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M O L N Á R  M E L I N D A

A z egyházközség önazonos-
ságának legnagyobb ün-
nepére, a búcsúra három-

napos lelkigyakorlattal készültek. 
Az elmélkedéseket Korom Imre, a 
gyergyószentmiklósi Munkás Szent 
József Egyházközség plébánosa tar-
totta. 
Szombaton székely ruhát öltött Ze-
te laka apostoli hitéhez ragaszkodó 
népe, ünnepi külsőt kapott a leg-
szentebb hajlék is. A település kü-
küllőkeményfalvi határánál állított 
díszkapunál a község egyházi és 
világi elöljárói, a helyi huszárok, 
egyházközségi és civil szervezetek 
képviselői, a Sándor Árpád által 
vezényelt csíkszentsimoni fúvósze-
nekar, valamint a zetelaki hívek 
körmeneti kereszt és zászlók alatt 
fogadták a Szentszék képviselőjét.

Fogadtatás

A falu népe nevében Nagy Attila 
polgármester hálát mondott, amiért 
a vallásukhoz és magyarságukhoz 
hűséges zetelakiak a nunciussal 

együtt épülhetnek hitükben. Mi-
után az egyházközség legkisebb 
képviselői átadták a virágot, a 

szentszéki követ és a helyi elöljárók 
hintóba szállva a főúton processzi-
óval vonultak a templomtérre, ahol 
a főpásztor kifejezte tiszteletét a 
Szentkereszt-ereklye előtt, és áldást 
kért a várakozókra. 

Az imádság hajlékát zsúfolásig 
megtöltötték a helybéliek és vendé-
geik. Papp Antal plébános kiemelte: 
eme búcsún történelmet írt az egy-
házközség, hiszen először fogadhat-
tak nunciust. Majd átadta a Bocskai 
Vince által készített, Márton Áront 
ábrázoló bronzplakettet, kifejezve 
reményét, hogy népünk apostoli 
hitvallóját és példaképét, Isten szol-
gája, Áron püspököt hamarosan a 
boldogok között tisztelhetjük.

Hangszerkirálynő

Pap Zoltán udvarhelyi organaépítő 
abbéli örömének adott hangot, hogy 
a Szűzanya születésnapján új hang-
szer születését is ünnepelhetik. Fel-
idézte a zetelakiak orgonabeszerző 

stációit – az új hangszer immár a 
harmadik. A helyi plébános orgo-
nakészíttető álma egy év alatt való-
sult meg. A templombelsőhöz igazí-
tott orgonaszekrény látványtervét 
Tövissi Zsolt építész készítette. A 
hangszer három manuálos, pedá-
los, a kopulákkal együtt ötvenöt re-
giszteres. Az orgonaépítő műhelyé-
nek ez a huszonhetedik és egyben 
legnagyobb hangszere. A 2940 síp 
közül a legkisebbek ceruzányiak, 
a legnagyobbak gerendányiak, öt-
méteresek. Elektronikus vezérlésű 
hang- és regiszterrendszerének me-
móriatárhelye hatszáz kombináció 
megtartására képes.

Az áldó szertartást követően és a 
koncerten a hangszerkirálynőt teljes 
szépségében szólaltatta meg Pap 

Attila orgonaművész és Pap Cson-
gor. A latin és anyanyelvű liturgián 
a Ványolós András által vezényelt 
Madéfalvi Schola, valamint a Jakócs 
Zoltán kántor-karnagy által vezetett 
Boros Valér Kórus szolgált. Közre-
működött a Székelyföldi Filharmó-
nia vonószenekara, szólót énekelt 
Faluvégi Chripkó Krisztina.

A nuncius imakérelme: tudjunk 
a Szűzanya példája nyomán igent 
mondani Isten terveire, és ültessük 
gyakorlatba az Ő igéjét – az Igét, 
amely mindig életet ad. 

Az eucharisztikus ünneplés vé-
gén Papp Antal plébános hálát mon-
dott mindazoknak, akik munkával, 
támogatással, adományokkal és 
imával hozzájárultak a templomi 
hangszer létrejöttéhez.

