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Mindenképp bepótolják
Korlátozásokkal, de sor kerül az elsőáldozásokra és konfirmálásokra

KORPOS ATTILA

Aggódó szülő osztotta meg la-
punkkal, hogy egyelőre nem 
világos, miként is fog lezajla-

ni az elsőáldozás szeptember végén 
a csíkszeredai Szent Ágoston Plé-
bánián: majdnem száz gyerek érin-
tett, a szülők, nagyszülők, kereszt-
szülők részvételével pedig tömeg is 
kialakulhat a templomban, amely 
a jelenleg érvényben lévő gyüleke-
zési szabályokban foglalt létszámot 
jócskán meghaladhatja. Bálint Emil 
plébános azonban nyugalomra in-
tett minden érintettet, hangsúlyozta, 

még nincs leszögezve egyet-
len forgatókönyv sem. „A 
szülőkkel több alkalommal 
is találkoztunk, kiderült, 
mindenki azt szeretné, hogy 
a gyereke idén elsőáldozó 
legyen és ne maradjon el ez 
a fontos mérföldkő egyikük 

életében sem” – közölte. A fő-
esperes-plébános kiegészítette, az a 
döntés született, hogy elkezdik az el-
sőáldozói felkészítőket, majd újból a 
szülőkkel közösen döntik el, melyik 
lenne a legbiztonságosabb lebonyo-
lítási forma. „Főpróbákat fogunk tar-
tani a felkészítőkön, hogy a gyerekek 
szokják meg a távolságtartást és a 
maszkviselést” – tudatta a lelkipász-
tor. Hozzátette, szülői kérésre a 80 
gyereket három vagy több csoportra 
osztják (szeptember 27-én, vasárnap 
három szentmise is lesz), illetve meg-
oldás lehet az is, ha a szertartás alatt 
csak a gyerekek és a szülők tartóz-

kodhatnak a templomban. „Eddig is 
nyitott voltam és ezután is szívesen 
fogadom az észrevételeket, meglátá-
sokat, hiszen közös érdekünk, hogy 
biztonságosan, a törvényes előíráso-
kat szem előtt tartva tudjuk kiszol-
gáltatni első alkalommal az oltári-
szentséget a gyermekeknek” – tette 
világossá a plébános.

Három felvonásban

Az ugyancsak csíkszeredai Szent 
Kereszt Plébániánál a felkészített 
gyerekek többsége már túl van az 
elsőáldozáson: Darvas-Kozma József 
plébános beszámolója szerint az ösz-

szesen 105 gyereket három csoportra 
osztották, előbb 31-en, majd 63-an 
vehették magukhoz első alkalommal 
az oltáriszentséget, e hét vasárnap-
ján pedig 11 gyerek is elsőáldozásban 
részesül. „Szem előtt tartjuk az isko-
lák szerinti beosztás hagyományát, 
most is így voltak csoportokra osztva 
a gyerekek” – magyarázta. Hozzátet-
te, problémák nélkül zajlott le mind-
két egyházi esemény, a gyerekeket 
a templomban fogadták, a szülők, 
nagyszülők a templom előtti téren 
gyülekezhettek.

A konfirmálásokat is pótolják

A járványügyi keretek közé szorítva 
tesznek idén vallást hitükről a pro-
testáns fi atalok, az erdélyi települé-
seken augusztustól október végéig 
rendezik meg a gyülekezetekben a 
konfi rmációt. A konfi rmációi gyü-
lekezet általában a legnépesebb, 
hiszen nemcsak a helyi egyházta-
gok vesznek részt az ünnepi isten-

tiszteleten, hanem a konfi rmálók 
családtagjai is, ezért a szervezés 
próbatételt jelent az egyháznak és 
a gyerekek szüleinek egyaránt. A 
lelkészek, a presbitérium tagjai az 
óvintézkedések betartásával próbál-
ják lebonyolítani a szertartást: ahol 
lehet, a templomkertekben, szabad-
téren tartják meg, illetve hangosí-
tást biztosítanak, vagy korlátozzák 
a részvevők számát. „A konfi rmáció 
időpontjáról nem központi szinten 
rendelkezik az egyház, arról „bé-
keidőben” is a helyi gyülekezetek 
döntöttek” – mondta el Kató Béla, 
az Erdélyi Református Egyházke-
rület püspöke. „A legkülönbözőbb 
megoldások születtek, helyenként 
már lezajlott a konfi rmáció, más-
hol ezután szervezik meg. Tartják 
templomban, templomkertben, ki-
hangosítva” – részletezte a püspök. 
Hozzátette, az idei sajátos helyzet, 
az első alkalommal úrvacsorában 
részesülő fi atalok nem ihatnak bort 
szimbolikusan egy pohárból.

A csíkszeredai Szent Kereszt Plébánián 
az elsőáldozókat három csoportra osztották
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• A belső tereket érintő korlátozások enyhítésével 
több egyházi eseményt is megrendezhettek a nyár 
végén, illetve az ősz elején: a térségben jelenleg a 
tavaszról elhalasztott elsőáldozásokat pótolják, de a 
református fiatalok konfirmálásai is javában zajlanak 
már a környékbeli egyházközségekben. 

