soha nem gyógyul, a
szív összeszorul, a könny elered,
a hiány pótolhatatlan, de az

én rövid szenvedés után elhunyt.
Felejthetetlen halottunktól április
4-én, hétfőn 15 órakor a marosvásárhelyi római katolikus temető

felső

kápolnájában

unokatestvér,

KULIGOVSZKY LÁSZLÓ
életének 92. évében, 2022. március 29-én drága lelkét visszaadta

Teremtőjének.

Drága

halottunk földi maradványait április 1-jén 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásár-

Szép emlékét örökké szívünkben

helyi református temetőben. Em-

őrizzük.

léke legyen áldott, nyugalma
A gyászoló család. (-I)

merték és tisztelték, hogy

életének 88. évében, március 29-

apatárs,

rokon és jó barát,

lyezzük őt végső nyugalomra.

csendes!
A gyászoló család. (15502)

SZÁSZ MÁRIA

emlék örök.
Szomorú szívvel emlékezünk a
drága jó feleségre, szerető édesanyára, gondoskodó nagymamára, CSÁTHI IRÉNRE halálának
7. évfordulóján. Emléke legyen
áldott! A szerető család. (15525-I)

ELHALÁLOZÁS
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Mély fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa,

nagyapa

és

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

déd-

nagyapa,
OROS TRAIAN
87 éves korában hosszú betegség után csendesen megpihent.

Mély szomorúsággal értesültünk

volt

BERECKI

osztálytársunk,
ELEK

haláláról.

Fájó szívvel emlékeztünk NAGY

búcsúzunk örökre, római katoli-

ERZSÉBETRE március 31-én, ha-

Drága halottunk temetése április

kus szertartás szerint. Emlékét

lálának 1. évfordulóján. Emléke

2-án, szombaton 12 órakor lesz a

szeretettel megőrizzük.

meggyesfalvi temetőben.

legyen áldott, nyugalma csen-

Lánya, Marika, unokái: Ferike és

Búcsúzunk tőle: felesége, Ibi,

a Bolyai Farkas középiskola

des! Szerető férje, két fia és azok

Mercédesz, dédunokája, Alexa.

leánya, Lia, fia, Ştefan, unokái és

1964-es évfolyamáról, a XI. E-

családja. (-I)

(15535-I)

dédunokái. (15517)

ből. (15520-I)

Családjának

vigasztalódást

kívánunk. Kedves emlékét
megőrizzük. Volt osztálytársai
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