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• Nincs akadálya a 
csíksomlyói pünkösdi 
búcsún való részvétel-
nek, maszkviseléssel, 
távolságtartással több 
tízezren is hallgathat-
ják a hegynyeregben 
az ünnepi szentmi-
sét – jelentették be a 
szervezők. Lesznek 
zarándokkártyák 
fontos tudnivalókkal, 
autóbuszokkal viszont 
nem jöhetnek idén a 
résztvevők.

KOVÁCS ATTILA

A maszkviselésen, távolság-
tartáson kívül nincs más 
feltétele a pünkösdi búcsún 

való részvételnek – ismertette a 
csíksomlyói kegytemplom előtt tar-
tott múlt hét végi sajtótájékoztatón 
Urbán Erik, a ferences rend erdélyi 
tartományfőnöke. A nyitó szentmi-
se május 21-én, pénteken 18 órakor 
kezdődik a kegytemplomban, ezt 
követi egy rövid virrasztás, majd 
a kegytemplomot bezárják. Szom-
baton reggel 7 óra 30 perctől lesz 
egy szentmise a kegytemplomban, 
a kordon a kolostor előtti térről 11 
óra 30 perckor indul a nyeregbe, 
ahol az ünnepi szentmise 12.30-kor 
kezdődik. A szentmise főcelebránsa 
Kelemen László segédpüspök lesz, 
a meghívott szónok pedig Salamon 
József gyimesbükki plébános.

Zarándokokat érintő kérések

Az Alcsík felől érkezőket arra kérik, 
hogy Csíkszentlélek felől közelítsék 
meg a szentmise helyszínét, a fel-
csíkiaknak a Nagymező utca felől 

ajánlott a nyeregbe érkezni, a nyu-
gati irányból érkezők pedig hagyo-
mányosan a Szék útján vonulnak. 
A keresztaljákat arra kérik, hogy ne 
álljanak meg a kegytemplom előtti 
téren, hanem egyből vonuljanak a 
nyeregbe. Az eligazításban a zarán-
dokokat az újdonságnak számító 
Csíksomlyó okostelefonos alkal-
mazás is segíti, amely ingyenesen 
letölthető, egyfajta mobil idegen-
vezetést nyújtva – ismertette Urbán 
Erik. Hozzátette, az Erdélyi Mária 

Út Egyesület kezdeményezésére az 
imaszalagok összegyűjtése folya-
matban van, ezeket az oltár mel-
lett helyezik el. A csángó misét 17 
órától a csíksomlyói Szent Péter és 
Pál plébániatemplomban mutatják 
be. Korodi Attila, Csíkszereda pol-
gármestere elmondta, a pünkösdi 
zarándoklatra gyalogosan, szekér-
rel, személyautókkal, vonattal lehet 
jönni, az autóbuszos zarándoklat 
viszont nem megengedett, ezt a 
hatóságok ellenőrizni fogják. Az 
útlezárások a hagyományos módon 

történnek, a Szék, Nagymező és Ká-
joni János utcákat, illetve az ezek-
hez csatlakozó utcákat pénteken 
18 órától lezárják az autós forgalom 
előtt. Csíkszeredában az elkerülő 
úton biztosítva lesz a közlekedés, 
viszont onnan Taploca felé lezárt 
övezet lesz a parkolás számára, ha-
sonlókat más városszéleken is ki-
alakítanak. A rendelkezések szerint 
a nyeregben legalább 1,5 méteres tá-
volságot kell tartaniuk egymás kö-
zött a családoknak – a családtagok 

lehetnek egy csoportban. A nyereg-
ben a maszk használata kötelező. 
Kirakodóvásár nem lesz, a lezárt 
övezetekben csak a jelenleg is mű-
ködő üzletek, vendéglők nyithatnak 
ki, a nyeregben lesz vízellátás. A bú-
csús szentmise végén ugyanakkor 
bemutatják a Csíksomlyói Passiót 
is. „Nagy szükségünk van önkénte-
sekre, legalább 150–200 személyre, 

akik a nyeregben segítik a szerve-
zőket, ha szükség van rá, maszkot 
adnak, eligazítják az érkezőket a 
táj egységek szerint kijelölt helyek-
re” – hívta fel a fi gyelmet Korodi.

Zarándokkártyákat készítenek

Borboly Csaba, a Hargita Megyei 
Tanács elnöke elmondta, arra ké-
szülnek, hogy a Kárpát-medence 
legnagyobb zarándoklatán minél 
többen tudjanak részt venni. ,,Ar-

ra bátorítunk mindenkit, hogy ve-
gyen részt személyesen a búcsún, 
mert most már adottak a feltételek 
a jelenlétre” – vázolta. Ennek ér-
dekében mintegy 25 ezer zarándok-
kártyát készítettek, információkkal, 
térképpel ellátva, amelyek tájegy-
ségek szerint különböző színűek. 
Ezeket ma juttatják el a főesperesi 
hivatalokba, és arra kérnek min-
denkit, hogy a helyi plébániákhoz 
juttassák el, ahol a hívek átvehetik. 
A lovas zarándoklatra is sor kerül 
idén – tette hozzá. További 13 ezer 

zarándokkártyát Csíkszeredában 
lehet átvenni. A külföldiek részvé-
tele nem tiltott, de a szabályozások 
miatt ezt nehéz megoldani, ezért ar-
ra bátorítják a magyarországiakat, 
hogy ha egy lehetőség van, inkább 
csoportokban, odahaza éljék meg 
a búcsú örömét, akár a templomok-
ban. Ha mégis útra kelnének autó-
val, keressék a testvértelepüléseket, 
és próbáljanak hozzájuk csatlakoz-
ni – javasolta Korodi. Az ünnepi 
búcsús szentmisét idén is élőben 
közvetíti a Duna Televízió, illetve a 
kegytemplom Youtube-csatornája, 
de a Mária Rádió is.

