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 » KRÓNIKA

Közleményben adott hangot fel-
háborodásának a kulturális ese-

ményeket és koncerteket szervezők 
romániai egyesülete (AROC) annak 
kapcsán, hogy a hétvégén tízezrek 
vehettek részt a csíksomlyói búcsún, 
illetve a szurkolók is visszatérhet-
tek a stadionok lelátóira, miközben 
kulturális eseményt vagy fesztivált 
mindössze 500 személy részvételével 
lehet tartani. Szerintük a hétvégén 
történtek kettős mércét mutatnak a 
hatóságok részéről, ezért a koncertek 
és kulturális események megszerve-
zése kapcsán kiadott szabályok eny-
hítését kérik. „A kulturális szektor az 

elmúlt évek legnagyobb pofonját kap-
ta, azt kellett látnunk a tévében, hogy 
búcsút tartanak 50 000 résztvevővel, 
ami gyakorlatilag több, mint ahány 
résztvevő a legtöbb fesztiválon szo-
kott lenni. És ott voltak a futballmecs-
csek megtelt lelátókkal. És a hatósá-
gok dicsekszenek azzal, hogy milyen 
jól lezajlottak. Mindez olyan kontex-
tusban, hogy a kulturális szektorban 
még mindig szigorú szabályrendszer 
van, amit nehéz alkalmazni, a szabá-
lyok kétértelműek, és nem biztosítják 
azt a tervezhetőséget, amit csaknem 
egy éve kérünk” – fogalmaznak a 
koncertszervezők. 

Hangsúlyozzák, a kulturális ese-
mények, fesztiválok szervezésében 

érdekeltek tavaly óta javaslatokkal 
próbálnak segíteni a hatóságoknak, 
hogy a lehető legjobb és legbizton-
ságosabb körülmények között meg-
történhessen a nyitás, ám úgy érzik, 
hogy fi gyelmen kívül hagyják eze-
ket. „Rendkívül megalázó állandó-
an kiállni a nyilvánosság elé, hogy 
kérjük a jogainkat, és összehason-
lítsuk magunkat másokkal, főként, 
amikor úgy tűnik, senki nem akar 
meghallani vagy legalább megpró-
bálni megérteni. Az eseményekre 
való utalásaink célja nem ezek bírá-
lata, hanem példák a szabad szem-
mel látható kettős mércére. Hogyan 
lehet egészségügyi szempontból 
igazolni a vallási és sportesemények 

megszervezését annyi résztvevővel, 
miközben a kulturális szektort 500 
főre korlátozzák? – adnak hangot 
felháborodásuknak az AROC tagjai, 
és egyenlő elbírálást kérnek.

Szerintük, ha meg lehetett szervez-
ni olyan eseményeket, mint a csík-
somlyói búcsú vagy a mérkőzések, 
mindenki egyetérthet azzal, hogy 
azonnali nyitás kellene a kulturális 
események terén is olyan szabályok 
mellett, amelyek bizonyítottan nul-
lához közelítő kockázattal járnak. Az 
AROC tagjai között olyan fesztiválok 
szervezőit találjuk mint az Electric 
Castle, a diMANSIONS, az Awake, a 
Jazz in the Park, a Neversea, a Smida 
Jazz Festival, a TIFF vagy az Untold.

Kikeltek a koncertszervezők a somlyói búcsú kapcsán a hatóságokra

 » Az egyesület 
szerint a hétvégén 
történtek kettős 
mércét mutatnak 
a hatóságok 
részéről, ezért a 
koncertek és kul-
turális események 
megszervezése 
kapcsán kiadott 
szabályok enyhí-
tését kérik.

Egyéves kihagyás után igazi 
lelki feltöltődésként élték meg 
a zarándokok a csíksomlyói 
pünkösdi búcsút. Salamon 
József gyimesbükki plébános 
szombati ünnepi szentbeszé-
dében hangsúlyozta: „amíg 
ragaszkodunk a Szűzanyához, 
van jövőnk, lesz jövőnk”.

 » ISZLAI KATALIN, TAMÁS ATTILA

„S zükségünk van Csíksom-
lyóra, szükségünk van 
a Szűzanya oltalmára, 

hogy megmaradhassunk. Fontos, 
hogy őseink hitét vigyük tovább, ér-
tékeikből táplálkozzunk” – hívta fel 
a fi gyelmet ünnepi szentbeszédében 
a csíksomlyói pünkösdi búcsú szó-
noka. Salamon József gyimesbükki 
plébános szülőföldje szóhasználatá-
val élve üdvözölte szombaton a híve-
ket: „Honn vagyunk itt, a Nyeregben, 
a Boldogságos Szűz Mária köszönté-
sére és fogadalmunk betartásának 
évfordulóján. Honn vagyunk, mert 
fontos volt nekünk követnünk őse-
ink fogadalmát, ebben megerősöd-
ni” – fogalmazott prédikációjában 
a szónok, arra utalva, hogy ottho-
nukban érzik magukat a csíksomlyói 
hegynyeregben a zarándokok.

