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Az oroszhegyi jegyzőtől kért 
helyrajzi adatokat 1865-ben 
Pesty Frigyes történész, a 

fennmaradt írásokból pedig kiderült, 
hogy azelőtt hatvan évvel még állt 
egy kápolna Oroszhegy határában, a 
Nyulád-tetőnél – kezdett a hely törté-

netének felelevenítésébe Kovács Ár-
pád művészettörténész, községme-
nedzser. A búcsújáróhelyként ismert 
kápolna már a középkorban létezhe-
tett, hiszen dokumentumok kerültek 
elő, amelyek egy Székelyvarság és 
Székelyfancsal közötti 1592-es ha-
tárperről szólnak, azokban pedig 
már Kápolnamezőként van említve 
a konkrét helyszín. „A fennmaradt 

információk szerint akár Szent Lász-
ló korából is származhat a kápolna, 
amelynek jelenleg is megvannak a 
romjai” – jegyezte meg a szakember, 
hozzátéve, hogy a mondák szerint 
egy erős Szent László-kultusz kap-
csolódik a helyhez. Arról is maradtak 
fenn dokumentumok, hogy Karry 
Miklós főesperes 1723-ban újjáépít-
tette a kápolnát. Az ottani búcsúkat, 
amelyekre egész Udvarhelyszék te-
rületéről eljártak a székelyek, romák 
és románok, végül 1783-ban Batthyá-
ny Ignác püspök tiltotta be, mivel 
„botrányos dolgok”, verekedések 
történtek. Ekkor az épületet is lerom-
boltatta. Ezután már nem lehetett ott 
miséket tartani, de az emberek azóta 
is oda zarándokolnak minden áldo-
zócsütörtökön.

Fontolóra veszik

Opra István helyi plébános kifejtette, 
2018 óta teljesít szolgálatot Oroszhe-
gyen, odaérkezésekor szerzett tudo-
mást a nem hivatalos búcsújáróhely-
ről. A lakók kérését tolmácsolva és 
a hely történetét bemutatva kérték a 

gyulafehérvári érsekségtől, hogy is-
mét tarthassanak szentmisét Kápol-
namezején, amit évi egy alkalommal 
engedélyeztek is, áldozócsütörtökön. 
Arra is ígéretet kaptak, hogy a búcsú-
hely engedélyezését is fontolóra ve-
szik, amennyiben a szentmise bemu-
tatására alkalmas helyet alakítanak 
ki, illetve az emberek rendszeresen 
elzarándokolnak oda – újságolta el 
a jó hírt a plébános. „Tulajdonkép-
pen ez volt az a szikra, ami elindítot-
ta, hogy egy misézőhelyet építsünk 
oda” – fogalmazott, hozzátéve, hogy 
mindezt nem a régi kápolna meglévő 
romjain képzelték el, hanem annak 
közelében.

A hívek is hozzájárulnak

A helyi közbirtokosság, a vállalkozók 
és a lakosok is adományoztak annak 
érdekében, hogy kialakíthassák a 
szabadtéri oltárt, amelyet környék-
beli kövekből és a helyi faanyagból 

terveznek megépíteni – tudtuk meg 
Bálint Elemér Imre oroszhegyi pol-
gármestertől, aki hozzátette, az ön-
kormányzat munkagépekkel segíti 
majd a megvalósítást. Arra is kitért, 
hogy egy 24 méter hosszú, félkö-
ríves, fedett építményről van szó, 
amelynek közepén található az oltár. 
Mindezt fából faragott keresztúti ké-
pek fogják díszíteni. A tisztségviselő 
egyébként úgy érzi, minden-
képp szükség van a megvaló-
sításra, hiszen sokat elmond 
az, hogy a lelki békét kereső 
emberek a tiltás ellenére is 
a helyszínre zarándokoltak 
az elmúlt több száz évben. A 
helyszín ugyanakkor kultu-
rális és turisztikai szempont-
ból is fontos. „A megvalósításnak 
van egy jövőbe mutató üzenete: mi 
hosszú távra rendezkedünk be” – így 
Bálint. Az elképzelés szerint az oltár 
építését még ezen a nyáron befejezik, 
ugyanakkor csak 2023-ban szentel-
tetik fel. Emellett területrendezési 
munkálatokat is terveznek a környé-
ken, egyebek mellett az Urusos kút 
melletti lápos részen.

