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A NEMZETI ÉRTÉKPIRAMIS LEGMAGASABB FOKÁN A CSÍKSOMLYÓI KEGYHELY

Hungarikum lett a búcsú
Kimagasló nemzeti elismerést kapott csütörtökön
a csíksomlyói búcsú és
kegyhely: hungarikummá
nyilvánították az összmagyarság pünkösdi ünnepét.

H

ungarikummá nyilvánította csütörtöki ülésén
a csíksomlyói pünkösdi
búcsút és kegyhelyet a hungarikumbizottság,
elismerve
ennek egyedi, vallásos és közösségépítő jellegét – tájékoztatott az RMDSZ. Mint a szövetség
közleménye kiemeli: a „nemzeti
értékpiramis” legmagasabb fokára történő besorolás méltó elismerése a székelység több mint
1000 éves hagyományának, az
egész Kárpát-medencei magyarság közös szellemi értékének.
„A hungarikumbizottság döntése hatalmas öröm és büszkeség
számunkra, hiszen a csíksomlyói
búcsú az összmagyarság ünnepe, az az ünnep, amely évről évre
lelki és szellemi táplálékot nyújt
a magyar embereknek, bárhol is
éljenek a világban. Hálásak vagyunk, hogy a csíksomlyói pünkösdi búcsú és kegyhely ezután
egy listán szerepelhet a magyar
pálos renddel, a pannonhalmi
bencés főapátsággal és környezetével, gróf Széchenyi István
szellemi hagyatékával vagy a Kodály-módszerrel” – idézi a közlemény Hegedüs Csillát, az Erdélyi
Magyar Értéktár Bizottság elnökét, az RMDSZ kultúráért felelős
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A csíksomlyói pünkösdi búcsú az összmagyarság legjelentősebb
vallási ünnepévé vált

alelnökét. Mint emlékeztetett, a
csíksomlyói pünkösdi búcsú az
összmagyarság legjelentősebb
vallási és nemzeti ünnepévé vált,
minden évben több mint félmillióan zarándokolnak ide Erdélyből, de szerte a világból is. „Az
egyházi és világi értelmiség ma
a hit és a kulturális önazonosság megtartásának szimbólumát
is látja Csíksomlyóban, ezért
mindannyiunk számára ünnep,
hogy ez a döntés megszületett” –
hangsúlyozta Hegedüs Csilla.
„Bár a román állam megakadályozta, hogy a csíksomlyói búcsú
a világörökség kincse legyen,
ezt az elismerést sikerült kivívni. Nagy álmunk vált ma valóra,
azonban továbbra is dolgozni
fogunk, hogy minél több erdélyi
értékünk elnyerje a méltó tiszteletet és elismerést” – tette hozzá.
Amint arról korábban írtunk,
a csíksomlyói búcsút 2018-ban
terjesztették a hungarikumbi-

zottság elé az RMDSZ kezdeményezésére, az erdélyi ferences
rend támogatásával. Hungarikummá kizárólag olyan kiemelkedő nemzeti érték nyilvánítható, amely előzőleg már felvételt
nyert a Magyar Értéktárba – ez a
csíksomlyói búcsú esetében 2017ben történt meg. A hungarikummá nyilvánítás utolsó lépcsőfoka
a Magyar Értéktárba már felvételt
nyert kiemelkedő nemzeti érték
felvételének kérelme a hungarikumok gyűjteményébe. A 2018.
márciusi felterjesztésekor Hegedüs Csilláék úgy fogalmaztak, a
bizottság várhatóan még abban
az évben dönt a hungarikumok
listájának bővítéséről. A csíksomlyói búcsút és kegyhelyet
végül csak most ismerték el ilyen
formában. Mint ismeretes, az új
típusú koronavírus-járvány miatt
idén nem tudja fogadni a tömeges zarándoklatot a csíksomlyói
kegyhely.

