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A járvány ellenére nem szüneteltek a tárgyalások
a Maros Megyei Törvényszéken

Tavaly 5709 dossziét iktattak
Caligula
helytartója

Székely János Caligula helytartója
című drámáját viszi színre a nyár folyamán a Mikházi Csűrszínház. A hármas koprodukcióban készülő előadás
alapját képező szöveg a magyar és
egyetemes drámairodalom kétségtelenül egyik legszebb alkotása, 2008
márciusában a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata
is bemutatta.
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Online
könyvbemutató
a Marosvásárhelyi
Művészeti
Egyetemen
Fotó: Nagy Tibor

A tavalyi évben számos kihívással szembesült az igazságszol- elemzi. A korlátozások közepette is sikerült megbirkózni a
gáltatási rendszer, s ezen belül a Maros Megyei Törvényszék nagy volumenű munkával – tájékoztatott Szasz Veronica, a
is, kezdve a bírók év eleji tiltakozásától a világjárvány miatti Maros Megyei Törvényszék elnöke és sajtószóvivője.
szükségállapot okozta bizonytalanságig, a munka átszervezéséig és a reformok bevezetéséig. A nehézségek ellenére is Mezey Sarolta
sikerült megfelelni a társadalom elvárásainak – áll abban a
(Folytatás a 2. oldalon)
jelentésben, amely a törvényszék 2020. évi tevékenységét

az inTerneT
veSzélyei

B. Fülöp Erzsébet színművésznő,
egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem Doktori Iskolájának vezetője kötetét mutatják be február 19-én, pénteken délután 6
órakor. Az online könyvbemutatónak a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
ad otthont, az eseményt bárki követheti.
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A Nap kel
7 óra 40 perckor,
lenyugszik
17 óra 34 perckor.
Az év 37. napja,
hátravan 328 nap.

iDŐJÁrÁS

Eső várható
Hőmérséklet:
max.80C
min.30C

Tavaly 5709 dossziét iktattak

Ma DOROTTYA és DÓRA,
holnap TÓDOR és RÓMEÓ napja.
TÓDOR: a Teodorból keletkezett,
a latinos Theodorus rövidülésével, jelentése: Isten ajándéka.
RÓMEÓ:olasz név, jelentése: a férfi,
aki Rómába zarándokolt.
valUTaÁrFOlyaM
Bnr – 2021. február 5.

1 eUr

4,8744

100 HUF

1,3669

1 USD

4,0700

1 g arany

236,5089

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,
naponta8-14óraközött,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Kábítószer-kereskedőket állítottak elő

Kábítószert és designerdrogot
is találtak

Kábítószer-kereskedelem gyanújával 15 személynél tartottak
házkutatást a marosvásárhelyi rendőrség szervezett bűnözés
elleni osztályának munkatársai az ügyészség irányításával.

Február 3-án 16 helyszínen tartottak házkutatást Maros, Kolozs és Szeben megyében olyan személyeknél, akiket kábítószer-kereskedelemmel
és tudatmódosító szerek forgalmazásával gyanúsítanak. Az akcióban különböző mennyiségű kokaint, marihuánát és designerdrogot foglaltak le,
15 személyt a marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni
Igazgatóságra kísértek, ahol kihallgatták őket.
A bizonyítékok alapján elrendelték kilenc személy 24 órás őrizetbe vételét, közülük hétnek az előzetes letartóztatását javasolták, három személy
ellen bírósági felügyeletet rendeltek el. Az ügyet életveszélyes kábítószerekkel és tudatmódosító szerekkel való üzérkedés bűntettének gyanújával
vizsgálják. Az akcióban részt vett a rendőrség különleges bevetések osztálya, valamint a marosvásárhelyi csendőrség mobil egységének csendőrei. (pálosy)

Szasz veronica

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)
nem csökkent a pereskedési kedv
Tavaly év elején 2.756 megoldásra váró dosszié
volt a nyilvántartásban, lényegesen kevesebb, mint
2019 azonos időszakában, amikor 4042 ügy várt
megoldásra. A dossziék java része civil ügyeket tartalmazott, ezek száma 1563 volt. Kevesebb, 929 volt
a közigazgatási bírósághoz benyújtott kereset, szinte
fele az előző évi számnak. A bűnügyi dossziék száma
is kevesebb volt, mindössze 264.
2020-ban 5709 dossziét iktattak, ebből 2631 civil,
1654 közigazgatási és 1424 bűnügyi per tárgyát képezi.
A világjárvány miatti korlátozásokat tekintve arra
gondolnánk, hogy elment az emberek pereskedési
kedve, azonban nem így történt, hiszen csupán 44
dossziéval iktattak kevesebbet, mint 2019-ben.
Összegezve, a törvényszéken tavaly 8465 dosszié
várt megoldásra. Nagynak tűnhet ez a szám, azonban
mégiscsak csökkent, ugyanis 2019-ben 1330-mal
több ügyet regisztráltak.
A Maros Megyei Törvényszéken 2020-ban 5353
ügynek jártak a végére, ezekből a legtöbb (2347) polgári ügy volt. 1584 közigazgatási és pénzügyi, továbbá 1442 büntetőügyi esetet oldottak meg.
Az év végére 3112 megoldatlan ügy maradt a törvényszék nyilvántartásában, ezek között vannak a
felfüggesztettek is – áll az elnök tájékoztatójában.
2020-ban egy bíró átlagban 318 ítéletet hirdetett.
Ez majdnem százzal kevesebb, mint az előző évben.
Ami az egyes bírók által megszerkesztett határozatok
számát illeti, itt is majdnem száz körüli csökkenés ta-

pasztalható. Egy-egy bíró átlagosan 171 tárgyaláson
vett részt, a legtöbb tárgyalás a bűnügyi részlegen
volt, átlagban 230.
Tárgyalásokat kellett átütemezni,
mert tanúk, vádlottak kerültek karanténba
A törvényszék a rendkívül nehéz körülmények közepette is próbált helytállni. Az ott folyó munkát és
az ott tevékenykedő 27 bíró munkáját nagyban befolyásolta a járványügyi helyzet, ugyanis sok esetben a
tanúk vagy vádlottak házi elkülönítésben, karanténban voltak. Ennek ellenére a tárgyalások korrekt lefolytatására törekedtek.
A vezetőségnek arra kellett összpontosítania, hogy
jó szervezéssel szavatolja a tárgyaláson résztvevők,
az ügyvédek, az ügyészek, a személyzet biztonságát,
egészségük megőrzését. A visszajelzések szerint a
tárgyalásokon alkalmazott óvintézkedésekkel a felek
elégedettek voltak.
A tárgyalásokat úgy osztották be, hogy ne legyenek átfedések, hogy egy helyiségben soha ne legyenek többen a megengedettnél. Törekedtek a fizikai
jelenlét csökkentésére, a kérvényeket, beadványokat
elektronikus úton igényelték. A dossziék tanulmányozására az InfoDosar és a TDS applikációt vezették
be. Ez utóbbival idézők és egyéb közlések elektronikus úton juttathatók el az érintetteknek.
Kevesebb gyilkossági, több kábítószeres ügyet
tárgyaltak
Érdekes kimutatás is szerepel az összegzőben,
ami a bűncselekmények „táblázatát” illeti. 2019-hez
képest hétről hatra csökkent a gyilkossági ügyek
száma. Gyilkossági kísérlet miatt nem volt tárgyalás, miközben két éve hat ilyen esetet kellett tárgyalni.
Mindössze egy korrupciós esetben és egy megvesztegetés elfogadásáért indított ügyben kellett igazságot szolgáltatni, viszont tíz esetben megvesztegetés
adása volt a vád.
Az előző évhez képest jelentősen megnőtt a kábítószer-forgalmazásáért indított perek száma:
egyről tizenhétre. Ugyanennyi adócsalási pert folytattak az elmúlt évben – áll a törvényszék tájékoztatójában.
Arra, hogy az ideiglenes székházakból mikor költöznek vissza a törvényszék épületébe, a közeljövőben visszatérünk.