Pápai követtel ünnepeltek Zetelakán
Miguel Maury Buendía apostoli nuncius kért áldást a templom új orgonájára
• Történelmet írtak a 
zetelaki Kisboldogasz-
szony-napi búcsún: 
Miguel Maury Buendía 
apostoli nuncius, a 
Szentszék romániai és 
moldovai nagykövete 
személyében először 
látogatott a településre 
pápai követ. A  nuncius 
a Szent Kereszt megta-
lálása titulusú plébánia-
templomban ünnepi 
szentmisén kért áldást 
a közel háromezer sípot 
számláló új orgonára.

SZÉCHELY ISTVÁN

Közel 51 ezer diáknak szólal 
meg az iskolacsengő ma Har-
gita megyében. Valamelyest 

csökkent a diáklétszám, felszámol-
tak néhány falusi oktatási egységet, 
és változik a román nyelv oktatása is 
az új tanévtől.

Összesen 406 napközi-, illetve 
iskolaépületben kezdődik el az ok-
tatás ma Hargita megyében. A 2018–

2019-es tanévben valamivel kisebb 
a diáklétszám, mint tavaly, néhány 
százzal csökkent a tanulók száma – 
tudtuk meg Görbe Pétertől. Hargita 
megye főtanfelügyelője elmondta, 
a megye összes iskolájában és nap-
közijében befejezték a tanévkezdés 
előtti munkálatokat, így mindenhol 
késlekedés nélkül elkezdődhet az 
oktatási tevékenység. Néhány falu-
si egységet – Udvarhelyszéken az 
Oroszhegy községi Székelyfancsa-
lon, Farkaslaka községben, illetve 
a Homoródszentmártonhoz tartozó 

Gyepesben és Recsenyéden – viszont 
felszámoltak a gyereklétszám-csök-
kenés miatt. „Kisebb esetek vannak, 
három-négy. Nagyon kevés gyerek 
maradt az elemiben vagy az óvodá-
ban, ezeket néhány gyerekkel nem 
tudjuk működtetni, ezért megoldják 
a szállításukat” – magyarázta a fő-
tanfelügyelő. 

A román nyelv oktatásának kér-
dése is tisztázódott valamelyest, de 
új tanerők alkalmazására lesz szük-
ség ahhoz, hogy a tanfelügyelőség 
gyakorlatba ültethesse a vonatkozó, 

nemrég kiadott kormányrendeletet. 
Az oktatási minisztériumtól kapott 
tájékoztatás értelmében felsőfokú 
végzettséggel rendelkező román 
nyelv és irodalom szakos tanárok-
nak kell tanítaniuk a román nyelvet 
a magyar tannyelvű elemi osztá-
lyokban – közölte Görbe Péter. Ahol 
nincs ilyen tanerő, ott helyettesítő 
tanároknak is kiadhatják a megbí-
zást. „Hogy miként valósítjuk ezt 
meg, azt nem tudom. Meg kell vizs-
gálnunk minden esetet. Van, ahol 
a meglévő tanárok kapnak még há-

rom-négy órát, és így meg tudjuk 
oldani” – fogalmazott, de megje-
gyezte, hogy van, ahol új tanárokat 
kell alkalmazni. Ez viszont nem lesz 
zökkenőmentes, ugyanis a szaktár-
ca legutóbb leépítések végrehajtását 
kérte a tanfelügyelőségtől, hogy a 
bérköltségek ne lépjék túl a gyerek-
létszám alapú fejkvótás fi nanszíro-
zás szerint jóváhagyott pénzkere-
tet. Kérni fogják az alkalmazások 
jóváhagyását, de nem tudják, meg-
kapják-e rá a szaktárca engedélyét 
– mondta a főtanfelügyelő.

Becsengetnek a tanintézetekben

Tegye magasztosabbá 
a liturgiát, és szolgálja népe 
lelki gyarapodását!

▴   F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Egyházközségi és civil 
összefogással készült 
a térség legnagyobb 
orgonája.