Euthyrox: pórul jártak betegek, patikák
» B. K. B.
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elháborítónak tartják a gyógyszerészek, hogy az ország
nyolc nagyvárosának néhány
patikája között osztották szét
azt az ötezer doboznyi Eutirox
gyógyszeradományt, amelyről az
Európai Gyógyszerforgalmazók
Szövetsége (ADEM) írt alá megállapodást a romániai krónikus
betegek, illetve az autoimmun
betegségekben szenvedő páciensek egyesületével. „Ezzel a
döntéssel az ország minden más
településén élő, pajzsmirigy-működési zavarban szenvedő beteget
hátrányosan megkülönböztettek,
ugyanakkor diszkriminálták a
gyógyszertárakat is” – szögezte le
a Krónikának Szabó Péter, a Kovászna Megyei Gyógyszerészkamara elnöke. Jelezte: az adomány
szétosztásának módját nem lehet
hivatalosan számonkérni, ugyanakkor visszatetsző, hogy úgy tálalják, mintha ezzel megoldódott
volna a krízis.
A bukaresti sajtó szalagcímekben hozta le, hogy az Euthyroxkrízis véget ért, amikor megérkezett az országba a romániai ter-

mékkel megegyező, Eutirox néven
forgalmazott spanyol készítmény,
miközben csak nyolc nagyváros,
és ott sem valamennyi gyógyszertár, kapott az importból – hívta fel
a figyelmet Szabó Péter. Az ötezer
doboz 100 mikrogrammos Eutirox
május 20-ától elérhető bukaresti, iaşi-i, konstancai, nagyváradi, buzăui, temesvári, kolozsvári
és craiovai gyógyszertárakban.
Eközben a gyógyszerészfórumokon szakemberek arról számolnak
be, hogy a betegek országszerte
érdeklődnek a patikákban: ha
elutaznak valamelyik „kiválasztott” nagyvárosba, kiválthatják-e
a gyógyszert. Szabó Péter rámutatott, a térítéses receptet más
megyékben nem adják ki, de egyszerű vénnyel vagy más, orvos által kiadott dokumentummal megvásárolhatja bárki a „szerencsés
patikákban” az orvosságot. „Ez
nagyon súlyos diszkrimináció, hiszen amikor létfontosságú gyógyszer hiányzik a patikák többségéből, nem lehet így eldönteni,
hogy kit hagynak élni” – szögezte
le a kamara elnöke. Rámutatott,
ez az adomány amúgy is csak a
szükséglet kevesebb mint egytize-

dét fedezi, ezért a valóságtól elrugaszkodott azt állítani, hogy ezzel
megoldódott a krízis. Hangsúlyozta, az állami hatóságoknak pontos
nyilvántartást kellene vezetniük a
betegekről és a gyógyszerkészletről, és ez nem annyira bonyolult,
hiszen a betegeket jelentik a háziorvosok, csak összesíteni kellene.
Hasonlóképpen minden lerakatban tudják, milyen gyógyszerből
mennyi áll a rendelkezésükre.
Szabó Péter úgy véli, a patikákat is hátrányosan megkülönböztették, hiszen még a kiválasztott nyolc nagyvárosban
sem kapott mindegyik. Közben
a gyógyszerészek folyamatosan
magyarázkodásra kényszerülnek,
hogy miért nem tudják kiszolgálni a betegeket, holott a kialakult
helyzetben nincs semmi felelősségük. A háromszéki gyógyszerész a párhuzamos exportot sejti a gyógyszerhiány hátterében,
hiszen míg Romániában egy
doboz 100 mikrogrammos Euthyrox ára 10 lej körül mozog,
addig Németországban, Ausztriában 10 euró, tehát a lerakatoknak jobban megéri, ha ott dobják piacra.

Megújulhat a főtér
» BÍRÓ BLANKA
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öbbéves próbálkozás, a prefektúra folyamatos gáncsoskodása után megkezdődhet a sepsiszentgyörgyi főtér bővítése, jövő
hét elején adják ki a munkakezdési parancsot. A megyeháza előtti
részt multifunkcionális térré alakítják, a beruházás értéke közel
3 millió lej, és hat hónap alatt
fejezi be a kivitelező. Az eredeti
elképzelésben az Erzsébet park
bővítése szerepelt, a térrendezés
a 19. század hangulatát idézte
volna meg, ezt azonban jogi úton
megakadályozták, ezért új tervet
kellett készíteni – mutatott rá

csütörtökön Antal Árpád polgármester. A rendezetlen térrészen
átmenetileg télen korcsolyapálya, nyáron homokozó működött,
most azonban egy többlépcsős
teret alakítanak ki olyan módon,
hogy el tudják majd helyezni a
nagy rendezvényeknek a színpadot, télen pedig a korcsolyapályát. Az önkormányzat öt évvel
ezelőtt egy fekvő sárkány formájú, befüvesített térplasztikát szeretett volna kialakítani. A prefektúra ezt azért gáncsolta el, mert
a helyi román szervezetek attól
tartottak, hogy akadályozza a
rálátást a Mihai Viteazul-szoborcsoportra.
HIRDETÉS

