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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

EGYMILLIÓ LEJJEL JÁRUL HOZZÁ A HARGITA MEGYEI TANÁCS A SZERVEZÉSI KÖLTSÉGEKHEZ

Kiterjesztik a búcsút a pápalátogatásra

Jakubinyi György: a vasárnapi szentmiséken a pápalátogatás lelki gyümölcseiért is mondjanak imádságot

Jakubinyi György érsek fogadal-
mi búcsúnak nyilvánítja a csík-
somlyói pápalátogatás napját, 
hogy ennek az eseménynek a 
zarándokai is eleget tehessenek 
az ősök fogadalmának.

 » BARABÁS HAJNAL

Június elsejére, Ferenc pápa 
csíksomlyói látogatásának nap-
jára is kiterjeszti a csíksomlyói 

búcsút Jakubinyi György, a Gyula-
fehérvári Római Katolikus Főegy-
házmegye érseke – közölte a Rom-
kat.ro portál. Az érsek körlevélben 
közölte, hogy a pápalátogatás nap-
ját is fogadalmi búcsúnak nyilvá-
nítja, hogy ennek az eseménynek 
a zarándokai is eleget tehessenek 
az ősök fogadalmának. Emlékez-
tetett rá, hogy a pápalátogatás utá-
ni szombaton, június 8-án tartják 
Csíksomlyón a szokásos pünkösd-
szombati fogadalmi búcsút. Mint 
ismeretes, korábban felmerült a 
pápalátogatás és a csíksomlyói bú-
csú összevonásának a lehetősége, 
ám a végső szó a fogadalmi búcsút 
szervező ferenceseké volt, ők pedig 
elvetették a javaslatot. Az MTI ál-
tal idézett körlevelében Jakubinyi 
György kitért arra, hogy a romániai 
látogatás programja és ezen belül 
a csíksomlyói Nyeregben tartandó 
pápai mise csak akkor lesz biztos, 
amikor ezt a Szentszék sajtóirodája 
teszi közzé.

 Készülődés az erdélyi 
templomokban
Az előkészületek négy hónapjára 
az érsek előírta, hogy az erdélyi 
templomokban a vasárnapi szent-
miséken a pápalátogatás lelki gyü-
mölcseiért is mondjanak imádsá-
got, az egyházközségekben pedig 
tartsanak előadásokat Ferenc pá-

pával, a tervezett romániai látoga-
tással kapcsolatban.

A Székelyhon hírportál korábbi 
beszámolója szerint Ferenc pápa he-
likopterrel érkezik Csíksomlyóra jú-
nius elsején dél körül, majd az általa 
celebrált szentmisét és az ebédet kö-
vetően Jászvásárra indul. A nap jelen-
tős részét, mintegy öt órát a csíksom-
lyói kegyhelyen tölti majd a szentatya. 
Oláh Zoltán kanonok, a gyulafehér-
vári főegyházmegye pápalátogatás 
ügyében illetékes sajtóreferense arról 
tájékoztatott, hogy feltehetően a csík-
somlyói Nyeregben jár majd körbe a 
szentatya pápamobilon, hogy minél 
közelebb kerüljön híveihez. A Nyereg-
ben tartott szentmisét latin nyelven 
celebrálja a pápa, a prédikációt pedig 
olasz nyelven tartja, amelyet magyar 
nyelvre fordítanak.

Egymillió zarándokra 
számítanak
Borboly Csaba, a Hargita Megyei Ta-
nács elnöke tegnapi sajtóreggelijén 
közölte: egymillió lejt különítenek el 
az önkormányzat költségvetéséből 
a pápalátogatás lebonyolításának 
elősegítésére a ferences rendi szer-
zetesek számára. Az összegből töb-
bek között 80 nemzetközi újságíró 
ellátását biztosítják, de további fel-
adatokat is elvállalnak, amelyekre 
a szervezőbizottság kéri fel a me-
gyei önkormányzatot. Elhangzott: 
öt hónap van arra, hogy felkészül-
jenek a pápa fogadására, és vele 
együtt akár egymillió zarándok ér-
kezésére. A várható szállásgondok 
tudatában azt szeretnék, ha minél 
több család zarándokokat fogadna 
Hargita megyében.

