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CSÍKSOMLYÓT IS FELKERESI ROMÁNIAI LÁTOGATÁSA SORÁN FERENC PÁPA

Teljesül az erdélyi katolikus
hívek régóta dédelgetett álma

Közleményben jelentette be a Vatikán, valamint a bukaresti államelnöki hivatal 
a romániai és erdélyi katolikusok által várva várt hírt, miszerint Ferenc pápa 
május 31. és június 2. között Romániába látogat, ugyanakkor június elsején 
felkeresi a csíksomlyói Mária-kegyhelyet is. A romániai római katolikus egyház 
magyar elöljárói örömmel és várakozással tekintenek a történelmi pápaláto-
gatás elé, és közölték: azért imádkoznak, hogy a körút mindannyiunk öröme 
legyen. Egyébként felmerült az apostoli út és a csíksomlyói búcsú összevoná-
sának lehetősége is, ám a csíksomlyói ferencesek a hétvégén megerősítették, 
hogy az idei pünkösdi zarándoklatot június 7. és 10. között tartják. 4.»

Történelmi vizit. Ferenc pápa személyében először látogat Erdélybe Krisztus földi helytartója

Politikai innovációt
várnak Bukaresttől
Szili Katalin szerint Bukarest poli-
tikai innovációval állhatna elő az 
EU Tanácsának soros elnökeként: 
ha Románia valóban európai, 
akkor elismerhetné államalkotó 
tényezőként a romániai magyarsá-
got. A miniszterelnöki megbízott 
a nagyváradi Partiumi Keresztény 
Egyetem újévköszöntő ünnepsé-
gén mondott beszédet. 6.»

Elnöki kegyelmet
kérnek Bekééknek
Fejér László Ödön háromszéki 
szenátor és id. Lomnici Zoltán, az 
Emberi Méltóság Tanácsának elnö-
ke szerint a székelyföldi terrorper-
ben elítélt Beke István és Szőcs 
Zoltán szabadlábra helyezésének 
leggyorsabb módja, ha elnöki 
kegyelemben részesítik őket, ezért 
audienciára jelentkeznek Klaus 
Johannis államfőnél. 3.»

Szemet szúrt a
magyar focitámogatás
A romániai adóhatóságtól kérte 
a Sepsi OSK és a Csíkszeredai 
FK által kapott magyarországi 
kormánytámogatás törvényes-
ségének kivizsgálását egy Fehér 
megyei parlamenti képviselő. Flo-
rin Claudiu Roman indítványára 
válaszolva az ANAF nem tartotta 
indokoltnak a futballklubok elle-
nőrzését. 10.»

Művészeti kincsek
a Kultúrpalotában 
Felújították, új alkotásokkal 
bővítették, és a közelmúltban 
vásárolt műveket is kiállították 
a marosvásárhelyi Kultúrpalota 
harmadik emeleti román modern 
művészeti galériájában. A meg-
növekedett kiállítóterületre húsz 
új kép került ki. A képzőművé-
szet iránt érdeklődők kedden 17 
órától tekinthetik meg a román 
festészet legismertebb, legki-
emelkedőbb alkotóinak műveiből 
nyíló tárlatot.  9.»

 » A Vatikán 
közzétette a ro-
mániai pápaláto-
gatás mottóját és 
logóját is, mely 
így hangzik: „Ha-
ladjunk együtt!”
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Kórházi fertőzések után kutakodik
a népegészségügyi igazgatóság 2.»

Korlátozták a napszámosok
alkalmazását  7.»
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