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Turisztikai mérfőldkövek
Átadták a Via Transilvanica székely szakaszait

A N T A L  E R I K A

A kezdeményezés Románia tör-
ténelmi, természeti és kultu-
rális értékeit népszerűsíti, tíz 

megyén halad át, bemutatva Mehe-
dinți, Krassó-Szörény, Hunyad, 

Fehér, Szeben, Brassó, Harg-
ita, Maros, Beszterce-Naszód 
és Szuceava megyék leglát-
ványosabb turisztikai cél-
pontjait, az épített és kultu-
rális örökséget, a természeti 

ritkaságokat, a vidék sajátos-
ságait, egyedülálló hagyományait, 
népszokásait, gasztronómiáját. A 

szovátai Petőfi -parkban elhangzott, 
eddig 680 kilométer készült el a 
túraútvonalból adományozóknak 
és szponzoroknak köszönhetően, 
illetve azoknak az önkormányza-
toknak, amelyek hajlandók voltak 
áldozni e célra. Maros és Hargita 
megyében összesen mintegy 240 
kilométernyi útszakaszt adtak, il-
letve adnak át.

Néhány hetes útvonal

Amint a sóvidéki eseményen el-
hangzott, az ezer kilométeres túra-
útvonalat bárki megteheti néhány 
hét alatt, illetve egyes szakaszait 
pár nap alatt, ahogy az ideje és 

energiája engedi, gépkocsival vagy 
biciklivel, akár úgy, hogy időköz-
ben megpihen, több napot tölt egyes 
helyeken. Az utazónak minden 
szakaszon teljes infrastruktúra áll 
majd a rendelkezésére, ivóvíz, szál-
lás- és étkezési lehetőség, térkép 
és útleírás a látnivalókról, a kultu-
rális, történelmi, földrajzi sajátos-
ságokról. Tegnap a székelyderzsi 
vártemplom közelében is bebeto-
nozták a túraútvonal egyik mér-
földkövét. A szervezők a spanyol-
országi El Camino zarándokúthoz 
hasonlították a Via Transilvani-
cát, amely sok magánszemély, szer-
vezet, vállalkozó és önkormányzat 
összefogásából jön létre.

T betűvel jelölik a Via Transilvanicát
▴  FOTÓ: RAB ZOLTÁN

M O L N Á R  M E L I N D A

Ezen a napon teljes búcsú nyerhető 
a ferences templomokban, amely-

nek feltételei a szentgyónás, a szentál-
dozás, és a Szentatya szándékára 
elmondott imádságok: a Miatyánk, 
az Üdvözlégy és a Hiszekegy. A csík-
somlyói kegytemplomban vasárnap 8, 
10.30 és 18 órakor kezdődnek a szent-
misék. Az ünnep a Ferenc-rend bölcső-
helyéhez és az alapító tranzitusának 
a helyszínéhez, az assisi Porciunku-
la-kápolnához kötődik: miután Ferenc 
helyreállította, ezen a napon szentel-
ték fel újra a kápolnát. 

Az emléknaphoz kapcsolódó tör-
ténet szerint a kápolnában megjelent 
Jézus és a Szűzanya. Szent Ferenc 
hozzájuk intézett kérése volt, hogy 

aki a Porciunkula-kápolnát meglá-
togatja, nyerhessen teljes búcsút. 
Krisztus biztatására Ferenc III. Ho-
norius pápához fordult a kérés tel-
jesítéséért, aki 1216. augusztus 1-jén 
déltől másnap estig minden eszten-
dőben a szenvedő lelkekért is fel-
ajánlható teljes búcsút engedélyezett 
azoknak, akik a fölkeresik 
a Porciunkula-kápolnát, 
kegyelmi állapotban ál-
doznak, és imádkoznak a 
Szentatya szándékára. A 
pápák a 14. századtól a fe-
rences és klarissza templomoknak 
is megadták a lehetőséget, de csak 
a rendhez tartozók nyerhették el a 
búcsút. XV. Gergely pápa 1622-ben 
kiterjesztette az összes hívőre a teljes 
búcsú elnyerésének lehetőségét, és a 
kapucinus templomokat is besorolta 
a szakrális centrumok közé.

Teljes búcsú nyerhető

• Felavatták Szovátán a Via Transilvanica turisztikai útvonal Maros megyei szaka-
szát szerdán délután, csütörtökön pedig a Hargita megyei rész következett, szé-
kelyderzsi kőavatóval. Az ezer kilométer hosszú út Drobeta Turnu Severintől indul, 
átszeli Erdélyt és Bukovinát, majd a putnai kolostornál ér véget.

juttatások

B Á L I N T  E S Z T E R

A z összeg megkétszerezése he-
lyett mindössze 20 százalékkal 

nő szeptembertől a gyerekpénzként 
emlegetett gyermeknevelési pótlék 
az Orban-kabinet szerda esti ülé-
sén első olvasatban tárgyalt sür-
gősségi kormányrendelet-tervezet 
értelmében. A jogszabályjavaslat 
ugyanakkor előírja, hogy a pótlékot 
lépcsőzetesen készül emelni a kor-

mány, amelyet már alkotmánybíró-
sági döntés is kötelez arra, hogy – a 
parlament által tavaly decemberben 
megszavazott törvény értelmében – 
megduplázza a juttatást.

