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Zarándoklat otthonról
Rendhagyó búcsújárás lesz Csíksomlyón

• A csíkszeredai vá-
rosvezetés és a feren-
ces rend álláspontja 
is megegyezik abban 
a tekintetben, hogy a 
koronavírus-járvány 
miatti rendhagyó 
pünkösdi búcsúba 
csak és kizárólag ott-
honaikból kapcsolód-
janak be a hívek.

KORPOS ATTILA

A városvezetés részéről Fü-
leki Zoltán csíkszeredai 
alpolgármester úgy nyi-

latkozott, ezúttal elegendő 
multimédiás lehetőség 
áll rendelkezésre ahhoz, 
hogy a zarándokolni vá-
gyók otthon maradjanak, 
és lélekben vegyenek részt 
a búcsún. Az érvényben 
levő szabályozások nem- 

csak a tömeges rendezvényeken 
való részvételt, de a három főnél 
nagyobb gyülekezést is tiltják. 
Erre a rendfenntartók oda fognak 
figyelni és büntetni fogják a sza-
bálysértőket. Mint a szerkesztősé-
günkbe eljuttatott közleményük-
ben írják, Csíksomlyó őreként a 
Kárpát-medence legjelentősebb 
keresztény ünnepére készülünk, a 
járványhelyzetre való tekintettel 
rendhagyó módon. „Fájó szívvel 
minden zarándokot arra kérünk, 
hogy maradjon otthon, ezúttal 
családja, szerettei körében lélek-
ben vegyen részt a 2020-as Csík-
somlyói Pünkösdi Búcsún” – ír-
ják. Hozzáteszik, a néhány napja 
hungarikummá vált Csíksomlyói 
Pünkösdi Búcsú ünnepi szentmi-
séjét idén a Duna Televízión, az 
Erdélyi Mária Rádión, a Marosvá-
sárhelyi Rádión és a SzeredApp 
okostelefonos alkalmazáson ke-
resztül is élőben lehet követni. 

Maradjunk otthon
Urbán Erik, az Erdélyi Ferences 
Rendtartomány vezetője megke-
resésünkre elmondta, nem tud-
ni, hogy hányan döntenek majd 

úgy, hogy a kérés, illetve hatósá-
gi tiltás ellenére egyénileg mégis 
elzarándokolnak Csíksomlyóra, 
de ő személy szerint óva int ettől 
mindenkit. „Saját magunk érdeké-
ben maradjunk otthon. Sokak úgy 
gondolkodnak, hogy nincs is jár-
vány. A gyülekezési és megelőzési 
szabályok betartása ennél jóval 
fontosabb”. Egyeztettek továbbá a 
labarum és az egyházi méltóságjel-
vények hagyományos menetéről, 
de mivel félő, hogy ennek a híre 
egy helyre csoportosítaná a híve-
ket, ennek az ötletét elvetették. 

A programmal kapcsolatban 
elmondta, a szombati szentmise 
hagyományosan déli fél egykor 
kezdődik, igaz, ezúttal a kegy-
templomban zárt ajtók mögött. 
Hozzátette, a templomban is ma-
ximálisan 16 személy tartózkod-
hat majd. Vasárnap délelőtt fél ti-
zenegykor lesz ünnepi szentmise, 
amelyet szintén közvetítenek majd.

Csíksomlyói naplemente. 
Arra kérik a híveket a ferences 
rendiek, hogy ezúttal maradjanak 
otthon
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Istenke bicskája – ez a címe a Benedek 
Elek életéről szóló dokumentumfi lm-

