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Szent Kereszt felmagasztalása
Búcsúünnep és szentségimádás Csíkszeredában

• Pénteken tartják 
a csíkszeredai Szent 
Kereszt plébánia 
barokk templomának 
búcsúünnepét. 

K Ö M É N Y  K A M I L L A

A z 1751-1758 között épített 
templom restaurálása mi-
att az ünnepi szentmisékre 

a Millenniumi-templomba várják 
a híveket. A délelőtt 11 órakor kez-
dődő búcsús mise főcelebránsa és 
szónoka Tamás József püspök lesz. 
Az este 7 órakor kezdődő misén pe-
dig a Gaudete kórus énekel. A Gyi-
mesbükkhöz tartozó Bálványos-pa-
taki kápolnánál szintén pénteken, 

délben 12 órakor kezdődik az ünne-
pi szentmise.

Szent Kereszt felmagasztalása 
ünnepén, szeptember 14-én két 
történelmi eseményre emlékezünk: 
egyrészt Krisztus keresztjének 
megtalálására, másrészt vissza-
szerzésére. A szent keresztet Nagy 
Konstantin császár édesanyja, 
Szent Ilona találta meg Jeruzsálem-
ben. A róla szóló legenda szerint a 
Golgota hegyén talált maradványo-
kat egy beteghez érintették, és ami-
kor Krisztus keresztjének darabját 

nyújtották neki, meggyógyult. Az 
ereklyét, melyet később elraboltak 
a perzsák, Herakleiosz császár 628-
ban szerezte vissza, és vitte őrzési 
helyére mezítláb, szegényes ruhá-
ban, a saját vállán.

A Szent Kereszt plébánia 
restaurálása miatt az ünnepi 
szentmisékre a Millenniumi-
templomba várják a híveket
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H I R D E T É S

Raktárkészlet-felszámolás!

Fémmegmunkáló szerszámgépek 
és ezek bontásából származó 
alkatrészek, tartozékok, 
szíjtárcsák, villanymotorok, 
lemezek, csövek eladók!

Metagalax Kft., Csíkszereda: Hársfa utca 19/A
Érdeklődni 9-15 óráig a 0741-605891-es 

telefonszámon lehetséges.

Jöjjön el, 
és válasszon!

www.infreo.ro

Szentségimádás
Szintén pénteken van a Szent Kereszt-templomban az örökös szentsé-
gimádási nap. A búcsú miatt a szentségimádást két részben tartják: 
reggel 8 órától fél tizenegyig. A búcsús mise végétől, fél egytől pedig 
este fél hétig. Fél 7-től ugyanis szentségi áldás és ünnepélyes vesperás 
(vecsernye) kezdődik, hét órától pedig szentmise.

Hagymafesztivál 
hétvégén is
Véget ér a hétvégén a X. Madé-
falvi Nemzetközi Hagymafeszti-
vál. Pénteken 10 órától székely 
települések csapatai mérettetik 
meg focitudásukat, 15 órakor a 
helyi közbirtokosság székházába 
megnyitják Tanai Guzorán Erika 
kiállítását, ami után a Cifra mű-
hely tart gyermekfoglalkozást, 
majd 20 órától hagymabálban 
lehet mulatni. Szombaton 15 órá-
tól gyermektáncházba várja az 
ifjakat a Cifra műhely. 18 órától 
a Siculicidium-emlékmű mögötti 
téren jazz zenedélutánt tartanak 
az Ineffable Zenekar közremű-
ködésével, hét órától pedig a 
Dynamic zenekar ad koncertet. 
Nem marad el a vasárnapi hagy-
más ételek főzőversenye sem. 
Az ünnepi szentmise 11 órakor 
kezdődik, egy órától kulturális 
műsorokat, öttől pedig bábszín-
házat lehet megtekinteni. Az esti 
koncertek hét órakor kezdődnek, 
színpadra lépnek majd a 3+2 és a 
Brill zenekarok.

Ünnepelt a Hargita megyei tűzoltóság
A romániai tűzoltók napja alkal-

mából kettős ünnepet tartott a 
Hargita megyei tűzoltóság tegnap 
Csíkszeredában a megalakulásuk 
50., illetve a Dealul Spirii-i csata 170. 
évfordulója alkalmából. A Szabad-
ság téren megtartott ünnepség elején 
a hivatásos alakulat tájékoztató és 
egészségügyi sátrába térhettek be az 
érdeklődők, akik emellett tájékozód-
hattak az elsősegélynyújtással kap-
csolatosan, illetve megtekinthették a 
tűzoltók bevetésekkor használt gép-
jármű- és eszközparkját is. A délben 
kezdődő katonai és egyházi ünnep-

ségen többen köszöntötték a hivatá-
sos és önkéntes tűzoltókat, megkö-
szönve önfeláldozó munkájukat. A 
megyei önkéntes alakulatok közül 
Csíkszentmárton, Lövéte, Csíkdán-
falva, Csíkszentdomokos, Csíkszen-
timre, Szentegyháza és Gyergyó-
szárhegy küldöttségei voltak jelen 
az ünnepségen. A köszöntőbeszédek 
után díjazták, illetve előléptették a 
bevetések során kivételes teljesít-
ményt nyújtott, valamint a sportren-
dezvényeken kimagasló eredményt 
elért tűzoltókat. A díjazásokat dísz-
felvonulás követte. (Iszlai Katalin)
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Rókagombás ételek a Medvefesztiválon
Medvefesztivál és kézművesvásár lesz Tusnádfürdőn a hétvégén, 
amelynek révén szórakoztató programokat nyújtanak az üdülővárosba 
látogatóknak a Millenium Parkban. Szombat délelőtt a gyermekek szá-
mára szerveznek különböző foglalkozásokat, többek között rajzolásra, 
gyurmázásra, egyéb kézműves tevékenységekre, illetve sétalovaglásra 
lesz lehetőségük. Molnár Ákos, a szervező Tusnádfürdői Turisztikai 
Egyesület részéről továbbá elmondta, a fesztiválnak szakmai keretet is 
szeretnének adni, ezért idén Szín János, medvepásztor, a tusnádfürdői 
medveles üzemeltetője számol be tapasztalatairól, és tart előadást 
egyéb medvéket érintő témákról 16 órától az O3zone Hotel konferencia-
termében. A parkban felállított színpadon pedig különböző néptánc-
együttesek lépnek fel, többek között a Gyöngyvirág, a Bekecs néptánc-
együttesek, illetve 18 órától koncertezni fog a Free Connection, őket 
követően pedig a White Noise Cellar zenekar. Vasárnap is folytatódik a 
rendezvény, kísérleti jelleggel első alkalommal rókagomba-fesztivált 
is szerveznek, amelynek részeként 10-12 óra között rókagombából 
készült ételeket szeretnének bemutatni az érdeklődőknek. (B. H.)




