
• Felekezeti hovatartozástól függet-
lenül kitörő örömmel fogadták Már-
ton Áron kinevezését a megürese-
dett gyulafehérvári püspöki székbe 

nyolcvan esztendővel ezelőtt. Az új 
főpásztort 1939. február 12-én a ko-
lozsvári Szent Mihály-templomban 
szentelte püspökké Andrea Cassul-

lo romániai apostoli nuncius-érsek. 
Az évfordulóra Isten szolgája Márton 
Áron püspök írásaiból, a korabeli 
sajtóból válogattunk.

Örömmel fogadták
Napra pontosan 80 éve szentelték püspökké Márton Áront

Lenne hely még parkolóháznak

Csíkszereda központjá-
ban több olyan beépítet-
len telek is van, amelyek 
szükség esetén parkoló-
házak építésére is alkal-
masak lennének. Szükség 
lenne ezekre, szándék, 
lehetőség azonban nincs. 

4. oldal

Balesetveszélyes autók az utakon

A vizsgált gépkocsik fele 
nem felel meg a törvényes 
előírásoknak, s akad jó 
néhány olyan is, amelyik 
balesetveszélyes – derül 
ki az Országos Gépjármű-
nyilvántartási Hivatal 
(RAR) kimutatásából. 

3. oldal

Azért vagyunk a világon, hogy Önök otthon legyenek benne
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2. oldal

Püspökszentelési pillanatkép a Szentelik a püspököt című kiadványból   ▴  NAGY ZOLTÁN FOTÓARCHÍVUMÁBÓL

• A  N A P  Í R Á S A I B Ó L

Boldogság, gyere haza!
Magyarország boldogságtérképét 
2016-ban és 2018-ban is elkészítette 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pozitív Pszichológia Kutató cso-
portja, a budapesti tanintézet 
pedig idén a Sapientia egyetemmel 
kö zösen felmérné a székelyföldiek 
lelki állapotát is. 

4. oldal

5. oldal

5. oldal

3. oldal

Kizárnák az áthaladó 
forgalmat
Sem az érintett települések, sem a 
Hargita megyei önkormányzat nem 
szeretné, ha a 123F jelzésű megyei 
út Csíkszereda peremterületén 
fekvő Csiba és a Csíkcsicsóhoz 
tartozó Oltfalu közötti szakaszának 
felújítása után egy nagyobb 
forgalmú, Csíkszeredát elkerülő 
útvonal alakulna ki.

Lezárták a kórházat 
a látogatók előtt
A felső légúti megbetegedések 
gyakorisága miatt már nem 
engedik be a látogatókat a 
székelyudvarhelyi kórházba, így a 
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház mellett ez a második ilyen 
intézmény Hargita megyében, ahol 
ilyen drasztikus intézkedést kellett 
életbe léptetni.
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Kevés oltóanyagot 
kaptak
Utánpótlást kapott Hargita megye 
influenza elleni oltóanyagból, 
ám mindössze néhány száz adag 
vakcinát utalt ki az Egészségügyi 
Minisztérium. Jó hír viszont, hogy 
csökkenő tendenciát mutat az 
influenzás megbetegedések száma.




