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Kedves testvéreim!

P ünkösd a szentlélek kitöltésének nagy keresztény ün-
nepe. A szentlélek Istennek ereje és jóravaló segítsége, 
mely az értelmet világosítja, a szívet tisztítja, az aka-

ratot erősíti.
Tanultuk konfi rmáláskor: Istenben bízó minden keresz-

tény ember részesült ebben az isteni adományban, hiszen 
ez az az isteni szikra, amely bennünk van. Egyéni vagy 
közösségi életünk elmúlt évtizedeit vizsgálva azt látjuk és 
tapasztaljuk, hogy ritkán, nagyon ritkán tudunk mi együtt 
lenni és együtt gondolkodni. Nemcsak most, a világjárvány 
okozta nehéz helyzetben, hanem általában abban a széttö-
redezettségben, ahogy éljük napjaink. Soha nem volt ekko-
ra igénye a keresztény embernek az egységre, mint most, a 
jelenben. Külső és belső erők egyéni, gazdasági és politikai 
érdekek, még jobban egymásnak feszülve morzsolnak fel, 
vernek szét közösséget, családot, nemzetet. A több mint két-
ezer éves keresztény történelemben soha nem volt ekkora 
szükség az egymásra fi gyelésre, az egységre, mint most. Itt, 
nálunk Erdélyben is, a keresztény Európában is egyik leg-
égetőbb feladat egységben, egymásra fi gyelve, egymásról 
tudni – még így virtuálisan is, egymás mellett megmarad-
ni és dolgozni, építeni Isten országát, a legfontosabb. Ez a 
kényszerű helyzet, amelybe sodródtunk a veszélyes járvány 
miatt, reméljük, hogy lehetőség és alkalom, hogy elgondol-
kozzunk az általunk kialakított erőszakos világ történésein. 
A jó Isten jóra vezérlő szentlelke adjon erőt, hogy egymás 
mellett tudjunk megmaradni, egymásra tudjunk fi gyelni, Jé-
zus tanítását követve legyen igazi pünkösdi ünnepünk. Nagy 
költőnk, Dsida Jenő gondolatával fejezem be üzenetem:
„Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk!
Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy Alkotónk, oh, mondd ki szent igédet:
Legyen világosság!”

Áldott pünkösdi ünnepet adjon az Isten mindenkinek!
 » BÁLINT BENCZÉDI FERENC 

a Magyar Unitárius Egyház püspöke

A pünkösd a lélek ünnepe.
De mi az a lélek?

A karatlanul is egy láthatatlan belső erőre gondolunk, 
valami titokzatos felsőbbrendű dologra, amelyből 
tudás, ösztönzés és hatalom sugárzik. Valami, ami ti-

tokban irányítja és kormányozza a világot és minket, embe-
reket. Minden ember hisz egy kicsit a lélekben. A barátság, 
a szeretet, a kötelességtudat, önmagunk, az öröm, a szép-
ség stb. – mindez lélek. Tagadhatatlanul jelen van, beszél 
hozzánk, munkálkodik bennünk. Rejtett erők irányítanak 
és kormányoznak bennünket. Lehetetlen csak a látható 
dolgokhoz ragaszkodni. Nagyon sokféle szellemiség létezik, 
láthatatlanul ott vannak a látható dolgok mögött, és önma-
gunk mögött működnek. Hatnak ránk – nap mint nap ezt 
tapasztaljuk.

Pünkösd a szentlélek ünnepe, fogadjuk be, hogy formálja 
át a mi életünket. Ámen.

 » KATÓ BÉLA

az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

P ünkösd ünnepén a 103. zsoltárt imádkozzuk: Áraszd 
ránk lelkedet, Istenünk, újítsd meg a föld színét! A zsol-
táros tudta, hogy szükségünk van megújulásra, de ezt 

csak Isten az ő szentlelkével képes végbe vinni, mert a Szent-
lélek az újító, aki belülről újít. Felráz bennünket, eszünkbe 
juttatja azokat, amiket már úgyis tudunk. Megújulásra, új-
jászületésre van ma szükségünk, de ez mindenekelőtt a mi 
szívünkkel kezdődik. A húsvéti időben imádkoztuk: Add, 
Urunk, hogy lelkipásztoraink, az apostolok lelkesedésével 
hirdessék, tegyenek tanúságot a feltámadásról!