az oktatási intézmények felében kezdődik meg a teljes tantermi oktatás

Megyei szinten a 102 közigazgatási
egységben (városban és községben)
184 jogi személyiséggel rendelkező
tanintézmény működik. A Maros Megyei Tanfelügyelőség közleményt
adott ki arról, hogy február 8-án a
megye 72 közigazgatási egységében
működő 95 állami fenntartású és
magán oktatási intézményben a zöld
forgatókönyv szerint (az utóbbi 14
napban a fertőzöttségi mutató egy
vagy egynél kevesebb ezrelék) kezdődik meg az iskola, ami azt jelenti,
hogy a bölcsődés, óvodás, iskolás diákok számára kötelező a személyes
jelenlét. Kivételt képeznek az orvosi
bizonylattal igazolt betegek.

Az országos járványügyi operatív törzs
2021.02.3-i 5-ös számú határozata értelmében, valamint a megyei közegészségügyi
igazgatóság értesítése alapján a Balla, Királyfalva és Mezőbodon községekhez tartozó településeken az utolsó 14 napban a fertőzöttek
száma meghaladta a 3 ezreléket, ezért a vörös
forgatókönyv érvényes, amely szerint csak a
bölcsődébe, óvodába és az 0-IV. osztályokba
járó gyermekeknek megengedett a személyes
jelenlét, a többiek távoktatásban vesznek
részt.
A sárga forgatókönyv szerint a bölcsődés,
az óvodás, a 0-IV. osztályos, valamint a végzős VIII., XII., XIII. osztályos és a szakiskolák végzős osztályainak a diákjai vehetnek
részt személyesen a foglalkozásokon és az

órákon. Ide tartoznak: Marosvásárhely,
Szászrégen, Dicsőszentmárton municípiumok, Marosludas, Nagysármás, Nyárádtő városok, Bátos, Marosbogát, Beresztelke,
Kóródszentmárton, Koronka, Maroskeresztúr, Holtmaros, Oláhkocsárd, Déda, Nyárádremete, Jedd, Palotailva, Mezőmadaras,
Mikefalva, Mezőméhes, Mezőpanit, Mezőpagocsa, Ratosnya, Mezőszengyel, Mezőszentpéter, Görgényoroszfalu, Felsőrépa
községek területén levő települések napközi
otthonai, óvodái, iskolái.
A többi 72 településen, ahol egy ezrelék
alatt van, vagy nincs fertőzött személy, a zöld

a Maros Megyei Tanfelügyelőség

forgatókönyv értelmében megkezdődik a tantermi oktatás. Ide tartoznak: Segesvár municípium,
Radnót,
Nyárádszereda,
Erdőszentgyörgy, Szováta városok, valamint
az Ákosfalva, Ádámos, Fehéregyháza, Magyaró, Apold, Cintos, Bogács, Bonyha, Balavásár, Mezőbánd, Alsóbölkény, Székelybere,
Magyarbükkös, Marosvécs, Mezőcsávás,
Maroskece, Kibéd, Alsóköhér, Kozma, Karácsonyfalva, Kutyfalva, Dános, Nagyernye,
Gyulakuta, Faragó, Vámosgálfalva, Nyárádgálfalva, Dózsa György, Makfalva, Sárpatak,
Gernyeszeg, Mezőgerebenes, Görgényszentimre, Hodák, Székelyhodos, Libánfalva, Ikland,
Alsóidecs,
Tekeújfalu, Nyárádmagyarós, Nádas, Havad,
Marosugra, Backamadaras, Petele, Mezőrücs,
Marosoroszi,
Marosszentkirály, Marosszentgyörgy,
Kerelőszentpál,
Marosszentanna,
Sóvárad,
Szászkézd,
Mezősályi, Mezőbodon,
Gödemesterháza, Küküllőszéplak, Marosfelfalu,
Mezőtóhát, Mezőceked,
Héjjasfalva, Csíkfalva,
Székelyvécke,
Csatófalva, Vajdaszenivány,
Zágor, Mezőzáh községekhez tartozó települéFotó: Nagy Tibor (archív) sek.

Ha változik a járványügyi helyzet, a megfelelő forgatókönyv szerint alakul az iskolák
megnyitása vagy bezárása – olvasható a dr.
Păşcan Sabin Gavril főtanfelügyelő által aláírt közleményben.
a marosvásárhelyi iskolák készen állnak
a gyerekek fogadására
Soós Zoltán polgármester Facebook-oldalán közölte pénteken, az önkormányzat gondoskodott arról, hogy hétfőn az összes
oktatási helyszín készen álljon a gyerekek
fogadására. A gyermekek biztonságban lesznek az iskolákban – hangsúlyozza közleményében Marosvásárhely polgármestere.
„Egészségügyi és tisztítószereket, szappanadagolókat és kézfertőtlenítőket osztottunk
szét a személyzet és a tanulók védelme érdekében, továbbá minden oktatási intézménynek digitális hőmérőket (termoszkenner) juttattunk a napi betegszűrésre. A
mellékhelyiségeket, a közös helyiségeket,
az orvosi rendelőket és a konyhákat gondosan kitakarították és fertőtlenítették. Ellenőrizték a tűzvédelmi berendezések
működőképességét. A múlt hét óta minden
oktatási intézményben fűtenek. Ugyanakkor
jól láthatóan kijelölték azokat a be- és kilépési útvonalakat, amelyeket az óvodásoknak
és a tanulóknak követniük kell, az Egészségügyi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium rendeleteinek megfelelően, hogy
elkerülhető legyen a diákok tolongása” – áll
a városvezető közleményében.

SZERKESZTI:
KAÁLINAGYBOTOND

1472.sz., 2021. február 6.
Csoóri Sándor

Harangok zúgnak
bennem

Kinek vagy kiknek bocsáthatnék én meg?
És ki az, aki megbocsáthatna nekem?
Harangok zúgnak bennem össze-vissza
s robog felém az ősz ördögszekereken.
Üssetek meg, hogy magamhoz térhessek!
Öntsetek le, hogy látni kezdjek újra!
Félig vagyok már úgyis csak a földön,
űrbe lebeg kabátom egyik ujja.

Nem voltam pap s nem lettem próféta sem,
csak egy ember, aki még beszélni tudott
a kövekkel s a tűzvészekkel is,
amikor már a szónak sem volt szíve
és a levegő is bűnnel volt tele
s a kényes Hold a föld alá futott.

1930. február 3-án, 91 éve született Zámolyon
a kétszeres Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas költő, esszéíró, prózaíró és politikus,
a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja,
a nemzet művésze (elhunyt 2016-ban
Budapesten).

Mellékletünket a 2020-as gyergyószárhegyi alkotótáborok marosvásárhelyi, Bernády Házban bemutatott anyagából illusztráltuk.

Ismét színpadra kerül Székely János legszebb drámája

Caligula helytartója

Székely János Caligula helytartója című drámáját viszi színre a nyár folyamán a Mikházi
Csűrszínház. A hármas koprodukcióban készülő előadás alapját képező szöveg a magyar
és egyetemes drámairodalom kétségtelenül
egyik legszebb alkotása, 2008 márciusában a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata is bemutatta.