A szerdán előkészített – azonnal 
hatályba lépő, a parlament által ké-
sőbb megvitatandó – újabb sürgős-
ségi kormányrendelet szerint a szep-
tember elsejétől 20 esedékes emelés 
után évente kétszer újabb 20–20 
százalékkal nőhet a gyerekpénz, 
aminek összege 2022 július elsején 
érné el a jelenlegi szint kétszeresét 

– mondta Violeta Alexandru mun-
kaügyi miniszter. Mint ismeretes, a 
parlamentben szövetségesei révén 
többségben lévő ellenzéki Szociál-
demokrata Párt (PSD) által kezde-
ményezett, költségvetési fedezet 
nélkül elfogadott jogszabály szerint 
a gyerekenkénti családi pótlék havi 
összegét 150-ről 300 lejre kell emelni 
a két év feletti, illetve 300-ról 600 lej-
re a két év alatti, illetve fogyatékkal 
élő 3 év feletti kiskorúak esetében. 
A kormány januárban sürgősségi 
rendelettel halasztotta el a juttatás 
azonnali megduplázását, de a rende-
letet a baloldali parlamenti többség 
később elvetette, a kormány pedig 
hiába emelt alkotmányossági óvást 
a költségvetési fedezet nélküli parla-
menti döntés ellen: a taláros testület 
a gyerekpénz megduplázásáról szóló 
törvény végrehajtására kötelezte a 
kormányt. A PSD máris bejelentette 

ugyanakkor, hogy nem hagyják any-
nyiban a dolgot. Robert Cazanciuc, 
a szenátus szociáldemokrata párti 
ügyvivő elnöke csütörtökön bejelen-
tette, előfordulhat, hogy honatyáik 
a parlamenti vita során módosító in-
dítványokat terjesztenek be, amelyek 
elfogadása nyomán megduplázódik 
a gyerekpénz összege. Az ellenzéki 
politikus nem mulasztotta el a kor-
mány bírálatát sem, mint fogalma-
zott, az a tény, hogy csak 2022-ben 
érheti el a jelenlegi juttatás kétsze-
resét az összeg, „újabb PNL-féle 
képmutatás, miután mindvégig azt 
mondták, hogy rendelkezésre áll-
nak a szükséges erőforrások”.

Orbanon múlhat 
a nyugdíjemelés mértéke

Közben egy szerda esti televíziós mű-
sorban Florin Cîțu pénzügyminiszter 

arról beszélt, hogy a nyugdíjemelés for-
gatókönyve 10 százalékos növekedés-
sel indul el a pénzügyminisztériumból, 
de előfordulhat, hogy a kormányfő úgy 
dönt, legyen nagyobb az emelés mér-
téke, „mivel végsősoron politikai dön-
tésről van szó”. „Biztos vagyok abban, 
hogy akkora emelés lesz, ami 
nem sodorja veszélybe sem 
az idei költségvetést, sem 
az elkövetkező évekét, ta-
lán két-három százalékpont 
pluszban” – fogalmazta meg 
a pénzügyi tárca vezetője a 
Digi 24 hírtelevíziónak nyilat-
kozva. Megerősítette: 10 és 15 százalék 
közötti nyugdíjemelésre lehet számí-
tani szeptember elsejétől. Arra a kér-
désre, fontolgatja-e a kormány, hogy 
a gyermeknevelési pótlék emelésének 
mintájára lépcsőzetesen valósítják meg 
a nyugdíjemelést, Cîțu elismerte, hogy 
erről is zajlik egyeztetés. 

Csak két év alatt nőhet kétszeresére a gyerekpénz
• A gyerekpénz 20 százalékkal, a nyugdíj pedig 10–15 
százalékkal nőhet szeptembertől a legfrissebb kor-
mányzati bejelentések szerint. „Ha a gazdaság fellendí-
tésére koncentrálunk, nem lehet elvárni, hogy a járvány 
előtti terveknek megfelelően költekezzen az állam” – 
szögezte le Klaus Iohannis államfő is.

• A ferences rend három ágának: a ferencrendiek-
nek, a minoritáknak és kapucinusoknak, valamint a 
velük kegyelmi közösségben élő harmadrendnek a 17. 
század óta a legnagyobb ünnepe a Porciunkula, azaz 
Angyalos Boldogasszony ünnepe, augusztus 2-a.

Ignác, a rendalapító szent
A jezsuiták iskolái, kollégiumai, egyetemi lelkészségei, lelkigyakorlataik, 
kiadványaik széles körben ismertté teszik napjainkban is Loyolai Ignácnak, 
a Jézus Társasága rendalapító szentjének évszázadokat átívelő művét. 
Liturgikus emléknapját ma üli a katolikus egyház. Szent Ignác művészeti 
ábrázolásain is visszakövethetők pályaívének Istenhez vezető állomásai. 
Diákként, lovagként, zarándokként, rendfőnökként, elragadtatásban ábrá-
zolva láthatjuk őt a világ leghíresebb templomaiban. Életútjának esemé-
nyeit jelenítik jelképei is: a fegyverzet a lábainál, lángoló szív, földgömb, a 
földrészek megszemélyesítése, az alkotmány könyve és Krisztus Ignácnak 
nyújtja zászlóját. A jezsuiták, a lelkigyakorlatot végzők, a katonák, a váran-
dós asszonyok és a gyermekek patrónusa baszk nemesi család sarjaként 
1491-ben született. Kasztíliai Izabella királynő főkincstárnokának apród-
jaként nevelkedett, majd a navarrai spanyol alkirály tisztje volt. Ígéretes, 
pályaívét 1521 pünkösdvasárnapján, Pamploma ostrománál szerzett súlyos 
sebesülése törte ketté, felgyógyulása idején, olvasmányai hatására fordult 
a szentek példája nyomán Jézus felé. A manrézai, remeteként élt év a misz-
tikus lelki átalakulás és híres lelkigyakorlatos könyve születésének ideje 
volt. Felnőttként kezdett tanulni, amit zarándoki tapasztalataival ötvözött. 
Közösséget alakított és 1534. augusztus 15-én fogadalommal pecsételték 
meg. Jézus Társasága néven 1540-ben renddé alakultak. 
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