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Nyeregben a somlyói nyeregbe
Böjte Csaba ferences szerzetes találkozóra hívja a székelyeket
• Évtizedes hagyo-
mányt továbbgondolva 
készülnek nagysza-
bású eseményt ren-
dezni Csíksomlyón a 
Hármashalom-oltárnál 
augusztus első nap-
ján. A július 28. és 
augusztus 1. között 
megtartandó ferences 
kerékpártúra zárómoz-
zanataként a Jézus hív: 
Nyeregbe fel! mottóval 
rendeznek találkozót.

KORPOS ATTILA

Főcze Imre Bonaventura fe-
rences szerzetes vezetésével 
a tizennegyedik Ferences 

Biciklitúrára készülnek: a Ferb-
Bit-ként rövidített, többnapos 
kerékpáros túra ezúttal Torockó-

ról indul a Magyarfenes, 
Marosvásárhely, Korond, 
Székelyudvarhely, Hár-
maskereszt útvonalon, és 
Csíksomlyón ér véget. Az 
esemény utolsó napján ha-

gyományteremtő találkozót 
szeretnének tartani a szervezők. 
Megkeresésünkre Böjte Csaba 
ferences szerzetes elmondta, ő 
maga a Hármaskeresztnél fogja 
fogadni a kerékpárosokat, akik-
kel aztán közösen tekernek fel a 
csíksomlyói hegynyeregbe. „Sze-

retettel várunk minden személyt, 
aki rajong a nyereg iránt, legyen 
szó kerékpárról, lóhátról vagy mo-
torkerékpárról. Akár rövid távon 
is be lehet csatlakozni a menetbe. 
De aki gyalogszerrel csatlakozna 
hozzánk, azt is szívesen látjuk” – 
közölte. Mint mondta, egyeztettek 
a három székelyföldi megye kép-
viselőivel, akik támogatásukról 
biztosították a szervezőket az út 
során.

A szombati napról

Az augusztus elsejére, vasárnapra 
tervezett esemény csúcspontja a 13 
órakor kezdődő szentmise bemu-
tatása lesz, amelyre meghívták a 
szeptemberben tartandó 52. Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszus 
szervezőit is, akik majd részletes 
tájékoztatást adnak a szeptemberi 
budapesti találkozóról. „Nem titkolt 
célunk, hogy népünket, a székelye-
ket meghívjuk a Ferenc pápa által 
Budapesten bemutatott szentmisére. 
Az augusztusi találkozóra Három-
székről és a Gyergyói-medencéből is 
bejelentkeztek már lóháton érkezők, 
továbbá különböző motorkerékpáros 

csapatok, klubok is részt vesznek 
majd” – mutatott rá a szerzetes. Meg-
jegyezte, titkon remélik, hogy a me-
gye elöljárói is kerékpárt ragadnak 
és csatlakoznak a menethez. A szent-
misén a csíkszeredai Role együttes a 
Kájoni miserendet fogja zenélni, utá-
na pedig rövid koncert is lesz a hely-
színen. A szervezők reményei szerint 
legalább 1001 székely kerékpáros lesz 
majd jelen Csíksomlyón.

Miért pont augusztus elején?

„Ekkor van az ünnepe a Szent Fe-
renc által megszervezett Porciun-
kula-búcsúnak. Ő a saját kolostorát 
nevezte így, azóta minden ferences 

kolostor ünnepet és búcsút tart 
ezen a napon” – tudatta az egyházi 
elöljáró. Ezen a napon teljes búcsú 
nyerhető a ferences templomokban, 
ha kegyelmi állapotban szentáldo-
záshoz járulunk és imádkozunk a 
Szentatya szándékára egy Miatyán-
kot, Üdvözlégyet és Hiszekegyet. 
„Hagyományt szeretnénk terem-
teni ebből az alkalomból. A tervek 
szerint ezentúl évente motoros, 
kerékpáros é s lovas zará ndoklatot 
szeretnénk tartani a csí ksomlyó i 
nyeregben a Há rmashalom-oltá r-
ná l” – tette hozzá. A találkozó vé-
geztével a csíksomlyói Szent István 
Háznál minden résztvevőt szeretet-
tel látnak egy rövid ebédre.

Ismét egyházi ünnepség helyszí-
ne lesz a Hármashalom-oltár. 
Hagyományt teremtenének
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A Gyulafehérvári Caritas kato-
likus szervezet munkatársai 

értesítették a község vezetőségét 
hétfőn reggel, hogy két gólyatetem-
re bukkantak a Tófalvi útnál a ma-
gasfeszültségű huzalok közelében 
– vágott bele az események sűrűjébe 
Nagy Attila zetelaki polgármester. 
Mint mondta, ekkor ők azt hitték, 
hogy a katolikus templom udvarán 
lévő – interneten élőben is követhe-
tő – gólyafészekben élő fi ókák szülei 
pusztultak el, így ornitológussal, 

illetve a Milvus Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület szakem-
bereivel konzultálva a kis madarak 
segítségére siettek.

Félreértett intézkedés

Sikerült egy darus karbantartó autót 
hívni a helyszínre – folytatta az elöl-
járó –, hogy kivehessék a fészekből a 
három gólyafi ókát, amelyeket men-
helyre szerettek volna szállítani. A 
történtek hátteréről nem tudva ezt az 
intézkedést értették félre az interne-
tezők, akik azonnal felháborodásu-
kat fejezték ki a közösségi médiában. 
Mint kiderült, később többen látták 

az egyik felnőtt gólyát visszarepülni 
a fészekbe, az kereste a kicsinyeit, 
majd ismét távozott. Éppen ezért a 
szakemberekkel konzultálva a köz-
ség vezetősége végül úgy döntött, 
nem szállítják el a fi ókákat, inkább 
a templom udvarán hagyják őket, 
hogy lássa, ha esetleg újból visszatér 
a szülő. Élelem gyanánt csirkehúst 

vittek a madaraknak, amelyből fo-
gyasztottak is. Ugyanakkor folya-
matos felügyelet alatt voltak a helyi 
polgárőrök közreműködésével.

Kivárnak

A fiókákat tegnap hajnalban he-
lyezték vissza fészkükbe, ugyanis 

akkor tudtak ismét darut rendel-
ni a helyszínre. Úgy döntöttek, 
hogy kivárnak, hátha ismét 
visszatérnek a szülők, el-
lenkező esetben pedig a 
szakemberek javaslatára 
újból közbeavatkoznak. 
Nagy Attila arról is be-
szélt, hogy igyekeztek 
tájékoztatni az embereket 
a közösségi médiában a 
történtekről, ám gyorsan 
kellett cselekedni, így erre nem 
mindig volt lehetőség. Ő maga sem 
gondolta, hogy ilyen mértéket ölt 
az internetezők felháborodása, 
de mindenkit biztosítani szeretne 
arról, hogy a jó ügy érdekében in-
tézkedtek.

Nincs ok aggodalomra: ismét fészkükben vannak a zetelaki kis gólyák
• Nagy „online zajt” keltett a közösségi médiában, 
hogy hétfőn egy élőben követhető gólyafészekből eltá-
volították a fiókákat Zetelakán. Mint kiderült, a község 
vezetősége szakemberek irányításával akart segíteni 
a kis madarakon, mivel úgy tűnt, szüleik elpusztultak. 
Mostanra visszahelyezték a fiókákat a fészekbe.

A fészkükben várják szüleiket a gólyafiókák 
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