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A gyergyószentmiklósi vas-
útállomáson történő fo-
gadáson a zarándokokat 

köszöntik a város világi és kato-
likus egyházi elöljárói, de termé-
szetesen, a megszokott módon, 
várják a város és a környék lakó-
it is az eseményre. 

A gyergyói szálláshelyek 
80 százalékát foglalják el

Idén az ünnepség más lesz a 
korábban megszokotthoz képest, 
ugyanis ezúttal a vonat nem itt 
éjszakázik, hanem továbbmegy, 
Marosfőn, Csíkszentdomokoson 
és Csíkszeredában is megáll, 
és ezekben a helységekben is 
szállnak le zarándokok. A Bol-
dogasszony Zarándokvonat 
gyergyószentmiklósi állomáso-

zása 12 percig tart a tervezett 
program szerint.

Bár idén az említett másik há-
rom helységbe is visz utasokat 
a zarándokok szerelvénye, és ez 
azt jelenti, hogy Gyergyószékre 
a korábbinál valamivel keve-
sebb vendég jön, így is a Bol-
dogasszony Zarándokvonattal 
érkezők töltik meg a Gyergyói-
medence szálláshelyeinek 80 
százalékát – közölte Tatár Atti-
la, a Gyergyószentmiklósi Tu-
risztikai Iroda munkatársa, a 
vonatos zarándoklat helyi ko-
ordinátora. A szálláshelyekre 
buszok viszik a vendégeket a 
vasútállomásról. A vonat pén-
teken reggel visszajön Csíksze-
redából Gyergyószentmiklósra, 
és a zarándokokat már aznap 
Csíkszeredába szállítja, hogy 

meglátogathassák Csíksomlyót. 
Erre már a korábbi években is 
komoly igény mutatkozott, hi-
szen a szombati búcsú alkalmá-
val a kötött program és a nagy 
tömeg miatt nem volt lehetőségük 
alaposan bejárni, megismerni a 
nyerget, és imádkozni a kegy-
templomban. Másnap pedig ter-
mészetesen a búcsú szerepel a 
zarándokok programjában.

Pünkösdi mise a városközpontban

Immár hagyománya van an-
nak is, hogy pünkösdvasár-

napon Gyergyó szent  miklós  
főterén szabadtéri szentmi-
se zajlik a zarándokok és a 
gyergyóiak részvételével. Má-
jus 20-án, vasárnap reggel 
8-kor kezdődik a mise, mely-
nek főcelebránsa Varga Lajos, 
a Váci Egyházmegye segédpüs-
pöke lesz. 

E z t  k ö v e t ő e n  i n d u l n a k  a  
vendégek  a  vonatra .  Nem 
marad el az ünnepélyes búcsúz-
tatás sem, amire szintén várják 
a gyergyóiakat. A zarándokvo-
nat 10.50-kor indul a gyergyó-
szentmiklósi állomásról.

Maroshévízen is várják a vonatot

A Boldogasszony Zarándok-
vonat csütörtökön este Maros-
hévízen is megáll, itt is ünnepélyes 
fogadtatást szervez a helyi ma-
gyarság, imát mond Varga Lajos 
segédpüspök. Az érkezés idő-
pontja a tervek szerint 20.09 lesz. 
Másnap, pénteken érkezik a má-
sik, Gyergyó széken is áthala-
dó zarándokvonat, a Csíksomlyó 
Expressz gyergyószentmiklósi 
fogadására menetrend szerint 
19.59-kor kerül sor.
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Idén is sok zarándokot lát vendégül Gyergyószék