nek, amelyet június 4-én, romániai idő 
szerint 18:40-kor mutatnak be az M5 té-
vécsatorna műsorán – hívta fel a fi gyel-
met Facebook-oldalán a háromszéki 
Kisbaconban található Benedek Elek 
Emlékház, amely az író egykori ottho-
nában működik múzeumként. A Ma-
gyarországon készült fi lm producere 
Krisztics Dezső, társproducere Környei 
Mihály. Az alkotást Mátyássy Áron 
Balázs Béla-díjas fi lm- és televízióren-
dező, forgatókönyvíró, valamint Szögi 
László rendezte.  A Benedek Elek életé-
ről szóló dokumentumfi lmben feltűnik 
Básti Juli színésznő is. „Benedek Elek a 
»nagy mesemondó«. De Benedek Elek 
határozott tollú publicista, a társadal-
mi igazságtalanságok iránt különös 
érzékenységet mutató regényíró, a ha-
zafi as szellemű és megfelelő minőségű 
oktatás harcos képviselője az ország-
gyűlésben, s a magyar gyermek- és 
ifj úsági irodalomnak nemcsak megte-
remtő-művelője, hanem számtalan lap 
szerkesztője, valamint Trianon után az 

erdélyi magyar irodalmi közélet egyik 
legfontosabb szervezője is volt. Mind-
ezek mellett pedig egy szinte mesebeli 
szerelem főhőse. Aki a művein és a köz-
életi tevékenységén túl a teljes életével 
is példát mutatott. Az utókor számára 
is.” – olvasható az életrajzi dokumen-
tumfi lm ajánlójában.

A nagy mesemondó

Benedek Elek Kisbaconban született 
1859. szeptember 30-án, ott is hunyt 
el 1929. augusztus 17-én. Újságíró, 
író, országgyűlési képviselő volt, „a 
nagy mesemondóként” is-
meri nevét a nagyközönség. 
Az ifj úság számára készült 
mese-átdolgozásait tartal-
mazó Ezüst Mesekönyv és 
Arany Mesekönyv – ame-
lyek főként Az Ezeregyéj-
szaka meséinek és a Grimm 
fi vérek meséinek átiratai voltak – év-
tizedeken át a legfőbb és legjobb ma-
gyar mesekönyvek voltak. Verseket, 
színdarabokat, leányregényeket, tör-
ténelmi és irodalomtörténeti műveket 
is írt. 1921-ben hazatért Kisbaconba, 
és ott élt haláláig, ahol a Cimbora 
című ifj úsági lapot szerkesztette. 

Filmen Benedek Elek élete
• Benedek Elek nemcsak a „nagy mesemondó”, a gyer-
mek- és ifjúsági irodalom megteremtője, az erdélyi magyar 
irodalmi közélet egyik legfontosabb szervezője volt, de egy 
szinte mesebeli szerelem főhőse is, aki a teljes életével is 
példát mutatott – olvasható az Istenke bicskája című, az 
íróról szóló frissen készült dokumentumfilm ajánlójában, 
amelyet június 4-én mutatnak be az M5 csatornán.

„Egy szinte mesebeli szerelem főhőse is volt Benedek Elek” – olvasható a 
dokumentumfilm ajánlójában   ▴  F O R R Á S :  M E D I A K L I K K . H U

Óriásgombát talált Szépvízen
Közel négykilós pisztricgombát 
talált egy tizenkét éves fiú Szép-
vízen – osztotta meg lapunkkal 
a múlt hétvégi örömhírt az édes-
anya. „Egy elkorhadt fa tövében 
találta. Tudta, hogy hol kell 
keresni, nagyon sokféle gombát 
ismer, többször volt gombász-
táborban” – írta lapunknak az 
édesanya, aki a fia gombászás 
iránti érdeklődését a nagymamá-
hoz vezeti vissza. „Sajnos nem 
járunk olyan gyakran gombászni, mint amilyen gyakran szeretnénk, 
de igyekszünk minél többször menni” – osztotta meg Szőcs Judit, 
hozzátéve, hogy már többször szedtek ilyen típusú gombát, és a fia-

tal, frissebb terméseket fogyasztják el például fasírtnak elkészítve, 
de akár panírozva is kiváló. Ilyen nagy méretűt viszont még nem talál-
tak, ez pontosan 3,86 kilogramm, átmérője pedig 60×40 centiméter, 
de mivel nem volt friss, nem fogyasztották el.
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