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A hagyomány szerint több erdélyi városban is fogadják a Csíksomlyóra igyekvőket

Indulnak a zarándokvonatok
Több száz hívő érkezik Er-

délybe a Csíksomlyó felé 

tartó zarándokvonatok-

kal. A Boldogasszony za-

rándokvonattal érkezőket 

a hagyomány szerint több 

erdélyi településen is kö-

szönteni fogják holnap.

reklám

Az Aedificium Projektenwic
lung cég aktív a romániai épít
kezési piacon 2009től és 2013
tól a németországi pia con is. 
Klienseinknek magas színvon
alú, minőségi munkát ajánlunk 
szükségleteikhez mér ten. Ha 
részese szeretnél lenni ennek 
a fiatal, motivált és folytonos 
fejlődésben lévő csapatnak, 
akkor várunk, hogy csatlakozz 
hozzánk!
A következő pozíciókra alkal
mazunk személyzetet német
országi munkatelepeinkre:

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
CSOPORTVEZETŐ

KŐMŰVES
ÁCS

Elvárások:
• képzettségi oklevél
• tapasztalat

Előnyök:
• munkatapasztalat Német
országban
• Lehetőség hosszú távú tar
tózkodásra Németországban

Amit kínálunk:
• munkakönyves állás
• előnyös fizetés
• szállás biztosítása Németor
szágban
• szállítás biztosítása Németor
szágba és vissza
• szállítás biztosítása a szállás
helyről a munkatelepre és vissza

További információkért 
keressenek a 0745600359es 

telefonszámon.

A román közvéleményt alig 
foglalkoztatja a centenárium

Tovább küzd az iskoláért az EMNP

A román közvéleményt alig foglal-
koztatják az Erdély és Románia egye-
sülésével kapcsolatos rendezvények 
– állapították meg A kultúrafogyasz-
tás 2017-es barométere nevű orszá-
gos felmérés készítői. A művelődés-
kutató és felnőttoktató országos in-
tézet hétfőn mutatta be Bukarest-
ben a kulturális barométer felméré-
sének eredményeit, melyet 2017 vé-
gén készítettek országos reprezen-
tatív mintán, és amelyben kiemel-
ten foglalkoztak a román centenári-
umi év kérdéseivel. A megkérdezet-
tek fele azt válaszolta, hogy az utób-
bi öt évben soha nem vett részt a ro-
mán nemzeti ünnep alkalmából szer-
vezett rendezvényeken, 28 százalék 
mondta, hogy egyszer vagy kétszer, 
16 százalék majdnem minden évben, 
és csak hat százalék válaszolta, hogy 
rendszeresen részt vesz.

A részvételi arány a fővárosban 
magasabb. A televíziókban a meg-
kérdezettek 21 százaléka nézte év-
ről évre a nemzeti ünnep rendezvé-
nyeit – idézte az eredményeket az 
Agerpres hírügynökség. A közvéle-
mény-kutatás szerint a megkérde-
zettek elsősorban a településük kö-
zösségével azonosultak (65 száza-

lék), másodsorban a megyéjükkel (51) 
és csak harmadsorban az ország kö-
zösségével (40). Arra a kérdésre, hogy 
mi jut eszébe a nagy egyesülés cen-
tenáriuma kapcsán, 47 százalék vá-
laszolta, hogy nem tud mit mondani, 
nyolc százalék pedig azt, hogy nem 
kíván válaszolni. A felmérés készítői 
szerint a centenáriumi év nem vált 
a közbeszéd témájává Romániában, 
és ez magyarázza, hogy a megkér-
dezetteknek nincsen vagy alig van 
véleményük a kérdésről. Szerintük 
ezt jelzi az is, hogy sokan olyan vála-
szokat adnak a kérdésekre, amelye-
ket elvárhatónak tartanak – idézte a 
felmérésből a Mediafax hírügynök-
ség. Romániában centenáriumi évvé 
nyilvánították a 2018-as évet, az Er-
dély és Románia egyesülését kimon-
dó 1918. december elsejei gyulafe-
hérvári nagygyűlés százéves évfor-
dulójának évét. A centenáriumi prog-
ramok késése miatt azonban George 
Ivaşcu, a kultúra és a nemzeti identi-
tás minisztere április végén bejelen-
tette, hogy 2020-ig meghosszabbítják 
a nagy egyesülés centenáriumi ün-
nepségsorozatát. 

Gy. Cs.

