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Fontos ünnep: hamvazószerda
Ma kezdődik a húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjti idő

 Csíkszereda

Lakossági 
tájékoztató
Hargita Megye Tanácsa és a 
Csíkszeredai Megyei Sürgős-
ségi Kórház lakossági tájé-
koztatót tart a csíkszeredai 
Nagy Laji-dombja környéki 
medvelátogatások megelő-
zése érdekében ma 17 órától 
a járóbeteg-rendelőintézet 
(poliklinika) gyűléstermében. 
Jelen lesz Demeter László 
biológus és Hadnagy Lehel, 
a Szilos Vadásztársaság 
elnöke.

Filmbemutató a 
kulturális központban
A Hargita Megyei Kulturális 
Központ pinceklubjában ma 
18 órától mutatják be Vargya-
si Levente sepsiszentgyörgyi 
fotográfus, filmes Tehenesek 
című filmjét, amely a három-
széki szarvasmarhatartók 
aktuális helyzetét tárja fel, 
nyomon követve a mindenna-
pi élet mozzanatait.
 

Megemlékezést 
tartanak
A Volt Politikai Foglyok 
Hargita Megyei Szövetsé-
ge megemlékezést tart a 
kommunizmus áldozatainak 
emlékére szombaton 12 órai 
kezdettel, a csíkszeredai volt 
Romtelecom épületével szem-
beni emlékműnél.

 Gyergyószentmiklós

A mennydörgő 
sárkány földjén
A Gyergyószentmiklósi 
Művelődési Központ Or-
szágjárók-Világjárók előa-
dássorozatának következő, 
40. előadását csütörtökön 
19 órától tekinthetik meg az 
érdeklődők a helyi művelő-
dési ház színháztermében. 
Ezúttal Munzlinger Attila lesz 
a vendég, aki egy egzotikus 
országban, Bhutánban tett 
utazásainak élményeit osztja 
meg. Az előadás címe: A 
mennydörgő sárkány földjén.

Közélet 
és kereszténység
A gyergyószentmiklósi Szent 
István plébánia által szerve-
zett előadássorozat, a Belső 
Iránytű következő vendége 
Sófalvi Szabolcs, Marosszent-
györgy polgármestere lesz. 
Az Egy polgármester belső 
iránytűje című előadásra már-
cius 8-án este 7 órától kerül 
sor a Szent István plébánián. 
Olyan kérdéseket vet fel, mint: 
Összefér a politika és Isten 
igazsága? Hogyan hívott el az 
Úr egy ilyen szolgálatra (pol-
gármesterségre) és milyenek 
a mindennapi harcok?

• RÖVIDEN 

• Ma, hamvazó-
szerdán kezdődik a 
húsvétot megelőző 
negyvennapos nagy-
böjti idő, a felkészülés 
és a hitben való meg-
erősödés időszaka. 
Liturgikus színe a lila. 
A református gyüleke-
zetek a hét folyamán 
naponta bűnbánati 
istentiszteletekkel 
készülnek a böjtfő 
vasárnapjára. A nagy-
böjti szent időben a 
római katolikus temp-
lomokban keresztúti 
ájtatosságot tartanak, 
így emlékezve Krisz-
tus szenvedésére.

M O L N Á R  M E L I N D A

A hamvazószerda arra az ősi 
hagyományra vezethető 
vissza, hogy a hívők a ve-

zeklés részeként hamut szórtak a 
fejükre. A hamvazás szentelményét 
a római katolikus templomokban 
szentmiséken szolgáltatják ki. Ré-
gen ekkor kezdődött a hittanulók 

felkészítése a keresztségre, vala-
mint a hívek általános bűnbánati 
ideje. A régi böjti gyakorlat szerint 
a római katolikus egyház a szent 
negyven nap idejére teljes hústilal-
mat írt elő a híveknek, ezért a ham-
vazószerda előtti keddet a népnyelv 
húshagyókeddnek, a feltámadás 
ünnepét pedig húsvétnak, azaz a 
hús ismételt vételének nevezte el. 
Ma a szigorú böjt csak hamvazó-
szerdán és nagypénteken kötelező. 
Ezeken a napokon 18 éves kortól 60 
éves korig csak háromszor szabad 
étkezni és egyszer szabad jóllakni, 
húst 14 éves kortól nem szabad fo-
gyasztani. Nagyböjtben ajánlott tar-
tózkodni a zajos mulatságtól.

