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Nagyszabású eseményre ké-
szülnek Csíksomlyón a Hármas-
halom-oltárnál: a július 28. és 
augusztus 1. között megtartandó 
ferences kerékpártúra záróak-
kordjaként hívnak mindenkit a 
találkozóra. A rendezvény célja 
az is, hogy a székelyeket meg-
hívják a Ferenc pápa által szep-
temberben Budapesten bemu-
tatandó szentmisére – mondta 
el megkeresésünkre Böjte Csaba 
ferences szerzetes.

 » KORPOS ATTILA

A tizennegyedik Ferences Bicik-
litúrát tartják idén Főcze Imre 
Bonaventura ferences szerze-

tes vezetésével július 28. és augusz-
tus 1. között. A röviden Ferbitnek ne-

vezett többnapos kerékpártúra idén 
Torockóról indul a Magyarfenes, Ma-
rosvásárhely, Korond, Székelyudvar-
hely, Hármaskereszt útvonalon, és 
Csíksomlyón ér véget. Az esemény 
utolsó napján hagyományterem-
tő találkozót szeretnének tartani a 
szervezők, amelyre mindenkit hív-
nak és várnak.

Megkeresésünkre Böjte Csaba fe-
rences szerzetes elmondta, ő maga 
a Hármaskeresztnél fogja fogadni 
a kerékpáros társaságot, akikkel 
aztán közösen tekernek fel a csík-
somlyói hegynyeregbe. „Szeretettel 
várunk mindenkit, aki rajong a nye-
reg iránt, legyen szó kerékpárról, ló-
hátról vagy motorkerékpárról. Akár 
rövid távon is lehet csatlakozni a 
menethez, de aki gyalogszerrel kap-
csolódna be, azt is szívesen látjuk” 
– mondta Böjte Csaba. Mint mond-
ta, egyeztettek a három székelyföldi 
megye képviselőivel, akik támoga-
tásukról biztosították a szervezőket 

az út során. Az augusztus elseji ese-
mény csúcspontja a 13 órától kez-
dődő szentmise bemutatása lesz, 
amelyre meghívták a szeptember-
ben tartandó 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus szervezőit is, 
akik majd részletes tájékoztatást 
adnak a szeptemberi találkozóról. 
„Nem titkolt célunk, hogy a széke-
lyeket meghívjuk a Ferenc pápa ál-
tal Budapesten bemutatandó szent-
misére. Az augusztusi találkozóra 
Háromszékről és a Gyergyói-meden-
céből jelentkeztek már lóháton ér-
kezők, továbbá különböző motorke-
rékpáros csapatok, klubok is részt 
vesznek majd” – mutatott rá a szer-
zetes. Megjegyezte, titkon remélik, 
hogy a megye elöljárói is kerékpárt 
ragadnak és csatlakoznak a menet-
hez. A szentmisén a Role együttes 
a Kájoni miserendet fogja zenélni, 
utána pedig rövid koncertet tar-
tanak a helyszínen. A szervezők 
reményei szerint legalább ezeregy 

BÖJTE CSABA FERENCES SZERZETES TALÁLKOZÓRA HÍVJA A SZÉKELYEKET AUGUSZTUS ELSEJÉN CSÍKSOMLYÓRA

Ezeregy kerékpárost várnak a Nyeregbe

Kitettek magukért. Hatszáz kilométer után elérték céljukat a jótékonysági futás alapemberei
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székely kerékpáros lesz majd jelen 
Csíksomlyón. Miért pont augusz-
tus elején? „Ekkor van az ünnepe 
a Szent Ferenc által megszervezett 
Porciunkula-búcsúnak. Ő a saját 
kolostorát nevezte így, azóta min-
den ferences kolostor ünnepet és 
búcsút tart ezen a napon” – tudat-
ta az egyházi elöljáró. Ezen a na-
pon teljes búcsú nyerhető a feren-
ces templomokban, ha kegyelmi 
állapotban szentáldozáshoz járu-
lunk, és imádkozunk a Szentatya 
szándékára egy Miatyánkot, Üd-
vözlégyet és Hiszekegyet. „Hagyo-
mányt szeretnénk teremteni ebből 
az alkalomból. A tervek szerint 
ettő l az évtől motoros, kerékpáros 
é s lovas zará ndoklatot tartanánk 
a csí ksomlyó i Nyeregben, a Há r-
mashalom-oltá rná l” – tette hozzá 
a ferences szerzetes. A találkozó 
végeztével a csíksomlyói Szent Ist-
ván Háznál minden résztvevőt szí-
vesen  látnak ebédre.

