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A Csíksomlyói pünkösdi zarándoklat kiemelt vallási esemény. Történelmi hátteréhez tartozik, 
hogy 1567- ben, a hitújítás korában János Zsigmond erdélyi fejedelem haddal akarta a 
színtiszta katolikus Csík, Gyergyó és Kászon népét az unitárius vallás felvételére 
kényszeríteni. A katolikusok István, gyergyófalvi plébános vezetésével fegyvert fogtak hitük 
védelmére. Isten kegyelmébe ajánlották magukat és Szűz Mária segítségéért esedeztek, 
majd elindultak szembeszállni a hitújítók hadával. A csata a katolikusok számára diadallal 
végződött. A győztesek nyírfaágakkal ékesítették fel keresztjeiket, templomi zászlóikat. Hálát 
adtak a győzelemért és megköszönték a Szent Szűz segítségét. Fogadalmat tettek, hogy 
minden év szombatján elzarándokolnak Csíksomlyóra. 
 
 
A pünkösd előtti csütörtökön Lajosmizséről motoroztunk Déván át Somlyóra, hogy több 
százezer magyar testvérünkkel együtt részt vegyünk a Szűzanya tiszteletére tartott 
szentmisén. Péntek délután érkeztünk meg a Szent Ferenc alapítvány somlyói 
Gyermekotthonába. A Kegytemplomban a késő esti rózsafüzér alatt kiálltuk a sorunkat Szűz 
Mária oltáránál. Áldott volt a találkozás, volt miért hálát adni és voltak kéréseink is…  
 

 
 
Szombaton felgyalogoltunk a Nyeregbe. A Jézus hegyének is mondott Kis-Somlyó és az 
azon túl emelkedő 1035 méter magas Nagy-Somlyó közötti széles hágó felé tartottunk. A 
hagyomány szerint a közelebbi, de sok esetben a távolabbi egyházközségek keresztaljai, 
búcsús közösségei is gyalog teszik meg az utat idáig. A keresztaljak fokozatosan betöltötték 
a hágó széles terét és megkezdődött az ünnepi Szentmise, melynek fő celebránsa és 
szónoka dr. Udvardy György veszprémi érsek volt. 
Leírhatatlan élmény volt hívők százezreivel: csángókkal, székelyekkel, magyarokkal együtt 
imádkozni. Találkoztunk Makai Istvánékkal és székely barátainkkal, a piros pöttyös kendős 
„Vidám Motorosokkal”. – Végre itthon! Nálunk! –üdvözölt minket Edó. 
 



 
 
Egyikünk telefonjára meglepetés fénykép érkezett Pilisszántóról: rajta Albert és családja, 
összefutottak a Somlyóval párhuzamos misén Macho-Ildivel. Több száz kilométerre 
egymástól, de lélekben együtt ünnepeltünk. Lassan ballagtunk le a tarka tömeggel a 
városba. Délután megemlékeztünk Trianon százkét éves évfordulójáról a Gyermekotthon 
pajtakápolnájában. 
 

 



Vasárnap „Vidám Motoros” barátaink vezetésével egy 250-300 fős székely motoros 
csoporthoz csatlakoztunk Csíkszépvízen, együtt motoroztunk a gyimesbükki ezeréves 
határhoz. Ott birkanyájak szelik át a zöld ezerféle színárnyalatában játszó legelőket. A Csíki -
havasok páratlan szépségű vidékén a hegyoldalban megbúvó Kontumáci kápolna miséje 
alatt felvidéki motoros barátunk, Roli és párja telepedett le mellénk, nagy meglepetésünkre! 
Hidegség, Fatányéros Panzió. Finom ebédünket itt fogyasztottuk el a féltető alatt. A panzió 
erkélyéről kinyílt előttem a táj: a Gyimesek végeláthatatlan zöld hegyoldalai tarka 
virágtengerrel. 
 

 
 
 
Meglátogattuk Gyimesfelsőlokon különleges nyaralójában Fakopáncs barátunkat, aki régi jó 
szokásához híven nagy vidáman fogadta különítményünket. Somlyói szállásunk felé tartva 
elért minket az eső és szomorúan vettük észre Petyával, hogy a kis keresztünk, – amit a 
motor elejére rögzítettünk –, eltűnt. Nincs a helyén! 
Hétfőn először a Nyergestetőre motoroztunk, ahol a Rend tíz éve felállított keresztjére 
koszorút és nemzeti színű szalagot helyeztünk el.  
 



 
 
A leírhatatlan szépségű Székelyvarságon Tankó Szidinél csodálkozva hallgattuk a 
pisztrángtenyésztés fortélyait, majd alaposan beebédeltünk sült pisztrángból.  
 

 
 
Onnan új szálláshelyünkre, a gyergyószárhegyi gyermekotthonba motoroztunk. Elfoglaltuk 
szobáinkat, majd a f inom vacsora után a kovásznai SICTON-HANGfoglalás együttes 
tehetséges fiatal zenészeinek koncertjét hallgattuk. Az este jó hangulatú beszélgetéssel, 
közös énekléssel telt, új és régi székely barátaink társaságában. 



 
 
Másnap nehéz volt a búcsúzkodás. A Székely himnusz közös éneklése szívembe markolt. 
Ennek a két napnak emlékezetes, felejthetetlen programjait kedves barátaink a Vidám 
Motorosok szervezték. Köszönet és hála nekik ezért, várjuk az újabb találkozást! 
Hazafelé Torockón volt utolsó szálláshelyünk. Néhányan a Székelykőre mentek túrázni, mi 
pedig Petyával Macho-hoz csatlakoztunk, hogy meglátogassuk a faluban Tulitékat, és 
benézzünk az ottani Gyermekotthonba Dodó nevelőhöz. Kellemes, estébe hajló délután volt. 
 

 
 



Szerdán indulás haza. Az autópályán jövet a menetszél segítségével a plexitartó alól, 
visszatért hozzánk az elveszettnek hitt keresztünk. Csoda történt! El sem veszett, végig 
velünk volt… 

Nagy öröm volt számomra, hogy az összmagyarság egyik legjelentősebb vallási és 
nemzeti ünnepén, amelynek jelmondata béke és jóság – én is részt vehettem. 
Dr. Udvardy György úgy fogalmazott, hogy a békét és a jót minden ember számára akarni 
kell, de kiemelten azok számára, akikkel összeköt együvé-tartozásunk, akikért különös 
felelősséggel tartozunk. 
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