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 » PATAKY ISTVÁN

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus záróakkordjaként 

vasárnap reggel Budapestre érkezik, 
magyarországi idő szerint fél tizen-
kettőkor a Hősök terén pontifi kál 
szentmisét Ferenc pápa. Látogatá-
sa előtt adott interjújában az egy-
házfő visszaemlékezett erdélyi lá-
togatására is. A katolikus egyházfő 
szeptember 5-én a vatikáni Szent 
Péter térre néző ablakból mondott 
beszédében az aktualitások között 
említette közelgő budapesti és szlo-
vákiai látogatását, és kérte, hogy a 
hívek imáikkal kísérjék útjai során. 
„Szeretettel köszöntöm mindazo-
kat, akik ezt az utat előkészítették 
– és köszönetet mondok nekik –, és 
mindazokat, akik várnak, és akik-
kel én magam is szívből szeretnék 

találkozni” – idézte a Szentatyát a 
Magyar Kurír. Mint arról a Romkat.ro 
portál beszámolt, a Magyarországra 
készülő Ferenc pápa a spanyol püs-
pöki konferencia rádiójának adott 
minapi interjújában szintén kitért 
közelgő útjára. Ennek kapcsán az 
egyházfő visszaemlékezett 2019-ben 
tett erdélyi látogatására, és a szavai 
szerinti „gyönyörű, magyar nyelvű 
szentmisére” Csíksomlyón, ahol talál-
kozott a magyar államfővel is. Böjte 
Csaba ferences szerzetes egyébként 
szeptember 10–12. között mintegy 
ezerfős vonatos zarándoklatot szer-
vez az eucharisztikus kongresszusra. 
A ferences szerzetes a múlt vasárnap 
kezdődött rendezvény második nap-
ján, a budapesti Hungexpón tartott 
előadásában úgy fogalmazott: „Jézus 
Krisztus elindított egy úton bennün-
ket, jó úton járunk, ez az az út, ame-

lyen tovább kell mennünk, ezeket az 
értékeket és kincseket kellene, hogy 
felkínáljuk a világ többi részének is”. 
Arról is beszélt, manapság „illik” pa-
naszkodni, nyafogni, mindig a hibát 
keresni és leszólni egymást. Kijelen-
tette: „úgy gondolom, hogy ilyen jól 
magyar ember a Kárpát-medencében 
az elmúlt ezer évben nem élt”. Er-
délyből egyébként a Böjte Csaba ál-
tal szervezett zarándoklaton kívül is 
nagyon sokan utaznak Budapestre a 
kongresszusra. Németh Norbert atya, 
a római székhelyű Pápai Magyar Egy-
házi Intézet rektora a Magyar Nemzet 
című napilapnak adott interjújában 
azt mondta, Ferenc pápa budapesti 
látogatásának egyik célja a keresztény 
hit megerősítése a magyarokban. „A 
pápák nem szoktak részt venni a Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszuso-
kon. Utoljára II. János Pál pápa vett 

részt a jubileumi évben Rómában. Ez 
rendkívüli alkalom, hogy Ferenc pápa 
a jelenlétével megtiszteli a kongresz-
szust és Budapestre látogat. Ez üzenet 
nemcsak a kongresszus résztvevőinek, 
hanem Magyarországnak, nekünk ma-
gyaroknak is, hogy minden apostoli lá-
togatás azt is jelenti, hogy Péter apostol 
utódja megerősíti testvéreit a hitében” 
– hangsúlyozta Németh Norbert atya. 
Mint fogalmazott, a Péter utódjával 
való közösség a Rómával való egysé-
günket erősíti. „Tulajdonképpen az 
egész magyar történelemnek ez a gyö-
kere Szent István királyunktól kezdve, 
aki fontosnak tartotta a Rómával való 
egységet. Azt gondolom, hogy egy 
kicsit ennek az ünnepe is. Nekünk, 
magyaroknak nagyon fontos a keresz-
tény gyökerünk és hitünk, és Ferenc 
pápa ezt jön megerősíteni” – mondta 
Németh Norbert.

Erdélyből is érkeznek zarándokok a vasárnapi budapesti szentmisére

 » „Jézus Krisz-
tus elindított egy 
úton bennünket, 
jó úton járunk, ez 
az az út, amelyen 
tovább kell men-
nünk.”

