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mária által jézushoz!

Pünkösdi előkészületek

zajlanak a csíksomlyói pünkösdi 
búcsú előkészületei. A polgár-
mesteri hivatal illetékesei előbb 
lakossági fórumon a helyiekkel, 
majd a különböző ellenőrzéseket 
végző szakhatóságok illetéke-
seivel egyeztettek, a városháza 
pedig a megbeszéltek alapján 
véglegesíti a búcsú idejére szük-
séges különleges intézkedéseket 
– közölte Antal Attila alpolgár-
mester. A ferencesek közlemé-
nye szerint idén a Mária által 
Jézushoz! mottóval meghirdetett 
búcsú szónoka Spányi Antal szé-
kesfehérvári püspök lesz. 

HN-információ

„Fontosnak tartjuk hang-
súlyozni: a csíksomlyói 
pünkösdi búcsú elsősor-

ban zarándoklat, és szeretnénk, ha – 
történelmi múltjához hűen – vallási 
cselekmény is maradna! A legfonto-
sabb tehát az, hogy a Csíksomlyóra 
zarándokolók az Isten imádását, a 
boldogságos Szűz Mária tiszteletét 
tartsák szem előtt (…). Évről évre 
megtapasztalhatjuk azonban, hogy 
a csíksomlyói pünkösdi búcsúsok 

között sokan vannak olyanok, akik 
nem a lelki-vallásos tartalmat és 
lelkületet keresik, hanem annak al-
kalmaként használják fel, hogy a 
keresztény értékrendtől merőben 
eltérő csoportidentitásukat muto-
gassák.(…) Nem szeretnénk senkit 
bántani, de mint a kegyhely őrei úgy 
gondoljuk, hogy ezek a megnyilvá-
nulások nem találkoznak a búcsús 
zarándoklat alapvető értelmével, sze-
repével” – áll Fr. Péter Arthur OFM 
csíksomlyói ferences házfőnök a 
június 11-én, szombaton megren-
dezésre kerülő csíksomyói pünkösdi 
búcsú kapcsán írt levelében.

Székesfehérvár püspöke 
a szónok
Borsodi L. László ferences sajtó-

referens közlése szerint idén Spányi 
Antal székesfehérvári püspök lesz 
a búcsú szónoka. Őt 1998-ban ne-
vezte ki tharrosi címzetes püspökké 
és az Esztergom–Budapest Főegy-
házmegye segédpüspökévé II. János 
Pál papa, 1998-ban pedig Paskai 
László bíboros szentelte püspökké 
Budapesten. A Szentatya Székes-
fehérvár püspökévé 2003-ban ne-

vezte ki, ebben az évben került sor 
beiktatására is. 

Inkább gyalog, mint autóval
Az idei pünkösdi búcsú szokásrend-

je, az ilyenkor foganatosított különleges 
intézkedések, a gépkocsiforgalmat 
érintő korlátozások nem sokban tér-
nek el a tavalyitól. A polgármesteri 
hivatal illetékesei felhívják a figyel-
met, hogy a Szék útján pénteken 18 
órától egészen vasárnap délután négy 
óráig teljes útlezárásra számíthatnak 
a búcsúra érkezők. „A gépkocsifor-
galom teljes lezárása alól részben a 
helyiek mentesülnek, hiszen az ott la-
kók járműveit pénteken az esti órák-
ban még beengedik a rendőrök, de 
szombaton és vasárnap már számukra 
is tilos az autós közlekedés. Arra is fel-
hívnám az érintettek figyelmét, hogy 
mindazok, akik az útlezárás érvénybe 
lépése előtt kiautóznak Somlyóra, 
feltehetően nehezen juttathatják ki 
onnan a járműveiket a forgalomkor-
látozás vasárnap délutáni megszünte-
tése előtt. Mindenki számára az len-
ne a legjobb, ha a búcsúra érkezők a 
városban hagynák a járműveket, nem 
akadályoznák ezekkel a Szék útján a 
zarándokok gyalogos közlekedését” 
– nyilatkozta Antal Attila alpolgár-
mester. 

