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Hargita, Kovászna és Maros me-
gye tanácselnökei közös felhí-
vásban arra buzdítják a Ferenc 
pápa június elsejei csíksomlyói 
látogatásán részt vevőket, hogy 
hagyományos székely viseletbe 
öltözzenek.

 » KRÓNIKA

Közös felhívásban biztatják a 
székelyföldi megyék vezetői a 
székelyeket arra, hogy vegye-

nek részt népviseletben Ferenc pápa 
június elsejei csíksomlyói miséjén. 
Borboly Csaba Hargita megyei, Ta-
más Sándor Kovászna megyei és 
Péter Ferenc Maros megyei taná-
cselnök hétfőn közzétett közös fel-
hívásában úgy értékelte, hogy Szent 
Péter utódjának első erdélyi látoga-
tása történelmi esemény lesz egész 
Székelyföld, egész Erdély és az egész 
Kárpát-medence számára. Ezért a 
három megyei önkormányzat elnö-
ke azt javasolja, hogy azon a napon, 
amikor a világ fi gyelme Csíksomlyó-
ra és a térség lakóira irányul, minél 

többen viseljék a hagyományos szé-
kely viseletet. „Mutassuk meg minél 
többen kultúránk ezen kiemelkedő 
értékét a világnak” – szerepel a fel-
hívásban. A tanácselnökök azt is 
jelezték, hogy szívesen veszik, ha 
a népviseletbe öltözött székelyek 
fényképet készítenek magukról az 
esemény során a csíksomlyói hegy-
nyeregben, és ezt közzéteszik a kö-
zösségi oldalukon a #NyeregbenaVi-
selet és a #pápalátogatás címkéket 
használva.

Mint ismeretes, Alessandro Gisot-
ti, a Szentszéki Sajtóiroda ideigle-
nes igazgatója január 11-én jelentet-
te be, hogy Ferenc pápa – elfogadva 

Románia elnökének, az állami ha-
tóságoknak és a romániai katolikus 
egyháznak a meghívását – apostoli 
látogatást tesz az országban május 
31-től június 2-ig azzal a céllal, hogy 
meglátogassa Bukarest, Jászvásár 
és Balázsfalva városát, valamint 
a csíksomlyói Szűz Mária-kegy-
helyet. A magyarság talán legfon-

 KULTÚRÁNK KIEMELKEDŐ ÉRTÉKÉNEK BEMUTATÁSÁRA KÉRIK A NYEREGBE LÁTOGATÓKAT A SZÉKELYFÖLDI MEGYÉK VEZETŐI

Népviseletben fogadják a pápát Csíksomlyón

Megadnák a módját. A résztvevők hagyományos viseletben élhetik meg a történelmi pillanatokat

Vitatott forma. Nyilatkozatháborút szültek a Székely vértanúk emlékműve körüli felújítási munkálatok
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tosabb búcsújáró helyére június 
1-jén, szombaton érkezik a katoli-
kus egyházfő. Erre tekintettel Ja-
kubinyi György, a Gyulafehérvári 
Római Katolikus Főegyházmegye 
érseke a pápalátogatás napját is 
fogadalmi búcsúnak nyilvánítot-
ta – januári közleménye szerint 
azért, hogy ennek az eseménynek 
a zarándokai is eleget tehessenek 
az ősök fogadalmának. A tervek 
szerint június elsején, 11 órakor 
helikopterrel érkezik a pápa Csík-
somlyóra, ahol a pápamobilon 
körbejár, hogy minél több hívőhöz 
kerüljön közelebb. A csíksomlyói 
pápalátogatás résztvevőinek re-
gisztrálniuk kell magukat a Ponti-
fex.ro honlapon. A portál csupán 
március 1-je óta működik, de már 
néhány nap alatt több tízezer em-
ber jelezte részvételét.

 » Szívesen ve-
szik, ha a népvi-
seletbe öltözött 
székelyek fény-
képet készítenek 
magukról.

A magyar kereszténység hete

A magyar kereszténység hetévé nyilvánítja a kormány a katolikus egyházfő, 
Ferenc pápa június elsejei csíksomlyói látogatása és a június 7-én kezdődő 
hagyományos búcsú közötti időszakot – értesült a Magyar Nemzet. A buda-

pesti napilap úgy tudja, az előterjesztés szerint – amiről az elmúlt hetekben 
döntött az Orbán Viktor vezette kabinet – a két eseményt kiemelt fi gyelem-
mel kezelnék: ösztönöznék és támogatnák, hogy felekezetektől függetlenül 
minél nagyobb számban vegyenek részt rajtuk a Kárpát-medencei magya-
rok, ezzel is kifejezve a nemzet összetartozását, valamint az ezeréves ma-
gyar kereszténység iránti tiszteletet. A programokról – egyházi és kulturális 
rendezvények, koncertek, stb. – még folynak az egyeztetések a budapesti 
tárcák és a többi érintett között, az emlékhét hivatalos meghirdetésére ezért 
előreláthatóan március végéig várni kell.