Huszonnégy méter hosszú, 
félköríves „misézőhelyet” 
terveztek 
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N agy kiesést jelentett a néptán-
cot tanulók számára is a koro-

navírus-világjárvány, hiszen sokáig 
nem volt engedélyezett, hogy pró-
bákra járjanak. Ezt a felemás, na-
gyon rövidre sikerült évadot azon-
ban a nyári vakáció közeledtével 

egy előadással zárják le. „A járvány 
miatt tavaly nem tudtunk dolgozni 
a gyermekekkel, csak idén január 
végén kezdődhetett el az oktatás. 
Most egy rövid műsorral készülünk 
elsősorban a szülőknek, hozzátar-
tozóknak, de az érdeklődő nagykö-
zönségnek is, hogy megmutassuk, él 
a néptánc Gyergyószentmiklóson” 
– hangsúlyozta Szász Ferenc Gyula, 
a Hóvirág Néptáncegyüttes vezetője.

Két előadást tartanak

A néptáncegyüttesben jelenleg négy 
csoportban több mint 80 gyerekkel 
foglalkoznak, a legkisebbek három-
évesek, a legnagyobbak 12. osztályo-
sok, ők mindannyian táncolnak a 

hétvégén. Felcsíki, küküllőmenti, me-
zőségi és sóvidéki táncokat mutatnak 
be, valamint népdalokat énekelnek. 
Ahogyan a korábbi években, most is 
igyekeznek minőségi oktatást nyújta-
ni, és új tanítóik vannak, hetente két-
szer Székelyudvarhelyről a Boros Béla 

és Hilda házaspár érkezik Gyergyó-
szentmiklósra, hogy megtanítsa a nép-
táncokat a gyerekeknek. A hétvégén 
két előadást tartanak, mivel a helyek 
száma korlátozott, de ettől függetlenül 
szeretnék, ha minden érdek-
lődőnek lehetősége volna 
megtekinteni az évadzáró 
műsort. Szombaton 19 órától, 
vasárnap pedig 17 órától lesz 
megtekinthető az előadás a 
Művelődési Központ szín-
háztermében. A teljes értékű 
jegy ára 20 lej, gyerekeknek, 
nyugdíjasoknak 15 lej. Jegyet váltani a 
Művelődési Ház előcsarnokában talál-
ható jegypénztárban lehet, munkana-
pokon 15 és 19 óra között.

Évadzáró előadásra készül a Hóvirág Néptáncegyüttes
• Évadzáró fellépésre készül a gyergyószentmiklósi 
Hóvirág Néptáncegyüttes, amelynél nyolcvan gyermek 
tanul táncolni. Szombaton és vasárnap a Négy aranyal-
ma című előadáson mutatják be mindazt, amit elsajátí-
tottak az elmúlt – számukra sem könnyű – időszakban.

Nyári tánctábort szerveznek 

A Hóvirág Néptáncegyüttesnél várják a jelentkezőket a nyári táborba, ame-
lyet augusztus 2–8. között tartanak a gyergyószentmiklósi Művelődési 
Központban. Ezen nemcsak azok vehetnek részt, akik már járnak táncolni, 
hanem olyanok is, akik a délelőtti és délutáni foglalkozás keretében ismer-
kednének meg a néptánccal az egy hét alatt. Szeptemberben továbbá a 
kezdő csoportokba is lehet majd jelentkezni.

• Huszonnégy méter 
hosszú, fedett sza-
badtéri oltárt építenek 
Oroszhegy határában, 
Kápolnamezőben, 
ahová évszázadok 
óta minden esztendő 
áldozócsütörtökén 
elzarándokolnak az 
emberek hálát adni az 
Istennek. Noha 1783-
ban püspöki rendelet 
tiltotta be a búcsúkat 
a helyszínen, a he-
lyiek szeretnék, ha a 
katolikus egyház ezt 
újra engedélyezné.

Helyben gyűjtött kövekből 
építik meg az oltárt
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Szabadtéri oltárt  építenek
Hivatalos egyházi búcsújáróhelyet szeretnének Oroszhegy határában




