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 » BARABÁS HAJNAL

K ihívást jelent a házigazdáknak 
több százezer zarándok elszál-

lásolása, kiszolgálása Ferenc pápa 
június elsejei csíksomlyói látoga-
tásának idején, ezért a szervezők 
azzal a felhívással fordulnak a szé-
kelyföldiekhez, hogy fogadjanak be 
zarándokokat arra a néhány napra. 
Köztudott, hogy a hagyományos 
szálláshelyek (hotelek és panziók) 
már foglaltak a május végi és június 
eleji időszakban, ezért több százezer 
látogatónak zarándokszállásokat kell 
biztosítani, ahol megfelelő körül-
mények között álomra hajthatják 
fejüket, ahol tisztálkodhatnak és 
étkezhetnek. „Ezért felhívással for-
dulunk valamennyi intézményhez 
és magánszemélyhez, hogy fogad-
janak be zarándokokat. Az önkor-
mányzatok például felajánlhatják 
erre a célra a kultúrotthonokat, a 
sportcsarnokokat, a kollégiumokat” 
– sorolta hétvégi sajtótájékoztatóján 
Tánczos Barna, az RMDSZ szenátora, 
aki hozzátette: az elkövetkezőkben 
felkeresnek minden települést, hogy 
feltérképezzék, hol hány személyt 
tudnak fogadni. „A cél nem az, hogy 
ebből meggazdagodjunk, hanem 
szeretnénk, ha keresztényi indít-
tatásból minél több zarándoknak 
tudnánk szálláshelyet biztosítani” 
– emelte ki Tánczos. Úgy véli, mind-
ezek lebonyolításához szükség lesz 

szervezésre, felelős emberekre, tájé-
koztató portálokra, meg kell oldani 
a bejelentkezést, a nyilvántartást. 
„Ezeknek a mikéntjét a napokban az 
egyházi vezetőkkel közösen fogjuk 
megbeszélni” – mondta a politikus.

Parkolóhelyekre lesz szükség
Füleki Zoltán, Csíkszereda alpolgár-
mestere a sajtótájékoztatón többek 
között azt emelte ki, hogy a parko-
lóhelyek biztosítása az egyik legna-
gyobb kihívás, amivel szembe kell 
néznie a városnak, főleg az autóbu-
szok számára. „A magánszemélyek 
és vállalkozók együttműködését is 
kérnénk, hogy gyárudvarokon és 
egyéb területeken tudjunk autóbu-
szoknak parkolóhelyeket biztosíta-
ni” – osztotta meg kérésüket Füleki. 
Hozzátette: a szemét összeszedése, 
a takarítás, az egészségügyi ellátás, 
az elsősegélynyújtás mind-mind ki-
hívást jelentenek a város számára, 
azonban együttműködnek a székely-
földi megyei önkormányzatokkal, a 
szomszédos településekkel, a római 
katolikus érsekséggel, így remélhe-
tőleg közösen helyt tudnak állni az 
esemény megfelelő színvonalú lebo-
nyolításában.

Programokkal készülnek
„Ferenc pápa látogatását nemzetközi 
fi gyelem kíséri, tegyük láthatóvá ma-
gunkat, mutassuk meg értékeinket, 
sajátos helyzetünket. Azt szeretnénk 

elérni, hogy, akik idelátogatnak, 
jöjjenek vissza, mert Székelyföld 
térsége nemcsak hitvilágában érde-
kes, hanem természeti szépségében, 
kultúrájában és identitásában is cso-
dálatos” – fogalmazott Borboly Csa-
ba. A Hargita Megyei Tanács elnöke 
kifejtette, hogy a pápalátogatás és a 
csíksomlyói pünkösdi búcsú közötti 
héten rendezik meg a megyenapo-
kat, így különböző programokkal 

fognak készülni az alintézményeik 
is. Oláh Zoltán kanonok elmondta, a 
pápalátogatás ideiglenes programjá-
nak részleteit nem közölhetik mind-
addig, amíg a Szentszék a végleges 
programot közzé nem teszi. „Annyit 
azonban elmondhatunk, hogy Fe-
renc pápa június 1-jén érkezik Csík-
somlyóra, és mintegy öt órát tartóz-
kodik az itt összegyűlt zarándokok 
körében” – közölte Oláh Zoltán.

