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Többek közt Jakab Gábor pápai 
káplán, kolozsvár-kerekdombi 
plébános is megkapta a hét vé-
gén a Parma fi dei – Hit pajzsa 
díjat, amelyet olyan papoknak, 
szerzeteseknek ítélnek oda 
minden évben, akik a kommu-
nista diktatúra alatt is hűsége-
sek maradtak hitükhöz.

 » KRÓNIKA

H at, a kommunizmust meg-
élt pálos szerzetes és Jakab 
Gábor pápai káplán, kolozs-

vár-kerekdombi plébános kapta 
idén a Parma fi dei – Hit pajzsa díjat. 
A kommunizmus áldozatainak em-
léknapja alkalmából évente odaítélt 
elismerést a díj egyik alapítója, Hor-
váth Béla volt kisgazda politikus és 
Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, 
a díj kurátora adta át szombaton 
Budapesten, az EWTN katolikus 
televízió stúdiójában, élő adásban. 
A Hit pajzsa díjat olyan papoknak, 
szerzeteseknek ítélik oda minden 
évben, akik a kommunista dikta-
túra alatt is hűségesek maradtak 
hitükhöz.

Jakab Gábort nem tartotta 
vissza a félelem
Sajgó Szabolcs a kitüntetett 82 
éves Jakab Gáborról azt mondta: 
a gyulafehérvári egyházmegye 
legidősebb aktív papja a mai na-
pig egyszerre három templomot 
lát el. Hosszú élete és csaknem 60 
év papi szolgálata alatt a félelem 
sosem tartotta vissza attól, hogy 
jót tegyen. „Mindig azt tette, amit 
a lelkiismerete diktált Jézusért, az 
egyházáért, a népéért és a másik 
emberért, került, amibe került” – 
fogalmazott Sajgó Szabolcs. Jakab 
Gábor a Krónikának adott, múlt 
héten megjelent interjúban úgy 
fogalmazott, örül, hogy a Gyur-
kovics Tibor Kossuth-díjas író és 
Horváth Béla országgyűlési kép-
viselő által 2002-ben alapított díj 
a 20. alkalommal határon túli ki-
tüntetetthez kerül. „Jólesik, hogy 
tudomást szereztek munkámról. 
A díjat sokak nevében szeretném 
megköszönni” – nyilatkozta a ke-
rekdombi plébános. Erdő Péter 
bíboros, esztergom-budapesti ér-
sek a díjátadáson levetített laudá-

HIT PAJZSA ELISMERÉST KAPOTT HAT SZERZETES ÉS A KOLOZSVÁRI PAP BUDAPESTEN

Átvette díját Jakab Gábor plébános

Jakab Gábor pápai káplán, kolozsvár-kerekdombi plébános (jobbról a második) a Hit pajzsa díj átadóján 

 » A 82 éves 
Jakab Gábor a 
Gyulafehérvári 
Egyházmegye 
legidősebb aktív 
papja, a mai 
napig egyszerre 
három templo-
mot lát el.

 » Ilyen körül-
mények között a 
diákok egy része 
visszatérhet az 
iskolapadokba.

ciójában elmondta: a kommunista 
diktatúra idején föloszlatott szerze-
tesrendek többsége nem mert új ta-
gokat fölvenni. A magyar alapítású 
pálos rend azonban kivételnek szá-
mított és már 1960-ban több fi atal 
belépett titokban a rendbe. Így a 
most kitüntetett Udvarnoky László 
István is már pálosként kezdte meg 
tanulmányait az esztergomi szemi-
náriumban, ahol azonban kispap 
társai – köztük maga a bíboros – 
sem tudták róla, hogy szerzetes. 
Erdő Péter elmondta: az egyház-
megyében évtizedekig szolgáló pap 
– mint később kiderült – titokban 
tartotta a kapcsolatot szerzetesi kö-
zösségével. Hozzátette: azt is csak 
a rendszerváltás után tudták meg, 
hogy Udvarnoky Lászlót rendtár-
sa, Arató László perében többször 
beidézték és az állambiztonság 
is megpróbálta őt beszervezni, 
eredménytelenül. Soltész Miklós, 
a Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért fele-
lős államtitkára korábban felvett 
köszöntőjében hangsúlyozta: a ki-
tüntetettek példát mutatnak arra, 
hogy minden időszakban, minden 
körülmények között „szükséges a 
keresztény értékek megvallása, to-
vábbadása és sajnos sok esetben 
újra és újra a megvédése is”. Az 
államtitkár szólt arról is: a kommu-
nizmus idején, az ötvenes években 

kezdődött és évtizedeken keresztül, 
még a 80-as években is folytatódott 
az egyházüldözés.

A hitük miatt üldözöttek 
áldozata
„Mégis itt vagyunk, mégis újra él-
nek a felekezetek és az emberek 
több mint 80 százaléka értéknek 
tartja a kereszténységet. Ez bizo-
nyítja, hogy hitük miatt üldözöttek 
áldozata, vértanúságuk, börtön-
ben töltött, üldöztetésben megélt 
éveik nem voltak értelmetlenek” 
– közölte Soltész Miklós. Szerinte 
nem volt hiábavaló a pálos szer-
zetesek küzdelme és a határon 
túli magyar egyházak szenvedése 
sem, akiket kétszeresen, magyar 
nyelvükért és kereszténységükért 
is üldöztek.

