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• Erdély ikonikus magaslata, a Székelykő lába alól, Torockóról indul július 
28-án a kerékpáros zarándoklat, hogy Magyarfenes, Marosvásárhely, Szé-
kelyudvarhely útvonalon augusztus elsejére megérkezzen Csíksomlyóra a 
Szűzanyához. A 14. Ferences Biciklitúrát (FerBiT) a Budapesten megrende-
zésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szellemiségében 
hirdették meg: „Minden forrásom belőled fakad”.

T izennégy évvel ezelőtt indult 
útjára a Ferences Biciklitúra 
Szent Ferenc Naphimnusza 

ihletésében: tisztelegve a teremtés 
csodája előtt és elköteleződve a te-
remtés védelme mellett – olvasható a 
romkat.ro oldalon.

Sokfelé kerekeztek már

Az eltelt csaknem másfél évtized 
alatt a ferences biciklisek bejárták 
Erdély és Székelyföld legszebb vi-
dékeit és templomait, de ellátogat-

tak Magyarországra, a máriapócsi 
kegyhelyre is. Az úton eltöltött idő 
megtanította a résztvevőknek, mi-
lyen életérzés kikerülni a hétköznapi 
komfortzónából, Istenre hagyatkoz-
ni és elfogadni az áldást és a kegyel-
met. Sok lehetetlen helyzetben érez-
ték az imák hatását és erejét, és azt, 
hogy milyen biztonságos a Szűzanya 
palástjának védelmében haladni a 
kitűzött cél felé. Idén is a biciklitúra 
hagyománya szerint mindennap a 
pihenőidőket elmélkedésre fordítják. 
Ezúttal a Nemzetközi Euchariszti-

kus Kongresszus által meghirdetett 
témákat vesszik sorra: Mire tanít az 
Eucharisztia? Hogyan jelenhet meg 
életünkben a tevékeny szeretet gya-
korlata? Mit tehetünk egyénileg a 
teremtett világ védelméért? Mekkora 
értéket jelentenek Isten szemében 
egyéni felajánlásaink, a hit apró tet-
tei?

Legyünk együtt a zárónapon

A 14. Ferences Biciklitúra záró-
napját különlegesen kívánják 

meg ünnepelni. A meghívóban ez 
olvasható: „Szent Ferenc atyánk 
lelkesültségét szeretnénk megélni: 
»Ez az, amit én akarok, ez az, amit 
én keresek, ez az, amit teljes szí-
vemből tenni kívánok!«. Ennek a 
gondolatnak a jegyében találkozóra 
hívunk minden székelyföldi kerék-
párost a csíksomlyói hegynyeregbe, 
a Hármashalom-oltárhoz. Mutassuk 
meg a Székelyföldi Kerékpáros Ta-
lálkozón, hogy mennyien vagyunk, 
hogy mindannyian ugyanazt ke-
ressük és ugyanazt akarjuk! A Hár-
mashalom-oltárnál a szentmisén a 
csíkszeredai ROLE együttes zenél, 
aminek keretében az összegyűltek 
együtt éneklik majd az 52. Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus 
hivatalos himnuszát.”

A 14. Ferences Biciklitúra prog-
ramjára jelentkezni lehet a 0741-940 
171-es telefonszámon vagy a bonim-
reofm@yahoo.de e-mail-címen.

• Újabb konduktorképzés indul Illyefalván, amelyre olyan érettségi diplomával ren-
delkező személyek jelentkezését várják, akik élethivatásuknak érzik a mozgássérül-
tek nevelését és a teljes emberi életre való felkészítésüket.

A képzésre való felhívásban ez 
olvasható: „Szeretnél-e min-

dennap csodát tenni? Mozgásukban 
korlátozott embereket mozgásra 
bírni? Részt venni egy teljes életvi-
telt átformáló munkában? El tudod 
fogadni a sérült gyermeket is úgy, 
ahogy született – meglátni benne an-
nak a lehetőségét, hogy mi mindent 
lehet még kihozni belőle? Élethivatá-
sodnak tartod a mozgássérült szemé-
lyek nevelését, a teljes emberi életre 
való felkészítésüket? Ha igen, akkor 
jelentkezz a budapesti Semmelweis 

Egyetem Pető András Karának a 
székhelyen kívüli konduktorképző 
szakára (bachelor/BA), amely az Ily-
lyefalvi Pető Fejlesztő és Képző Köz-
pontban, nappali képzésben zajlik 4 
éven keresztül.”

