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Böjte Csaba atya celebrálta a csíksomlyói szentmisét

A sok kis pontból vonal lesz,
amely összeköti az embereket
Idén elsõ alkalommal indult el Magyarországról a Csíksomlyó expressz nevû külön-
vonat, amely a rendszeresen közlekedõ Székely gyorssal együtt közel 1600 embert 
vitt el Erdélybe, a csíksomlyói búcsúra, hogy részt vehessenek több százezer 
magyar katolikus hívõvel együtt a pünkösdszombati szentmisén, majd vasárnap az 
ezeréves határon celebrált istentiszteleten.

– Az útvonal 2008 óta ugyan-
az – mesélte el útközben a 
fõszervezõ, Mezõ Tibor. – Elsõ 
este elérjük a felcsíki székely 
magyar falvakat, másnap 
megyünk a somlyói búcsúba, 
vasárnap pedig indul a vonat az 
ezeréves határra, Gyimesbükkre, 
és részt veszünk az ottani ren-
dezvényeken. Idén már janu-
árban teli volt a Székely gyors, 
így született meg a Csíksomlyó 
expressz ötlete.

A vonatokat minden magyar-
lakta település állomásán népes 
tömeg fogadta: lelkes integetõk 
hada, akik zászlókkal, zene-
karral, helyenként étellel és 
itallal várták az anyaországból 
érkezõ zarándokokat. Az uta-
sok pedig legalább ugyanilyen 

lelkesedéssel tûzték ki a kocsik 
ablakába nemzetiszín zászlói-
kat, hirdetve az összetartozást. 
– Ennek az érzésnek belülrõl 
kell jönnie. A késztetést érezni 
kell, így együtt gyalogolni csak 
egyszer lehet egy évben – vallja 
Harangozó Istvánné, aki testvé-
rével vett részt a zarándoklaton. 
– A táj is örök szerelmem, akár 
télen, akár nyáron!

Borhi Sándorné a nõvérétõl 
kapta az utazást ajándékba. 
– A 70. születésnapomra ez volt 
a meglepetés – árulta el lapunk-
nak az ünnepelt. – Ezt a széke-
lyek felõl irányuló szeretetet, 
ha nem tapasztaltam volna meg 
személyesen, akkor soha nem 
tudom átélni. Szívbemarkoló, 
ahogyan fogadtak minket!

Pünkösd szombatján közel 600 
ezer ember, erdélyi és magyaror-
szági magyarok mentek fel az 
erdélyi Csíksomlyó melletti Kis-
Somlyó- és a Nagy-Somlyó-hegy 
közötti nyeregbe, hogy együtt 
vegyenek részt a szentmisén. 

– Ez a zarándoklat híd ember 
és ember között, és híd magyar 
és magyar között is – mondta el 
Böjte Csaba, a szertartást celeb-
ráló ferences rendi szerzetes, 
aki erdélyi árvákat és sanya-
rú sorsú gyermekeket nevel, 
segít. – A gazdasági és politikai 
problémák mellett az emberek 
elhozták a saját problémáikat 
is. Az Úr adjon nekik békessé-
get – idézte Szent Ferenc sza-
vait beszédében Böjte Csaba. 
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A gyimesbükki vasútállomáson több száz székely várta az anyaországból érkezõket

Egyedül Gyurcsány nem gratulált az új kormányfõnek

Orbán Viktor letette
a miniszterelnöki esküt
Kövér László ígéretéhez híven levágatta a haját: a polgári kormány beiktatására a 
politikus új frizurával érkezett. A múlt hét végén Orbán Viktor ünnepélyes keretek 
között letette kormányfõi esküjét. 

Az eskütételt megelőzően a 
Fidesz elnöke méltatta a kor-
mányprogramot. Beszédében 
kiemelte: lát okot a bizakodásra, 
ugyanis a programban minden 
frakció talált olyan részeket, 
amit támogatni tud. – Ez azt 
jelenti, hogy a pártszempontok 
és a pártkeretek fölé magasodó 
közös pontok igenis létezhet-
nek a Házban – jelentette ki a 
kormányfő. – Sok millió magyar 
ember vállán állunk, akiket 
munkánkkal szerényen és alá-
zattal kell szolgálnunk. Egyedül 
Istené a dicsőség – zárta sza-
vait a miniszterelnök. Orbán 
Viktor beszédét követően az 

Országgyűlés szavazott a kor-
mányprogramról és a kormány-
fő megválasztásáról: a képvise-
lők közül 261-en igennel, 107-en 
nemmel szavaztak, tartózkodás 
nem volt. Összesen 18 honatya 
maradt távol a voksolástól. Az 
eskü után a korábbi kormányfők 
– Boross Péter, Medgyessy Péter 
és Bajnai Gordon – személye-
sen gratuláltak Orbán Viktornak. 
Gyurcsány Ferenc nem vett részt 
az ünnepi ülésen, így tőle nem 
kapott jókívánságokat munkájá-
hoz a hivatalba lépő miniszter-
elnök. Délután a Kossuth téren 
az embereknek személyesen is 
átadta üzenetét Orbán Viktor. 

– Egy vagyok azok közül, 
akik mindig hittek abban, hogy 
mi, magyarok képesek leszünk 
végérvényesen szakítani a 
kommunista múlttal és annak 
örökségével – fogalmazott a 
Fidesz elnöke. – Le kell győzni 
az elmúlt nyolc év szocialista 
örökségét, a munkanélkülisé-
get, a korrupciót, a szélsőségek 
és a bűnönzés terjedését, az 
elszegényedést. Engem mindig 
meg fogtok találni a sikerben, 
a bajban, az örömben, a mun-
kában. És én az elkövetkező 
négy évben is harcolni fogok 
veletek, értetek, a hazámért! 
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Az új kormány tagjai a Kossuth téren – Orbán Viktor miniszterelnöki esküjét százezrek ünnepelték


