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 » KRÓNIKA

A környezetvédelmi minisztéri-
um olyan projekten dolgozik, 

amelynek keretében az ország va-
lamennyi városában és községében 
kialakítanak egy-egy ideiglenes hul-
ladéklerakót a háztartásitól eltérő, 
például építkezésekből visszama-
radt hulladék számára – jelentette 

be pénteken Tánczos Barna tárcave-
zető. Marosvásárhelyen tartott saj-
tótájékoztatóján az RMDSZ-es politi-
kus rámutatott, szinte sehol sincs az 
országban olyan engedélyezett lera-
kó, ahol törvényes módon el lehet 
helyezni például a nagy méretű hul-
ladékokat – bútorokat, gumiabron-
csokat, házi elektronikai cikkeket, 
az állattenyészetekből származó 

hulladékot, vagy a ruhákat, cipőket 
– addig, amíg a hulladék-újrahasz-
nosításra szakosodott vállalatok el 
nem viszik azokat.

Az országos településfejlesztési 
programon (PNDL) keresztül szán-
dékoznak fi nanszírozni ezek kiala-
kítását, megközelítőleg 200 millió 
eurós költségvetésből. A környe-
zetvédelmi miniszter hozzáfűzte, 

a programot valószínűleg néhány 
hét múlva elindítják. Tánczos Bar-
na szerint alternatívát kell nyújtani 
az állampolgároknak, hogy ne az 
árokba hajítsák a hulladékokat. „Mi 
mehetünk ellenőrizni, bírságokat 
róhatunk ki, ha azonban nem nyúj-
tunk alternatívát, a dolog nem fog 
megoldódni” – szögezte le a tárca-
vezető.

Országszerte lerakókat létesítenének a nem háztartási hulladékoknak
 » A hulladékle-

rakók kialakítá-
sát az országos 
településfejlesz-
tési programon 
keresztül szeret-
nék fi nanszírozni, 
megközelítőleg 
200 millió eurós 
költségvetésből.

A gyulafehérvári római ka-
tolikus érsekség közzétette a 
szombaton tartandó csíksom-
lyói búcsú egyházmegyékre és 
főesperesi kerületekre bontott 
részvételi keretszámait. A szer-
vezők közölték ugyanakkor a 
pünkösdi zarándoklatra vonat-
kozó járványügyi szabályokat is.

 » KRÓNIKA

A csíkszeredai lakosokon kívül 
22 110 személy vehet részt 
idén a csíksomlyói pünkösdi 

zarándoklaton – közölte a Gyulafe-
hérvári Római Katolikus Főegyház-
megye. Kovács Gergely érsek körle-
velét a Romkat.ro portál ismertette. 
Mint írták, valamennyien kitűzőt kell 
hogy viseljenek, amelyet a plébániá-
kon keresztül szerezhetnek meg. A 
csíkszeredaiak számára további 15 
ezer kitűzőt készítenek, őket azon-
ban a lakcímüket igazoló személyi 
igazolvány felmutatásával kitűző 
nélkül is felengedik a csíksomlyói 
hegynyeregbe.

Az érsek javasolta, hogy lehetőleg 
olyanok alkossák a plébániák zarán-
dokcsoportjait (a keresztaljákat), aki-
ket beoltottak a koronavírus ellen. Azt 
is kérte, hogy a zarándokcsoportok 
ne menjenek be a kegytemplomba. 
A legnagyobb keretszámok a székely-
földi főesperesi hivatalok mellett sze-
repelnek. A lista szerint 5400 alcsíki, 
6600 felcsíki, 2000 Székelyudvarhely 
környéki, 1500 gyergyói, szintén 1500 
kézdi és orbaiszéki hívő vehet részt a 
zarándoklaton. A kolozs-dobokai fő-
esperesség 210 helyet kapott, a temes-
vári, nagyváradi és szatmári egyház-
megyék ötszáz-ötszáz képviselővel, 
a moldvai csángók 450-tel lehetnek 

jelen a pünkösdszombati búcsús 
nagymisén.

Az idei csíksomlyói búcsú szónoka 
moldvai származású csángó magyar 
pap lesz, a Kis- és Nagysomlyó-hegy 
közötti Nyeregben tartandó pünkösd-
szombati misén Salamon József gyi-
mesbükki plébánost kérték fel ünne-
pi szónoklatra. A búcsús szentmisét 
Kerekes László gyulafehérvári segéd-
püspök mutatja be. A pünkösdszom-
bati nagymise május 22-én 12:30-kor 
kezdődik. A búcsút élőben közvetíti a 
Duna Televízió.

