
A szentmiséken, istentiszteleteken kerülni kell 
a zsúfoltságot, és ajánlott távolságot tartani 
egymástól
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Korlátozott templomlátogatás
Lehetnek misék, igehirdetések, de szigorításokkal
• Nem kell bezárni
a templomokat, de
az állami hatóságok
rendelkezéseit be kell
tartani – ez az egybe-
hangzó véleményük és
kérésük a római kato-
likus, református és
unitárius egyházi ve-
zetőknek. A híveket az
otthoni imádkozásra
biztatják, a szentmisé-
ket, istentiszteleteket
a rádiókban és online
is lehet követni.

SIMON VIRÁG

A Gyulafehérvári Római Katoli-
kus Érsekségtől megtudtuk, 
hogy saját közleményt nem 

fogalmaztak meg, de papjaiknak 
továbbküldték a Romániai Püspöki 
Konferencia koronavírussal kapcso-
latos levelét. Ebben az áll, hogy a pa-
pok tartsák be az állami rendelkezé-
seket, és ha szükséges, több misét és 
egyházi alkalmat tartsanak, de egy-
egy alkalommal a hívek száma nem 
haladhatja meg a 100-as létszámot. 
Biztassák a híveket, hogy otthonaik-
ban is imádkozzanak, segítsék a be-
tegeket és az időseket, ne utazzanak. 
Mondják el, írják meg a híveknek, 
hogy milyen lehetőségek vannak a 
szentmisék online követésére. Kérik 

azokat, akik koronavírussal fertőzött 
területekről jöttek haza, hogy tart-
sák be a hivatalos intézkedéseket, 
vigyázzanak saját maguk és hozzá-
tartozóik, a közösségbe tartozó tagok 
egészségére. Összegyűjtöttünk pár 
lehetőséget, ahol online lehet szent-
miséket hallgatni. Az erdélyi Mária 
Rádióban naponta: hétfőn, szerdán, 
pénteken 18 órától; kedden, csütör-
tökön, szombaton 8 órától; vasárnap 
délelőtt és délután. Az adó hallgatha-
tó interneten is a www.mariaradio.
ro honlapon. A Magyar Katolikus 
Rádióban minden hétköznap reggel 
8 órától, illetve vasárnap délelőtt 11 
órától közvetítenek szentmisét, ezek 
interneten a www.katolikusradio.hu 
honlapon hallgathatók. A csíksom-
lyói kegytemplomból minden vasár-

nap 10.30-tól YouTube-közvetítésen 
lehet követni a szentmisét a csiksom-
lyo.ro oldalon.

Halasszák el a konfirmációt is

A Magyar Unitárius Egyház márci-
us 11-én kiadott levelében arra kéri 
a gyülekezetek vezetőit és a híveket, 
hogy az istentiszteleteken történő 
részvétel tekintetében kötelezően tart-
sák be a részvevők 100 fő alatti össz-
létszámára vonatkozó állami hatósági 
rendeletet, az istentiszteleti helyszí-
neken küszöböljék ki a zsúfoltságot, 
biztosítva a részvevők közötti köte-
lező távolság (legalább 2,5 méter) be-
tartását, az istentiszteleti alkalmakra 
tervezett ünnepségeket és tevékeny-
ségeket (műsorok, vasárnapi iskolai 

tevékenység stb.) függesszék fel, a 
keresztelési szertartásokat kizárólag 
rendkívüli indokoltság esetén tart-
sák meg, halasszák el a konfi rmációi 
ünnepségeket és lehetőleg az esküvői 
szertartásokat is, a temetési szertartá-
sok esetében pedig fokozottan tartsák 
be a kötelező és szükséges óvintézke-
déseket.

A presbitériumok döntenek

Kató Béla, az Erdélyi Református 
Egyház püspöke csütörtökön tartott 
sajtótájékoztatót a koronavírussal 
kapcsolatban. „Egyházunkban az a 
rendelet, hogy nem központilag hatá-
rozzuk el az istentiszteletek idejét és 
helyét, az a helyi presbitériumok fel-
adata. Nem lehet teljesen lemondani 

