aktuális

8

2015. április 27., hétfő

Aranyos szentmise a Barátok templomában

Szombaton Bohács Sándor nyugalmazott plébános hálát adva 50 év papi szolgálatáért a várad-olaszi plébániatemplomban mutatta
be aranymiséjét. Exc. Böcskei László püspök köszöntötte őt. Az ünnepelt magyar, román és szlovák nyelven mondott köszönetet.
Ciucur Losonczi Antonius
Ünneplőbe öltözött szombat
este a váradi Barátok temploma, ahol Bohács Sándor
nyugalmazott plébános- akit
Isten Szolgája Márton Áron
püspök 1965. április 25-én
szentelt pappá a gyulafehérvári Székesegyházban- hálát
adva 50 év papi szolgálatáért, bemutatta aranymiséjét.
A jubiláns paptestvérét
köszöntő Kiss Albert főesperes-kanonok hangsúlyozta: az „aranyos mise” alkalmából hálát adnak Istennek
azért, hogy megszólította
őt, illetve a levita énekének

szavaival élve az Úr ragadta őt magához, ő tette szent
palástját vállaira. Bevezetőjében az ünnepelt magyar,
román és szlovák nyelven
köszöntet mondott mindenért, mindenkinek. Úgy fogalmazott: hamar eltelt az 50
év, de szép és jó volt, hiszen
a Jóisten segítette őt abban,
hogy hirdesse az örömhírt,
mely feladatot szívesen teljesíti, mert kötelességének
és hivatásának tekinti még
mindig.

Ajándék

Exc. Böcskei László mézeskalácsot és rózsafüzért ajándékozott

Prédikációjában Mons,
Fodor József általános

helynök egyebek mellett
Sík Sándor Misék című
költeményét is idézve azt
mondta: a papi örömöt
nem a hajrá, hanem az
alleluja fejezi ki, ez esetben az amiatt érzett öröm,
hogy Bohács Sándor az
emberi mértékkel hos�szúnak mondott elmúlt
50 esztendőt úgy töltette,
hogy „szaladgált ég és föld
között”, önzetlenséget, jóságot és szeretetet árasztva magából. Plébánosként

Ajándék
A főpásztor ezután egy mézeskalácsot és egy rózsafüzért ajándékozott paptestvérének. Előbbit
annak jeleként, hogy amiképpen
egy egyszerű tésztát is a művész keze csodálatossá tesz, úgy
az Úristen is nagyot tud alkotni
teremtményeivel, ha átengedjük

magát neki, utóbbit pedig arra
való utalásként, hogy az imádság
és áldozatos szolgálat nyomán az
áldás virágai kinyílnak.
Az ünnepségen közreműködött
még a Kiss Géza kántor karnagy vezényelte Bihari Sándor-kórus.

hevítette őt a hit égő tüze
Érkeserűben, Baromlakán,
Szalontán, Püspökiben és
Sályiban, állt a vártán,
hogy a híveket ne ragadja
el a Sátán. Jelenleg pedig
az Orsolya-templom oltáránál végez szolgálatot,
közvetíti Isten csodálatos
üzenetét, mert több mint
fél évszázaddal ezelőtt őt is
megszólította az Úr, és ő
igent mondott a meghívásra. Ifjú levitaként elindult
az ötvenes évek ateista,

Bohács Sándor mutatott be aranymisét a Barátok templomában
A szerző felvételei
egyházüldöző világának
göröngyös útján Gyulafehérvár felé, hogy aztán az
isteni kegyelmet, jóságot
és szeretetet lámpásként
közvetítve elérkezzen a
Barátok temploma virágokkal díszített aranymisés oltárához.
A vikárius ugyanakkor
az ószövetségi pátriárkákhoz, nagy főpapokhoz hasonlította Bohács Sándort,
értékelve áldásokkal teli
eddigi tevékenységét.

Felújítások a Templomok Útja programban
A Középkori Templomok Útja program keretében három romániai középkori templomot is sikerült felújítani. A programot ismertető konferencia csütörtökön zajlott le Nagyváradon.
Pap István
A Középköri Templomok Útja – mint tematikus útvonal – 2009-ben indult azzal a
céllal, hogy a Kárpát-medencében egyedülálló vallási és
kilturális örökséggel ismertesse meg az érdeklődőket,
mely a valaha egy történeti
régiót alkotó Felső-Tisza-vidék, Kárpátalja és a Partium
északi részén található. A Középkori templomok útja a Magyarország-Románia Határon
Átnyúló Együttműköfési Program 2007–2013 támogatásával,
három különböző együttműködési projekt keretében, többek
kzött a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Önkormányzat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség,
valamint a Szatmár Megyei
Tanács partnerségében indult
el. A fejlesztés célja az volt,
hogy a kiemelkedő örökségturisztikai és művészettörténeti értéket jelentő középkori
templomokat összekötve egy
közös tematikus úttá fejlessze,
illetve hogy egy közös turisztikai útvonal jöjjön létre a magyar-román határtérségben.
A templomok útját bemutató
konferenciát, illetve kiállítást szerveztek csütörtökön a
nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központban is.