Vásár is lesz, de giccs nélkül 
Engedélyt a tavalyi évhez ha-

sonlóan idén is csak népművészeti 
és kézművestermékek, élelmiszerek, 
könyvek, illetve ruhaneműk árusítá-
sára bocsát ki a polgármesteri hivatal. 
Tény, hogy a rendelkezés viszonylag 
könnyen kijátszható, hiszen volt rá 
példa, hogy az engedélyezett árufé-
leségek mellett a kereskedők másféle 
termékeket is kiraktak, ám az idén 
gyakoribb és szigorúbb ellenőrzéseket 
ígérnek az illetékesek: a helyszínen 
is igyekeznek majd visszaszorítani a 
csíksomlyói pünkösdi búcsú szellemi-
ségéhez, lelki töltetéhez nem illő gics-
cset, a bóvlitermékeket.

Pünkösdi búcsúsok menete a Szék útján. A szervezők azt ajánlják, idén is gyalogosan közelítse meg mindenki a kegyhelyet

Erdélyi Konzultáció csíKban

Járják már a településeket 

Az RVA MUREŞ INSOLVENCY SPECIALIST S.P.R.L.
– Marosvásárhely, Gr. Gheorghe Avrămescu u. 4. szám –

a csődbe ment PANLACTA Kft. jogi felszámolói minőségében nyílt árverést szer-
vez a Maroshévíz, Sportolók utca 1. szám alatt található ingatlan egyben történő 
eladására.

Az ingatlan a maroshévízi telekkönyvben 8000/C szám alatt van bejegyez-
ve, s a következőkből tevődik össze: kőalapzatra záradékkőből épült földszint + 
emeletes iroda, a földszinten két garázzsal, 80 m2-es területen; tejgyár hét helyi-
séggel, betonalapzatú téglából épült cseréppel fedett 170 m2-es területet elfoglaló 
építmény; négy helységből álló pékség, amely záradékkőből épült betonalapzaton, 
azbocement lapokkal fedve, 80 m2-es területen; 73 m2-es fából készült eresz. 

Az ingatlannak együtt eladandó ingóságok a következő tejfeldolgozási techno-
lógiai berendezésekből (gépek, munkaeszközök és felszerelések) tevődnek össze: 
vákuumozógép; pasztörizáló; szivattyú; vízeljegesítő agregát; hűtőbazin; tejszepa-
rátor; automata hűtőtank; vajköpülő; két pasztörizáló tartály; három alumínium 
ciszterna; két inox ciszterna.

Az építmény által elfoglalt és az ahhoz tartozó 635 m2-es terület állami tulaj-
donban van.

Kikiáltási ár: 55 910 euró + áfa.
Az árverésre a jogi felszámoló székhelyén kerül sor 2011. május 23-án 9 óra-

kor, s azt hetente a hétfői napokon ugyanabban az órában megismétlik a javak 
értékesítéséig.

Az árverésen azok a jogi és/vagy magánszemélyek vehetnek részt, akik befize-
tik a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garanciát, a részvételi illetéket és megvásá-
rolják a feladatfüzetet.

Bővebb felvilágosítás a 0265–261019-es, 
a 0265–269700 és a 0745–146096-os telefonszámokon.

Szentimre az első csíki település, 
ahová ellátogattak az Erdélyi Kon-
zultáció keretében a kérdezőbiz-
tosok. A legtöbben beengedték 
az önkéntes fiatalokat, akadtak 
azonban olyanok is, akik „hallani 
sem akarnak” a politikáról. 

Isán István Csongor
isan.istvan.csongor@hargitanepe.ro

Járják a kérdezőbiztosok a csíki te-
lepüléseket szerda óta az Erdélyi 
Konzultáció keretében. Az első 

napokban Csíkszentimrén kopogtak 
be minden házhoz. A kérdezőbizto-
sokat a döntő többség fogadta, és szí-
vesen válaszoltak a kérdésekre – tud-
tuk meg Bors Bélától, a Csíki Területi 
RMDSZ ügyvezető alelnökétől. 

Kevesen utasították 
el a válaszadást
Kevesen, de voltak, akik visz-

szautasították a válaszadást. Ezek 
olyanok, akik „hallani sem akartak 
a politikáról” – fogalmazott az ügy-
vezető alelnök. A körülbelül két és 
fél hónapig tartó folyamat során az 
önkéntes kérdezőbiztosok minden 
csíki háztartásba, körülbelül ötven-
ezer helyre bekopognak. A napokban 
előkészítik a csíkszeredai kérdőíve-
zést is, ez azonban Bors Béla szerint 
„nagyon jól összehangolt munkát 
követel meg, hogy egyetlen háztartás 
se maradjon ki, illetve sehova se men-
jenek kétszer”.  A kérdőívezés most 

Csíkban folyik, azonban az összesí-
tést nem a medencére készítik majd 
el, hanem megyei szinten vizsgálják 
meg és értékelik ki az adatokat.