Kaáli nagy Botond

Székely János

Fotó: Nagy Tibor

„Székely János Caligula helytartója című drámája,
bizton mondhatjuk, a világirodalom kiemelkedő alkotása. A végsőkig terjedő emberi kiszolgáltatottság, az
emberség és becsület, a parancs és lelkiismeret, gyűlölet és szeretet, józanság és őrület drámája ez. Székely
János műve mellett minden nagy tragédia hiteltelennek
tűnik az ókortól errefelé, oly sűrítetten, megrázóan élheti át az olvasó (szerencsés esetben a néző is) két
ember szembenállását és egyikük tragédiáját. De a mű
nemcsak két ember tragédiájáról szól: rajtuk keresztül
egy borzalmas kor rettenete idéződik a színpadra,
amelyben elkerülhetetlenül felfedezzük a magunk világát. Székely János drámája addig időszerű marad,
ameddig ember él a Földön, mert az életkörülmények
és az azok okozta, szívet megállító szélsőséges érzelmek tobzódása, a kiszolgáltatottság okozta kilátástalanság témája örök” – írta e sorok szerzője 2008-ban
a fentebb említett produkcióról szóló értékelésében.1
A készülő csűrszínházi produkció egyik érdekessége, hogy szinte ugyanazok a színművészek szerepelnek benne, akik a nagyon nagy sikerű, több mint

félszázszor játszott marosvásárhelyi előadásban is felléptek. A rendező személye – Kincses Elemér – és a
zeneszerző – Demény Attila – ugyanaz. Mindezekről
az újjászülető produkció ötletgazdájával, a Csűrszínház
vezetőjével, a mindkét előadásban szereplő Szélyes
Ferenc színművésszel beszélgettünk.
– Mesélj, kérlek, arról, hogy miként fogant meg az
újjászületendő előadás ötlete?
– Elég hosszas töprengés után úgy döntöttünk, hogy
az idei csűrszínházi évadban, valamikor a nyáron –
több mint valószínű, hogy júliusban vagy augusztusban
– bemutatjuk Székely János Caligula helytartója című
drámáját Mikházán. Hármas koprodukcióról van szó:
a Mikházi Csűrszínház, a marosvásárhelyi Spectrum
Színház, valamint a Maros Művészegyüttes közös szervezésében valósul meg. Azért e hármas kapcsolódás,
mert csupán mi túl szegények vagyunk egy ilyen produkció kivitelezéséhez, ezért segítségül hívtuk a Spectrum Színházat és a Maros Művészegyüttest. Mindkettő
örömmel csatlakozott a vállalkozásunkhoz. A Spectrum Színházban elkezdtük már az olvasópróbákat a
megfelelő védekezési feltételek mellett, a Maros Művészegyüttes pedig próbatermet fog nekünk biztosítani
akkor, amikor nagyszínpadra kerül majd fel a produkció. Mikházán a nyáron csak egy hetet töltenénk, a főpróbahetet, amikor kiköltözik a stáb, a színészek,
műszaki munkatársak. Mint említettem, valószínűleg
júliusban vagy augusztusban lesz a premier, majd két
előadás után „eltesszük” a produkciót, amelyet szeptember-októberben ismét előveszünk, és a továbbiakban Marosvásárhelyen, a Spectrum Színház
(Folytatás a 4. oldalon)
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Caligula helytartója

(Folytatás a 3. oldalról)
kamaraszínpadán egy kisebb díszlettel játszunk majd, remélem, sokszor.
– Milyen jellegű előadásra számíthat a közönség?
– Ezelőtt tizenhárom évvel a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban mi játsztuk ezt a
Székely János-darabot, és nagyjából ugyanazok a színészek lépnek fel a készülő előadásban, akik szerepeltek abban a
produkcióban: Györffy András, Tatai Sándor,
Kárp György és jómagam – az idősebb korosztály, akik szinte mind nyugdíjasok vagyunk: a 65., 68., 70. életévüket betöltött
színészek, a veteránok állnak színpadra két
fiatal színésszel, Pál Hunorral és Benedek
Huszár Botonddal. Makra Lajost Nagy István
fogja helyettesíteni, az előadást ezúttal is
Kincses Elemér rendezi, a díszlet-jelmez Szélyes Andrea munkája, az előadás zenéjét Demény Attila jegyzi. Ez az öreg csapat ezzel
az előadással egy kissé búcsúzik is a színpadtól – nem akármilyen szöveggel, és nem akármilyen szerzővel. Persze ez nem azt jelenti,
hogy ez a csapat soha többet nem lép színpadra, de ha már választani kell egy búcsúszöveget, akkor, úgy érzem, az a Székely
János drámája kell legyen. Véleményem szerint Székely János a legjobb magyar drámát
írta meg a Caligula helytartójában. Sok helyen olvashatjuk, hogy Székely János a magyar drámairodalom egyik legnagyobb
alakja, és a Caligula az egyik legszebb alkotása, azt is olvashatjuk, hogy ha nem magyarnak születik, akkor már világhírű lenne. Én

ennél szebb drámai szöveget életemben nem
olvastam, ez a legkedvesebb szerepem, a legkedvesebb szövegem, és örvendek, hogy meg
tudtuk teremteni a színpadra vitel lehetőségét. A csapat pedig nagy örömmel és lelkesedéssel fogadta a meghívásomat, mert
sokuknak a kedvenc előadása volt a Caligula
helytartója.
– Az alkotók személyén túl lesz-e valami
köze a készülő produkciónak ahhoz, amelyet
pár évvel ezelőtt mutattak be a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban?
– A lényeg az, hogy egy teljesen új előadást készülünk létrehozni. Már az olvasópróbákon elkezdtük újraértelmezni Székely
János sorait, azokat az örök érvényű, gyönyörűséges tételeket, amelyeket felállít a hatalom
és az ember viszonyáról. Más díszletben, más
kosztümökben játsszuk, és reméljük, sikerül
megtölteni újabb és újabb tartalmakkal az
előadást, hiszen eltelt tizenvalahány év a legutóbbi óta, szinte felnőtt egy fiatal generáció,
és mi is bölcsebbek lettünk. Lehet, hogy lelassultunk egy kicsit, de azt hiszem, mindenki
vágyik arra közülünk, hogy ezt a szerepét
még egyszer eljátszhassa a közönség előtt.
– Stílusában milyen produkcióra számíthatunk?
– Az előadás ma játszódik, ma történik, hiszen az a szöveg, amit Székely János leírt,
kortól és korszaktól független. Ő a római
korba helyezte, mert akkor így látta elképzelhetőnek. Láttunk sok szép előadást, amely
valóban a Caligula korába helyezte a cselekményt, de mi a mai korba helyezzük, mert

Online könyvbemutató
a Marosvásárhelyi Művészeti egyetemen

B. Fülöp Erzsébet színművésznő, egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskolájának vezetője kötetét mutatják be
február
19-én,
pénteken
délután 6 órakor. Az online
könyvbemutatónak a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem ad
otthont, az eseményt bárki követheti.