Óvást nyújt be az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNP) Kovászna megyei 
szervezete, miután a közigazga-
tási bíróság alapfokon elutasítot-
ta a sepsiszentgyörgyi Kós Károly 
-szakiskola önállóságának meg-
szűnéséről szóló önkormányza-
ti határozat eltörlésére vonatkozó 
keresetét. Az alakulat képviselői 
az első pillanattól ellenezték azt 
az önkormányzati döntést, mely-
nek értelmében tavaly ősszel a 
Kós Károly-szakiskolát összevon-
ták a Puskás Tivadar-szakiskolá-
val, és kiköltöztették az épületből, 
melyet addig használt. A néppárt 
a bíróságon próbálta ezt megaka-
dályozni. 

A nemrég kiközölt indoklás-
ban a bíróság azzal az indokkal 
utasította el az EMNP keresetét, 
hogy az önkormányzatnak jogá-
ban áll egy tanintézet jogi önál-
lóságát megszüntetni. Sokat nyo-
mott a latban a tanfelügyelőség vé-
leményezése is, miszerint az ösz-
szevonás pillanatában a szakis-
kolának 299 diákja volt, miközben 
a törvény szerint legkevesebb 300 
tanuló esetében jár a jogi önálló-
ság. Bálint József, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt Kovászna megyei el-
nöke tegnap bejelentette: tovább 
küzdenek, s az indoklás ismere-

tében megfellebbezik az alapfo-
kú döntést. 

„Nem hagyhatjuk, hogy jogilag 
megszűnjön egy magyar iskola. 
Ha túl nagy az épület, akkor ki-
sebbe kell költöztetni, s ha nagyok 
a költségek, azokból kell lefarag-
ni, nem a felszámolás a megoldás” 
– érvelt Bálint József. Szerinte a 
bíróság hozzájárul ahhoz, hogy 
a magyarok önként számolják fel 
a magyar iskolákat, így nem lehet 
mondani, hogy a román prefektus, 
a román főtanfelügyelő vagy a ro-
mán polgármester miatt történik. 
„Látjuk, mi történik körülöttünk, 
mi lett az önálló magyar egyetem 
létrehozásából, milyen sorsra ju-
tott a marosvásárhelyi római ka-
tolikus gimnázium vagy a Maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetem (MOGYE) ma-
gyar tagozata. Sepsiszentgyör-
gyön még helyre lehet hozni a té-
vedést” – fogalmazott a néppár-
ti politikus. 

Úgy véli, a Kós Károly-szakisko-
la számára nem az épület a fontos, 
hanem az önállóság. „Aki ezt nem 
érti meg, az autonómia ügyének 
védelmében is hiteltelen” – tette 
hozzá Bálint. 

Bíró Blanka

A budapesti Nyugati pályaudvar-
ról indul holnap a kora regge-
li órákban a csíksomlyói pün-

kösdi búcsúba tartó Boldogasszony 
zarándokvonat, melynek utasait 
Nagyváradon (a menetrend szerint 
11.28-kor), Kolozsváron (14.13), Ma-
rosvásárhelyen (17.10), Maroshévízen 
(20.09) és Gyergyószentmiklóson 
(20:50) ünnepélyes keretek között 
fogadják. A szervezők tájékoztatá-
sa szerint az előző évek tapaszta-
latai alapján várhatóan mindenhol 
nagyszámú erdélyi magyar fogadja 
majd őket. 

Budai László, a zarándoklatot 
szervező Misszió Tours utazási iro-
da ügyvezető igazgatója az MTI-nek 
elmondta: a vonaton 850 zarándok fog 
utazni. A zarándoklat lelki vezetője 
Varga Lajos, a váci egyházmegye se-
gédpüspöke, Felföldi László helynök-
plébános, Burbela Gergely verbita 
tartományfőnök és Tímár Sándor 
Asztrik ferences szerzetes lesz.  
A zarándokok pénteken Madéfal-
vára, Csíkszeredába, majd Csík- 
somlyóra mennek, harmadnap, 
szombaton a csíksomlyói búcsún 
vesznek részt a búcsú egyik legna-
gyobb keresztaljaként felvonulva a 
kegytemplomhoz. 

A programot a negyedik nap, 
Gyergyószentmiklós főterén a ha-
gyományos szabadtéri szentmise 

zárja a zarándokok és a gyergyóiak 
részvételével reggel 8 órakor. A mi-
sén Varga Lajos, a váci egyház-
megye segédpüspöke hirdet igét. 
A zarándokvonat a tervek sze-
rint vasárnap 10.50-kor indul a 
gyergyószentmiklósi állomásról Bu-
dapest felé. 