A szent helyek
Itt Csűry István a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke
köszöntötte az egybegyűlte-

ket, kiemelve többek között
azt, hogy vissza kell foglalni
azokat a szent helyeket, amelyeket az elmúlt évtizedekben
elveszni láttak a hívek. Szabó
Ödön RMDSZ-es parlamenti
képviselő beszédében kifejtette, hogy annak idején megszületett az a döntés, hogy a
turizmusra lehívható uniós
pályázati kiíráson belül indítsanak el az egyházi turizmusra vonatkozó pályázati kiírást
is, amelyben lehetőség nyílik
arra, hogy olyan terület is forráshoz jusson, ami eredetileg
nem volt célterülete a pályázati kiírásnak. „A Bihar Megyei
Tanács épületében született
meg a döntés a nyolc megye
(négy romániai és négy magyarországi határ menti megye – szerk. megj.) és a két
kormányzati döntéshozatali
szereplőknek köszönhetően, és
ez volt annak a folyamatnak
a kezdte, amelynek következtében most itt állhatunk, és
lezárhatunk egy pályázatot.
Ennek a pályázatnak köszönhetően újul majd fel a nagyvárad-újvárosi református templom, és a váradi vártemplom
is” – fogalmazott Szabó Ödön.

Bővíteni
A beszédek után az előadások következtek: Deák Attila
településfejlesztési szakértő az
ügynökség részéről a templomok útja projektről, és annak
jövőbeni hatásairól beszélt az
egybegyűlteknek, Kollár Tibor a projekthez kapcsolódó
monografikus igényű promóciós kiadványokat ismertette,

Csűry István református püspök
dr. Diószegi László a Teleki
László Alapítvány igazgatója
a műemlékek védelméről beszélt, kiemelve többek között
azt, hogy jelenleg fellelhető
műemlékeknek mindössze öt
százaléka van restaurálva.
Emődi Tamás építész a Szatmár megyei krasznacégényi,
berendi és csomaközi középko-

Ebbe az irányba
is szeretnénk bővíteni a templomutat,
de ezt a források függvényében lehet majd
megvalósítani.
Demeter Zsuzsa
ri templomok teljes helyreállításáról árult el részleteket a
megjelenteknek, melyek szintén ennek az együttműködési
projektnek a keretében újultak
meg. Emődi Tamás korábban

Szabó Ödön parlamenti képviseA szerző felvételei
lő
kérdéseinkre válaszolva elmondta, hogy a projket keretében több tametikus útvonalat
találtak ki, de ezekben nemcsak középkori templomok
szerepelnek, hanem egyéb
történelmi nevezetességek is,
például a nagykárolyi Károlyi
kastély, valamint Kölcsey Ferenc és Ady Endre szülőházai
is. Mind Emődi Tamás, mind
pedig Demeter Zsuzsa a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség
Nonprofit Kft. képviselője elmondták, hogy a programot
ki szeretnék terjeszteni Bihar
megye északi részére is. „Ebbe az irányba is szeretnénk
bővíteni a templomutat, de
ezt a források függvényében
lehet majd megvalósítani” –
jegyezte meg Demeter Zsuzsa.
A templomok útja elnevezésű
kiállítás egyébként mintegy
három hétig lesz látható a
Lorántffy Központban.

Köszöntőjében Exc.
Böcskei László megyés püspök azt nyomatékosította: a
jubileum arra is figyelmeztet, hogy az ünnepelt igent
mondott az Úr küldetésteljesítést feltételező szavaira,
hálát adva ezért az ajándékért. Nem utasította tehát
vissza ezt a meghívást, hanem elfogadta Isten különleges gondviselését, aki nem
csupán kiválasztotta, de meg
is őrizte őt hitében, és megerősíti ebben szüntelenül.

Röviden
 Egészségügyi kártya. A
2014/400. és a 2012/900. számú kormányhatározatok értelmében május 1-jétől kötelező lesz
használni az egészségügyi kártyákat, mert az
orvosi szolgáltatásokat, beleértve a kórházi kezeléseket is, csak a kártya vagy a biztosítotti státust
igazoló igazolás felmutatásával lehet érvényesíteni.
Amennyiben 2015. május 1. után lesz olyan egészségügyi intézmény, mely nem rendelkezik az orvosi
szolgáltatások érvényesítő rendszerével, akkor nem
utasíthat el egyetlen egészségügyi kártyával vagy
igazolással rendelkező pácienst sem, aki igény tart
a szolgáltatásaira, és amennyiben az egészségügyi
kártyát az egészségügyi intézmény hibájából nem
lehet használni, akkor az egészségügyi szolgáltatás
teljes költségét az egészségügyi intézmény kell
állja. Éppen ezért a közegészségügyi igazgatóságok
felhívják a kórházak, egészségügyi intézmények
figyelmét arra, hogy május 1-jéig tegyék működőképessé az orvosi szolgáltatások érvényesítését
szolgáló rendszert, a pácienseket pedig arra kérik,
hogy igényeljék az egészségügyi kártya aktiválását
még május 1-je előtt, majd mindig legyen náluk az
egészségügyi kártya vagy a biztosítotti igazolás.

Unfinished Business.

A kolozsvári Adelina Cacio egyéni tárlata nyílt
meg április 24-én, pénteken a váradi Visual
Kontakt Galériában (Albacului 54), Unfinished
Business címmel. A 30, minimalista stílusú
grafika két hétig látogatható. Fotó: Alexandru Niţescu
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