A szerző Szereptanulmányok – a
színészi testszöveg hermeneutikai
megközelítése című kötete a színházi
előadásban létrehozott színészi testbeszédet, a színészi gesztust vizsgálja.
Bob Fülöp Erzsébet színész, oktató, dramaturg, rendező és kutató, a
marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
Doktori Iskolájának igazgatója. Színészetet és dramaturgiát végzett,
2006-ban a Budapesti Színház- és
Filmművészeti Egyetemen doktorált.
Megjelent kötete: A színházi hermeneutika alapjai: a Gesztus mint hermeneutikai tett (2013). 2018-ban
habilitált. Közel harmincéves alkotói
tevékenysége alatt hatvan szerepet
játszott, negyvenöt nemzeti és nemzetközi díjban részesült. Színházművészeti
tanulmányait a Symbolon egyetemi lap, valamint a Játéktér színházművészeti folyóirat
közölte le.
A könyv a színészi test vizsgálatának
részletezőbb szétbontását célozza, a színészi jelenlét, a színész figyelme és a színész
légzése mikroanalíziseként. A szerző
célja, hogy saját művészi, didaktikai és tudományos munkája elemzésének alapján
olyan verifikációs eszközöket találjon,
amelyeknek nemcsak tudományos értékük
lehet, de a hallgatók színészmesterségképzésében is segítséget jelenthetnek. A
Támogatók:

kötet az Eikon Kiadó gondozásában jelent
meg.
A könyvet bemutatja dr. Jákfalvi Magdolna
színháztörténész, egyetemi tanár. Meghívottak: dr. Kós Anna dékán, a rendezvény
házigazdája és Valentin Ajder, az Eikon
Kiadó igazgatója.
A beszélgetésre, amelyet a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oldalán élőben Facebookon is közvetítenek, mindenkit szeretettel
várnak, bekapcsolódni Zoom-on keresztül a
következő linken lehet február 19-én délután
6 órától:
https://us02web.zoom.us/j/ Meeting ID:
823 1683 1254. Passcode: 839180. (Knb.)

Szélyes Ferenc a 2008-as előadásban

úgy érezzük, hogy roppant aktuális a darab,
hiszen minden, amit kimond, örök érvényű.
Remélem, hogy szenvedélyben sikerül elérni
a legutóbbi előadás színvonalát, amelyet szeretnénk meghaladni. Erre van is esélyünk,
mert a rendező, Kincses Elemér sokkalta több
szenvedélyt, éleslátást és jelenlétet követelt
tőlünk már az olvasópróbákon is.
– Akkor nem lesz egy korhű, vagy, Isten
őrizz, realista dolog, hanem elemelitek abból
a közegből, amelybe írták?
– Teljesen elemeljük abból a közegből,

amelybe a szerző megírta, és úgy érzem,
hogy egy mai vitadrámát tudunk a nézők elé
vinni, hiszen erről szól az előadás: vitatkozunk az életről, a hatalomról, a gyűlöletről, a
szeretetről, az emberi kapcsolatokról, a nemzetek közötti viszonyokról, és ezt szeretnénk
nagyon-nagyon erős jelekkel megerősíteni és
színpadra vinni.

1
(in: Kaáli Nagy Botond – Arcok a fényből. Színikritikai írások. Lector Kiadó, 2019,
Marosvásárhely)

Szikonyország eltűnőben

Dr. Barabás László könyvbemutatója

A Szikonyország eltűnőben? Életmód
és mentalitás, népszokás és játék
Sóvidéken című, dr. Barabás László
parajdi néprajzkutató legújabb tanulmánykötetét február 11-én, csütörtökön 17 órától Marosvásárhelyen, a
Maros Művészegyüttes Arany János
utca 2. szám alatti székhelyén mutatják be. A kötetet P. Buzogány Árpád
szerkesztő méltatja. Házigazda Barabási Attila-Csaba, a marosvásárhelyi
EMKE elnöke.

A szerzővel való beszélgetést követően a
Barabás László gyűjteményében lévő felvételek által ízelítőt kapnak a résztvevők a Sóvidék népszokásaiból és népzenéjéből.
Közreműködik a Maros Művészegyüttes zenekara, valamint Kásler Magda népdalénekes. Az egykori jó tollú újságíró, később a
marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Főiskola tanára és igazgatója, a néprajztudományok doktora mindhárom szakterületen
maradandó és figyelemre méltó eredményekkel tűnt ki az elmúlt évtizedekben. 2017-ben,
hetvenedik évében az EMKE Értékteremtők
díjával, a Kriza János Néprajzi Társaság
pedig Életműdíjjal ismerte el néprajzi gyűjtői

és kutatói érdemeit. Az egykori Munkásélet,
majd az Új Élet (1990 után Erdélyi Figyelő)
újságírója terepbejárásaiból is jól ismerte vidéke valóságát. A most megjelent könyvbe
többet is beválogattak a nyolcvanas években
közölt írásaiból. Parajd, Alsó- és Felsősófalva, Atyha, Korond, Pálpataka, Fenyőkút,
Siklód, Szováta, Szakadát, Illyésmező és Sóvárad közelmúltjába: ünnepi szokásaiba,
népművészetébe, kézművességébe engednek
belelátni, egy mára már eltűnőfélben lévő valóságot, népi kultúrát dokumentálnak és értelmeznek.
Erre utal a kiadvány címe: Szikonyország
eltűnőben? Életmód és mentalitás, népszokás
és játék Sóvidéken. Rapsóné hintóján (Táj és
népe) címmel a vidéket mutatja be a szerző.
Mesterekről és mesteremberekről szól a következő fejezet (Hegedűért székelykaput). Hol
lesz megállásom? címmel foglalták egybe a
társadalom-néprajzi témájú írásokat. A legterjedelmesebb rész (Akiket fog a figura) a lakodalom, téli munkaszokások, farsangtemetés,
húsvéti zöldágtevés és hajnalozás, pünkösdi
királynézás és hesspávázás, szüreti bál, karácsonyi ünnepkör népszokásait mutatja be. A
kötetet záró fejezet (Felelj, ha kérdeznek!) a
szülőföldhöz kötődés vallomásos beszélgetéseit tartalmazza
a szerzővel.
A kiadványban felhasznált
felvételeket Bálint Zsigmond,
Elekes János, Ozsvát Pál,
Nagy Sarolt és a szerző készítették. A szövegközi képanyag és a terjedelmes
képmelléklet egyes darabjai a
szerző fényképgyűjteményéből származnak. A könyv
szerkesztője P. Buzogány
Árpád, a Hargita Megyei Forrásközpont munkatársa.
A járvány miatti korlátozásokat figyelembe véve, a szervezők kérik, hogy a jelenlevők
tartsák be az egészségvédelmi
szabályokat. Az érdeklődők a
0757-059-594-es telefonszámon hétköznaponként 9-13,
valamint 17-19 óra között jelezhetik részvételi szándékukat.
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„De én mindig veled leszek”

Csiha emese lelkipásztor arcmása

1996. február 2-án csengett a telefonunk. „– Zita, nem bírom tovább” –
suttogta a kagylóba barátnőm az erdélyi Kolozsvárról. Tudtam róla, hogy
halálos beteg, és amilyen gyorsan
csak lehetett, elindultam hozzá.

