Népzenei Kamaraműhely kulturális missziója

„MÁRIA ORSZÁGA”
ÜNNEPI KONCERT ÉS PÁVA GYERMEK GÁLA MŰSOR
Gyimesbükk – Pünkösd
2018. május 18 - 21.
2018-ban tizenegyedik éve zakatolnak a zarándokvonatok Csíksomlyóra.
2018-ban ünnepeljük Népzenei Kamaraműhely ”Ha folyóvíz volnék” kulturális missziójának tízedik évét.
Salamon József atyától, a Gyimesbükki Római Katolikus Plébánia plébánosától a Népzenei Kamaraműhely a
„Ha Folyóvíz volnék” kulturális missziós körút 2017. júliusi gyimesbükki szolgálatakor felkérést kapott, hogy a
Kájoni mise-énekekre épülő népzenei feldolgozásaival teljesítsen szolgálatot a pünkösdi búcsú ünnepén, Gyimesbükkön 2018. május 20-án, a Zarándokvonat haza indulásának ünnepi megállóhelyén.
Ehhez kapcsolódóan további felkérést kapott a két Népzenei Kamaraműhely vezetője – Fábri Géza kobzos előadóművész és Fábri-Ivánovics Tünde népdalénekes, népzenész –, népzenetanár házaspár, hogy a kontumáci
Nagyboldogasszony anyatemplom május 20-i szentmiséjét megelőző kulturális műsort megszerkessze, mely
feladatot eddig éveken keresztül Kóka Rozália neves népművész, mesemondó teljesített. A felkérést örömmel
vállaltuk!
A négynapos program csúcspontja természetesen a Csíksomlyói Mária Ünnep, a Pünkösdi Búcsú és ehhez kapcsolódóan a hazatérők zarándoklata, a Történelmi Magyarország Ezeréves határára, Gyimesbükkre. A gyimesbükki pünkösdi ünnepi események kiemelt pillanatai szentmise a Kontumáci templomnál és az ezt megelőző,
külön erre az alkalomra készülő kulturális műsor.
Az idei program tematikus keretét az IFJÚSÁG ÉVE meghirdetésének jegyében szerveződik, így a műsor célja,
hogy elsősorban az ifjak hallassák zengő hangjukat, muzsikájukat, s mutassák a jövőbe vetett hitük erejét, fényét. Szóló produkciók mellett, a koncert fellépői közös dallamokban és Fábri Géza népzenei feldolgozásaiban,
az alkalomra készülő, vers megzenésítéseiben „találkoznak”, hogy nemzeti kultúra kincseire alapozva jelképesen megnyissák és eltöröljék a határokat: utat mutassanak, és tanúságot tegyenek a közösség megtartó erejéről.
A műsor címe: Mária Országa
Ünnepi koncert és Páva gyermek Gála műsor
Fellépnek:
*Népzenei Kamaraműhely – Dugonics András Piarista Gimnázium kamaraegyüttese, Szeged
Vezető: Fábri Géza
*Erdélyi Luca (Üllés) - Arany Páva – Fölszállott a Páva szóló népdal kategória győztes, 2016.
*Gyur Gabriella (Trunk) - Ezüst Páva – Fölszállott a Páva szóló népdal kategória Különdíjas, 2016.
*Cickom Énekegyüttes (Maksa, Székelyszenterzsébet) – Arany Páva – Fölszállott a Páva Legjobb Énekegyüttese, 2016.
Vezető: Kászoniné Fejős Gabriella
*Gyimesbükki fiatalok hagyományőrző együttese
Vezető: Tankó Előd – Petőfi Program ösztöndíjasa

Zenei szerkesztő: Fábri Géza, Fábri-Ivánovics Tünde
Művészeti tanácsadó: Juhász Erika, Kóka Rozália, T Salamon József
Helyszín: kontumáci Nagyboldogasszony anyatemplom szabadtéri színpada
Szervező elérhetősége: Fábri-Ivánovics Tünde +36303239738 pacsirt@gmail.com

Első nap (2018. május 18., péntek)
05:00 A Népzenei Kamaraműhely autóbusza elindul Gyimesbükkre. (631 km)
A Csíksomlyó Expressz és a Székely Gyors Budapestről közösen, Magyarország leghosszabb személyszállító szerelvényeként indul
útnak Erdély felé (kb. 04:55).

11.00 - Szentségimádás az ősi kontumáci templomban. Különböző helyekről érkezett zarándokok
felajánló imája, a kontumáci Boldogasszony tiszteletére szentelt templomban és oltárképe előtt.
12.00 - A deli harangszónál, Az Úr angyala ima közös elimádkozása
13.00 - Szentségimádás
14.00 - Szabadtéri szentmise a kontumácban
Pünkösdre készülőben az ifjúság évében, P Bonaventurával az erdélyi FerBiT 2012. augusztus 28-án induló első biciklis-zarándoklat szervezője mutatja be a legszentebb áldozatot és megáldja a Csíksomlyóra induló
zarándokokat. Dévai hívekkel érkezett közénk. Fogadó Ft. Salamon József plébános
15.00 - Ima és rövid megemlékezés a környéken elesett hősökről
15.10 - Ima és előkészület, gyülekezés a keresztnél, áldás után a közös énekeink eléneklése után indulás
a hagyományos szokás szerint
16.00 - a Dani Gergely építette templom megkerülése, az újabb zarándokok csatlakozása és zarándoklat folytatása Gyimesfelsőlokig, ahonnan, majd csak szombat hajnalban indulnak tovább.
Program felelős T. Hanuleac Tamás segédlelkész, Ft. Salamon József plébános
17:00 Népzenei Kamaraműhely Páva Gála meghívott énekes érkezése és szállás elfoglalása a Gyimesbükki Plébánián. 31 fő
20:00 I. PRÓBA a Főműsorra és ÖRÖMZENE – kötetlen zenélés, éneklés érkezésünk és találkozásunk örömére