Hol van az elsőáldozási, bérmálási lelkesedésünk? Hol van 
a lángoló szeretetünk, amivel házasságot kötöttünk? A lélek 
ma szolgálatra hívott: működni akar általunk, hitből faka-
dó beszédünk, imánk, munkánk és tettekben megnyilvánuló 

szeretetünk által. Ma talán jobban, mint valaha, szükségünk 
van az igazság lelkére, mert csak az Isten képes felemelni el-
vakult, mindent bepiszkító, anyagiakba taposott világunkat. 
Imádkozzunk: Jöjj, Szentlélek Istenünk, emeld fel szívünket 
hozzád, mert csak tenálad, a te országodban tisztulhat meg a 
szívünk. Égesd ki belőlünk az önzést és a kishitűséget. Vezess 
el a te igazságodra, amit senki nem sajátíthat ki. Nálad a vi-
gasz és a fény, benned élet, igazság és remény. Gyújtsd lángra 
szívünk szeretetét! Ámen.

 » DR. KEREKES LÁSZLÓ

a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye
segédpüspöke

Kedves testvérek!

P ünkösd a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, az Anya-
szentegyház születésnapja, és így az összetartozás 
ünnepe is.

Amikor pünkösdről beszélünk, akkor akaratlanul is a kö-
zösség, a Krisztusban hívők közössége jut eszünkbe. A Szent-
lélek Isten közösségépítő munkáját láthatjuk szemeink előtt: 
kiöntötte lelkét a világra, hogy mindenhol és mindenben 
elérhetővé váljék a Krisztus. Az első pünkösdkor a megígért 
vigasztaló, pártfogó érkezett az emberek közé, aki azóta is 
vigasztal és pártfogol. Ma is vezeti, szervezi egyházát és egy-
háza az Atya szeretetének Jézus Krisztusban megfogalmazott 
evangéliumát hirdeti és hordozza, és teszi ezt úgy, hogy a vi-
lág javai nem kötik le, és nem kell kiváltságokat védelmeznie, 
hanem olyan mint a földi vándor, aki szegénységében mene-
tel a végtelen értékek felé.

Isten áldja meg a mi pünkösdi ünneplésünket, Isten lelke 
töltse meg a mi életünket új és jó reménységgel, békességgel, 
boldogsággal! Jövel, Szentlélek Úristen! Áldott pünkösdi ün-
neplést kívánok, erős vár a mi Istenünk!

 » KOSZTA ISTVÁN

a Romániai Evangélikus-Lutheránus 
Egyház püspökhelyettese

M I N D I G  V A N  T Á M A S Z O D !

A történelmi egyházak elöljáróinak pünkösdi üzenetei

Szó szerint éjjel-nappal zajlik a munka 
a készülőben lévő gyergyóremetei 
repülőtéren: nappal betonoznak, 
később pedig a szükséges utómunká-
latokat végzik az épülő kifutópályán. 
A gyergyószéki elöljárók úgy vélik, 
a létesítmény jelentős gazdasági 
előnyt hoz majd a térségbe.

 » GERGELY IMRE

G yergyóremete zsákfalu, a zsák szája 
pedig az égre lesz nyitva – nagyon 
találó ez a megfogalmazás, amelyet 

Laczkó-Albert Elemér, a Hargita megyei te-
lepülés polgármestere mondott nekünk az 
épülő reptérrel kapcsolatban. Szerinte ez a 
beruházás nagy jelentőségű lesz a gazda-
ság, a turizmus szempontjából, de az egy-
szerű munkásembereknek és családjaiknak 
is fontos lehetőség a kapcsolattartásra. 