zita von eckardstein

Háromnapi sűrű havazásban, jegesre fagyott úton vezetve érkeztem meg, teljesen kimerülten. Elkéstem! A magyar református
egyház püspöki székházára – ahol Csiha
Emese lakott – épp ebben a pillanatban függesztették ki a fekete gyászlobogót.
a szenvedélyes lelkipásztor
Nagy József lelkipásztor – később teológiai tanár – legidősebb lányaként már kicsi
korától a Biblia és a hit szeretetében növekedett. Déván született, édesapja gyülekezetében,
1933. december 11-én. Már gyermekkorában
megtapasztalta, mit jelent a nemzeti kisebbséghez való tartozás. Az ortodox pap lánya felpofozta Emesét, amiért magyarul mert beszélni.
Édesapját a II. világháború idején sok más magyar értelmiségivel együtt (Dél-Erdélyből)
gyűjtőtáborba hurcolták.
A lány elhatározta, hogy a kolozsvári református kollégiumban fog leérettségizni,
ahol hangsúlyt kapott a teológiai képzés is.
Innen egyenes út vezetett a református teológiára, ahol magyar református lelkészként
végzett.
Megházasodva, mégis egyedül
1956. november 5-én, alig 23 éves korában
lépett házasságra Csiha Kálmán lelkipásztorral. Épp akkor kezdődött a szomszédos magyarországi forradalom eltiprása a szovjet
hadsereg által, a szocialista Romániában élő
magyar etnikum számára pedig világossá
vált, hogy nehéz időknek néz elébe.
Egy évvel később – politikai okok miatt –
aztán Csiha Kálmánt letartóztatták. Tíz év
börtönre ítélték – koncepciós per során. Feleségét megfosztották kevéske vagyonától is.
Három hónapja volt már áldott állapotban,
amikor férjét elhurcolták, és eközben semmilyen kapcsolattartásra nem volt lehetőség. A
rendszer kiszolgálói azzal is próbálkoztak,
hogy rábírják a válásra. A fiatal lelkipásztornő hűséges és állhatatos maradt, kitartott
férje mellett. Hazatért szüleihez, és egy leányka édesanyja lett. E nehéz időben családja, hite és egyházi szolgálata biztosított
tartást számára.
Csiha Kálmán hat és fél év börtön és munkatábor után szabadulhatott egy közkegyelmi
rendelet nyomán. A fiatal pár – hivatalosan
nyolc éve házasok és egy leánygyermek szülei – újrakezdhette, teljesen elölről. A férj Gógánváralja lelkészi állását foglalta el, a feleség
a gógánit – Maros megyében.
Nagy öröm lepte meg őket, midőn Emese
ismét várandós lett. A gyermek jelentkezését
új kezdetként élték meg, a családi élet megvalósulása gyanánt, amely azelőtt lehetetlennek tűnt. Hiszen a nagy lánya akkor
ismerhette meg az édesapját, amikor már iskoláskorban volt. Most pedig kezdettől
együtt örülhetett a két szülő az érkezőnek,
különösen ennek anyaméhben érzett első
megmoccanásától a megszületéséig. Mekkora öröm!
Ám, ami oly reményteljesen kezdődött,
hirtelen megszakadt: a gyermek meghalt, mielőtt világra jött volna. Csiha Emese Rh-faktorja negatív volt, és emiatt harmadik
gyermekre később sem volt már remény.
Gyermeke elvesztése révén támadt lelki sebe
a haláláig eleven maradt. Elszántan igyekezett, hogy e próbát Isten kezéből fogadja, de
az így is ránehezedett egész életében.

Nem telt el egyetlen nap sem látogatásaim
alkalmával anélkül, hogy halva született
gyermekéről Emese ne beszélt volna. A kínzó
kívánság, hogy még egy gyermeke szülessen,
később sem oldódott fel.
lelkesítő ifjúsági munkában
Csiha Kálmán 1970-ben Marosvásárhelyen lett lelkész, Emese beosztott lelkészi állásba került, amit 20 éven át el is látott.
Számtalan családot látogatott meg. Fő munkaterülete mégis a vallásoktatás maradt. Persze csakis félhivatalosan, mivel a keresztyén
gyülekezetek egyetlen elismert tevékenysége
az istentisztelet, templomi és temetői szolgálat volt abban a korban.
Így a hétvégeken több összejövetelt is tartottak, Csiha Emese és férje sok száz fiatalt
készített fel a konfirmációra. Évente 200–300
fiatalnak történt meg ily módon a megáldása
– a kétéves előkészítő végeztével. A fiatalok
egyike Molnár Irma volt, aki később zsoboki
lelkipásztor lett. Csiha Emese halála után ő
vette át az erdélyi magyar református nőszövetség vezetését, miután ennek tagjai elnökké
megválasztották.
A gyülekezet lélekszáma és az istentiszteletek látogatottsága oly nagy volt, hogy a hétköznap reggeli és esti alkalmakon gyakran
előfordult, hogy 200 ember vett részt. A vasárnapokon, amikor Csiha Emese is szolgált,
rendszeresen 800, olykor 1000 lélek előtt prédikálhattak.
a betegség árnyékában
Csiha Emesét e virágzó, de a diktatúra
nyomása miatt erőt emésztő munkából 1987ben zökkentette ki egy orvosi diagnózis:
rosszindulatú daganat! A műtét közben lett
nyilvánvaló, hogy a kórt májzsugorodás is
súlyosbítja. A lelkésznő mégis felépült, és
folytatta munkáját.
Úgy ismerkedtem meg Csiha Emesével,
mint igen vidám teremtéssel, akinél azonban
már az első találkozásunknál feltűntek a betegség jegyei. Szinte irigyelnivalónak tűnt a
házaspár közötti szeretet, amely a családi
körön túl is szélesen sok embertársra szétáradt.
A lelkésznő pozitív kisugárzása megragadta és serkentette a környezetét. Erőt, öntudatosságot és biztonságot közvetített
számukra. A hozzá folyamodókat gyakran
biztatta ilyenformán, „képes vagy erre”, és
nem várt el előzetes teljesítményt vagy erőlködést. Példakép volt: saját élete, nem pedig
feltartott ujja révén.

Hitét a kívülállók előtt is
megvallotta, félelem nélkül. A
diktatúra idején is apró, művészien rajzolt, bibliai mondásokés
áldáskívánással
kal
gazdagított kártyákkal ajándékozta meg a barátokat és a gyütagjait.
Egyenes
lekezet
tartással és a személyes veszteségek miatti aggódás nélkül
járta végig életútját.
Jóllehet nehezen élte meg az
elengedésre és az elmenetelre
való felkészülést, maga a halál
sem volt Emesének valós félelmére. Még élete utolsó heteiben-hónapjaiban is nyugodt
volt, higgadt és megbékélt.
a végsőkig tevékenyen
1990-ben, kevéssel Ceaușescu
bukása után Csiha Kálmánt püspökké választották a romániai református
egyház
erdélyi
kerületében. Ezáltal alkalom
nyílt sok diakóniai és missziói
tevékenység elindítására.
Csiha Emese meghatározó szerepet vállalt
a Református Család című lap újraindításában, ezáltal buzdítva a szerteágazó gyülekezeti életet, másrészt felmutatva a család
jelentőségét, mint a hit ápolásának helyszínét.
Végül is sokan voltak azok, akik a diktatúra
idején elfeledték, mennyire építő, hogy a
nagymamák elmesélik unokáiknak a bibliai
történeteket.
Csiha Emese lelkipásztor sokéves gyülekezeti gyakorlat nyomán jól tudta, milyen
fontos az egyházban az asszonyok önkéntes
munkája. Így aztán súlyos betegsége ellenére
is sokat fáradozott azon, hogy mozgósítsa a
nőket. Sokat utazott, sok konferenciát rendezett. Célja az volt, hogy egyre inkább bevonja
nőtestvéreit az egyházi élet alakításába, a
presbitérium szolgálatába – a saját érdekeik
felismerése mellett. Mindehhez támogatást is
kapott a maga által újraalapított református
nőszövetség részéről.
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Öt évvel a kolozsvári püspöki székházba
való költözésük után kiújult a betegsége. Állapotát ismét sikerült stabilizálni. Csakhogy
a májzsugorodás továbbra is beárnyékolta a
mindennapi életét. A püspökfeleség ennek
dacára, csaknem 62 évesen legjobb ereje szerint végezte kötelességét. Odafigyelt a lelkészfeleségek gondjaira, de kedves lapjának
a megjelenésére is. Támasza lett több, végső
stádiumba jutott daganatos betegnek és más
szenvedőnek, vigasszal szolgált, imádsággal
erősített. Férje oldalán ő is osztozott a lelkipásztorok gondjaiban.
A halála előtt nem sokkal kérte, hogy öltöztessék fel, mert részt kíván venni az újévi
fogadáson, hogy boldog új esztendőt kívánhasson a lelkészeknek és lelkésznőknek. Azután felhívott engem és több barátot, hogy
utolsó búcsút vegyen tőlünk.
igaz barátnő
Csiha Emese szellemmel és reménnyel
megáldott személyiség volt, akinek ajándékaiból másoknak is jutott. Az élet nehézségei
közt kipróbált hittel járt, és így erőt, bölcsességet nyert, valamint indíttatást arra, hogy Istennel párbeszédet folytasson, imádságokat
fogalmazzon és jegyezzen le különféle helyzetekbe jutott emberek számára.
Tudta, miképpen kell összefogni az egyház
erőit, hogyan kell továbbadni Jézus Krisztus
szeretetét. Megköszönöm Istennek, hogy
megismerhettem Csiha Emesét, és azt, hogy
régi erdélyi hagyomány alapján gyűrűt cserélhettem vele. Köszönettel vagyok iránta,
amiért barátnőjeként tartott számon.
*
Dr. Csiha Kálmánné Nagy Emese főtiszteletű asszony 25 évvel ezelőtt, 1996. február
9-én hunyt el. A fenti szöveg 2002-ben jelent
meg a Gustaw-Adolf-Werk egy kiadványában
(Zukunft im Apfeltal – ZSOBOK – Rumänien). Fordította Balogh Béla. Szerzője, Zita
von Eckardstein bárónő (szül. 1944-ben, a
kelet-poroszországi Wildbruchban) – tb. magister theologiae, vállalkozó, agrárirodai
szakember, 1974 óta a Rumänienhilfe von
Eckardstein vezetője. Több tisztséget is viselt
gyülekezeti és zsinati testületekben. A romániai református egyház nőszövetségének tb.
elnöke.
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a Marosvásárhelyi nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának
februári műsorrendje