Második nap (2018. május 19., szombat)
8:30 Reggeli után indulás a Csíksomlyói Búcsúba.
12.00 körül a Gyimesi gyalogos zarándokok megérkezése a Csíksomlyói Nyeregbe.
A keresztaljakkal gyalog megyünk Csíksomlyóra. Felkapaszkodunk a Kis- és Nagy-Somlyó közötti nyeregbe, ahol több százezer
zarándok társaságában részt veszünk a 12.30-kor kezdődő szentmisén.

18.00 Szentmise a Dani Gergely építette templomban. Felelős Salamon József
19.00 A hagyományos keresztútjárás, a 2012-ben megáldott Gyimesi Kálvárián.
Felelős Ft. Salamon József plébános, Mike Ervin gyakorlatiéves kispap és Tankó Előd kántor.
-

20:00 II. PRÓBA - FŐPRÓBA a másnapi műsorra és misére a kontumáci templomnál

Harmadik nap (2018. május 20., vasárnap)
Alcsíkból és Felcsíkból két szerelvényként érkezik Madéfalvára a Csíksomlyó Expressz és a Székely Gyors. Innen összekapcsolva őket, egy szerelvényként mennek
tovább a Gyimesekbe. Útvonal: Karakó-völgyhíd – Lóvész – Gyimesközéplok – Gyimesbükk, a történelmi Magyarország vasúti határállomása. A vonat mozdonya
megáll, és dudaszóval köszönti a több tízezernyi magyar-székely hazafit.

9:00 HANGBEÁLLÁS és utolsó SZÍNPADBEJÁRÁS
11:04 A Csíksomlyó Expressz és a Székely Gyors utasainak megérkezése a Gyimesbükki vasútállomásra
11:00 - 11:30 Gyimesbükki fiatalok hagyományőrző együttesének vendégfogadó műsora
Hit kapuja, Márton Áron út – Gyimesbükk 100 éve, a megmaradás útján
Vezető: Tankó Előd
12:00 – 12:50 „MÁRIA ORSZÁGA” - Ünnepi koncert és Páva gyermek gála műsor
Helyszín: kontumáci Nagyboldogasszony anyatemplom szabadtéri színpada
Zenei szerkesztő: Fábri Géza, Fábri-Ivánovics Tünde
Művészeti tanácsadó: Juhász Erika, Kóka Rozália, T Salamon József
Fellépnek:
Népzenei Kamaraműhely – Dugonics András Piarista Gimnázium kamaraegyüttese, Szeged
Vezető: Fábri Géza
Erdélyi Luca (Üllés) - Arany Páva – Fölszállott a Páva szóló népdal kategória Győztes, 2016.
Gyur Gabriella (Trunk) - Ezüst Páva – Fölszállott a Páva szóló népdal kategória Különdíjas, 2016.
Cickom Énekegyüttes (Maksa, Székelyszenterzsébet) – Arany Páva – Fölszállott a Páva Legjobb Énekegyüttese, 2016.
Vezető: Kászoniné Fejős Gabriella

Gyimesbükki fiatalok hagyományőrző együttese
Vezető: Tankó Előd
13:00 HARANGSZÓ – a Gyimesbükki Kontumácból, a gyimesiek Nagyboldogasszony ősi anyatemploma
harang hangjával / a romániai idő 13 óra - magyarországi 12.00 órakor/
13:05 Pünkösdi ünnepi SZENTMISE a kontumáci Nagyboldogasszony anyatemplom kápolnánál
Helyszín: kontumáci Nagyboldogasszony anyatemplom szabadtéri színpada
„Égig Érő Énekek” – Kájoni mise énekek népzenei feldolgozása
Népzenei Kamaraműhely – Dugonics András Piarista Gimnázium kamaraegyüttese, Szeged
Vezető: Fábri Géza
14:30 körül Szent István király tiszteletére felmatricázott mozdony indulása Gyimesbükkről az Őrházhoz
- fényképezés
14:40 – 15:00 ÖRÖMMUZSIKA az Őrháznál
Mária Országa műsor előadói részvételével és további helyi meghívottakkal
15:53 – zarándok-vonat visszaindulása a gyimesbükki vasutállomásról Madéfalvára

Negyedik nap (2018. május 21., hétfő)
MÁJUS 21. PÜNKÖSD HÉTFŐ
Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának kötelező emléknapját, melyet a liturgiában
pünkösdvasánap utáni hétfőn fogunk ünnepelni.
-

8.00 Gyalogos zarándokok indulása Gyimesközéplokról
10.00 A zarándokok fogadása és köszöntése ima, ének és virágcsokrok kiséretével a Czikolyai temető
környékén, a Dani Gergely templomban összegyült és az uton hozzájukcsatlakozott itthoniakkal
11.00 Ünnepi hálaadó szentmise a falu népe és a hazaérkező zarándokok bekapcsolodásával, a Dani
Gergely építette templomban.
12:00 A gyalogos zarándokok és vendégek részére egy kis falatozás a most felújított közösségi házban,
amelynek ünnepélyes megáldása az Úrnapján lesz. Program felelős T Salamon József