Szerinte Csíksomlyó népe ma már 
fogalom, hiszen magában foglalja 
mindazokat, akik nagy szeretettel 
vannak itt, akiknek fontos a Bol-
dogságos Csíksomlyói Szűz Mária 
oltalma, és akik igazi édesanyának 
érzik őt. „A lélek tovább él, tovább 
éltetik, akik itt vannak. A ti lelke-
tekben is jelen van a lélek, hiszen 
azért jöttetek ide, Csíksomlyóra. Az 
a lélek erősít meg bennünket, akit 
vigasztalónak, közbenjárónak ne-
vezett Jézus. A hitünkön keresztül 
feltölt bennünket, hogy az élet ne-
hézségeiben, megpróbáltatásaiban 
is velünk legyen” – biztatott a gyi-
mesbükki plébános. Hozzátette, ah-
hoz, hogy ezt a lelket megtapasztal-
juk, a hit útjára kell térnünk, ahogy 
ezt elődjeink tették is.

Az ünnepi szónok megemlékezett 
1949 pünkösdjéről is, amikor Már-
ton Áron püspök a Gyimesekben 

bérmált, és a gyimesi férfi ak vándor-
botokkal kísérték el őt a csíksomlyói 
kegyhelyre, mert attól tartottak, hogy 
letartóztatják az egyházfőt. „Együtt 
dobogott a pásztor és hívei szíve a 
hitben, a zászlók, a kereszt oltalma 
alatt” – tekintett a múltba a plébános.

Salamon József szerint az a felada-
tunk ebben a rohanó világban, hogy 
szeretetben őrizzük meg közössége-
inket. „Oda kell fi gyelnünk a ránk 
leselkedő veszélyekre, és nem sza-
bad hagynunk, hogy közösségeink 
szétessenek. Érezzünk felelősséget 
közösségünk, gyermekeink, a jövő 
nemzedéke iránt. Ezt nem lehet más-
ként, minthogy példaképként szol-
gáljunk nekik az életünkkel” – fo-
galmazta meg a hívők küldetését az 
ünnepi szónok. A szentbeszéd zárá-
saként hangsúlyozta: „amíg ragasz-
kodunk a Szűzanyához, van jövőnk, 
lesz jövőnk”.

Az időjárás egyébként kedvezett 
az egy év kihagyás után szabadtéren 
megszervezett pünkösdi búcsú részt-
vevőinek, a szekerekkel, lóháton, 

biciklivel vagy gyalogosan a Hár-
mashalom-oltárhoz igyekvő zarán-
dokok tízezrei ragyogó napsütésben 
tehették meg a régóta várt utat. A ki-
rakodóvásár elmaradása miatt gör-
dülékenyen, torlódások nélkül vo-
nultak fel a zarándokok a pünkösdi 
búcsú helyszínére, a hegynyeregben 
pedig szintén rendezetten, az egyes 
tájegységek számára előre kijelölt 
szektorokban hallgatták végig az ün-
nepi szentmisét. A meleg idő végig 
kitartott, így a sokak kezében szo-

A HITHEZ, A SZŰZ MÁRIÁHOZ VALÓ RAGASZKODÁST HIRDETTE PRÉDIKÁCIÓJÁBAN A PÜNKÖSDSZOMBATI BÚCSÚ SZÓNOKA

„Amíg Csíksomlyó népe maradunk, lesz jövőnk”

A búcsún kevesebben vettek részt, mint a járvány előtti alkalmakkor, de a tömeg most is betöltötte a hegynyerget
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rongatott esernyőkre nem is volt 
szükség. A szabadtéri búcsús mise 
tavalyi elmaradása miatt talán még 
ünnepibb volt a hangulat, mint a 
korábbi években, mindenki moso-
lyogva, ragyogó szemekkel tekin-
tett körbe a benépesült Nyeregben. 
A mögöttünk lévő nehéz időszak, a 
hasonló, nagyobb tömegeket von-
zó rendezvények elmaradása után 
igazi lelki feltöltődésként élték meg 
a zarándokok a csíksomlyói egyhá-
zi eseményt.

 » A szónok 
megemlékezett 
1949 pünkösd-
jéről is, amikor 
Márton Áron püs-
pököt a gyimesi 
férfi ak vándorbo-
tokkal kísérték 
el a kegyhely-
re, mert attól 
tartottak, hogy 
letartóztatják az 
egyházfőt.

Csíksomlyón kapta meg a védőoltást Böjte Csaba

A csíkszeredai oltásmaratonon kapta meg a koronavírus elleni védőoltás első dózisát Böjte 
Csaba. A ferences szerzetes a búcsús szentmisét követően tért be a csíksomlyói kórházépület 
udvarán kialakított oltópontra. „Bízzunk az orvosokban” – üzente az immunizálás után Böjte 
Csaba, aki a Pfi zer–BioNTech által kifejlesztett oltóanyagot választotta, és ígéretet tett arra, 
hogy a második dózisért is a hargitai megyeszékhelyre tér majd vissza. Az immunizálást köve-
tően jól érezte magát, és nyilatkozataiban arra buzdította a lakosságot, hogy használják ki az 
előjegyzés nélküli oltakozás lehetőségét. Egyébként alacsony volt az érdeklődés a csíkszeredai 
oltásmaraton iránt: kevesebb mint 250 személyt immunizáltak a háromnapos rendezvényen. 
Noha több érdeklődőre számítottak, a szervezőket nem lepte meg a kevés jelentkező, mivel 
egész Romániában alacsony az oltakozási kedv, Hargita megyében pedig még inkább.




