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Bérmálás a Szent László-templomban
Neumann Andrea
A bérmálkozó fiatalok,
Böcskei László püspök, valamint több egyházi tisztségviselő kíséretében a plébániától a Városháza utcán
keresztül vonultak a Szent
László-templomig, ahol
Pék Sándor plébános szólt
az egybegyűltekhez, majd
az egyháztanács képviselője kívánta azt beszédében,
hogy a Szentlélek ne csak
a bérmálkozókat, hanem
a régebben bérmáltakat is
erősítse meg ezen a napon.
Mint később elhangzott: a
bérmálás kiszolgáltatásának
ünnepe valóságos pünkösd
– a bérmálkozók pünkösdként élik azt meg, ugyanakkor a plébániai közösség
is megkapja a megújulás
lehetőségét és forrását.

Hitük szerint
Pék Sándor plébános
mutatta be a bérmálkozó
fiatalokat Böcskei László

megyés püspöknek, biztosítva őt afelől, hogy megfelelő hitoktatásban részesültek és a szent gyónás által
készek a bérmálás szentségének felvételére. „Tudjátok-e, hogy a Szentlélek mit
művel bennetek?” – kérdezte a püspök, és a fiatalok
egyszerre válaszolták, hogy
megerősíti őket abban, hogy
hitüket megvallják és hitük
szerint éljenek. A fiatalok
bemutatása, a kérdések és
a válaszok egyáltalán nem
formálisak, mondta Böcskei
László püspök – a hitvallás
az a tanúságtétel, amelynek
alapján építeni szeretnénk
az életünket. A Szentlélek valóban megerősít és
megszentel, ha elfogadjuk,
befogadjuk az életünkbe,
s ezáltal élhetünk az egyház családjának tagjaiként.
S, hogy miért fontos ez a
tanuságtétel? A bérmálás
szentségének hősiességre kell tanítania minket
– bátraknak kell lennünk

egymással kimondani az
igazságot, meghallgatni egymást, mernünk kell sebezhetőeknek lenni és nem félni egymástól. „A hősiesség
útjára léptetek és ez nem
csak egy szűk körnek, hanem az egész közösségnek,
sőt, az egész egyháznak az
ünnepe, amikor a Szentlélek bőségesen árasztja ki
ajándékait felétek, fontos
és szükséges, hogy észrevegyétek őt és alkalmassá
váljatok a vele való találkozásra” – hangzott el.

Nincs vége
Pont ezért fontos a felkészülés, az előkészítés
szép ideje, hogy megbarátkozzunk azzal a világgal,
amelyet Isten teremtett számunkra és felfogjuk, hogy
nekünk magunknak is küldetésünk van. Azért kellett
készülni, hogy megismerjük
azt az Istent, aki képére és
hasonlatosságára teremtett
bennünket és a szeretetét

A szerző felvételei

Tizenhét fiatalnak szolgáltatta ki Böcskei László római katolikus megyés püspök a bérmálás szentségét vasárnap délelőtt a nagyváradi
Szent László-templomban. A bérmálás szentségének hősiességre kell tanítania minket, hangsúlyozta többek között Böcskei László.

Tizenhét fiatalnak szolgáltatta ki Böcskei László megyés püspök a bérmálás szentségét
a nagyváradi Szent László-templomban
helyezte el a szívünkben.
De a feladat nem ér véget
itt, hiszen Isten ezután is
folytonosan megszólít bennünket Jézus által, akinek
az üzenete nekünk is szól,
akinek a gondviselő szeretete mindannyiunkat átölel,
s betekintést nyerhetünk
akaratába, mely felkarol
és továbbvisz, állandóan
mellettünk van, törődik

velünk, kitart mellettünk.
A bérmálás pillanata egyedülálló, egyedi alkalom,
amikor a Szentlélek által
találkozhatunk Istennel, s a
Szentlélek mellénkszegődik
egy életen keresztül, hűséges utitársként, barátként.
Ajándékai képessé tesznek
arra, hogy megszenteljük
életünk minden pillanatát,
hogy amit teszünk, ne sa-