Indul az össznemzeti zarándokvonat is 

A Kárpáteurópa utazási iroda za-
rándokvonatai közül a Csíksomlyó 
expressz csütörtök éjszaka Szom-
bathelyről indul, és Sopron, Kapu-
vár, Csorna, Győr, Komárom, Tata-
bánya érintésével péntek hajnalban 
érkezik a budapesti Keleti pályaud-
varra, ahonnan a Székely gyorssal 
együtt egy 16 kocsiból álló szerel-
vényként indul tovább Erdélybe. Az 
„össznemzeti zarándokvonatot” a 
Szent István király tiszteletére feldí-
szített mozdony húzza majd. 

Csíksomlyón az első búcsújárást 
a legenda szerint 1567-ben tartották, 
amikor János Zsigmond erdélyi feje-
delem fegyverrel akarta a katolikus 
székelyeket az unitárius vallás felvé-
telére kényszeríteni. Csík, Gyergyó 
és Kászon népe pünkösd szombat-
ján Csíksomlyón gyülekezett, Szűz 
Mária segítségét kérte, majd legyőz-
te a fejedelem seregét a Hargita Tol-
vajos-hágójában. A diadal után újfent 
Csíksomlyón adtak hálát, egyben fo-
gadalmat tettek, hogy ezután pün-
kösd szombatján minden évben elza-
rándokolnak oda.

Idén is sok zarándokot lát vendégül 
Gyergyószék

Bár a Boldogasszony zarándokvo-
nat idén nem Gyergyószentmiklóson 
fog állomásozni csütörtök éjsza-
ka, hanem továbbhalad, Marosfőn, 
Csíkszentdomokoson és Csíkszere-

dában is megáll, ez azt jelenti, hogy 
Gyergyószékre a korábbinál valami-
vel kevesebb vendég érkezik. De még 
így is a zarándokvonattal érkezők töl-
tik meg a Gyergyói-medence szállás-
helyeinek 80 százalékát – közölte Ta-
tár Attila, a gyergyószentmiklósi tu-
risztikai iroda munkatársa, a vona-
tos zarándoklat helyi koordinátora. 
A szálláshelyekre buszok viszik a 
vendégeket a vasútállomásról. A vo-
nat pénteken reggel visszajön Csík-
szeredából Gyergyószentmiklósra, 
és a zarándokokat már aznap Csík-
szeredába szállítja, hogy meglátogat-
hassák Csíksomlyót. Ezt már a ko-
rábbi években is igényelték a vendé-
gek, hiszen a szombati búcsú alkal-
mával a kötött program és a nagy tö-
meg miatt nem volt lehetőségük ala-
posabban bejárni a környéket és 
imádkozni a kegytemplomban. 

 
GerGely Imre, GyerGyaI CsaBa

Világháborús emlékmű 
a Zsuk melleti Visában 
Világháborús emlékművet állíta-
nak júniusban a Kolozs megyei 
Zsuk községhez tartozó Visában 
– adta hírül tegnap az RMDSZ 
megyei szervezetének sajtóirodá-
ja. A közlemény idézi Kakassy Mi-
hályt, a község RMDSZ-es alpol-
gármesterét, aki elmondta, régi 
terve az önkormányzatnak, hogy 
az első és második világháború-
ban elhunytak tiszteletére em-
lékhelyet alakítsanak ki a tele-
pülésen. Összesen 31 visai lakos 
hunyt el a két háború alatt, ebből 
28 magyar, 1 román és 2 zsidó, 
az építmény az ő emléküket őr-
zi majd. Az avatóünnepségre jú-
nius 26-án kerülhet sor. Az épülő 
emlékmű mellett található játszó-
teret is kibővítik az átadás idő-
pontjáig. A két munkálat közel 60 
ezer lejbe kerül majd, amelynek 
egy részét a helyi önkormányzat 
fedezi, a fennmaradó összeget 
a Kolozs Megyei Tanácstól kap-
ták. Idén felépül a falu új kultú-
rotthona is, erre 1,5 millió lejt for-
dítanak.  

Kiugrott egy nő a 
járványkórház ablakán
Tragédia történt hétfőn este a ko-
lozsvári járványkórházban: egy 76 
éves nő életét vesztette, miután le-
zuhant a kórház első emeletéről. A 
szemtanúk szerint nem baleset tör-
tént: az idős nő kiugrott az ablakon. 
A kolozsvári katasztrófavédelmi fel-
ügyelőség (ISU) szóvivője, Andrei 
Biriş arról tájékoztatta az Agerpres 
hírügynökséget, hogy a mentőor-
vosok a helyszínen próbálták újjáé-
leszteni az asszonyt, sikertelenül. 

magyar öröm a vasútállomáson. Az elmúlt évben is több százan köszöntötték a zarándokvonat utasait kolozsváron

Fotó: BIró István/arChív