Nyolcszáz vendéget hoz a zarándokvonat

A zarándokvonat fogadása mindig megható ünnepség

A darab szereplői főként kamaszok. Érezni, érteni és tapasztalni vágyó fiatalok

Több, mint nyolcszáz zarándokot hozva idén is befut 

a gyergyószentmiklósi állomásra a magyarországi 

Misszió Tours által szervezett Boldogasszony Zarán-

dokvonat. Ahogy a korábbi hat alkalommal, most is 

ünnepélyes fogadtatásban részesülnek utasai. A vo-

nat érkezése csütörtökön 20.52-kor várható, ameny-

nyiben sikerül tartania a tervezett menetrendet. A 

zarándoklat lelki vezetői Varga Lajos, a Váci Egyház-

megye segédpüspöke, Felföldi László helynök-plé-

bános, Burbela Gergely verbita tartományfőnök és 

Tímár Sándor Asztrik ferences szerzetes.
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Május 17-én, csütörtök este 7 
órától utolsó alkalommal látható a 
Figuránál Keresztes Attila rende-
zésében Frank Wedekind drámá-
ja, A tavasz ébredése. Az előadás 
a Figura és a BBTE, Színház és 
Televízió Kar Magyar Színházi 
Intézete koprodukciója, a létre-
hozásában közreműködtek a Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egyetem 
hallgatói.Frank Wedekind 1891-

ben írt – akkor botrányt kavaró 
– drámája ma már klasszikus, ér-
vényes kérdéseket megfogalma-
zó darab. A tavasz ébredése nem 
csak gyermekek tragédiája. Csa-
ládok tragédiája. A társadalom 
visszafordíthatatlan hibája – ol-
vasható az ajánlóban.Az előadás 
16 éven aluli nézők számára nem 
ajánlott. Jegyek válthatók mun-
kanapokon 15 és 19 óra között a 

színá’z jegypénztárában. Online 
jegyvásárlás a www.biletmaster.
ro oldalon. 

Helyfoglalás és információk a 
0752-227 011-es telefonszámon, 
vagy az org@figura.ro e-ma-
il címen.A gyergyószentmiklósi 
előadást követően a produkció 
május 18-án, péntek este 7 órától 
a székelyudvarhelyi Tomcsa Sán-
dor Színházban kerül műsorra.

A tavasz ébredése: utoljára a Figuránál Fotókiállítás és filmvetítés Borszéken

Érintések széleken címmel fotókiállítás nyílik ma délután 5 órától a 
borszéki művelődési ház előterében, ezt követően pedig két doku-
mentumfilm vetítésére kerül sor: Püsök Botond alkotása, az Angéla cí-
mű, illetve Daczó Katalin és Berszán-Árus György Kőrispatak Péntek–
Vasárnap című filmje. A kiállítás és a dokumentumfilmek a Hargita 
Megyei Kulturális Központ által kezdeményezett, 2015–2016. között 
lebonyolított Romák közössége a vizuális művészeteken keresztül 
című projektben jöttek létre. A projektet követően a filmeket számos 
országos és nemzetközi szakmai fórumokon értékelték és díjazták. A 
mai, borszéki esemény része a Hargitai Megyenapok programjának.

Az urológiai betegségek megelőzéséről

Az Arbor Szövetség és a Szent István plébánia Védjük, amíg van! című ren-
dezvénysorozatának következő meghívottja dr. Lukács Zoltán. Előadását 
az urológiai betegségek megelőzése témakörben tartja ma este 7 órától, a 
Szent István plébánia nagytermében. Az eseményre a belépés ingyenes.

Népi gyermekjáték-fesztivál Ditróban

A múltból merítkezik az a rendezvény, amelyet holnap, május 17-én 
szervez a ditrói Siklódi Lőrinc Általános Iskola a községben működő 
óvodai csoportok bevonásával. A rendezvény célja, hogy megismer-
tesse a kicsikkel a mára már feledésbe merült népi játékokat, hogy 
megéreztesse velük az együtt játszás örömét. Szempont továbbá rá-
világítani a csoportos tevékenységek nevelő, közösségépítő hatására. 
A rendezvényt az iskola kézilabdapályáján tartják. Délelőtt 10 órára 
várják ide az ovisokat, szüleiket, pedagógusokat, illetve mindenkit, akik 
a gyermekjáték-füzér alakulását követve újra átélnék vagy először ta-
pasztalnák meg, mivel, hogyan töltötték régebben az időt a gyerekek. 
A programszámot követően a központi, Százlábú óvoda épületében 
régiségtárlat nyílik az óvónők és szülők által összegyűjtött tárgyakból. 
A minimúzeumba is várják az érdeklődőket.

FOTÓ: JAKAB LÓRÁNT