Takarítás 
a bözödi tónál 
Az Önkéntesség Nemzeti Hete 
alkalmából az Outward Bound 
Románia egy kenuzással egy-
bekötött takarító akciót szervez 
a Bözödújfalusi tó környékén. 
Az idei év tematikája a fenntart-
ható városok és közösségek, 
amelyhez csatlakozva szeret-
nék felkelteni az érdeklődést 
környezetünk védelme és tisztán 
tartása iránt. A szombaton 
9.30 órakor a gyűjtőtó gátjánál 
kezdődő esemény családbarát, 
részt vehet rajta a család apra-
ja-nagyja. A kiscsoportban zajló 
nagytakarítás után lesz idő a 
különböző önkéntességi lehető-
ségek megismerésére, valamint 
a különféle vízi tevékenységek 
kipróbálására: úszás, kajakozás 
és kenuzás. A szervezők bizto-
sítják a vízi tevékenységekhez 
szükséges felszereléseket, de 
akinek van sajátja, bátran viheti. 
A koronavírus terjedésének 
megakadályozására vonatkozó 
hivatalos irányelvek alapján 
korlátozott számú személy vehet 
részt a takarításban. Aki csatla-
kozni szeretne, jelezze a kinga@
outwardbound.ro címen.

Vasárnap nyit 
az ócskapiac
A Maros megyei vészhelyzeti bi-
zottság döntése alapján hat hó-
nap szünetelés után szeptember 
13-án, vasárnap újra megnyithat 
Marosvásárhelyen az ócskapiac. 
A Maros-híd melletti kaszárnya 
udvarára csak maszkkal lehet 
belépni, az árusok is csak a 
törvény által előírt távolságot 
betartva telepedhetnek le és 
kínálhatják portékáikat. 

Rockslágerek 
Marosvásárhelyen
Az Iskola Alapítvány szerve-
zésében a Kolozsvári Magyar 
Opera és meghívottjai kon-
certeznek Marosvásárhelyen 
szombaton, szeptember 12-én 
20 órától a Maros-parton. A 
The Symphonic Rock Show  

című koncerten nemzetközi 
rockslágerek átdolgozásait 
mutatják be. Népszerű és 
ismert AC/DC-, Deep Purple-, 
Guns N’ Roses-, Led Zeppelin-, 
Lenny Kravitz-, Metallica-, 
Nirvana-, Pink Floyd-, Queen-, 
The Doord-slágerek hangzanak 
el nagyzenekari előadásban. 
A járványügyi szabályozások 
értelmében a rendezvényen 
legtöbb 500 személy vehet 
részt. A részvétel ingyenes, de 
előzetes regisztrációhoz kötött, 
az ezzel kapcsolatos tudniva-
lókért követni kell az Iskola 
Alapítvány Facebook-oldalát.  

A koncertsorozat az Iskola 
Alapítvány szervezésében, a 
nemzeti összetartozás évének 
rendezvényeként, a Nemzet-
politikai Államtitkárság és a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
támogatásával valósul meg.

• RÖVIDEN 

SIMON VIRÁG

A z önkormányzatok által leje-
lentett számokat figyelembe 

véve az egészségügyi minisztérium 
115 millió maszkot vásárolt, össze-
sen 73 millió lejért (az összeg nem 

tartalmazza az áfát). Ez 0,68 lejes 
darabonkénti árat jelent. Az ingye-
nes védőfelszerelésre a hátrányos 
helyzetű személyek jogosultak: 
azok, akik szociális segélyben ré-
szesülnek, akik családfenntartá-
si pótlékot kapnak, a 704 lejnél 
kisebb nyugdíjjal rendelkezők és 
azok a rokkantak, akiknek kizáró-

lag szociális juttatásból származik 
jövedelmük.

Hargita megyében, mint Tar 
Gyöngyitől, az egészségügyi igaz-
gatóság vezetőjétől megtudtuk, már 
múlt héten megérkeztek a maszkok, 
és azokat folyamatosan osztották ki 
a polgármesteri hivataloknak. Az 
érvényben lévő rendelkezések értel-
mében az önkormányzatok összesí-
tették a jogosultak listáját, és szintén 
ők azok, akik eljuttatják az ingyenes 
maszkokat az érintetteknek. Hargita 
megyében összesen 1,5 millió masz-
kot osztanak ki.

Maros megyében a prefektúrától 
kapott adatok szerint kedden ér-
keztek meg a védőmaszkok. 
Az önkormányzatok által 
beküldött számadatokat 
figyelembe véve a megyé-
be 3,44 millió védőfelsze-
relés érkezett. Szerdán 
megkezdték a maszkok 
szétosztását a polgármesteri 
hivataloknak, ahonnan eljuttatják 
majd a 68 983 jogosultnak. Tervek 
szerint még a héten mindenki meg-
kapja az állami költségvetésből 
biztosított maszkokat.

Megérkeztek az ingyenes maszkok, már osztják azokat
• Hargita megyében már múlt héten, Maros megyében 
szerdán kezdték el a polgármesteri hivatalok kiosztani 
a kormányalapból biztosított ingyenes maszkokat. Min-
den érintett egy 50 darabos csomagot kap.