 » A romániai 
látogatás prog-
ramja és ezen 
belül a csíksom-
lyói Nyeregben 
tartandó pápai 
mise csak akkor 
lesz biztos, ami-
kor ezt a Szent-
szék sajtóirodája 
teszi közzé.
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 » MOLNÁR RAJMOND

Pénteken lesz tanítás az iskolákban 
– nyilatkozta a Székelyhon hírpor-

tálnak Görbe Péter. Hargita megye 
főtanfelügyelőjét annak apropóján 
kérdezték, hogy január 24. a két ro-
mán fejedelemség, Moldva és Hava-
salföld egyesülésének az évfordulója, 

így hivatalos munkaszüneti napnak 
számít. Idén csütörtökre esik a dá-
tum, a közalkalmazottakon kívül az 
iskolások is „szabadnapot” kapnak. 
A főtanfelügyelő közölte, noha koráb-
ban volt rá példa, hogy ha csütörtököt 
szabadnapnak nyilvánították, akkor a 
pénteket is „megadták” a tanügyben, 
viszont idén még nem kaptak ilyen 

Jelen állás szerint péntek tanítási nap az iskolákban

 » Idén még 
nem kaptak a 
pénteki szabad-
napra vonatkozó 
utasítást a mi-
nisztériumtól.

jellegű utasítást a minisztériumtól. 
Ennek értelmében pénteken lesz ta-
nítás – nyomatékosította Görbe Péter. 
A kollégiumban lakó diákok számára 
ez kisebb gondot okozhat, mivel ők 
ilyenkor rendszerint hazamennek, ezt 
azonban az iskolákon belül kell meg-
oldani – tette hozzá Hargita megye 
főtanfelügyelője.

Újabb változtatásokat
tervez Andronescu

Miután Ecaterina Andronescu 
kiváltotta a közvélemény felhábo-

rodását azzal, hogy bejelentette, lehe-
tővé tenné az első osztályos kisdiákok 
megbuktatását, az oktatási miniszter 
fi nomított nyilatkozatán, ugyanakkor 
újabb változást helyezett kilátásba: 
kevesebb vakációt szeretne. Tegnap 
a miniszter már úgy fogalmazott, 
őt az foglalkoztatja, miként lehetne 
felszámolni a funkcionális analfabe-
tizmust. „Feltettem egy kérdést, miért 
vannak negyedik osztály végén olyan 
gyerekek, akik nem tudnak írni-ol-
vasni, erre mindenki arra a követ-
keztetésre jutott, hogy meg akarom 
buktatni az első osztályosokat. Az 
iskola nem az enyém. Több javaslat is 
megfogalmazódott, ezek bekerülnek 
az új oktatási törvény tervezetébe, az 
a cél, hogy a tanárok, tanítók nagyobb 
felelősséget vállaljanak” – mondta 
a miniszter a Hotnews portálnak. 
Kifejtette, negyven százalékos funkci-
onális analfabetizmussal küszködik 
Románia, az új törvény tervezetében 
több megoldás körvonalazódik, ezt 
közvitára bocsátják, majd a parlament 
elé kerül. Az oktatási minisztérium 
is pontosítással rukkolt elő az első 
osztályos diák megbuktatásának lehe-
tőségéről: mint fogalmaznak, elemzik 
az évismétléssel járó esetleges pszi-
chológiai következményeket is. „Ez a 
téma egyeztetés tárgyát képezi sokkal 
tágabb összefüggésben, a cél, hogy 
olyan intézkedések születhessenek, 
amelyek segítségével csökkenthető 
az egyes diákok tudásszintje közti 
különbség” – közölte az oktatási 
minisztérium. 
Miközben ezt a kérdést utólag tisztáz-
ták, Ecaterina Andronescu újabb öt-
lettel állt elő: lerövidítené a vakációk 
időtartamát, megváltoztatná a tanév 
szerkezetét, és mindezt már a követ-
kező tanévtől, vagyis szeptembertől 
tervezi gyakorlatba ültetni. Ebben a 
tanévben a téli szünidő háromhetes 
volt, december 22-én kezdődött és ja-
nuár 13-ig tartott, ezt a miniszter egy 
héttel kurtítaná meg. Ugyanakkor el-
törölné a februári félévközi egyhetes 
vakációt. Tervei szerint az első félév 
decemberben, a téli szünidő kezde-
tével érne véget, a diákok januárban 
már a második félévre térnének vissza 
a iskolába. A tavaszi vakáció továbbra 
is kéthetes, a nyári szünidő pedig 
háromhónapos maradna, június 15. és 
szeptember 15. között. Andronescu azt 
mondta, a tanév szerkezetének átala-
kításáról szóló javaslat közvitán van, 
a tanfelügyelőkkel is egyeztetnek. Úgy 
nyilatkozott, több szülő is jelezte neki, 
hogy a gyerekeknek túl sok vakáció-
juk van. (Bíró Blanka)




