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A püspökség szolgálat,
nem méltóság

Püspökké szentelték a csíksomlyói kegytemplomban Keresztelő Szent János 
vértanúságának ünnepén, szombaton Kerekes Lászlót, a Gyulafehérvári Ró-
mai Katolikus Főegyházmegye segédpüspökét. Püspöki jelmondata: Uram, te 
tudod, hogy szeretlek. A járványügyi szabályok miatt korlátozott volt a hívek 
részvételi lehetősége, így a kegytemplom előtt és a templom apszisában egya-
ránt a távolságtartási és maszkviselési kötelezettség érvényesült. Az ünnepé-
lyes liturgiát követően a frissen beiktatott püspök azt is elárulta, miért éppen 
Csíksomlyót választotta felszentelése helyszínéül. „Sohasem felejtem el azt 
az első élményt, amikor megérkeztünk Csíksomlyóra, éppen a kanyarban 
jöttünk fel az autóbusszal, és megláttam a kéttornyú templomot. Akkor szá-
momra olyan volt, mint a mennyország. Ez volt az egyik indok, és természete-
sen a hely szentsége miatt, a Boldogságos Szűzanya kegyszobra itt van, az ő 
segítségét kértem” – emelte ki Kerekes László. 4.»

Püspöki áldás.  A járványügyi szabályok miatt korlátozott volt a hívek részvételi lehetősége az ünnepi eseményen

Visszatér a szigor
a határon
Magyarország holnaptól ismét 
azokat a határvédelmi szabályokat 
alkalmazza, amelyeket a korona-
vírus-járvány első hulláma idején. 
Így külföldi állampolgárok csakis 
alapos indokkal léphetnek az 
ország területére. A román külügy-
miniszter a helyzet tisztázása 
ér de kében telefonon egyeztetett 
magyar kollégájával. Magyarorszá-
gon közben emelkedik a fertőzöttek 
száma.  »

Kampány
óvintézkedésekkel
A koronavírus-világjárvány miatti 
óvintézkedések jegyében, számos 
korlátozás mellett, és máris övön 
aluli támadásokkal kezdődött 
el pénteken a szeptember 27-ére 
kitűzött önkormányzati választások 
kampánya. A kampányidőszak 30 
napos, és szeptember 26-án, szom-
baton reggel 7 órakor zárul.  5.»

„Eljött az ideje
az összefogásnak”
Az 1848-as székely nemzetgyűlés 
agyagfalvi emlékművénél tartotta 
Hargita megyei kampányindítóját 
szombaton az Erdélyi Magyar Szö-
vetség (EMSZ). A székely önkor-
mányzatisági eszme kiemelkedő 
történelmi helyszínén a Magyar 
Polgári Párt és az Erdélyi Magyar 
Néppárt vezetői, az önkormányzati 
választásokra készülő több száz 
jelölt, valamint helyi érdeklődők 
vettek részt. 3.»

A CNCD-hez fordult
a Puck vezetősége
Az önálló magyar társulat létreho-
zását kezdeményező Kolozsvári 
Magyar Bábszínház csoport közle-
ményben reagált a kolozsvári Puck 
Bábszínház igazgatója, Mureşan 
Petran Emanuiel Simion és Varga 
Ibolya, a magyar tagozat vezetője 
sajtótájékoztatóján elhangzottakra. 
A bábszínház vezetősége csütör-
tökön bejelentette, az Országos 
Diszkriminációellenes Tanácshoz 
(CNCD) fordult, hogy vizsgálja ki az 
intézményt ért vádakat.  9.»

 » Kerekes 
László legfonto-
sabb feladatának 
Kovács Gergely 
érsek segítését 
tartja, emiatt 
egyelőre Gyula-
fehérváron fog 
tartózkodni, de 
később ez változ-
hat.
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Raed Arafat a Nézőpontban:
még nem múlt el a veszély  7.»

Nyithatnak az éttermek,
a színházak és a mozik,
de nem mindenhol  7.»

Erdélyi díjazottak
a kisvárdai színházi szemlén  9.»
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