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A REGISZTRÁCIÓN KÍVÜL LELKI RÁHANGOLÓDÁSRA SZÓLÍTJÁK A HÍVEKET

Előjegyzéshez kötik a belépést 
a pápa csíksomlyói miséjére

Kizárólag belépővel rendelkező hívek vehetnek részt Ferenc pápa június elsejei 
miséjén a csíksomlyói hegynyeregben, ennek érdekében a március elsején induló 
regisztráció alkalmával lehet belépőt igényelni – hangzott el a katolikus egyház 
képviselőinek tegnapi kolozsvári sajtótájékoztatóján. A szervezők ismertették a 
romániai apostoli körút logóját, fontosabb tudnivalóit, részletesen beszámolva 
arról, mit lehet, illetve mit nem szabad bevinni a pápai mise kerítéssel körbeke-
rített helyszínére. Böcskei László nagyváradi megyés püspök kiemelte: nem elég 
regisztrálni, és ott lenni a tömegben, hanem lelkileg is rá kell hangolódni, ki kell 
használni a történelmi esemény hordozta lehetőséget. 4.»

Ajándék, kihívás. A katolikus egyház képviselői szerint lélekben is ki kell használni a történelmi esemény hordozta lehetőséget

Adóügyek: nem kell
utazgatni 
Megyei szinten, lakóhelyükhöz, 
székhelyeikhez legközelebb intézhe-
tik adóügyeiket ezentúl a vállalko-
zók és a magánszemélyek, miután 
a képviselőház tegnap döntéshozó 
kamaraként elfogadta az Orszá-
gos Adóhatóság (ANAF) területi 
képviseleteinek decentralizációját 
előíró, az RMDSZ által beterjesztett 
törvénytervezetet. 7.»

Próbára teszik az
igazságszolgáltatást
Árus Zsolt gyergyószentmiklósi 
jogvédő a kormányfőhöz, majd 
a bírósághoz fordult a személyi 
igazolványok többnyelvű felirata 
ügyében – pontosan úgy, mint 
ahogy a feljelentéseiről elhíresült 
Dan Tanasă szokott sikeresen 
eljárni magyarellenes ügyeiben. 
Árusnak az a célja, hogy bebi-
zonyítsa: nem pártatlan a hazai 
igazságszolgáltatás.  2.»

Közösségi média
mint újfajta függőség
Mindennapi függőségeinkről, a 
kontrollmechanizmus fontosságá-
ról beszélt Zacher Gábor ma-
gyarországi toxikológus erdélyi 
körútjának első állomásán, a 
marosvásárhelyi Kultúrpalotában. 
A szakember kifejtette, nem a szó, 
hanem a szövegkörnyezet kell 
meghatározza, hogy a függőségről 
épp milyen konnotációban beszé-
lünk.  12.»

Kuszálik Péter:
az elég volt az enyém
Publicisztikája vitákat kavart, az 
írói megalkuvást elemző, Purga-
tórium című kötete pedig „kivágta 
a biztosítékot”. A könyv először 
2009-ben jelent meg Csíkszere-
dában, másodszor az Előretolt 
Helyőrség Íróakadémia adta 
ki idén januárban. A hetvene-
dik X-be lépő marosvásárhelyi  
bibliográfussal, Kuszálik Péterrel 
beszélgettünk. 9.»

 » Március 
elsején indul a 
regisztráció a 
www.pontifex.
ro oldalon Ferenc 
pápa június 
elsejei csíksom-
lyói látogatására, 
amelyre a teljes 
Kárpát-medencé-
ben zajlik a cso-
portok szervezése 
a plébániákon.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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 Újratárgyalják a terrorügyet  3.»

Közel az európai főügyészi
tisztséghez Kövesi  5.»
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Interjú Daniel Alfreiderrel,
Bolzano autonóm megye (Dél-Tirol)
helyettes kormányzójával

8.