A zarándoklat szervezői pénteki 
csíksomlyói sajtótájékoztatójukon 
több részletet is pontosítottak. Ur-
bán Erik, az erdélyi ferences rend-
tartomány főnöke elmondta: a más 
felekezethez tartozók számára, akik 

együtt kívánnak ünnepelni a római 
katolikus hívekkel, azt javasolják, 
hogy vegyék fel a kapcsolatot a tele-
pülésükön vagy a közelben működő 
plébániákkal. Korodi Attila, Csík-
szereda polgármestere hozzátette: 
nincs arra vonatkozó tiltás, hogy Ma-
gyarországról és más országokból is 
érkezzenek zarándokok, de azt java-
solják, hogy televíziós és internetes 
közvetítés által inkább otthon éljék 
meg a pünkösdi búcsú élményét. Ha 
mégis elindulnának, keressék meg 
a testvértelepülésük küldöttségét. 
Az elöljáró hozzátette: a kitűző be-
szerzését mindenkinek ajánlják, de 
azok is részt vehetnek a zarándok-
laton, akik nem jutnak kitűzőhöz. 
Nyomatékosította azonban, hogy az 
autóbuszos zarándoklat nem lesz 

NINCS ARRA VONATKOZÓ TILTÁS, HOGY MAGYARORSZÁGRÓL ÉS MÁS ORSZÁGOKBÓL IS ÉRKEZZENEK ZARÁNDOKOK CSÍKSOMLYÓRA

Tízezrek élhetik meg a pünkösdi búcsú élményét

A búcsú ideje alatt kötelező a maszkviselés, csak az egy háztartásban élők lehetnek egymás közelében
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megengedett, és ezt hatóságok is 
ellenőrzik.

Korodi Attila arról is beszámolt, 
hogy az egészségügyi minisztéri-
um és a vallásügyi államtitkárság 
kidolgozta a zarándoklatokat sza-
bályozó rendeletet. Utóbbi szerint a 
búcsú teljes ideje alatt kötelező lesz 
a maszkviselés, és csak az egy ház-
tartásban élők helyezkedhetnek el 
egymás közelében, a családoknak 
másfél méteres távolságot kell tar-
tani egymástól. A polgármester azt 
is elmondta, hogy a búcsú napján 
csak a meglévő üzletek és vendég-
látó helyek tartanak nyitva a város-
ban, a Csíksomlyóra vezető Szék ut-
cán megtiltották a kirakodóvásárt. 
Ezzel azt szeretnék elérni, hogy ne 
alakuljon ki torlódás a helyszín-
re vezető, és az elvezető utakon. 
Hasonló megfontolásból a búcsús 
szentmisét a Csíksomlyói Passió 
előadása követi a hegynyeregben.

Borboly Csaba, a Hargita Megyei 
Tanács elnöke elmondta: a hegy-
nyeregben külön szektorok lesz-
nek kialakítva az egyes területek 
zarándokainak, és önkéntesek irá-
nyítják majd az érkezőket a megfe-
lelő helyre. A politikus hozzátette: 
idén is lesz lovas zarándoklat. A 
távoli országokból érkező imasza-
lagokat lovas zarándokok hozzák 
a hegynyeregbe.

Urbán Erik bejelentette: idén 
először telefonos alkalmazás áll a 
zarándokok rendelkezésére. Az in-
ternetes áruházakból letölthető Csík-
somlyó alkalmazás eligazítást nyújt, 
és háttér-információkkal is szolgál.

Csíkszeredában és Hargita me-
gyében változatlanul alacsony a 
fertőzöttségi ráta. A városban az el-
múlt két hétben jegyzett új fertőzé-
sek ezer lakosra vetített száma pén-
teken 0,52, a megyében 0,81 volt.

 » Idén elő-
ször telefonos 
alkalmazás áll a 
zarándokok ren-
delkezésére. Az 
internetes áru-
házakból letölt-
hető Csíksomlyó 
alkalmazás 
eligazítást nyújt, 
és háttér-infor-
mációkkal is 
szolgál.