A konduktor: egy speciális fejlesz-
tő pedagógus, a konduktív nevelés 
megvalósítója, a rehabilitáció és 
habilitáció, az újratanulás, a tanu-
lási folyamatok irányítója, tervezője, 
szervezője, megvalósítója, aki komp-
lex módon segíti az idegrendszerük-
ben károsodott felnőttek, gyerekek 

fejlődését, önállóvá válását. A karon 
végzett hallgatók olyan hivatást vá-
lasztanak, amely speciális nevelői, 
oktatói tevékenységet jelent. A kép-
zés a konduktív nevelésre készít fel, 
az oklevél megszerzése arra jogosít, 
hogy az idegrendszeri sérülésből ere-
dően mozgássérült gyermekekkel, 
fi atal felnőttekkel és idős személyek-
kel végezzék a speciális, egész sze-
mélyiséget fejlesztő konduktív peda-
gógiai tevékenységet. A legfőbb cél: 
a központi idegrendszer károsodása 
következtében mozgássérült, sajátos 

nevelési igényű személyeket alkal-
massá tenni az önellátásra, az önálló 
életvitelre. Így csökken a kiszolgálta-
tottságuk, illetve a társadalom teljes 
értékű tagjaivá válhatnak.

Az eredményes konduktorkép-
zés kulcseleme a gyakorlati képzés, 
amely a tanulási-oktatási folyamat 
szerves része. Szeptembertől immár 
az 5. évfolyam kezdi meg tanulmá-
nyait. Amit biztosítanak: szakmaiság, 
minőség, gyakorlatiasság. Ezenkívül 
jellemző a családias hangulat, tá-
mogató hallgatói közösség, valamint 
megoldható a szállás és az étkezés.

A beiratkozás 2021. augusztus 
1-jéig lehetséges. Érdeklődni és je-
lentkezni a 0724-266020-as telefon-
számon lehet.

„Minden forrásom belőled fakad”
Jelentkezni lehet a 14. Ferences Biciklitúrára (FerBiT)

Fejlesztő pedagógusokat képeznek

Imádkoznak és bicikliznek a résztvevők   ▴  F O R R Á S :  R O M K A T . R O

Primícia Máréfalván 
és Csíkszentimrén
Olasz Béla újmisés július 10-
én, szombaton déli 12 órától 
bemutatja első ünnepélyes 
szentmiséjét a máréfalvi 
Szent Imre-plébániatemp-
lomban. László Zsolt újmisés 
július 11-én, vasárnap 
12.30 órától bemutatja első 
ünnepélyes szentmiséjét a 
csíkszentimrei plébániatemp-
lomban.

Márton Áron-
imatúra
Idén is megtartják a Márton 
Áron-imatúrát július 17–25. 
között, Szentegyháza – Szel-
tersz – Szentimre – Zsögöd 
– Csíksomlyó zarándok-
úton, amelyet jezsuiták, 
ignáci lelkiségű nővérek és 
laikusok, valamint a szent-
egyházasfalvi Szent Gellért 
Alapítvány szervez magyar 
fiatalok számára 1995 óta 
minden évben. Érdeklődni 
lehet a maimatura@gmail.
com e-mail címen, illetve 
Facebookon és telefonon: 
Szent Gellért Alapítvány, 
Ilyés Kinga, tel.:/fax: +40 
755 533 101, vagy Jakabos 
Barnabás jezsuitánál (jaka-
bos.barnabas@jezsuita.hu, 
tel.: 0753-589214). A helyek 
száma korlátozott. Jelentke-
zési határidő: július 10-e.

Kármel-hegyi 
Boldogasszony-búcsú
A Maros megyei Marosjá-
ra filiájában, Kisillyében 
renoválták a Kármel-hegyi 
Boldogasszony titulusú 
kápolnát. A búcsús szentmi-
se keretében július 18-án, 
vasárnap Tamás József, a 
gyulafehérvári főegyházme-
gye nyugalmazott segédpüs-
pöke megáldja a felújított 
istenházát.

Templomszentelés 
Mezőpanitban
Magyarország Kormánya és 
az Erdélyi Református Egy-
házkerület hathatós támoga-
tása, valamint a gyülekezet 
áldozatos adakozása mellett 
elkészült az új református 
templom Mezőpanitban. 
2021. július 18-án 11 órától 
főtiszteletű Kató Béla püspök 
szenteli fel,  az eseményen 
részt vesz Varga Mihály, 
Magyarország pénzügymi-
nisztere. A gyülekezet pres-
bitériuma minden kedves pa-
niti és Panitból elszármazott 
személyt szeretettel vár erre 
a szép és egyben történelmi 
eseményre. Biztatják azokat, 
akik Panittól távol élnek, 
hogy szeretteikkel együtt 
jöjjenek haza és ünnepelje-
nek velünk.
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