Precíz munkálat
A repülőtér kifutópályáján a betonozás 
a tervezettnél később kezdődött a kedve-
zőtlen időjárás miatt, de utána alaposan 
felgyorsult a munka. Ez a kivitelező Bayer 
Construct által használt modern célgépnek 
köszönhető. Amint a munkálatot irányí-
tó Balázs Lászlótól megtudtuk, naponta 
600–700 métert haladnak az öt méter szé-
les és 25 centiméter vastagságú betonréteg 
elkészítésével. Mivel a kifutópálya 30 mé-
ter széles lesz, összesen 6 ilyen 5 méteres 

sáv épül, ennek eddig épp fele készült el. 
A munkálat nagy precizitást igényel, a 
szakemberek méterenként ellenőrzik, hogy 
a betonöntés az előírások szerint történjen. 

Amint az öntéssel haladnak (naponta 
700-800 köbméter betont tudnak bedolgoz-
ni), következik az utómunkálat, amelynek 
célja, hogy a beton semmiképpen ne reped-
hessen meg. Ez rendszerint belenyúlik az 
éjszakába is, így nem túlzás azt kijelenteni, 
hogy éjjel-nappal zajlik az építkezés.

A kifutópálya építésével párhuzamosan 
készülnek a parkolók is, a reptér fogadó-
épülete és a hangár még tervezési fázisban 

vannak, de egy hónapon belül ezek építé-
se is megkezdődik – közölte Balázs László. 

Az épülő kifutópálya 1100 méter hosszú 
(500 méternyi további gurulóúttal) és 30 
méter széles. Kisebb magángépek, de ATR 
42 (40–50 férőhelyes utasszállító) típusú 
repülők számára is használható lesz.

Meghatározó lesz a gazdaság számára
Ottjártunkkor épp a kivitelezővel egyezte-
tett a helyszínen Barti Tihamér, az RMDSZ 
gyergyószéki szervezetének elnöke is, aki 
szerint ez a magánberuházás jelenleg Har-
gita megye legnagyobb és legjelentősebb 

infrastrukturális fejlesztése, amely gaz-
dasági szempontból pozitív hatással lesz 
Gyergyószékre, de ennél jóval tágabb tér-
ségre is.  Úgy véli, a reptér segít majd olyan 
beruházóknak is idejutni, akik üzemek 
telepítésén gondolkodnak, de a turisztika 
számára is fontos lesz. Hasonlóképpen vé-
lekedik Csergő Tibor, Gyergyószentmiklós 
polgármestere is: „Az ilyen volumenű lé-
tesítmények nemcsak a község lakosságát 
szolgálhatják ki, hanem az egész gyergyói 
térségnek biztosíthatnak megélhetést, ez-
által olyan gazdasági fejlődés indulhat el, 
ami már a fi ataljaink elvándorlásának a 
megfékezését is elősegítheti. Örvendetes, 
hogy a magánvállalkozók is meglátták 
Gyergyó térségben a potenciált és bizako-
dók vagyunk, hogy más, külföldön már 
tapasztalatot szerzett üzletemberek, szak-
emberek is követik a példájukat, és szülő-
földjükön építkeznének majd tovább” – fo-
galmazott Csergő.

Egy-két óra alatt itthon lehetnek 
Gyergyóremete polgármestere, Laczkó-Al-
bert Elemér kifejtette, biztos abban, hogy 
a reptérnek komoly hatása lesz a térség 
gazdasági életére, de úgy véli, egyelőre ez 
még pontosan nem mérhető fel. Amint pe-
dig a térséget érintő autópálya is megépül, 
a reptér fontossága még inkább megnő, egy 
logisztikai központ része lehet, amely az 
egész térséget a mobilitás új szintjére emeli. 
Ezért a helyi önkormányzat mindent meg-
tesz, hogy a maga eszközeivel, adminisztrá-
ciós szempontból segítse a fejlesztést. 

Alakul a kifutópálya. Naponta 600–700 métert haladnak az öt méter széles és 25 centimé-
ter vastagságú betonréteg elkészítésével

FÉLIG ELKÉSZÜLT A HARGITA MEGYEI LÉGIKIKÖTŐ KIFUTÓPÁLYÁJA, GYERGYÓSZÉKEN NAGY REMÉNYEKET FŰZNEK A LÉTESÍTMÉNYHEZ

Repülőgépeket vár a székelyföldi zsákfalu
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