Közzétette februári műsorrendjét a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata. A soron következő napokban az alábbi
előadásokat tekintheti meg az érdeklődő közönség.

Február 9., kedd, 19.30 óra és február 10., szerda, 19.30
óra – Timur Vermes: Nézd, ki van itt! Szatíra. Rendező: Theodor Cristian Popescu. Kisterem és online közvetítés. Az előadást 14 éven felülieknek ajánlják. Időtartam: 2 óra, szünet
nélkül.
Február 13., szombat, 19.30 óra – F. M. Dosztojevszkij –
R. Crane: Karamazovok. Színmű. Rendező: Albu István. Kisterem és online közvetítés. Az előadást 12 éven felülieknek
ajánlják. Időtartam: 1 óra 50 perc (szünet nélkül).
Február 15., hétfő, 19.30 óra – Olt Tamás: Abszint. Derűs
zuhanás sanzonokkal. Rendező: Olt Tamás. Kisterem és online közvetítés. Az előadást 14 éven felülieknek ajánlják. Időtartam: 1 óra 25 perc (szünet nélkül).
Február 21., vasárnap, 11.00 óra – Téli csodaházikó. Gyerekműsor. Projektvezető: Benő Kinga. Kisterem.
Február 23., kedd 19 óra és február 24., szerda, 19 óra –
Radu Afrim: Grand Hotel Retromadár. Színmű. Rendező: Radu Afrim. Nagyterem és online közvetítés. Az előadást 16 éven felülieknek ajánlják. Időtartam: 2 óra (szünet
nélkül).
Február 25., csütörtök 19.30 óra – Weöres Sándor: Bolero.
Videóinstalláció. Rendező: Keresztes Attila. Kisterem. Az

előadást 14 éven felülieknek ajánlják. Időtartam: 50 perc
(szünet nélkül).
Február 27., szombat 19.00 óra és február 28., vasárnap
19.00 óra – Georges Feydeau: A hülyéje. Bohózat. Rendező:
Sebestyén Aba. Nagyterem és online közvetítés. Az előadást
14 éven felülieknek ajánlják. Időtartam: 2 óra (szünet nélkül).
Jelenleg csak az online közvetítésre lehet jegyeket vásárolni.
A helyszínre szóló jegyértékesítés február 8-ig érvényes. A helyszíni jegyvásárlásról a prefektúra döntését követően értesítik a
nézőket. A színház kéri, kövessék figyelemmel a honlapjukat
(https://nemzetiszinhaz.ro/), illetve Facebook-oldalukat
(https://www.facebook.com/tompamiklos/).
A hatályban lévő járványügyi rendelet értelmében az előadásokat szünet nélkül játsszák. A járvány terjedésének megfékezése érdekében a nézők az előadások teljes ideje alatt
kötelesek maszkot viselni, illetve csak a kijelölt székeket foglalhatják el, betartva az előírt távolságot.
Az előadásokra érvényesek a tavalyi évad szabadbérletei,
előzetes helyfoglalással, valamint a márciusból elmaradt előadások jegyei – a jegyeket a jegypénztárban válthatják be.
Jegyek válthatók a Nemzeti Színház nagytermi jegypénztárában (nyitvatartás hétfőtől péntekig 12-18 óra között, tel.
0365-806.865), a helyszínen előadás előtt egy órával, valamint online, a www.biletmaster.ro honlapon; az online közvetített előadások esetében a www.eventim.ro honlapon. A
színház Kultúrpalotában működő jegyirodája zárva. (Knb.)

Februári koncertműsor

Közzétette februári műsorrendjét a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia. Február 2-án
négykezes zongoraesttel indult a tél utolsó
hónapjának komolyzenei kínálata a Kultúrpalotában, ezt 4-én a Franz Schubert emlékének szentelt szimfonikus hangverseny
követte.

Online előadás március 15-én

Jáger András, Pázmány – Klinga
Péter, Prológ/Krónikás – Forgács
Péter, Regős – Czina Ferenc. Fellép
továbbá: Balogh Fanni, Bányóczky
Nóra, Fehér Ákos, Fehér Nóra,
Szörényi Levente és Bródy János Jáger András, Kiss Tünde, Klinga
István, a király című rockoperája Péter, Lázin Beatrix, Molnár
Boldizsár Miklós Ezredforduló
című drámája alapján a Zikkurat
Színpadi Ügynökség közvetítésével
kerül színpadra. Negyedszázaddal a
királydombi ősbemutató után a
Győri Nemzeti Színház viszi színre
azt a magyar rockoperát, amely a
műfajban túlzás nélkül a legsikeresebbnek nevezhető. Az örökzöld
slágereket felvonultató mű a Géza
fejedelem halála utáni helyzetet
mutatja be. A történet István és legnagyobb ellenfele, Koppány közötti
csatározást dolgozza fel – áll az intézmény közleményében.
Időtartam: 106 perc. Szereposztás: István – Másik Lehel, Sarolt –
Agócs Judit, Gizella – Mózes Anita,
Réka – Kisfaludy Zsófia, Koppány
– Cselepák Balázs, Laborc – Vastag
Tamás, Torda – Csiszár István,
Asztrik – Molnár Erik, Sur – Bródy
Norbert, Solt – Vincze Gábor Péter,
Bese – Mohácsi Attila, Boglárka –
Fehér Nóra, Picur – Kiss Tünde,
Enikő – Molnár Ágnes, Sebestyén,
Pap, Térítő – Fehér Ákos, Vecelin –
Venczel-Kovács Zoltán, Hont –

istván, a király

Március 15-én, hétfőn az István,
a király című rockoperát adja elő a
Győri Nemzeti Színház. A délutántól éjfélig látható produkciót online
eseményként hirdette meg a magyarországi teátrum, így az természetesen otthonról is követhető. Az
előadásról, illetve annak megtekinthetőségéről a színház közleményében olvashatunk.
– A személyes találkozás lehetőségéig egy különleges kezdeményezéssel,
előadásaink
online
közvetítésével szeretnénk nézőinket
a megszokott, magas színvonalú
színházi élményhez juttatni. Előadásaink jegyvásárlással elérhetők a
világ bármely pontjáról. Bővebb információ: www.gyoriszinhaz.hu.
Találkozzunk az online térben! Az
alábbi linkre kattintva érhető el a
jegyvásárlás felülete: online-gyoriszinhaz.jegy.hu/#/event
Az online előadás 15:00-23:59
óra között látható. Jegyvásárlás 19
óráig. Az elindításánál és esetleges
szüneteltetésénél kérjük, vegyék figyelembe, hogy az előadás 23:59
óra után már nem elérhető.

