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• Az időjárás is ked-
vezett az egy év kiha-
gyás után szabadtéren 
megtartott pünkösdi 
búcsú részvevőinek, a 
szekerekkel, lóháton, 
biciklivel vagy gyalo-
gosan a Hármasha-
lom-oltárhoz igyekvő 
zarándokok tízezrei 
ragyogó napsütésben 
tehették meg a régóta 
várt utat. A hosszú idő 
után benépesült nye-
regben szinte tapintani 
lehetett a visszatérés, 
viszontlátás örömét.

ISZLAI KATALIN

A kirakodóvásár elmaradása 
miatt gördülékenyen, torló-
dások nélkül vonultak fel a 

zarándokok a szombati pünkösdi 
búcsú helyszínére, a hegynyereg-
ben pedig szintén rendezetten, az 
egyes tájegységek számára előre ki-
jelölt szektorokban hallgatták végig 

az ünnepi szentmisét. A meleg idő 
végig kitartott, így a sokak kezében 
szorongatott 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.

Újra együtt a Szűzanya lábánál
Ismét benépesült pünkösdszombaton a csíksomlyói hegynyereg

Az utolsó, legnehezebb méterek. 
Székelyföld minden szegletéből 
érkeztek a zarándokok 

▾  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Soha nem szorult még olyan kevés 
személy egészségügyi ellátásra 

a csíksomlyói pünkösdi búcsúkon, 
mint ebben az évben – tudtuk meg 
Péter Szilárdtól, a Hargita Megyei 
Mentőszolgálat vezérigazgatójától. 
Mint mondta, ehhez a résztvevők 
alacsonyabb száma mellett a jó 
idő, illetve a zarándokok tudatos 
magatartása is hozzájárult. „Ez egy 

nagyon nyugodt, rendezett búcsú 
volt, ami a statisztikán is meglát-
szik. Az általunk működtetett sát-
rakban mindössze 25 esetet láttunk 
el, és kórházba is csak két személyt 
szállítottunk” – sorolta Péter Szi-
lárd. Hozzátette: a legtöbb eset trau-
mákra vonatkozott, tehát egyebek 
mellett horzsolásokat, kisebb vá-
gásokat és két bokafi camot láttak 

el, de magas vérnyomás miatt is 
többször riasztották őket. Fejfájásra 
ketten panaszkodtak, és ugyan-
csak két esetben kezeltek allergiás 
tüneteket, egy-egy esetben pedig 
szívritmuszavart, kullancscsípést, 
epilepsziás rohamot és egy zaklatott 
állapotban lévő személyt láttak el.

Nyugodt körülmények

A mentőszolgálat munkatársai 
mellett továbbá a Hargita megyei 
tűzoltóság rohammentő-szolgálata 
(SMURD) is szerepet vállalt a sérül-
tek ellátásában. Alina-Maria Ciobo-

tariu, a tűzoltóság szóvivője megke-
resésünkre elmondta, 13 személyt, 
három gyereket és tíz felnőttet láttak 
el, közülük két személyt szállítot-
tak kórházba. Így tehát összesen 38 
zarándok szorult egészségügyi ellá-
tásra az idei búcsún. Összehasonlí-
tásképpen 2019-ben például 161 volt 
ez a szám.

Az egészségügyi panaszok ala-
csony száma mellett a jelentősebb 
szabálysértések hiánya is a zarán-
dokok felelősségteljes magatartá-
sáról árulkodott. Gheorghe Suciu, 
a Hargita Megyei Csendőr-felügye-
lőség szóvivője megkeresésünkre 

úgy nyilatkozott: nem történtek 
rendbontások az eseményen, és a 
zarándokok túlnyomó többsége a 
járványügyi előírásokat is tiszte-
letben tartotta. A nyereg-
ben szolgálatot teljesítő 
csendőrök, illetve önkén-
tesek folyamatosan emlé-
keztették a résztvevőket 
a maszkhasználat és a tá-
volságtartás fontosságára, 
és a szóvivő szerint végül 
mindenki eleget tett ezeknek 
az elvárásoknak.

Iszlai Katalin

Ezúttal kevesen szorultak egészségügyi ellátásra 
• Nem történtek rendbontások vagy számottevő sza-
bálysértések az idei csíksomlyói pünkösdi búcsún, és 
az alacsonyabb létszám következtében egészségügyi 
ellátásra is jóval kevesebben szorultak a megszokottnál.

Csíksomlyó

Kerekes László gyulafehérvári 
segédpüspök megáldja 
a közösségek imaszalagjait
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Csíksomlyói hegynyereg, ahogy mi szeretjük