Baloldali esély a fiatalok számára

Röviden

Szombat este a Hilton szállodában Debelka Boglárka Lilla,
a PSD városi önkormányzati
képviselőjének, a párt helyi
szervezete alelnökének szervezésében megalakult a Bihar
Megyei Szociáldemokrata Nők
Klubja. Az ünnepség díszvendége dr. Gurmai Zita európai
parlamenti képviselő, az Európai Szocialisták Pártja Nőszervezetének elnöke volt. Felszólalásában hangsúlyozta: örül
annak, hogy jelen lehet, hiszen
egyfelől szívesen mentorál nála
fiatalabb nőket, másrészt pedig
úgy érzi, hogy ez klub pozitív
változást eredményezhet, vagyis egy olyan nem pártszerű képződményt hozhat létre,
melynek köszönhetően az itt
élő nők szívesebben hangot
adnak véleményüknek.
Beszédében több igen fajsúlyos
problémát érintett, az egyik
ezek közül a fiatalokat érintő
munkanélküliség volt. Arra
hívta fel a figyelmet: az idei
áprilisi adatok szerint az EU
27 országában 5,63 millió huszonöt év alatti munkanélküli
él, ami azt jelenti, hogy az egy
évvel ezelőtti számhoz képest
100 ezerrel többen vannak. Ha
pedig az euró-övezetet nézzük,
ott 3,63 millió fiatal munkanél-

Magas

tási intézményt ma Európában,
mégis több köztük a munkanélküli, kevesebbet keresnek,
és nagyobb eséllyel kerülnek
rosszabb, bizonytalanabb munkakörülmények közé. Az egyetemi végzettek 60%-a nő, de a
vezető beosztásúak között csupán 30% az arányuk. Ugyanakkor a 25–34 éves korosztály
esetében 14%-kal alacsonyabb
a nők foglalkoztatottsága, mint
a férfiaké. „Az Európai Szocialisták Pártjában, annak ifjúság szervezetében, a YES-ben
(Young European Socialists –
Fiatal Európai Szocialisták) és
az ESZP nőszervezetében (PES
Women) sok időt töltöttünk az
előbb elhangzott problémák értékelésével, és a mi válaszunk
az volt, hogy egy nagyon konkrét követeléssel álltunk elő: egy
sikeres nemzetközi példák által alátámasztott intézkedésekre tettünk javaslatot, amelyek
európai szintű végrehajtása
számottevően javítaná a fiatalok elhelyezkedési esélyeit”,
közölte dr. Gurmai Zita.

küli van, ami 188 ezerrel több,
mint 2012 áprilisában. Ezek a
fiatalok nem dolgoznak, aminek szörnyű hatása van karrierjükre: arra kényszerülnek,
hogy megalázó munkákat vállaljanak el, és ez kihat egész
eljövendő életükre. Gyakran
előzetes munkaviszony nélkül
szociális segély sem jár, tehát a szegénység veszélye is
halmozottan fenyegeti őket.
Az ifjúsági munkanélküliség
ugyanakkor a múlt hónapban
23,5% volt, szemben az egy
évvel ezelőtti 22,6%-kal. Vannak országok, ahol a baj mértéke akkora, hogy a fiatalok
62,5%-a (Görögország), 56,4%-a
(Spanyolország), 42,5%-a (Portugália), 40,5%-a (Olaszország)
munkanélküli. A fiatal munkanélküliek egy különösen
hátrányos helyzetben vannak
a lányok, illetve a fiatal nők.
Őket a munkanélküliség hatványozottan sújtja, és már
fiatalon bekerülnek a bérolló
fogságába.