 Idén is útra kel a Székely gyors – Csíksomlyó expressz

Idén is elindul Magyarországról a Székely gyors – Csíksomlyó expressz a csíksomlyói búcsúba. 
A zarándokvonat június 7-én indul, és 10-én, pünkösdhétfőn érkezik vissza – közölték a szervezők 
tegnap Budapesten. A négynapos program legfontosabb eseménye a csíksomlyói Mária-ünnep, 
a pünkösdi búcsú, valamint a zarándoklat Gyimesbe, a történelmi Magyarország ezeréves ha-
tárához. Mező Tibor, az utazást szervező Kárpáteurópa Utazási Iroda ügyvezetője elmondta: a 
Csíksomlyó expressz az előző évekhez hasonlóan Szombathelyről indul, és a Sopron–Győr–Komá-
rom–Tatabánya-útvonalon érkezik Budapestre. A Keleti pályaudvarról a Székely gyorssal össze-
kapcsolva, 16 kocsiból álló „össznemzeti zarándokvonatként” indul tovább Erdélybe. A vonatúton 
Böjte Csaba ferences szerzetes gyermekotthonai javára gyűjtenek.

 » SIMON VIRÁG

A Székely vértanúk emlékművénél 
betartották a felújítási tervet – 

állítja a marosvásárhelyi városháza 
sajtószóvivője. Cosmin Blaga szerint a 
hivatal megfelelő körülményeket akart 
teremteni a múlt vasárnapi székely 
szabadság napi ünnepléshez, de „a 
nacionalista politikusok” ezt másképp 
akarják láttatni. Kali István, a vásárhe-
lyi RMDSZ ügyvezetője szerint a már-
cius 15-ei ünnepségek után vizsgálják 
meg, hogy betartották-e a tervet. Bár a 
lapcsaládunkhoz is eljuttatott tervben 
egyértelműen látszik, hogy a Székely 
vártanúk emlékművénél egy csillag 
alakú teret kellett volna kialakítani,  
nem ez történt. Eredetileg az ott dolgo-
zó munkások egy csillagot alakítottak 
ki kockakövekből, követve a tervet, 
de később Sergiu Papuc, Marosvásár-
hely alpolgármesterének utasítására 
oktogonná alakították. Az emlékmű 
szomszédságában lévő, szintén felújí-
tott forrásnál is először kihelyezték a 
kétnyelvű feliratot – amely két székely 
jelképet: a napot és a holdat is tartal-
mazta –, ám a városvezető utasítására 
leszerelték azt.

Pénteken a városháza sajtószóvivője 
és a marosvásárhelyi RMDSZ ügyveze-
tő elnöke is azt nyilatkozta, hogy a ter-
vet be kell, be fogják tartani-tartatni. 
Vasárnap a székely szabadság napja 
alkalmából szervezett ünnepség és 
felvonulás lejárt, ám a hét első napja-
iban semmiféle munkálat nem történt 

a téren és környékén. Megkérdeztük 
a városháza sajtószóvivőjét, Cosmin 
Blagát, hogy véleménye szerint betar-
tották-e a tervet és székely csillagra 
emlékeztető teret alakítottak-e ki a 
Székely vértanúk emlékművénél. Az 
illetékes azt mondta, hogy ő nem tud-
ja, miféle tervet kaptak az újságírók, 

de az ő tudomása szerint a térkövező 
munkások betartották az eredeti tervet 
és kialakították a csillagot. Igaz, hogy 
a tér oktogon lett, de a csillag jól lát-
szik, az utólag kitett kövek körbeölelik 
a csillagot, és mindent a terv szerint 
alakítottak ki – nyilatkozta a sajtószó-
vivő, aki szerint a városháza megfelelő 
körülményeket akart teremteni az ün-
neplésre, ám igyekezetét nacionalista 
politikusok másképp akarják láttatni. 
Azt is megkérdeztük, hogy az eredeti 
terveknek megfelelően mikor kerül 
fel a kétnyelvű felirat a közelben levő 
csorgóhoz, de erre Cosmin Blaga nem 
tudott válaszolni, hiszen – mint mond-
ta – „nem saját emberekkel” végeztetik 
a munkálatokat.

Megkérdeztük Kali Istvánt, a maros-
vásárhelyi RMDSZ ügyvezető elnökét 
is: kívánnak-e lépni annak érdeké-
ben, hogy a tervek szerint alakuljon 
a Székely vértanúk emlékművénél 
zajló térrendezés. Kali elmondta, 
hogy a március 15-ei ünnepségek előtt 
nem kívánnak ezzel foglalkozni, mert 
nincs idő az esetleges újabb munká-
latokra. De ahogy lejárnak az ünnep-
ségek, megvizsgálják, hogy betartot-
ták-e a terveket.

Városházi szóvivő az oktogonról: ott a csillag, csak körbe van ölelve

 » Az RMDSZ 
a március 15-ei 
ünnepségek után 
vizsgálja meg, 
hogy betartot-
ták-e a tervet.