Sajgó Szabolcs a pálos szerze-
teseket méltatva ismertette: a hat 
kitüntetett pálos szerzetes, Borsos 
János József, Botfai József Leven-
te, Imre János Csanád, Temesvári 
Károly Benedek, Tölgyes Tibor Kál-
mán és Udvarnoky László István a 
kommunizmusban lett a rend tag-
ja. Lelkiségüket nyilvánosan nem 
vállalhatták föl, hivatásukat pedig 
csak plébánosként gyakorolhatták 
az államhatalom által meghatáro-
zott településeken. Az elismeréssel 
járó vörösréz pajzs Madarassy Ist-
ván ötvösművész munkája.
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 » RÖVIDEN

Írországot is kipipálta az SZNT
Írországban is sikerült összegyűjte-
ni a nemzeti régiók védelmében a 
Székely Nemzeti Tanács által indí-
tott európai polgári kezdeményezés 
sikeréhez szükséges aláírásszámot 
– jelentette be szombaton Face-
book-oldalán az SZNT. A szüksé-
ges szignószám egyébként igen 
gyorsan gyűlt össze, február 22-én 
még mindössze 20 százalékon állt 
a mutató, szombaton pedig már 
meghaladta a 122 százalékot. Mint 
ismeretes, a székely petícióhoz 
február 7-éig már Horvátország-
ban, Lettországban, Litvániában, 
Magyarországon, Romániában, 
Spanyolországban, Svédországban, 
Szlovákiában és Szlovéniában is 
összegyűlt a szükséges aláírás-
szám, de mivel a határidőt május 
7-éig meghosszabbították, a kez-
deményezők további országokban 
folytatják a kampányt.
 
Megkapták juttatásaikat 
a lupényi bányászok
Megkapták pénteken az utóbbi 
tíz hónap során elmaradt élelmi-
szer-pótlékaikat és az utóbbi kilenc 
hónap során elmaradt utazási 
támogatásaikat a Hunyad megyei 
Energetikai Komplexum (CEH) 
alkalmazottai. A prefektúra tájékoz-
tatása szerint a román kormány 
által kifi zetett összeg 9,54 millió lej-
re rúg, ez az összeg az energetikai 
komplexum 3995 alkalmazottjának 
elmaradt juttatásait fedezi. Mint 
ismeretes, a vájárok hat napon 
keresztül tiltakoztak az elmaradt 
bérek miatt.
 
Elköltöztetik a Marosvásárhelyre
bejáró medvét
Befogják, és máshová költöztetik 
azt a medvét, amely az utóbbi 
időben nagyon gyakran meg-
fordult Marosvásárhely utcáin. 
Soós Zoltán polgármester pénteki 
sajtótájékoztatóján elmondta, sok 
lakos jelezte, hogy a medve bejár a 
Tudor negyedbe, és a városvezetés 
dolgozik a probléma megoldásán. 
„Beszéltem Mara Togănel prefektus 
asszonnyal is, és az elkövetkező 
napokban megteszünk minden 
szükséges lépést, hogy elkezdődjön 
a nagyvad befogása és elköltözteté-
se” – mondta Soós.
 
Tízmillió szál hamis „piros Marbi”
Csaknem ötszázezer doboz 
ismeretlen eredetű, feltehetően 
hamisított, adózatlan cigarettát 
találtak Nagylaknál egy kamion 
rakterében a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal munkatársai. A 10 
millió szál hamis „piros Marbi” 
című közlemény szerint a pénz-
ügyőrök Nagylaknál egy Romá-
niában forgalomba írt kamiont 
ellenőriztek, ami a bemutatott 
sorszámnélküli fuvarokmány 
alapján Németországból Románi-
ába szállított több mint 13 tonna 
higiéniai terméket. Ám kiderült, 
a raktérben lévő 33 raklapon, 
990 jelöletlen kartondobozban 
csaknem félmillió doboz, azaz 10 
millió szál zárjegy nélküli Marl-
boro márkajelzésű cigaretta volt. 
A pénzügyőrök a megközelítőleg 
600 millió forintot érő füstölni-
valót lefoglalták, a sofőr ellen 
pedig költségvetési csalás miatt 
feljelentést tettek.

 » KRÓNIKA

M iután lejárt a két hét, és enyhén 
csökkent a fertőzöttségi ráta, 

tegnap este 22 órától feloldották a 
vesztegzárat az Arad megyei Nagyla-
kon, így ott ma már a vörös forgató-
könyv van hatályban. A február 14-e 
óta tartó karantén feloldását az Arad 
Megyei Közegészségügyi Igazgatóság 
javasolta, az országos hatóság pedig 
elfogadta. Az Arad megyei prefektúra 
tájékoztatása szerint péntekre a ko-
ronavírussal fertőzöttek ezer főre jutó 

száma 4,72-re esett, így lehetővé vált 
a vörös forgatókönyv alkalmazása.  
Ilyen körülmények között a diákok egy 
része visszatérhet az iskolapadokba. 
Mint ismeretes, a 3 ezrelék fölött alkal-

mazott vörös forgatókönyv azt jelenti, 
hogy csak az óvodások és az elemi osz-
tályosok térhetnek vissza a tanintéze-
tekbe, a többiek laptopok, táblagépek 
előtt vesznek részt az órákon.

Feloldották a vesztegzárat Nagylakon

„Oltásturistáskodó” polgármester

Nem került sorra otthon, így a Kolozsvár melletti Szászfenesen volt kénytelen 
beoltatni magát Aranyosgyéres polgármestere. Dorin Lojigan erről Facebook-ol-
dalán számolt be, és azt is elmondta, hogy az AstraZeneca brit–svéd cég 
vakcináját kapta. Az elöljáró azon meggyőződésének is hangot adott, hogy az 
óvintézkedések mellett az oltás az egyetlen hatékony módszer a járvány ellen.