Negyedmillió embert 
kérdeznek meg
Figyelünk egymásra mottóval in-

dította útjára az Erdélyi Konzultációt 
a Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség. A nagyszabású felmérés kere-
tén belül 250 000 magyar ember meg-
kérdezésével szeretnénk felmérni az 
erdélyi, romániai magyarság gondjait, 
prioritásait, a Szövetséggel szembeni 
elvárásait – jelentette be május ötödi-
kén Kelemen Hunor szövetségi elnök 
egy kolozsvári sajtótájékoztató kereté-
ben. Az RMDSZ vezetője akkor úgy 
fogalmazott: „Az Erdélyi Konzultáció 
aktualitását két rendkívül fontos érdek 
szolgáltatja: a romániai magyar közös-
ség és a Szövetség érdeke. A felmérés 
során egyrészt az emberek őszintén 
elmondhatják, melyek a prioritásaik, 
ugyanakkor megjelölhetik azokat a 
feladatokat is, amelyekkel a jövőben 
megbíznák az érdekképviseleti szerve-
zetet. Az RMDSZ-nek mindemellett 
másfél éves nehéz kormányzás után és 
egy évvel a választások előtt pontosan 
kell látnia, mit gondol a közösségünk a 
saját jövőjéről, a Szövetségről és annak 
munkájáról.” Ennek érdekében Er-
dély-szinten 250 000 űrlapot, 120 000 
szórólapot és 10 000 plakátot nyom-
tattak ki, és közel ezer ember vesz részt 
majd a konzultáció lebonyolításában.

Hét kérdés az erdélyi magyarokhoz

A kérdőív a következő kérdéseket, illetve problémafelvetéseket tartalmazza:
1. Mennyire elégedett Ön a jelenlegi életkörülményeivel?
2. Ön szerint melyik az a két legfontosabb probléma, amelyet a közeljövő-

ben a polgármester meg kellene oldjon az Ön településén?
3. Az alábbi problémák közül Ön szerint az RMDSZ-nek mivel kellene 

elsősorban foglalkoznia?
4. Milyen mértékben elégedett Ön az RMDSZ tevékenységével?
5. Ön szerint az alábbiak milyen mértékben jellemzik az RMDSZ-t?
6. A következő önkormányzati (helyi/polgármesteri) választásokon Ön 

melyik párt jelöltjeire szavazna?
7. Amennyiben szeretne üzenni Kelemen Hunornak, az RMDSZ új el-

nökének, vagy bármilyen más megjegyzése, meglátása van a felvetett kérdé-
sekkel kapcsolatban, ide beírhatja.

A búcsú liturgikus programja

Június 10-én, péntek este a 7 órakor kezdődő szentmise nyitja meg a 
2011-es csíksomlyói pünkösdi búcsút, amelyet a kegytemplomban 
egész éjszakán át tartó virrasztás követ.

Június 11-én, szombaton fél 6-tól folyamatos gyóntatás és áldoztatás 
lesz a kolostor négyszögletű udvarában. A szentmisék reggel 7-kor, 8-kor 
és este 7 órakor lesznek a kegytemplomban.

Az ünnepi szentmise, amelyet a Duna Televízió élőben közvetít, fél 
1-kor kezdődik a Kissomlyó- és a Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben 
található Hármashalom oltárnál. A szentmise szónoka Spányi Antal szé-
kesfehérvári püspök. A kordon a papsággal fél 11-kor indul a Csíksomlyói 
Ferences Kolostor elől. Éjszaka a kegytemplomban reggelig tartó virrasz-
tásra kerül sor.

Június 12-én, vasárnap pünkösd ünnepe. A szentmisék reggel 7-kor, 
8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek.

Június 13-án, hétfőn, pünkösd másodnapján a szentmisék szintén reg-
gel 7-kor, 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek.

Hirdetés