 » „Hagyo-
mányt szeret-
nénk teremteni 
ebből az alka-
lomból. A tervek 
szerint ettő l az 
évtől motoros, 
kerékpáros é s 
lovas zará ndok-
latot szeretnénk 
tartani a csí k-
somlyó i nyereg-
ben a Há rmas-
halom-oltá rná l” 
– mondta Böjte 
Csaba.

 » ANTAL ERIKA

Hat napon keresztül 600 kilomé-
tert tett meg Budapestről Szi-

mandl Anita, Náray Balázs és Sperka 
Tamás amatőr ultrafutó, akik hétfőn 
délután érkeztek meg a Maros me-
gyei célállomásra, a magyarfülpösi 
Szivárvány Szórványkollégiumba. A 
sporttáborban részt vevő gyerekek, 
Ady István református lelkipásztor, 
illetve mások is a falu szélén fogad-
ták a futókat. Az Egy vérből vagyunk 
jótékonysági futáshoz folyamatosan 
csatlakoztak hosszabb-rövidebb sza-
kaszokon mások is, Maros megyében 
többek közt Kovács Mihály Levente, 
a Maros megyei önkormányzat alel-
nöke is. A szervezők a határon túli 
magyarokkal való összetartozásra 
kívánták felhívni a fi gyelmet, mert 
ahogy elhangzott: „magyarnak 
lenni olyan sorsközösség vállalá-
sa, amelyet a határok sem tudnak 
szétszakítani”. Amikor a végig nagy 
melegben futók hétfő délután meg-
pillantották a Magyarfülpös falutáb-
lát, eleredt az eső: megázva, de fel-
frissülve és mosolygósan léptek be a 
kollégium kapuján.

Gui Angéla, az esemény főszerve-
zője elmondta, oda futottak, ahol 

fontos a segítség, olyan gyermeke-
ket támogatnak, akiknek cipőre, 
meleg ételre, jó szóra, lelki támoga-
tásra van szükségük. Lapunk édek-
lődésére úgy fogalmazott, hogy ez 
egy olyan öröm számára, amit nem 
lehet sehol máshol átélni. A kollé-
gium ifj ú lakói számára sporttábort 
szerveznek a héten, ahol a különbö-
ző sporttevékenységek mellett állat-
kerti látogatás, sok játék is szerepel a 
tervek között.

A 6 napon és 600 kilométeren át 
tartó futás fővédnöke Herczegh Ani-
ta, Áder János köztársasági elnök fe-
lesége, aki jelen volt a rajt pillanatá-
ban Budapesten, és vért is adott. Az 
esemény védnöke Potápi Árpád Já-
nos nemzetpolitikáért felelős állam-
titkár is, aki induláskor elrajtolt a fu-
tókkal. A magyarfülpösi eseményen 
jelen volt Tóth László, Magyarország 
csíkszeredai főkonzulátusának fő-
konzulja, aki úgy fogalmazott, hogy  
az elmúlt hat napban a futók arra 
hívták fel a fi gyelmet, hogy mennyire 
fontos együttérezni, egymásra fi gyel-
ni és egymást támogatni.

A mezőségi Magyarfülpösön mű-
ködő szórványkollégiumot 20 évvel 
ezelőtt Ady István református lel-
kész alapította. Ide olyan gyermekek 

kerültek, akik korábban nem tanul-
hattak anyanyelvükön, és közben 
élet-halál harcot kellett megvívniuk 
a mindennapi betevő megszerzésé-
ért, naponta szembe kellett nézniük 
az otthoni erőszakkal, alkoholizmus-
sal stb. Ők sajnos csak hétköznap 

lehetnek az otthon lakói, hétvégére 
haza kell menniük, ezért csütörtökön 
már könnyes a szemük, ha arra gon-
dolnak, másnap már „otthon” lesz-
nek. A szórványkollégiumban jelen-
leg 49 magyar gyermek kap átmeneti 
menedéket.

Célba ért a magyarfülpösi gyerekekért rendezett jótékonysági futás

 » Gui Angéla, az 
esemény főszer-
vezője elmondta, 
oda futottak, ahol 
fontos a segítség.