A szentatya üzenete

Ferenc pápa idei nagyböjti üzene-
tét Vigyük el Krisztus reménysé-
gét a teremtett világnak! címmel 
jegyzi. A húsvétra való felkészülés 
három alappillérére mutat rá: a 
böjtölésre, az alamizsnálkodásra 
és az imára. Böjtölni azt jelenti, 
hogy megtanuljuk megváltoztat-
ni magatartásunkat a többiek és a 
teremtett világ felé: a kísértésből, 
hogy mindent „felfaljunk”, hogy 
kielégítsük falánkságunkat, jus-
sunk el ahhoz a képességhez, hogy 
szeretetből szenvedünk, ami betölti 
szívünk ürességét. Alamizsnálkod-
ni azt jelenti, hogy kilépünk abból 

az ostoba életből, hogy mindent 
magunknak halmozunk fel, abban 
a tévhitben, hogy biztosíthatunk 
magunknak egy olyan jövőt, ami 
nem a miénk. Imádkozni: le tu-
dunk mondani a bálványimádásról 
és énünk önelégültségéről, és ki-
mondjuk, hogy szükségünk van az 
Úrra és irgalmasságára – mutat rá a 
pápa nagyböjti üzenete. 

A megszentelt barka hamujával 
a pap keresztet rajzol a hívek 
homlokára, miközben ezt mondja: 
„Emlékezz, ember, hogy porból 
lettél és porrá leszel!”
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A  pápalátogatás idejére tervezett 
forgalomkorlátozások miatt 

néhány csíkszeredai szakközépisko-
la kénytelen volt módosítani ballagá-
si ünnepségének időpontját. A csík-
szeredai kicsengetések többségét 
május utolsó hetében tartják meg.

A tervek szerint Csíkszeredában 
már a pápalátogatást megelőző na-
pon, május 31-én, pénteken le lesz-
nek zárva az utak az autóforgalom 
előtt. Erre a napra azonban három 
középiskola is időzített kicsenge-
tést, egy tanintézetnek pedig épp 
egybeesett volna a ballagási ün-
nepsége a szentatya június elsejei 
látogatásával.

Ballagás korábban

A középiskolák közül ezért elsőként 
a Segítő Mária Római Katolikus Gim-
názium módosította az ünnepség 
kitűzött dátumát a pápalátogatás-
sal egybeeső időpont miatt. Tamás 
Levente iskolaigazgató elmondta, 
egy héttel korábban fogják megtar-
tani a kicsengetési ünnepséget, így 
az intézmény végzősei május 25-én, 

szombaton ballagnak el. A Márton 
Áron Főgimnázium május 31-ére 
tervezett ballagási ünnepségét is a 
pápalátogatás miatt tették át más 
időpontra. „A napokban tartottunk 
megbeszélést az iskolában, mivel 
várható, hogy a városban forga-
lomkorlátozások lesznek, és végül 
úgy döntöttünk, hogy május 29-én, 
szerdán 11 órától tartjuk meg a ki-
csengetést” – válaszolta megkeresé-
sünkre Varga László iskolaigazgató. 
A Székely Károly Szakközépiskolá-
ban szintén a napokban tárgyaltak 
az időpont-változtatásról, és abban 
egyeztek meg, hogy a ballagási ün-
nepséget május 30-án, csütörtökön 
tartják. „Az osztályfőnökök értesí-
tették a szülőket, akik már számítot-
tak rá, hogy módosítjuk az ünnepség 
dátumát” – mondta Györfy Ildikó in-
tézményvezető.

Nem változtatnak

Az Octavian Goga Főgimnázium 
május 31-ei ballagási ünnepsé-
gének időpontját már nem fogják 
megváltoztatni – tájékoztatott Ka-
racsony Iacob aligazgató. Hozzátet-
te, múlt héten tartottak megbeszé-
lést a tanulók szüleivel, akik azzal 
érveltek, hogy már lefoglalták az 
éttermeket a kicsengetésre, így 
nem szeretnék, ha módosulna az 

eredetileg kitűzött dátum. A többi 
csíkszeredai szakközépiskola tan-
év végi ünnepsége nem esik egy-
be a pápalátogatás idejével, így 
ők nem kényszerültek arra, hogy 
időpontot változtassanak. A Nagy 
István Művészeti Középiskolában 
és a Kájoni János Szakközépisko-
lában május 28-án lesz a ballagás, 
a Kós Károly Szakközépiskola pe-
dig május 29-én búcsúztatja végző-
seit. (Barabás Hajnal)

Elnapolt középiskolai ballagások

Ballagó végzősök. Május utolsó hetén 
tartják a kicsengetéseket
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