A soron következő koncertre február 11-én, csütörtökön este 7 órakor a Kultúrpalota nagytermében
kerül sor. A marosvásárhelyi TVR-vel közösen szervezett hangversenyen a filharmónia szimfonikus zenekarát Jankó Zsolt vezényli, zongorán Nagy Gergő
működik közre. Műsoron: W. A. Mozart – Á-dúr zongoraverseny KV 414, L. van Beethoven – 7. Á-dúr
szimfónia.
Február 16-án, kedden 19 órakor a Kultúrpalota
nagytermében Bálint-napi rendkívüli kórushangversenyt tartanak. A Marosvásárhelyi TVR-vel közösen szervezett koncerten Adrian Vinars vezényel,
közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara. Karvezető-asszisztens: Sikó

Szidónia. Közreműködik Sántha Huba és Mihai
Moraru (zongora). Műsoron: J. Brahms – Liebeslieder Walzer op. 52 és Neue Liebeslieder Walzer
op. 65.
Február 18-án, csütörtökön 19 órától a Kultúrpalota nagytermében rendkívüli szimfonikus hangverseny lesz. Az Erdély TV-vel közösen szervezett
koncerten Adrian Petrescu vezényel, közreműködik
a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia fúvószenekara. Műsoron: H. Tomasi – Liturgikus menetelő zenekar, M. Muszorgszkij–Mark H. Hindsley – Egy
kiállítás képei.
A tél utolsó hónapjának sorrendben utolsó koncertje február 25-én, csütörtökön 19 órakor kezdődik
a Kultúrpalota nagytermében. A szimfonikus hangverseny szólistája Ștefan Cazacu (gordonka), közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
szimfonikus zenekara. Koncertmester: Roxana
Oprea. Műsoron: J. Haydn – 1. C-dúr gordonkaverseny és P. I. Csajkovszkij – Souvenir de Florence op.
70. (Knb.)

Ágnes, Nagy Gréti, Pongrácz Barnabás, Venczel-Kovács Zoltán.
Közreműködik a Győri Nemzeti
Színház zenekara, énekkara és tánckara. Díszlet: Bátonyi György. Jelmez: Tordai Hajnal. Súgó: Jakab
Anita. Ügyelő: Karácsony Szilvesz-

ter. Korrepetitor: Medveczky Szabolcs. Karigazgató: Balogh Eszter.
Koreográfus: Kováts Gergely Csanád. Rendezőasszisztens: Molnár
Virginia. Karmester: Silló István.
Rendező/kreatív: Forgács Péter és
Kováts Gergely Csanád. (Knb.)

2021.február6.,szombat ________________________________________ KÖZÉLET–HIRDETÉS_______________________________________________ NÉPÚJSÁG

55 éves korhatárt ajánlanak az astrazeneca vakcinájának alkalmazására

Romániában 18 és 55 év közötti felnőttek immunizálására ajánlják a britsvéd AstraZeneca gyógyszeripari
vállalat által a koronavírus ellen kifejlesztett vakcinát – közölte csütörtökön az oltáskampányt koordináló
országos bizottság (CNCAV).

Az Agerpres hírügynökség által ismertetett
közlemény szerint az első és második dózis
közötti időszak nyolc hét lesz.
A CNCAV emlékeztet: az Európai Gyógyszerügynökség ajánlata szerint a védőoltást 18
évnél idősebb személyek kaphatják meg, a két
dózis közötti ajánlott időszak pedig 4 és 12
hét közé esik.
Az AstraZeneca vakcina szaporodásra képtelenné tett adenovírust használ, és mindkét
részoltása egyforma. A vakcina „közvetíti” a
sejteknek a koronavírus adatait, ennek hatására az immunrendszer ellenanyagot termel.
Az oltást nyolc- és tízdózisos fiolákban forgalmazzák, amelyek 2 és 8 Celsius-fok között
hat hónapig őrzik meg stabilitásukat. Az elosztás hőmérséklet-ellenőrzés mellett,
szabványos
módszerekkel
történik,
hűtőkocsikban, konténerekben és hűtött dobozokban.
Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
2021. január 29-én adott ajánlást az AstraZe-

JÓKÍVÁNSÁG
Marosvásárhelyen
özv. SZÖCS
ERZSÉBETET
születésnapja alkalmával
sok szeretettel köszöntjük,
kívánunk neki erőt,
egészséget, minden
szépet
és jót szerettei körében.
Öröm és boldogság legyen
mindig veled,
és nagyon boldog légy
minden születésnapodon!
Ezt kívánják a kolléganők.
(10696)

ADÁSVÉTEL

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.
(10457)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK

tetőjavítást,

bádogos-

munkát, szigetelést, csatornakészítést és

bármilyen javítást. Tel. 0759-467-356.
(10600)

MEGEMLÉKEZÉS

„Lám, ennyi az élet, gondoltad-e?

Egy pillanat, és mindennek vége.

Szólni sem tudtál,

hogy indulsz a messzeségbe.

Maradt a nagy bánat,

egy csendes sírhalom,

szerető szívekben örök gyász és

fájdalom.”

neca és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű
vakcinájának egyéves feltételes forgalmazására.
Valeriu Gheorghiţa katonaorvos, az oltási
kampányt koordinátora kedden közölte: a
mintegy 60 százalékos hatékonyságot ígérő
AstraZeneaca vakcina beadására február 15étől kezdődően lehet majd időpontot foglalni
az ebből a célból újonnan megnyitandó 180
újabb oltóközpontban.
A jelenleg is működő 578 romániai oltóközpontban továbbra is a Pfizer/BioNTech és
Moderna oltásokat kaphatják meg azok, akiknek van már előjegyzésük.
Romániában az egészségügyi alkalmazottak immunizálásával kezdődött az oltási kampány, amelynek január 15-én
indított második szakaszában a 65 év felettiek, a krónikus betegek, az idősotthonok lakói és a kulcsfontosságú ágazatok
dolgozói kaphatják meg a koronavírus elleni védőoltást.
Mivel azonban mind a Pfizer/BioNTech,
mind pedig a Moderna az ígértnél kevesebb
adagot szállított, a kulcsfontosságú ágazatok
dolgozóinak beoltását átütemezték, hogy a 65
év felettieknek és a veszélyeztetett csoportoknak elegendő oltóanyag maradjon a második
vakcina beadására. (MTI)

elmarasztaló bírósági ítélet
holokauszttagadásért

Egy év és egy hónap felfüggesztett
börtönbüntetésre ítélte holokauszttagadásért a bukaresti harmadik kerületi bíróság Vasile Zărnescu
tartalékos hírszerzőtisztet csütörtökön, az ítélet nem jogerős.

