
Fotóworshop a Csíksomlyói Búcsún és a gyimesi csángóknál
2010.május 19-május 26.

A magyarság legnagyobb találkozója.
A csíksomlyói pünkösdi búcsú a székelyek legnagyobb ünnepe. Óriási tömegben jönnek ide 

a székely, csángó és távolabbi zarándokok, Máriát dicsérni és Szent Fiánál közbenjárását 
kérni. Csíksomlyói Segítő Máriának nagy faszobra a kegytemplom főoltárának díszeként áll 

magasan Szent István és Szent László király szobra között.
A búcsújárás 1567 pünkösdjén kezdődött, amikor István gyergyóújfalui pap hálaadó 

körmenetet vezetett ide azért, mert akkor, május 15-én a székelyek a Hargita Tolvajos 
hágójában legyőzték János Zsigmond fejedelem seregét, aki a székelyeket jobbágysorba 

taszította, és a templomnál lévő felirat szerint hitük elhagyására akarta őket kényszeríteni. 
István pap volt a tolvajosi gyözelem egyik leglelkesebb szervezője. Azóta gyarapodó számban 
jöttek ide a zarándokok. 1995-ben a nagymisén résztvevők számát 560-600 ezerre becsülték

. 



A búcsú fő ünnepe pünkösd szombatján van. Ekkor délután 1 órakor tartják a nagy misét 
annak a széles hágónak a gyepén, amely a templom feletti, Jézus hegyének is mondott 

Kissomlyó és az azon túl emelkedő 1035m magas Nagysomlyó erdős hegye között mélyed 
be. Sokan már pénteken megjönnek és a szabadban virrasztva igyekeznek meglátni a 

Csíki havasok mögűl felbukkanó napot. A közeli falvakból reggel indulnak körmenettel, 
messzebbről vonattal utaznak Csíkszeredára, amellyel Csíksomlyó már egybeépült. A 

szeredaiak körmenete a vasútállomáshoz közeli kistemplomtól l0 órakor indul templomi 
zászlókkal, Máriát dicsérő énekekkel. Hozzájuk csatlakoznak vagy már előttük járnak a más 

városokból, falvakból jövő „keresztalják”, és a menet fokozatosan több kilométer hosszú 
lesz.

Résztvevők létszáma: 3 fő



Elhelyezés egyszerű szálláson a csíksomlyói kegytemplom 
szomszédságában.

Részvételi díj: 250 Euró
Tartalmazza a szállás, utazás költségét. Nem tartalmazza az étkezést.

Program:
Fotózás a csíksomlyói búcsún, a fennmaradó időben a gyimesi csángók földjén.

Szakmai vezető: Szabó Béla fotóművész (www.belafoto.hu) 
és Dezső László a csíksomlyói búcsú kiadványainak fotográfusa

Jelentkezési határidő 2010. április 10 a részvételi díj befizetésével.
További információ: Szabó Béla belafoto@t-online.hu

tel:30/9592-760