Hátrányos helyzetben

Ifjúsági Garancia

Különösen igaz ez azokban az
országokban, ahol az anyasági
szabadság terheit a munkaadó
viseli: nem fognak akarni fiatal
nőket alkalmazni, attól félvén,
hogy „elmegy szülni”. Bár több
nő, mint férfi végez felsőokta-

Mint mondta, a kampány
középpontjába az Európai Ifjúsági Garancia bevezetését
helyezték, mert véleményük
szerint ez jelentené a leghatékonyabb megoldást az európai
munkanélküli fiatalok, és egyben az Unió számára. A Garancia minden olyan, 18-25 év
közötti fiatal számára munkát
vagy továbbképzési lehetőséget
biztosítana, aki legalább négy
hónapja befejezte tanulmányait, és nem talál munkát, vagy
elvesztette korábbi állását. Az

munkanélküliség

Az új kezdeményezés azokban a régiókban segíti majd a fiatalok foglalkoztatásának ösztönzését, amelyekben 25%-nál magasabb az ifjúsági
munkanélküliségi ráta. Az említett

összeg fele az Európai Szociális
Alapból származik majd, másik fele
pedig az ifjúsági foglalkoztatás céljára létrehozott külön költségvetési
sorban áll majd rendelkezésre.

A szerző felvétele

Szombaton Debelka Boglárka, a PSD helyi önkormányzati képviselőjének szervezésében megalakult a Bihar Megyei Szociáldemokrata Nők Klubja. Díszvendég dr. Gurmai Zita EP-képviselő volt.
Ciucur Losonczi Antonius
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újakkal pótolta a misztótfalusi
gyülekezet, számol be az eklézsia öröméről Romok Márta,
a Református élet rovatban.
Emellett tíz partiumi gyülekezet konfirmációi ünnepségét
eleveníti fel a lap képriportja.
Debreceni Istvánra, Nagyszalonta, Szatmár és Temesvár
író-lelkipásztorára emlékezik
Balogh Béla, az Élő emlékezet
rovatban. Ismét jelentkezik
a lap Kitekintő rovata, mely
ezúttal a felvidéki Komárom
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református és egyéb jellegzetességeit ismerteti, Koncz
Erzsébet és Kolosváry Bálint
tollából. A szilágysomlyói egyházmegye kisrégiós presbiteri
konferenciáiról számol be Kánya-Zsolt Attila a Presbiter
oldalon.
A Mozaik oldalon Rácz Ervin jegyzetében rádiós szolgálatának kezdeteire emlékezik,
az Olvasólámpa rovat Varga
László áhítatos könyvét ismerteti, míg Visky István
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 Lopások. Május 19-én egy váradi lakos
jelentette, hogy ismeretlen személyek feltörték
autóját, hogy ellopják a benne levő javakat. Az
utcai kamerák képei alapján elkapták és azonosították S.R. 33 éves és K.A.M. 33 éves váradi
személyeket. Később kiderült, hogy S.R. összefüggésbe hozható még három gépjárműből való
lopással. A gyanúsítottakat őrizetbe vették.

Tolvajt fogtak

Dr. Gurmai Zita EP-képviselő
EP-képviselő megjegyezte: ez a
kezdeményezés egyértelműen az
Európai Szocialisták Pártjához,
a progresszív politikai erőkhöz
kapcsolódik. Nagy öröm ugyanakkor, hogy a konzervatív
többségű uniós intézmények is
megértették, hogy szükséges.
A Tanács 2013. február 28-án
ugyanis politikai megállapodásra jutott az ifjúsági garancia
rendszerének létrehozásáról.
A tagállamoknak minél hamarabb, lehetőleg 2014-től be kell
vezetniük ezt a rendszert; azokban az országokban azonban,
amelyek komoly költségvetési
nehézségekkel küzdenek, és
amelyekben magas az ifjúsági
munkanélküliségi ráta, fokozatosan is bevezethető az ifjúsági
garancia rendszere. A rendszer
finanszírozásához támogatást
nyújtanak az uniós alapok is,
amelyekből a 2014–2020-as időszakban – egy új kezdeményezésnek köszönhetően – 6 milliárd euróval nagyobb összeg
fordítható erre a célra.

