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Óvintézkedések a próbavizsgán
Zajlik a tizenkettedikesek próbaérettségije, ma a választott tantárgyból mérik fel őket
• Hétfőn a román-
nal rajtolt, kedden a 
kötelező tantárgyból 
vizsgáztak, ma a vá-
lasztott tantárgyból, 
pénteken pedig anya-
nyelvből mérik fel a 
tanulókat. A veszteg-
zár alatt álló telepü-
lések iskoláiban nem 
rendezhették meg a 
próbavizsgákat. A pró-
baérettségiztető isko-
lák ugyanakkor maguk 
is hoznak különböző 
óvintézkedéseket a 
fertőzések elkerülése 
érdekében.

H A J N A L  C S I L L A

Az oktatási tárca közlése 
szerint országszerte 78 kö-
zépiskolában nem tudták 

megrendezni a próbaérettségit a 
járványhelyzet indokolta korláto-
zások, a települések vesztegzár alá 
helyezése miatt. Temes, Brassó és 
Ilfov megyei tanintézetekről van 
szó, és hozzávetőlegesen 7500 ta-
nulót érint – közölte az Agerpres 
hírügynökség. Az érintett végzősök 

egy későbbi időpontban próba-
érettségiznek, de még május 15-e 
előtt – tájékoztatott a szaktárca. 
Ebben az évben összesen 147 056 
végzős van országos szinten. A pró-
bavizsgák eredményeit március 31-
én közlik a diákokkal.

Különleges esetek támogatása

Az esélyegyenlőség biztosítása 
érdekében jóváhagytak 76, spe-

ciális körülmények között zajló 
vizsgáztatásra irányuló kérést is 
az országban. A kérések között 
volt jelbeszédtolmács biztosítása, 
a vizsgázásra megszabott időszak 
meghosszabbítása, és otthon va-
ló vizsgázás is. Hargita megyé-
ben három különleges eset volt a 
vizsgázó diákok között: egy sajá-
tos nevelési igényű gyerek és egy 
szembetegséggel küzdő diák, akik 
egy órával többet írhattak egy 

más szakterületű tanár segítsé-
gével és felügyeletével egy külön 
teremben, illetve egy diszlexiás 
tanuló, akinek szintén egy órával 
meghosszabbították a vizsgaide-
jét. A keddi próbavizsgán Hargita 
megyében 1980 tanuló vett részt, 
hétfőn pedig 1965 diák jelent meg 

a próbavizsgán a 2086 beiratko-
zott közül – tájékoztatott a Har gita 
megyei főtanfelügyelő-helyettes, 
Cristinel Glodeanu. Maros megyé-
ben a 3485 beiratkozott tizenkette-
dikes közül 2996-an jelentek meg a 
keddi próbaérettségin, a vizsgáról 
senkit sem kellett kirakni – közöl-
te Camelia Irimie-Matei, a Maros 
megyei tanfelügyelőség szóvivője.

Saját döntésük az UV-lámpa

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas 
Gimnáziumban 229 végzős van 
idén, közülük 219 próbavizsgázik a 
héten. A reggel kilenc órakor kez-
dődött vizsga idejére a diákok fele 
maradt saját termében, felét 
áthelyezték egy eddig üre-
sen álló terembe, és névsor 
szerint ültek a padokban. 
Dolgozataikat az iskolá-
ban tanító tanárok javítják, 
tehát nem kerülnek más-
hová – számolt be a gim-
názium igazgatója, Mátéfi  
István. „Bonyolult a folyamat, hisz 
12 órakor átvesszük a dolgozato-
kat, ezeket másnap 10 óráig egy 
külön teremben elhelyezzük, ahol 
UV-lámpák segítségével megpró-
báljuk fertőtleníteni, amennyire le-
hetséges” – részletezte az iskolave-
zető. Az említett óvintézkedés nem 
országos előírás, de mint mondta, 
próbálnak olyan intézkedéseket 
hozni, amelyekkel kizárják az eset-
leges fertőzéseket. Ilyen intézkedés 
az is, hogy a felügyelő tanárok gu-
mikesztyűvel veszik át a diákok dol-
gozatait – tette hozzá Mátéfi  István.