A bíróság egy 2013-ban, illetve egy
2014-ben interneten publikált cikkéért, valamint a bukaresti Tempus kiadónál 2017ben megjelent Sabin Oran Suporter című
könyvéért ítélte Zărnescut hat, kilenc, illetve hat hónapos börtönbüntetésre, majd
halmazati büntetésként állapította meg a –
kétéves próbaidőre felfüggesztett – 13 hónapos szabadságvesztést.
A francia közszolgálati rádió (RFI)
román adása szerint mindeddig nem született jogerős elmarasztaló ítélet holokauszttagadásért Romániában azóta, hogy
2002-ben a Năstase-kormány sürgősségi
rendeletben hat hónaptól három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménnyé nyilvánította a holokausztnak, illetve következményeinek nyilvános tagadását, vitatását, helyeslését vagy
jelentőségének lekicsinylését.
Az RFI felidézte: Zărnescut 2020-ban állították bíróság elé, de már a 2016-ban megjelent Holokauszt – ördögi rémmese című
könyvében is a világtörténelem legna-

Nagyon hirtelen egy súlyos, fájdalmas betegségben távoztál el tőlünk,
ami örökké fájni fog, amíg csak
élünk. Szívem összeszorul, ha rád
gondolok, csak a szép emléked,
szavaid maradtak, két karod ölelése,
amivel átöleltél, mindentől megóvtál
minket.
Fájó szívvel emlékezünk augusztus
7-ére, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédimama, ISA
HAJNAL hat hónapja hogy nincs az
élők sorában.
Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékére.
Emléked legyen áldott, pihenésed csendes!
Szívünkben élni fogsz.
Szerető férjed, Győző és gyerekei. (10634-I)

Megállt egy jóságos szív, mely
értünk dobogott,
megpihent egy áldott kéz, mely értünk dolgozott.
Csillag voltál, mely szívből szeretett,
és mi úgy szerettünk, ahogy csak lehetett.
Hiába borul rád a temető csendje,
szívünkben élni fogsz örökre.
Fájó szívvel emlékezünk a feketeerdei
születésű
id.
OSZTÁS
ISTVÁNRA, a marosvásárhelyi Prodcomplex üveggyár volt dolgozójára
halálának 6. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerető családja. (10654)

Fájó szívvel emlékezünk február

Kegyelettel

a

KOVÁCS ANDRÁS zenetanár-

ákosfalvi születésű JUNGLING

MADARÁSZ ANDRÁS építész-

vozott szerető családja és barátai

lóján. Emlékét őrzi bánatos lánya,

fordulóján. Szép emléke legyen

ben mindig élni fog. Hiánya pótol-

lamint azok családja. (10693)

szoló család. (10692-I)

7-én a legdrágább édesapára, az

MIHÁLYRA halálának 13. évforduManyi, unokái: Bella és Csilla, va-

emlékezünk

gyergyócsomafalvi

születésű

mesterre halálának harmadik év-

áldott, nyugalma békés! A gyá-

karnagy három évvel ezelőtt tá-

köréből. Drága emléke szívünk-

hatatlan számunkra. Családja és

barátai. (10616-I)

gyobb hazugságának nevezte a holokausztot.
A Hotnews.ro hírportál annak idején azt
írta: az Antiszemitizmust Figyelő Központ
(MCA) a legfőbb ügyésznél panaszolta be
a tartalékos hírszerzőtisztet, aki a vaskos,
csaknem ezeroldalas könyv borítóján látható fotón a Román Hírszerző Szolgálat
(SRI) egyenruhájában mutatkozott.
Az MCA a vádhatósághoz intézett levélben felhívta a figyelmet, hogy Zărnescu írásaiban „tagadja a holokauszt hatmillió
áldozatának – köztük másfél millió gyermeknek – a létezését és halálát, gúnyt űzve
mind az áldozatok hozzátartozóiból, mind
a túlélőkből”.
A Justitiarul.ro honlapon korábban publikált önéletrajz szerint a 71 éves, szociológus végzettségű Zărnescu 1991-től 2002-es
leszereléséig volt a román hírszerzés tisztje,
majd a Román Nemzeti Egységpártban
(PUNR) és a Nagy-Románia Pártban
(PRM) politizált.
A román állam csak a kétezres évek
elején – a NATO-csatlakozás küszöbén
– ismerte el, hogy a Ion Antonescu vezette kormány felelős volt több mint negyedmillió zsidónak az 1941-44-es
időszakban történt legyilkolásáért.
(MTI)

„Az évek telnek, a fájdalom nő,

nem hoz enyhülést a múló idő.”

Soha el nem múló fájdalommal

emlékezünk

özv.

OLTEAN

ESZTERRE halálának 2. évfordu-

lóján.

Emlékét őrzik lányai: Melinda,
Zsóka, veje, Árpi, unokái: Szabi

és Eszter. Nyugodj békében,
drága édesanyánk! (10669)

(Szöszi)

életének 78. évében rövid, de sú-

lyos szenvedés után február 5-én
csendesen megpihent.

Drága halottunkat 2021. február

8-án, hétfőn 13 órakor helyez-

zük örök nyugalomra a maroste-

metőben, református szertartás

A gyászoló család. (sz.-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a

mindig kedves, segítőkész
KONCZ ERZSÉBET
(SZÖSZI)

életének 78. évében elhunyt.

Temetése február 8-án 13 órakor

lesz a református temetőben.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

Barátai. (-I)

Fájdalommal búcsúzunk

KONCZ ERZSÉBETTŐL
(Szöszi).

Isten nyugtassa békében!

hogy a szeretett édesanya, nagy-

mama, leány és testvér,

PÁSZTOR (SERBÁN)
EMMA

2021. február 3-án, életének 53.
évében, méltósággal viselt be-

tegsége után örökre megpihent.

szentgyörgyi

KONCZ ERZSÉBET

szerint.

kal, akik ismerték és szerették,

ruár 8-án 11 órakor a maros-

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

református

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-

A gyászszertartásra hétfőn, feb-

ELHALÁLOZÁS

vásárhelyi

7

Cotoi Emilia és Antonel. (-I)

új

temető

ravatalozójában kerül sor, itt he-

lyezzük őt végső nyugalomra.

Édesanya Lelke él.

Isten velünk van, és Általa min-

dig együtt leszünk.

„…és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás,

amelynek vize el nem fogy.”

(Ézsa. 58,11)

Gyászoló szerettei. (10700-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten vettünk tudomást Kiss László kollegánk
szeretett ÉDESAPJA haláláról. Vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak. Emléke

legyen áldott, nyugalma csendes! Az Aquaserv vezetősége.
(sz.-I)

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki Kiss
László kollegánknak szeretett
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában.
Az Aquaserv munkaközössége. (sz.-I)
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CSÍKFalva KÖzSéG

az érdekeltek tudomására hozza,

hogy benyújtotta környezetvédelmi jóváhagyási kérelmét
„A közlekedési infrastruktúra javítása aszfaltozás révén Csíkfalva
községben, Maros megyében” címűprojektjére,amelyaMarosmegyeiCsíkfalvaközségben,Csíkfalva,Jobágyfalva,Nyárádszentmárton,VadadésBúzaházatelepülésekenvalósulmeg.
AprojektrőlaMarosMegyeiKörnyezetvédelmiÜgynökségen
lehetérdeklődnia0265-314-984telefonszámon,a0265-314-985
faxszámon, az office@apmms.anpm.ro e-mail-címen, valamint
Csíkfalván,avargata@cjmures.roe-mail-címen.
Azérdekeltekmegjegyzéseitnapontafogadják
azoffice@apmms.anpm.roe-mail-címen.

FOnTOS TeleFOnSzÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
112
Csendőrség, Mentőállomás):
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
- 0265/268-330
• 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
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664

• Prefektúra
• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-801-929
- 0265/929
- 0265/200-928
- 0800/800 928

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• 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
- 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FOnTOS TeleFOnSzÁMOK rovatnak.
várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

