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Közbeszólt a járvány
Elmarad a szervezett megemlékezés Bözödújfaluban

A N T A L  E R I K A

A járványra való tekintettel, 
az egészségügyi előírások 
betartása végett idén nem 

tartanak szervezett megemléke-
zést – válaszolta érdeklődésünkre 
Csibi Attila, Erdőszentgyörgy pol-
gármestere. Az elöljáró a Székely-
honnak elmondta, tudomása van 
arról, hogy többen is készülnek 
hazajönni erre a napra, amit ki-ki a 
saját felelősségére megtehet, meg-
emlékezhet a családjáról, az egy-
kori faluról, annak lakóiról, házai-
ról. „Én is kimegyek, elbeszélgetek 
a jelenlévőkkel, de csak ennyi lesz, 

nem tartjuk meg a szokásos meg-
emlékező rendezvényünket” – fo-
galmazott a polgármester.

Leállt munkálatok

Az Összetartozás templomának mun-
kálatai is szünetelnek egyelőre, a 
járvány az építkezés folyamatába is 
beleszólt, lelassítva azt. Bözödújfa-
luban, a vízzel elárasztott falu szé-
lén a hagyományoknak megfelelően 
augusztus első szombatján szokták 
megtartani a Bözöd újfalusi Találko-
zót, ahol az ökuménia jegyében ró-
mai katolikus, református, unitárius 
és zsidó egyházi szertartással emlé-
keznek meg a már nem létező faluról. 
Az eseményre nemcsak a bözödújfa-

lusiak, de azok leszármazottai, vala-
mint a velük együttérző ismerősök, 
barátok is el szoktak menni, sok kül-
földi úgy időzíti szabadságát, hogy 
ezen az alkalmon itthon legyen.

Az elpusztított falu jelképévé 
vált és évekkel ezelőtt összeomlott 
katolikus templom helyére 2018 au-
gusztus első szombatján tették le az 
Összetartozás templomának alap-
kövét, az elkészült istenházát pedig 
a tervek szerint a 2019-es megemlé-
kezéskor avatták volna fel. A 
terv időbeli megvalósítását 
azonban akadályozta az 
időjárás, annak számos kö-
vetkezménye, most pedig a 
világjárvány. A templom, 
miután elkészül, valameny-
nyi vallási felekezet számára 
használható lesz, misét, istentisz-
teletet, megemlékezést tarthatnak 
benne. A Siratófal mellett évekkel 
ezelőtt egy úgynevezett kopjafa-
falut is létrehoztak, ahol minden 
házat, iskolát és templomot egy-egy 
kopjafa jelképez.

„Az egész nemzet szeretete öve-
zett téged, aki a jagellói idők 

kezdetén állsz, te, az uralkodóház 
alapítója; te, a Jagelló Egyetem meg-
újítója. (…) Szent patrónája vagy Len-
gyelországnak, mely közreműködé-
sed által Litvániával és Ruténfölddel 
egyesült; Magyarországon kívül e há-
rom nemzet köztársaságának is védő-
szentje vagy” – mondta II. János Pál 
pápa 1997. június 8-án Krakkóban, 
Hedvig szentté avatásán. Nagy Lajos 
magyar és lengyel király lányának, 
Lengyelország, valamint Litvánia ki-
rálynőjének és égi patrónájának litur-
gikus emléknapja július 18-a.

Hedvig 1374 körül született Ma-
gyarországon. Atyja Lipót ausztriai 
herceg fi a, Vilmos hitveséül és a ma-
gyar trónra szánta. A király halála 
után nővére, Mária kapta a magyar 
koronát, a még gyermek Hedviget 
1383-ban a lengyel trónra rendelték. 