A héten csak próbából 
bizonyítanak a végzősök, majd 
júniusban vizsgáznak „élesben”

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Szimfonikus 
hangverseny
Beethoven- és Brahms-művek 
hangzanak el csütörtökön 
19 órától a marosvásárhelyi 
Kultúrpalota nagytermében tar-
tandó rendkívüli szimfonikus 
hangversenyen. A Marosvásár-
helyi Állami Filharmónia szim-
fonikus zenekarát Theo Wolters 
hollandiai karmester vezényli, 
hegedűszóló: Gabriel Croitoru. 
Az eseményen érvényesek a 
járványügyi korlátozások.

Érvényesek 
a buszbérletek
A Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal tájékoztatja a 
városban élő nyugdíjasokat, 
hogy a jelenlegi járványügyi 
helyzetre való tekintettel, a 
helyi közszállítási vállalattal 
egyeztetve a március 31-éig 
szóló nyugdíjasbérletek 
érvényességét egyelőre június 
30-áig automatikusan meg-
hosszabbítják.

• RÖVIDEN 

K O V Á C S  E S Z T E R

N em volt kihívásoktól mentes 
a próbafolyamat, hisz Bo-

tos Bálint rendezővel még a tava-
lyi MAFESZT-en született meg az 
együttműködés ötlete, a terv végül 
átalakult: az eredetileg betervezett 
novellagyűjtemény helyett A. Ny. 
Osztrovszkij Vihar című darabját 
vitte színre a társulat. Fontos pil-
lanat ez a Tomcsa Sándor Színház 
társulatának életében, hisz egy év 
után ez lesz az első felnőtteknek 
szánt nagyszínpadi előadás, ame-

lyet be tudnak mutatni, jegyezte 
meg Nagy Pál színházigazgató.

Adta magát a darab

Osztrovszkij talán legismertebb mű-
ve mintegy adta magát, hiszen mind-

amellett, hogy örök emberi témákat 
dolgoz fel, elsősorban az otthonába 
bezárt ember életéről beszél, arról, 
hogy az összezártság, a generáci-
ók együttélése milyen feszültséget 
generálhat a családban, fejtette ki 
a meghívott rendező. „A produkció 
azt feszegeti, hogy hol van a magán-
élet határa, a szülői túlzás milyen 
konfl iktusokat generál” – sorolta 
Botos Bálint, megjegyezve: a 19. szá-
zadi orosz kisváros története ilyen 
szempontból ma is nagyon aktuális. 

A produkció izgalmas látványvi-
lággal is kecsegtet, árulta el Dálno-
ky Réka, a székelyudvarhelyi szín-
ház művészeti vezetője: a díszletet 
és a jelmezeket Bajkó Blanka Alíz 
tervezte, a koreográfi át pedig Bor-
dás Attila állította össze. 

Szombaton és vasárnap

A Vihar bemutatója március 27-én, 
szombaton este hétkor lesz, másnap, 
vasárnap ugyanebben az órában 
ismét játsszák a darabot. 
Mindkét esetben csak fél-
házzal zajlik majd az előa-
dás, szabad helyek azonban 
még vannak, tudtuk meg az 
intézmény vezetőségétől. A 
jövőbeli előadások időpont-
ja attól függ, hogyan alakul 
a járványhelyzet a városban, 
a terv szerint azonban áprilisban 
többször is játsszák majd a darabot. 
Egyébként a Vihar című előadáshoz is 
készült interaktív műsorfüzet: a Mar-
góban ezúttal is számos, a darabhoz 
és az előadáshoz kötődő érdekes több-
letinformációhoz lehet majd jutni.

„Viharos” bemutatóval készülnek a színházban
• Bemutatóra készül a székelyudvarhelyi Tomcsa Sán-
dor Színház: a Vihar című darab olyan emberi konflik-
tusokat dolgoz fel, amelyek ma nagyon aktuálisak. A 
produkciót szombaton és vasárnap is játsszák.

Dálnoky Réka, Botos Bálint és Nagy Pál. 
Reményeik szerint áprilisban is többször 
játszhatják az új produkciót
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