Pápalátogatás: a zarándokok befogadására kérik a székelyföldieket

 » „A cél nem 
az, hogy ebből 
meggazdagod-
junk, hanem 
szeretnénk, 
ha minél több 
zarándoknak 
tudnánk szállás-
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Lefoglalták. A szállodákban, panziókban már nincs szabad hely a pápalátogatás idején

NEM KÉRT BOCSÁNATOT A RENDŐRSÉG A MEGSEBESÍTETT MAGYARÓI NŐ CSALÁDJÁTÓL 

Járókelőt lőttek főbe a rendőrök
Nem kereste meg, és nem kért 
bocsánatot a rendőrség annak 
a magyarói nőnek a családjától, 
akit életveszélyesen megsebe-
sített egy egyenruhás, amikor 
menekülő gépkocsira lőtt a Ma-
ros megyei településen pénte-
ken. Az 59 éves nő lapzártánk-
kor kómában feküdt, az ügyben 
eljárást indult.

 » SZUCHER ERVIN

B ár a hozzátartozók számára 
a formaságoknak most nem 
sok jelentőségük van, mégis 

meglepőnek tartják, hogy sem hi-
vatalosan, sem másként nem keres-
te meg a rendőrség őket – mondta 
el megkeresésünkre annak a ma-
gyarói nőnek a fi a, akit életveszé-
lyesen megsebesített egy rendőr, 
miközben menekülő gépkocsira 
lőtt a Maros megyei településen 
pénteken. Lovász Hajnal lapzár-
tánkkor kómában volt, a lövést ak-
kor kapta, amikor a hatóságiak egy 
nagy sebességgel menekülő jármű-
vet akartak megállásra kényszerí-
teni lőfegyverrel. Gondatlanságból 
elkövetett testi sértés és hatósági 
közeg bántalmazása miatt folytat 
eljárást a szászrégeni ügyészség Lo-
vász Hajnal ügyében. 

A rendőrség tájékoztatása szerint 
a szászrégeni rendőrök rutinelle-

nőrzés céljából akarták megállítani 
a gépkocsit, a sofőr azonban a jel-
zés ellenére továbbhajtott. A közúti 
rendőrök a nyomába eredtek, és 
értesítették az ügyről a marovécsi 
rendőröket is, mivel abba az irány-
ba haladt a gépkocsi. A marosvécsi 
rendőrök Magyarón azonosították 
a gépkocsit. Ám hiába jeleztek a 
nagy sebességgel közeledő sofőr-
nek, hogy álljon meg. Ekkor az 
egyik rendőr rálőtt a gépkocsira, így 
próbálva megállásra kényszeríteni 
a vezetőt. A lövés eltalálta a ma-
gyarói asszonyt, aki az út mentén 
állt. A sérültet látván a rendőrök 
hagyták elhajtani az üldözöttet, 
azonnal mentőt hívtak a nőhöz, 
aki a nyakán sérült meg. Az áldo-
zatot elsőként a marosvásárhelyi 
sürgősségi kórházba vitték, majd 
Kolozsvárra szállították, ott keze-
lik. A Mediafax hírügynökségnek az 
asszony kolozsvári orvosai tegnap 
úgy nyilatkoztak, a beteg állapota 
súlyos, de enyhén javulni látszik, és 
a tervek szerint lassan, fokozatosan 
fel fogják ébreszteni a kómából. Az 
áldozat fi a, Lovász József lapunk-
nak elmondta, édesanyja a lövés 
pillanatában eszméletét vesztette. 
Lovász Hajnal éppen a szomszéd-
ból gyalogolt haza pénteken este 
a járdán, amikor az egyik maros-
vécsi rendőr golyója véletlenül őt 
találta el. A szomszéd községben 
élő elkövető, illetve felettesei any-
nyit sem mondtak, hogy bocsánat. 
A Maros megyei rendőrség száraz 