az istentiszteletekről, de a formáról, 
időről a helyi közösségek döntenek, 
fi gyelembe véve a hatóságok ren-
deleteit. Az alkalmaknak rengeteg 
változata lehet – szabadtéri, kültéri, 
kisebb közösségekben, házaknál –, 
de beszünteti nem lehet. A közössé-
gek hozzák a döntést, mi ajánlásokat 
fogalmazunk meg” – mutatott rá Ka-
tó Béla. Az egyházkerület ajánlata, 
hogy a presbitériumok halasszák el 
a virágvasárnapi konfi rmációt pün-
kösdre vagy még későbbre, és ne tart-
sanak kátéórákat, vallásórákat 
sem, hiszen iskolába sem 
mennek a gyerekek. A pün-
kösdig tervezett alkalmak, 
rendezvények, mint a május 
23-ai marosvásárhelyi Refor-
mátus Egység Napja, a püs-
pöki vizitációk, anyák napja,
illetve egyéb rendezvények
is elmaradnak. A sajtótájékoztatón
elhangzott az is, hogy a Kolozsvári
Rádió vasárnaponként 16.30–17.30
óra között, a Marosvásárhelyi Rádió
11 órától, a Friss Fm, a Príma Rádió
és a Mix Fm 7.05–7.35 között, az Ag-
nus Rádió pedig 12.10-től közvetíti az 
igehirdetéseket. Március 15-én a Du-
na Tv a budapest-fasori református
templomból közvetít istentiszteletet.
A csíkszeredai polgármesteri hivatal
honlapján arra fi gyelmezteti a lako-
sokat, hogy misékre, istentiszteletek-
re nem mehetnek be száznál többen.

KORPOS ATTILA

Mint Ráduly Róbert Kálmán pol-
gármester csütörtöki sajtótájé-

koztatóján kijelentette, elsődleges 
feladatuk, hogy rávegyék a város 

lakosságát a mobilitás csökken-
tésére. Ennek érdekében 
egyeztettek a katasztrófa-
védelmi bizottsággal, és új 
szigorításokat vezetnek be. 
Csütörtöktől felfüggesztik 

a délutáni iskolai, gyerek- és 
közösségi programokat, ahogy a nyug-
díjas nappali foglalkoztatók is erre a 
sorsra jutnak – az idősebbek fokozott 

veszélyeztetettsége miatt. Péntektől 
az összes, csíkszeredai önkormányzat 
hatáskörébe tartozó intézményt – Csí-
ki Mozi, Csíki Székely Múzeum, Csíki 
Játékszín, Szakszervezetek Művelődési 
Háza, Csíki Csobbanó és Molnár Lajos 
Műjégpálya – bezárják. Emellett hétfő-
től felfüggesztik a közszállítást a város 
területén. Kivételt képez a Csíkszereda 
és Hargitafürdő közötti járat (azzal a 
feltétellel, hogy minden utazás eseté-
ben utaslistát készítenek), illetve a reg-
geli és délutáni katonai különjáratok. 

Bezárják a piacot

A város központi piacára is lakat ke-
rül hétfőtől. „Kerítéssel fogjuk körbe-

venni a területet, ahol hétfőn elkez-
dődik a teljes terület fertőtlenítése 
– emelte ki a polgármester. A belső
piaccsarnok városi tulajdonban lévő
részét szintén lezárják, de itt a terme-
lői vásárcsarnok továbbra is nyit va
marad, lévén, hogy az magántulaj-
donban van. ,,Annak a hét kereskedő-
nek, aki jelenleg a belső csarnokban
folytat kereskedelmi tevékenységet,
helyet fogunk biztosítani jövő héttől
a promenádon, természetesen a higi-
éniai előírásokat fi gyelembe véve”–
részletezte a városvezető.

Elnapolják továbbá a Csíki Nest 
(Fészek) hivatalos megnyitóját is, 
amely március 19-re volt betervezve. 
Az épületben helyet kapó Lidl-nagy-
áruház esetleges megnyitásáról to-
vábbi egyeztetések folynak. Ezzel 
kapcsolatban várhatóan hétfőn szü-
letik döntés. „Sor került egy karan-
ténövezet kijelölésére is, ahol 24 ágy 
áll jelenleg rendelkezésre. Minden 
szoba külön illemhelyiséggel, meleg-
víz-ellátással és fűtéssel rendelkezik. 
Itt az ideje komolyan és racionálisan 

kezelni a helyzetet, még akkor is, ha 
nincs kihirdetve a vészhelyzet” – 
zárta a polgármester.

Csak a Hargitafürdőre, illetve 
Erdőaljára tartó buszjáratok 
közlekednek

▴ F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Cs
ík

sz
ék

óvintézkedések

A tömegközlekedés is leáll Csíkszeredában
• Rendkívüli intézkedéseket hozott a csíkszeredai város-
vezetés csütörtökön a koronavírus terjedésének megaka-
dályozása érdekében. Amellett, hogy bezár az összes ön-
kormányzati fenntartású intézmény, a városi zöldségpiac
sem fog a megszokott módon üzemelni. A Fészek (Nest)
kiskereskedelmi központ megnyitóját is elhalasztják.




