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Változatos program-

mal várják a pihenni, 

szórakozni vágyókat 

Csíkdánfalvára a hét-

végén, ahol Gasztro-

kulturális napokat 

tartanak. Szombaton 

a kürtőskalács-feszti-

válba, vasárnap pedig 

a falunapi programba 

lehet bekapcsolódni. 

Másodszorra szervezik 
meg idén Csíkdánfalván 
a Gasztro-kulturális na-

pokat július 14-15-én. Szom-
baton az egyre kedveltebb 
kürtőskalács-fesztivál prog-
ramjába kapcsolódhatnak be 
a pihenni, szórakozni vágyók 
Dugás-fürdőn: 11 órától úszó-
versenyt, fél tizenkettőtől fo-
cibajnokságot tartanak, 12-től 
pedig munkához látnak a kür-
tőskalácssütő versenybe neve-
zett csapatok. Fél öttől értékelik, 
majd díjazzák a legjobban si-
került kürtőskalácsokat. Öttől 
kivetítik az oroszországi labda-
rúgó-világbajnokság szombati 
meccsét, amely után szórakoz-
tató és ügyességi vetélkedőkbe 
lehet bekapcsolódni. Kilenc órá-
tól bulival zárul a program.

Vasárnapi sokadalom

Vasárnap reggel hét órakor a 
helyi fúvószenekar ébreszti a fa-
lu népét, 10 órakor pedig már a 

főzőversenyre benevezett csa-
patok tagjai foghatnak hozzá a 
munkához. A 11 órától kezdődő 
ünnepi szentmise után a fúvós-
zenekar felvezetésével vonul-
nak a helybéliek a Dugás-fürdői 
helyszínre, ahol egy órakor 
hangzanak el a köszöntő beszé-
dek. Azt követően gyermektánc-
csoportok előadását láthatják a 

jelenlevők, majd két órától zsű-
rizik az elkészült ételeket, há-
rom órától a Kedves Zenekar, 
utána pedig a No name zenekar 
ad koncertet. A vasárnapi prog-
rampontokon résztvevők nem 
maradnak le a labdarúgó-világ-
bajnokság döntőjéről, hiszen azt 
is kivetítik hat órától. Fél kilenc-
től a Slágerebbje-koncertet hall-

hatják a jelenlevők, amely után fél 
tizenegytől tűzijátékot láthatnak.

Az ifjak szervezik

Bőjte Csongor Ernő Csík dán-
falva polgármestere érdeklődé-
sünkre elmondta, tavaly először 
vonták össze a helyi falunapo-
kat a kürtőskalács-fesztivállal 

– és nevezték el a rendezvényt 
Gasztro-kulturális napoknak –, 
amely jó döntésnek bizonyult, így 
idén is hasonlóképp tettek. To-
vábbá arra is rámutatott, hogy az 
esemény kezdeményezői első-
sorban a helyi fiatalok, az önkor-
mányzat nekik nyújt segítséget.

KÖMÉNY KAMILLA

Gasztronómiai és kulturális programok Csíkdánfalván

Falunapok és kürtőskalács-fesztivál

Használatba veszik szombaton a kürtőskalácssütőket Csíkdánfalván

Kármelhegyi Boldogasszony 
– más néven Skapulárés Bol-
dogasszony – napját július 16-
án ünnepli a katolikus egyház, 
amely a kármelita rend kivált-
ságos Mária-ünnepe. Két, a Ke-
leti-Kárpátokban fekvő faluban 
tartanak ezen a hétvégén bú-
csúünnepet.

Barátoson július 14-én, szom-
baton délelőtt 11 órától ünneplik 
a Kármelhegyi Boldogasszony 
tiszteletére felszentelt kápolna 
búcsúját. A szentmise szónoka 

Hanuleac Tamás gyimesbükki 
segédlelkész lesz. A hagyomá-
nyoknak megfelelően a búcsú 
előtti pénteken – július 13-án 
– szentelik meg a Tarkő-hegy-
ségben levő Barátostelep háza-
it. A többségében csángómagyar 
emberek lakta kis hegyi tele-
pülést közigazgatásilag Neamţ 
megyéhez csatolták, egyházi 
szempontból viszont a Gyula-
fehérvári Egyházmegye gyi-
mesbükk i  római  ka to l ikus  
plébániájának filiája.

A Gyimesfelsőlokhoz tarto-
zó komjáti templomnak szintén 
Kármelhegyi Boldogasszony a 
védőszentje, ott az ünnepnapon, 
hétfőn délelőtt 11 órától kezdődik 
a búcsús szentmise, amelynek 
szónoka a csíkdelnei plébános, 
Csintalan László lesz.

A kármelita rendről

A Szentírás több helyen meg-
emlékezik a Kármel-hegyről, 
ahol Illés próféta élt, és védel-
mezte a hit tisztaságát (1Kir 17–
19). Az egyházatyák a hegyet 
szépsége, termékenysége, ősi-
sége, Illés győzelme miatt Szűz 
Mária jelképének látták. A prófé-
ta után sok remete élt a hegyen, 
majd a 12. században rendet ala-
pítottak itt azzal a céllal, hogy 
a Szűzanya oltalmában szemlé-
lődő életmódot folytassanak. A 
tengerről felszálló felhőben (1Kir 
18,44), mely Illés idejében a meg-
mentő esőt hozta, a Szűzanya 

előképét látták. Így jött létre a 
kármelita rend. Édesanyjuk, véd-
asszonyuk ünnepét 1376/78-tól 
ülik a kármeliták. Pápai jóváha-
gyást az ünnep megtartására V. 

Sixtustól kaptak 1587-ben, majd 
az emléknapot XIII. Benedek 
1726-ban kiterjesztette az egész 
egyházra − olvasható a Magyar 
Kurír katolikus hírportálon. (K. K.)

Búcsúünnep Barátoson és Komjátban

Görbepataki búcsú

2007. július 11-én ítéletidő haladt át Gyimesfelsőlok görbepataki 
részén, az erős szél és a mogyoró nagyságú jég hatalmas pusztítást 
okozott. Szent Benedek napján történt mindez, így a helyiek elhatá-
rozták, hogy kiengesztelik a „haragos szentet”. Előbb keresztet emel-
tek, majd kápolnát építettek, ahol azóta minden évben fogadalmi bú-
csús szentmisét tartanak. Idén is így tettek, a hívek tegnap délelőtt 
gyűltek össze a görbepataki kápolnánál, ahol a homíliát Bálint Emil 
balánbányai plébános mondta. Barátosi életkép. Búcsúra készülnek a hegyi településen
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