adatokra alapozó közleményéből 
is hiányzik az együttérzés kifejté-
se. A hatóság mindössze a lövést 
leadó rendőrt igyekszik „tisztázni”, 
hangsúlyozván, hogy egy 25 éves 
tapasztalattal rendelkező, pszicho-
lógiailag rendben talált kollégáról 
van szó, aki ezelőtt 13 esztendővel 
egyetemet végzett. A közlemény 
arra is rámutat, hogy a Maros-
vécsről érkező két rendőrnek félre 
kellett ugrania a Magyarón villám-
gyorsan áthajtó autó elől. Egyikük 
ezek után kapta elő a pisztolyát, 
és lőtt a gépkocsi után. A szászré-
geni rendőrök végül a gépkocsit 
és vezetőjét azonosították Ratos-
nyán, és eljárást indítottak ellene. 
Ezzel párhuzamosan vizsgálják a 
fegyverhasználat körülményeit is. 
A hat golyó közül egyik sem találta 
el a szászrégeni rendőrök által ül-
dözött autót, mindössze a járdán, 
szabályosan közlekedő nőt sikerült 
súlyosan megsebesíteni. Szászré-
genben és környékén nem az első 
eset, amikor a karhatalmiak telje-
sen indokolatlanul vagy nem meg-
felelőképpen használják fegyvere-
iket. Tizenhárom évvel ezelőtt az 
abafáji cigánynegyedben a tolvajok 
után kutató rendőrség különleges 
egységei védtelen romákra – közöt-
tük több nőre és gyerekre – lőttek, 
súlyosan megsebesítve többeket. 
Valamivel több, mint egy esztende-
je, 2017 októberében Beresztelkén 
egy fát lopó régeni személyt lőtt 
főbe egy rendőr.

 » Bár a hozzá-
tartozók számára 
a formaságoknak 
most nem sok je-
lentőségük van, 
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 » RÖVIDEN

Idénre 180 kilométernyi
autópályát ígérnek
A közúti infrastruktúrát kezelő or-
szágos társaság rekordhosszúságú, 
180 kilométer autópálya építését 
vállalta 2019-ben – nyilatkozta 
Călin Popescu-Tăriceanu, az ALDE 
elnöke. Idén befejezik a Lugos–
Déva (47 km), a Szászsebes–Torda 
(41), a Radnót–Aranyosgyéres (33), 
a Berettyószéplak–Magyarnádas 
(96) sztrádaszakaszokat, jövőre 
pedig tervben van a Nagyszeben–
Fogaras (73) autópálya megépítése. 
Ám az infrastrukturális projekteket 
követő Pro Infrastruktúra Egyesület 
azt állítja, hogy a legoptimistább 
forgatókönyv szerint is alig több, 
mint 60 kilométerrel bővülhet idén 
az autópálya-hálózat.
 
Panaszkodik az infrastruktúrára
a Szászsebesen fejlesztő Daimler
Bővítette romániai gyártókapacitá-
sát a német Daimler járműgyártó, 
amely kettős tengelykapcsolós, 
nyolc fokozatú automata sebesség-
váltókat kezdett gyártani a Fehér 
megyei szászsebesi üzemében. 
Frank Deiss, a Powertrain Merce-
des-Benz Cars termelési igazgatója 
elmondta, hogy Románia továbbra 
is szerepel a német járműgyártó 
beruházási térképén, de egyelőre 
újabb fejlesztésekről nem szüle-
tett döntés – ehhez Romániának 
javítania kell a közúti és a vasúti 
infrastruktúráját. A német vállalat 
Romániában csak alkatrészeket 
gyárt, miközben Magyarországon 
járműveket is. A német gyártónak 
a szintén Fehér megyei Kudzsiron 
is van üzeme, a két romániai telep-
helyen jelenleg több mint 3 ezer 
dolgozót foglalkoztatnak.