Alattvalói hozzá igen, jövendőbeli-
jéhez nem ragaszkodtak. Időközben 
Jagelló litván fejedelem megkérte 
Hedvig kezét, és felajánlotta a litván 
nép megkeresztelkedését és társulá-
sát a lengyelekhez. A királynő isteni 
akaratot látott a házasságban, és 
hozzáment a nála huszonnyolc év-
vel idősebb Jagelló Ulászló pogány 
fejedelemhez, akit II. Ulászló néven 
lengyel királlyá koronáztak. Hed-
vig lett a litvánok megkeresztelke-
désének legnagyobb pártfogója. 
Szívvel-lélekkel gondoskodott bete-
gekről, árvákról, elesettekről, és a 
kereszt előtt nagyon sokat imádko-
zott. Szentség hírében halt meg első 
gyermeke születésekor, 1399-ben. A 
Wawel-katedrálisban temették el. 
A magyar királylány, helyi nevén 
Jadwiga a lengyelek legkedvesebb 
szentje, krakkói sírja nemzeti zarán-
dokhely. (Molnár Melinda)

Pénteken 18 órától Csíkszeredában, 
a Mikó-vár udvarán újra a Csíki 

Kamarazenekaré lesz a főszerep, a 
Bécs és Velence – Barokk zenei uta-
zás című előadás keretében. A prog-

ram során hallhatók Vivaldi kora 
előtt keletkezett bécsi és ve-
lencei zeneművek is, hogy 
ezáltal összetettebb képet 
alkothassunk a két európai 
város korai és késői barokk 
stílusáról. 21 órától ismét  

online repíti el a hallgatókat 
Erich Türk a régizene korabeli vilá-
gába; a felvétel a csíkborzsovai Szent 
József katolikus templomban elhang-
zott koncerten készült 2015 tavaszán. 

Szombati események

Szombaton reggel 10 órai kezdettel 
kerékpártúrán vehetnek részt a Má-
ria-úton. A családos túra útvonala 
közel 20 km hosszú lesz, a részvétel 
regisztrációhoz kötött. A részletek-
ről bővebb információt a fesztivál 
Facebook-oldalán találnak. Este 6 
órától a közönség újból találkozhat a 
zenészekkel a csíkszeredai Mikó-vár 
udvarán: a Concerto Spiralis Kájoni 
és kora című előadása egy nagysze-
rű körképet mutat Kájoni János ko-
rának zeneirodalmáról. A koncerten 
a Kájoni Codexben szereplő vokális 
egyházi és hangszeres művek csen-

dülnek fel. 19 órától 40 év címmel el-
kezdődik a már hagyományossá vált 
borkóstoló. A részletekről bővebben 
olvashatnak a fesztivál Facebook-ol-
dalán. 21 órától pedig harmadik al-
kalommal láthatják Erich Türk léleg-
zetelállító orgonakoncertjét, ezúttal 
a csíkdelnei Keresztelő Szent János 
római katolikus templomból. 

A vasárnapi program

Vasárnap a fi atalabb korosztálynak 
is kedveskednek a szervezők: 17 óra-
kor kezdődik a Codex együttes A sár-
kányölő deák című zenés mesejáté-
ka. Az elsősorban gyerekeknek szóló 
előadás a 17–18. századi erdélyi, 
magyar és nyugat-európai királyi és 
főúri udvarok világába kalauzolja a 
hallgatóságot. 18 órától szintén a Co-
dex együttes előadásában hallhatják 

a Boldog ember, akinek sokra nin-
csen gondja – In Memoriam Pálóczi 
Horváth Ádám című előadást. Mind-
két előadás helyszíne a Mikó-vár. A 
Mikó-várban zajló koncertekre jegyet 
kell váltani. A jegyekből befolyt ösz-
szeget a fesztiválszervezők egy tehet-
séggondozó alapba gyűjtik, amellyel 
támogatni kívánják a helyi tehetsé-
ges zenészeket. A fesztivál záró ese-
ményeként 21 órától Simó József és a 
Barozda együttes Virágom, virágom 
című online előadását kísérhetik fi -
gyelemmel. Simó József a Barozda 
együttes alapító tagja, aki Svédor-
szágból kapcsolódik be a fesztiválba, 
és kapcsolja be az együttes budapes-
ti és csíkszeredai tagjait. A fesztivál 
ideje alatt ingyen látogatható a Csíki 
Székely Múzeum A csíksomlyói fe-
rences nyomda és könyvkötő műhely 
című állandó kiállítása.