Ajánló a Harangszó júniusi második számából
„Hogyan tovább? Ez a mi
kérdéseink ünnepeink végén,
a hétköznapokban, tovább az
ünnepek nélküli időszakban.
Különösebb változás nélkül
visszazökkentünk a hétköznapokba?” – teszi fel a kérdést Eszenyeiné Széles Mária
Pünkösd után című írásában.
Szintén a lap címoldalán olvasható a Generális Konventnek a
református egység napját köszöntő üzenete. Huszonkét évvel ezelőtt ellopott kegyszereit

ját magunkra hagyatkozva,
hanem a Szentlélek sugallatára, Isten dicsőségére
tegyük. A fiatalok megújították keresztségi fogadalmukat, majd a bérmaszülők kíséretében a püspök
elé járultak, aki elvégezte
a krizmával való megkenésüket. A szertartás püspöki
áldással és szentáldozással
folytatódott.

Erős érvek címmel közli szös�szenetét. A lapszám Kányádi
Sándor Kőkoporsó című versét tartalmazza. A Harangszó
megrendelhető (év közben is)
és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban,
internetes kiadása pedig a
harangszo.blogspot.com címen
olvasható.
www.erdon.ro
www.erdon.ro
Nézze meg a videót!
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Május 22-én 22.30 óra körül a Bihar Megyei
Rendőrfelügyelőség munkatársait arról értesítette egy 20 éves nagybányai fiatal, hogy
egy váradi tömbház lépcsőházában kitépték
a nyakából az aranyláncot. Az elkövető, egy
25–30 év körüli férfi elfutott a tett színhelyéről. A rendőrök a helyszín közelében
felszerelt kamera felvételei alapján rekonstruálták a történetet. A fiatalt, miután leszállt
a villamosról, követni kezdte az elkövető, aki
sötét kabátot, kék farmert és sportcipőt viselt. Május 23-án 19 óra körül a váradi rendőrök, akik ismerték a gyanúsított személyleírását, elkapták S.F.M. 28 éves margittai személyt a Decebal sugárúton. A férfit 29 napos
előzetes letartóztatásba helyezték.

Vízügyi fejlesztések
A Bihar megyei víz- és használtvíz-infrastruktúra bővítése és korszerűsítése elnevezésű
projekt 2011–2014. között zajlik, és az értéke áfa nélkül 83,2 millió euró. A beruházás
76,30 százalékát az Európai Unió Kohéziós
Alapjából, 11,67 százalékát az állami költségvetés biztosítják. A váradi Vízművek 10,23
százalékkal, az érintett helyi önkormányzatok – Várad, Nagyürögd, Pályi, Szentandrás,
Körösgyéres, Fugyivásárhely, Tenke és Belényes – pedig 1,80 százalékkal járulnak hozzá
a finanszírozáshoz. A megvalósítás annak a
megállapodásnak az alapján történik, melyet
2011. április 18-án írt alá a Környezetvédelmi és Erdőgazdálkodási Minisztérium, mint
szakhatóság és a Vízművek kedvezményezetti
minőségében. Eddig 16 szerződést kötöttek
és 14 van ezek közül folyamatban. A kilencediket a napokban írták alá és Fugyivásárhely,
Váradalpári és Fugyi csatornarendszerét
érinti. Fugyivásárhelyen bővítik 13.861 folyóméter hosszan a csatornahálózatot, felújítanak 4 szivattyúállomást és 1009 darab háztartási csatornahálózati rákötést végeznek
el. Váradalpáriban bővítik 8859 folyóméter
hosszan a csatornahálózatot, felújítanak 2
szivattyúállomást és 369 darab háztartási csatornahálózati rákötést végeznek el.
Fugyiban bővítik 6973 folyóméter hosszan a
csatornahálózatot, felújítanak 3 szivattyúállomást és 356 darab háztartási csatornahálózati rákötést végeznek el. A tenderpályázat
győztese az O.M.S. Románia és az Instalaţii
Montaj konzorcium. A befektetés értéke áfa
nélkül 9,1 millió euró, a munkálatok pedig 20
hónapig tartanak.
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