Jelenléti tanítással indul a 
2021–2022-es tanév a legtöbb 
romániai iskolában. Tizenegy 
településen virtuális tanrend-
del kezdenek az iskolások az 
első héten. A diákok és tanárok 
körében egyaránt kötelező lesz 
a belső terekben a maszkok 
használata, kivételt képeznek ez 
alól a testnevelésórák.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

A legtöbb romániai településen 
személyes részvételű oktatás-
sal kezdődik hétfőn a tanév, 

a csütörtöki adatok szerint összesen 
11 olyan település van az országban, 
ahol a fertőzöttségi arány meghalad-
ta a 6 ezreléket, ezeken a helyeken 
online kezdik az iskolát a diákok. A 
kolozsvári Babes–Bolyai Tudomány-
egyetem közgazdasági kara készít 
interaktív térképeket a koronaví-
rus-fertőzöttek számának alakulá-
sáról, a legfrissebb kimutatásukból 
kitűnik, hogy a 2021–22-es tanévet 
hat Szatmár, két Arad, egy Szilágy, 
egy Dolj és egy Teleorman megyei 
településen kezdik online a diákok, 
akik képernyők előtt fognak tanul-
ni az első héten. Az iskolakezdésre 

alaposan felkészültek Marosvásár-
helyen, ahol bejelentették, hétköz-
naponként négy autóbusszal többet 
indítanak, amelyet a diákoknak és a 
kisdiákok kísérőinek tartanak fent. 
A tanulóknak ingyenes lesz az uta-
zás, a kísérőknek 2 lejes jegyet kell 
váltaniuk. Portik Vilmos alpolgár-
mester közölte, a gyerekek reggeli 
utazását elősegítendő vezeti be a kí-
sérleti programot a marosvásárhelyi 
városháza hétfőtől. Portik elmondta, 
a Marosszéki Közösségi Alapítvány 

javaslatait fi gyelembe véve, a tö-
megközlekedési cég vezetőivel és a 
közterületrendezési igazgatósággal 
közösen olyan programot dolgoztak 
ki, amelynek célja népszerűsíteni 
a diákok körében az autóbusszal 
való iskolába járást. A buszokon 
magyarul és románul is beszelő 
helyi rendőr és jegyellenőr lesz, 
aki eligazítást ad, ha szükséges. A 
reggeli, iskolásoknak fenntartott já-
ratok a szokásos buszmegállókban 
állnak meg.

VÉDŐMASZKBAN, SZEMÉLYES RÉSZVÉTELLEL KEZDŐDIK HÉTFŐN AZ ISKOLA – MAROSVÁSÁRHELYEN BÁTORÍTJÁK AZ AUTÓBUSZOS KÖZLEKEDÉST

Legtöbb helyen jelenléti oktatással indul a tanév

Indulás az iskolába. Hétfőtől a legtöbb településen személyesen vehetnek részt az órákon a gyerekek 

Hargita megyében mindenhol 
jelenléti oktatással kezdik a tan-
évet. „A tanintézetek környékén 
a közrend fenntartását több mint 
négyszáz hatósági személy fog-
ja fenntartani, a tanfelügyelőség 
tájékoztatása szerint pedig a köz-
világítás is mindenhol rendben 
van” – közölte Szabó Zsolt Harg-
ita megyei prefektus. Hozzátette, 
a tanfelügyelőség szerint minden 
iskolában elegendő mennyiségű 
védőmaszk áll rendelkezésre. A 
diákok és tanárok körében egya-
ránt kötelező lesz a belső terekben 
a maszkok használata, kivételt ké-
peznek ez alól a testnevelésórák. 
A hatályos szabályozás szerint 
a személyes részvételű oktatás 
mindaddig folytatódik, amíg a 
településen tizennégy napos ösz-
szevetésben az ezer főre számí-
tott koronavírus-esetek száma 
nem haladja meg a hatot. „Jobb 
is lehetne az átoltottság, de nem 
kötelezhetünk senkit az oltás 
felvételére” – fűzte hozzá Szabó 
Zsolt. Hogy mi történik pozitív ko-
ronavírusos esetek felbukkanása 
kapcsán az iskolaközösségekkel, 
a prefektus azt válaszolta: ameny-
nyiben az osztályban egy diák 
megbetegszik koronavírus miatt, 
a teljes osztályközösség tizennégy 
napig digitális tanrendre tér át.

 » Amennyiben 
az osztályban 
egy diák megbe-
tegszik koronaví-
rus miatt, a teljes 
osztályközösség 
tizennégy napig 
digitális tanrend-
re tér át.
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