Az Összetartozás templomának 
látványterve

▾  F O T Ó :  F A C E B O O K /
     B Ö Z Ö D Ú J F A L U É R T  E G Y E S Ü L E T

A Csíkszeredai Régizene Fesztivál hétvégi programja
• Múlt hét végén megkezdődött a kilenc napig tartó, 
immár negyvenedik Csíkszeredai Régizene Fesztivál. 
Alább a hétvégi programból szemlézünk. 

Lemondták 
az autóskoncertet
Elmarad a TeliTank elnevezésű 
autóskoncert, amelyet július 25-
én a Bucsin alatti Borzont Foga-
dó területén rendeztek volna. 
„Bár úgy tűnt, végre újra együtt 
tölthetjük fel a tankot energi-
ával, sajnos várnunk kell még 
a találkozásra” – olvasható a 
szervezők Facebook-bejegyzé-
sében. Mint írták, az egynapos 
rendezvény két kiemelkedő 
fellépője is Magyarországról ér-
kezett volna a Gyergyói-meden-
cébe, azonban a tegnapelőtt 
hatályba lépett magyarországi 
járványügyi korlátozásokat 
szem előtt tartva, valamint 
mindannyiunk biztonságát és 
egészségét előtérbe helyezve 
ez jelenleg nem valósulhat meg. 

• RÖVIDEN 

• Elmarad augusztus első szombatján a szokásos 
megemlékezés a Bözödújfalu határában álló emlék-
parkban, az úgynevezett Siratófalnál. A járvány miatt 
nem lesznek istentiszteletek, sem nyilvános beszé-
dek. Az elszármazottak közül mégis sokan terveznek 
hazatérni erre a napra.

Sok nép tekinti patrónájának

A keresztény magyarság első szentjeivé váltak
Két név szerepel ma a katolikus naptárban, Andrásé és Benedeké, akiket 
Zoborhegyi remetékként, az első magyar szentekként ismert meg a világ. 
Róluk megemlékezve ezeréves utazást tehetünk a magyar kereszténység 
történetében. Az idegen földről érkezett férfiak választott pannon hazá-
jukban érték el az életszentséget. A nyitrai székesegyházban található 
szobraiknál a felvidéki magyar és szlovák látogatók mellett erdélyi zarán-
dokokkal is találkozott e sorok írója. „Amikor a legkeresztényibb István 
király akaratából Isten ismerete és tisztelete Pannóniában még éppen 
csak kicsírázott, hallva a jó uralkodó híréről, más földekről, sok kanonok 
és szerzetes gyűlt össze hozzá mint atyjukhoz (...), hogy a szent szerze-
tesi élet új öröme együttélésükkel kiteljesedjék” – olvasható a (Boldog) 
Mór pécsi püspök által leírt legendájukban. Az eredeti nevén Zoerárd a 
lengyelek földjéről vagy az isztriai Pola környékéről érkezett a nyitrai vár 
melletti zoborhegyi bencés monostorba. Szerzetesként az András nevet 
kapta, aztán remeteéletre szánta el magát. Tanítványával, a valószínűleg 
lengyel származású Benedekkel szigorú aszkézis szerint élt, imádkozott 
és dolgozott. András az önsanyargatás, Benedek rablók áldozatává 
vált. Az I. István király hitvese, (boldog) Gizella patronálásával épült, 
bajor védőszentű Szent Emmerám-templomban, a mai nyitrai (Szlovákia) 
székesegyházban temették el. Haláluk után is csodák övezték nevüket. 
Szent László király idején, 1083. július 17-én avatták őket szentté, István 
királlyal, Imre herceggel és Gellérttel együtt. (Molnár Melinda)

Helyi termékek vására Csíkszeredában
Július 18-án, szombaton 8 és 14 óra között ismét megrendezik Csíksze-
redában a hagyományos és helyi termékek vásárát az Erőss Zsolt Aréna 
szomszédságában.

• RÖVIDEN 




