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MASZKBAN LOCSOLKODNI: BEFOLYÁSOLJA A JÁRVÁNY A HÚSVÉTI SZOKÁSOKAT

Ismét rendkívüli helyzetben 
várjuk a feltámadást

Az óvintézkedések betartására, a szűk családi körben történő húsvéti ünnep-
lésre, maszkviseléses locsolásra, szabad levegőn tartózkodásra biztatja az 
erdélyi magyarokat húsvét közeledtével Vass Levente, a bukaresti egészség-
ügyi minisztérium államtitkára. Keszeg Vilmos néprajzkutató a Krónikának 
nyilatkozva arra hívta fel a fi gyelmet, hogy a húsvéti hagyományok azokra 
is emlékeztetnek bennünket, akiktől átvettük, örököltük a szokásokat. Az 
egyetemi oktató kifejtette, a legfontosabb ünnepeink nemcsak az áhítatról, 
az önmagunkba nézésről, a hálaadásról szólnak, hanem közösségi esemény-
nyé váltak, a járvány idején pedig volt alkalmunk megszokni, miként tudunk 
találkozni, beszélgetni, együtt lenni, istentiszteletet követni. 2.»

 Bár korlátozások és szabályozások kötik az embereket,a lélek szárnyalását nem akadályozhatják, a szeretet-kötelékeket így is ápolhatjuk

Magas fertőzöttségi
szint Kolozsváron
Bár Kolozsváron túllépte a 7,5 
ezreléket a koronavírus-fertőzöt-
tek aránya, csütörtökön még nem 
lépett hatályba a korábbi boltzár és 
kijárási tilalom a kincses városban. 
Tasnádi István prefektus közölte, 
ha hétfőig 7,5 ezrelék alá csökken 
a fertőzöttségi ráta, feloldják a 
hétköznapra vonatkozó korlátá-
zásokat. Eközben 24 nap elteltével 
megszüntették a vesztegzárat 
Temesváron és a környező négy 
településen.  3.»

Lanyhul
a tüntetési kedv
Egyre kevesebben vesznek részt 
a koronavírus-járvány miatti 
korlátozások ellen meghirdetett 
esti tüntetéseken: szerdán még 
Bukarestben is csupán néhány 
százan tiltakoztak. Mindeközben a 
csendőrség jókora összegű, 15 ezer 
lejes bírsággal sújtotta az erőszak-
ba torkollt hétfő esti tüntetést meg-
hirdető Románok Egyesüléséért 
Szövetség (AUR) vezetőit. 5.»

Premier helyett
főpróba Temesváron
Nézők nélkül, főpróbai keretek 
közt zajlott a temesvári Csiky 
Gergely Állami Magyar Szín-
ház Kilenc című musicaljének 
bemutatója. Györfi  Csabával, 
az előadás rendezőjével arról 
beszélgettünk, hogyan hat az 
alkotói munkára az állandósuló 
bizonytalanság és hogy létez-
het-e egyáltalán nézők nélkül 
színház.  15.»

 » „Fontosak 
az ünnepek, a 
hagyományok, 
ezekről nem kell 
és nem szabad 
lemondani, ám 
az óvintézkedé-
seket be kell tar-
tani, magunk és 
a környezetünk 
védelmében.”
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Beszólt a székely prefektusoknak
a román belügyminiszter  3.»

Rácz Mária lelkész, vallástanár:
engedjük, hogy hasson ránk
a húsvéti megújulás  4.»
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Áldott húsvéti ünnepet!

Tisztelt olvasóink!
Következő lapszámunk
a húsvéti munkaszüneti
napok miatt április 7-én,

szerdán jelenik meg.
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