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„Hitében erős, erkölcsé-
ben tiszta és önazonos-
ságában szilárd ifjúsá-

got akarunk” – idézte Potápi Ár-
pád, a magyar kormány nemzet-
politikáért felelős államtitkára 
szombaton a rendezvény első, 
1931-ből ránk maradt jelmonda-
tát. Az államtitkár az MTI-nek 
elmondta: a nagy múltú rendez-
vénynek fő üzenete elsősorban a 
hagyományok megőrzése és to-
vábbadása, de mivel ez a szé-
kely leányok és asszonyok talál-
kozója, amelyen a férfiak is részt 
vesznek, a családok ünnepé-
nek is tekinthetjük. A szentmi-
séről a települések táblái alatt a 

Hármashalom oltárhoz felvonuló 
csoportok már számos nézőt, ér-
deklődőt és népviseletbe öltözött 
résztvevőt találtak.

A fenyőágakból font, virágok-
kal díszített kapu alatt nemcsak 
átvonultak, hanem előszeretet-
tel fotózkodtak is a székely ru-
hások, de a kézművesek sem 
maradtak el. Potápi ismertet-
te a találkozó hányattatott tör-
ténetét és rámutatott, a hatalom 
már a múlt században észrevet-
te, mekkora erő rejlik a rendez-
vényben, hisz 1936-ban be is til-
tották. Ráduly Róbert Kálmán, 
Csíkszereda polgármestere ki-
emelte, lazulnak azok a kötelé-

kek, amelyek évszázadokon át 
egyben tartották a magyar kö-
zösséget és lassan csak egy-egy 
tragédia késztet összetartásra. 
Történelmi összegzőjében felso-
rolta a nehéz korszakokat és ki-
jelentette, a NATO-hoz és az Eu-
rópai Unióhoz való csatlakozás 
érdekében Románia által a ma-
gyar közösségnek tett engedmé-
nyek időszaka lejárt.

„Elég, ha csak az elmúlt hét 
eseményeit nézzük. Visszaren-
deződés van, és ez folytatódni 
fog” – fogalmazott a polgármes-
ter. Grüman Róbert, a Kovászna 
Megyei Tanács alelnöke szerint 
az a legfontosabb cél, hogy Szé-
kelyföld fenntartható és élő kör-
nyezet legyen a felnövő nem-
zedékek számára. A Domokos 
Pál-Péter néprajztudós által kez-
deményezett ünnepséget a kom-
munista diktatúra idején betiltot-
ták, de 1990 óta ismét évről évre 
megszervezik. 
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Ezer székely fiú és leány
Kezdetben csak a nőket szólította meg a székely 

népviseletet felvonultató rendezvény, de mára 

igazi közösségi ünneppé vált az Ezer Székely Le-

ány Napja. Hegedűtől és kurjongatástól volt han-

gos a  csíksomlyói Nyereg.