Csíkszeredában és Hargita me-
gyében változatlanul alacsony a 
fertőzöttségi ráta. A városban az 
elmúlt két hétben jegyzett új fertő-
zések ezer lakosra vetített száma 
pénteken 0,52, a megyében 0,81 
volt. Hargita megyében az elmúlt 24 
órában mindössze három új korona-
vírusos fertőzést jegyeztek.

Betartható feltételt szabtak
Maszkviselést, távolságtartást kérnek a szervezők a csíksomlyói búcsún

Minden hasznos tudnivalót 
elmondtak az elöljárók 
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A korábbi szabályozásoktól el-
térően ugyanakkor a betegsé-

gen átesetteket már nem tekintik 
védetteknek, tehát nem sorolják a 
beoltottakkal vagy negatív tesztet 
felmutatókkal azonos kategóriába 
– hívta fel a fi gyelmet a péntek esti 
sajtóértekezleten Raed Arafat ka-
tasztrófavédelmi államtitkár. A ka-
binet a veszélyhelyzet meghosszab-
bításáról szóló, egy hete kiadott 

határozatát módosítva léptette 
életbe a járványügyi korlátozások 
fokozatos feloldásának első intéz-
kedéseit. Az új szabályozás szerint 
a szabadban már csak a zsúfolt 
helyeken – piacokon, vásárokban, 
tömegközlekedési járműveken és 
megállókban – illetve munkahelye-
ken kötelező a védőmaszk viselése. 
Megszűnik az éjszakai kijárási tila-
lom, az üzleteknek sem kell már 21 

órakor bezárniuk, de a vendéglők 
és szórakozóhelyek éjszaka (éjfél-
től hajnali 5 óráig) nem tarthat-
nak nyitva. A kormányhatározat 
nagyobb létszámú rendezvények 
megtartását is lehetővé teszi, de 
kizárólag a koronavírus ellen beol-
tott, illetve 72 óránál nem régebbi 
negatív PCR-teszttel vagy 24 órá-
nál frissebb negatív antigénteszttel 
rendelkező résztvevők számára.

Újabb enyhítések jöhetnek

Szombattól kezdődően beülhettek a 
védettségüket igazoló nézők a sza-
badtéri sportesemények lelátóira, de 
egyelőre a férőhelyek legfeljebb 25 
százalékát foglalhatták el. Szabadtéri 
előadásokat is lehet ezentúl szervezni 
védettséggel rendelkezők számára, 
ezeken egyelőre legfeljebb 500 részt-
vevő lehet jelen, és mindenkinek leg-
alább két négyzetméternyi helyet kell 
biztosítani. Megnyithatnak a fi tnesz-
termek is, de kapacitásuk legfeljebb 
felét használhatják ki, és mindenki-
nek legalább 7 négyzetméteres terü-

letet kell biztosítaniuk, kivéve ha ki-
zárólag beoltott vendégeket fogadnak 
– ebben az esetben kapacitásuk 70 
százalékát használhatják, és elegen-
dő, ha mindenkinek 4 négyzetmétert 
biztosítanak. A miniszter-
elnök egyébként azt ígérte, 
hogy júniustól, júliustól és 
augusztustól újabb enyhíté-
sek következnek, amennyi-
ben a tervezett mértékben 
növekszik a lakosság átoltott-
sága. Ha az oltási kampánnyal gon-
dok lesznek, „behúzzák a kéziféket”, 
vagyis lelassítják a korlátozások felol-
dását – fi gyelmeztetett a kormányfő. 

Jó tudni: a betegségen átesetteket már nem tekintik védetteknek
• Szombattól bizonyos kivételekkel feloldották a kültéri maszkviselési kötelezett-
séget, eltörölték a koronavírus-járvány miatt elrendelt éjszakai kijárási tilalmat és az 
üzletek nyitvatartásának korlátozását.

Imaszalagok Marosszékről

Az Erdélyi Mária út szervezői 
lehetőséget biztosítanak arra, 
hogy a Maros megyei magyarság 
lélekben és imáikon keresztül 
ott legyen a csíksomlyói búcsún, 
éppen ezért gyalogos, kerékpáros 
és lovas stafétás zarándoklatot 
szerveznek, akik az imaszalago-
kat juttatják el a kegyhelyre. Péter 
Ferenc Maros megyei tanácsel-
nök, Kovács Mihály Levente, a 
Maros Megyei Tanács alelnöke és 
a Maros megyei RMDSZ ügyveze-
tő elnöke, Soós Zoltán, Marosvá-
sárhely polgármestere, valamint 
több Maros megyei önkormányzat 
és egyházközség képviselője ma 
délben az Ákosfalva községhez 
tartozó Harasztkeréken adják 
át az imaszalagokat az André 
Mónika által vezetett harasztke-
réki Varázspatkó Lovarda lovas 
zarándokainak – számol be 
közleményében a Maros megyei 
RMDSZ. (Molnár Rajmond)




