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Megtelt a csíksomlyói Nyereg 
népviseletbe öltözött résztve-
vőkkel az Ezer Székely Leány 
Napján szombaton. Az im-
már kilencvenedszer tartott 
ünnepségen elhangzott, a 
hagyományt nemcsak ápolni 
kell, hisz az nem beteg, sokkal 
inkább meg kell élni.

 » KORPOS ATTILA 

B ár a tavalyihoz hasonló, vissza-
fogott ünnepségre kerülhetett 
csak sor a kilencvenedik évfor-

dulón, mégis jóval több mint ezren 
vettek részt szombaton a csíksomlyói 
hegynyeregben az Ezer Székely Le-
ány Napján. Többen hagyományőr-
ző szekereken és lóháton érkeztek a 
hagyományos népviseletet ünneplő 
rendezvényre. Korodi Attila, Csík-
szereda polgármestere elmondta, 
túlélt már ennél nagyobb ellenszelet 
és viszontagságokat is a rendezvény, 
hiába tiltotta be a kommunista hata-
lom, hosszú évek után ismét megtelt 
a hegynyereg a népviseletbe öltözött 
családokkal. Korodi az erdélyi ma-
gyarság legszimbolikusabb helyének 
nevezte a csíksomlyói Nyerget, arra 
biztatta a jelenlévőket, hogy nemzeti 
öntudatukat nap mint nap éljék meg, 
viseljék büszkén a székely ruhát, 
mert a hagyományőrzés az evilági 
„jó bulik” közé tartozik. Csíkpálfalva 
község ismét tiszteletbeli házigazdája 
volt az eseménynek. Ferencz Csaba, 
a település polgármestere úgy fogal-
mazott, kiváló rendezvény az Ezer 
Székely Leány Napja azon kétkedők 
számára, akik szerint Székelyföld 

nem is létezik. „Istenbe vetett hitünk, 
a család szentsége és a hazaszeretet 
velünk van” – fogalmazott az elöljá-
ró. Borboly Csaba megyei tanácsel-
nök a szervezők kitartását méltatta. A 
szentmisét a hagyományoknak meg-
felelően a házigazda település plébá-
nosa celebrálja, így azt idén is Csíki 
Szabolcs plébános, ifj úsági főlelkész 
mutatta be. Prédikációjában úgy fo-
galmazott, a székelyek szentélyében, 
Csíksomlyón nem lehet bántódásunk 
a már aranyrózsás Szűzanya oltalma 

alatt. „Hagyományainkat nem csak 
ápolni akarjuk, mert nem beteg. Még 
csak nem is őrizni, mert nem rab. 
Sokkal inkább élni kell azokat. Fel 
kell ismernünk, hogy mire tanít meg 
székely népviseletünk” – mondta az 
ifj úsági főlelkész. Arról is szólt, a mai 
társadalomból hiányoznak a Szent 
József „formátumú” férfi ak. „Hitün-
ket, értékeinket komolyan kell ven-
ni. Nem a mellveregetés, hanem az 
Istenbe való kapaszkodás tart meg, 
a továbbiakban is csak ezen az úton 

TÖBB MINT EZREN VETTEK RÉSZT NÉPVISELETBE ÖLTÖZÖTTEN A CSÍKSOMLYÓI NYEREGBEN AZ EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJÁN

Nem csak ápolni, hanem élni kell a hagyományt

Szimbolikus helyszín. Kilencvenedik alkalommal tartották meg az Ezer Székely Leány Napját Somlyón, a rendezvényen a népviseletet ünnepelték  

Az alapanyagok között szerepelt a banán, a grapefruit, a homoktövis is
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lesz jelenünk és jövőnk” – fogal-
mazott Csíki Szabolcs. Az ünnepi 
szentmisét követően fellépett a Har-
gita Nemzeti Székely Népi Együttes 
a Hármashalom oltár színpadán. A 
hagyományokhoz híven a székely 
népviseletbe öltözött tömeg is csat-
lakozott a táncosokhoz, a tömeg    
így összefüggő táncos csoporttá 
alakult át. Nem maradt el a közös 
fénykép készítése sem, majd a részt-
vevők elénekelték a székely és a ma-
gyar himnuszt. 

 » „Hitünket, 
értékeinket ko-
molyan kell ven-
ni. Nem a mellve-
regetés, hanem 
az Istenbe való 
kapaszkodás tart 
meg” – mondta 
Csíki Szabolcs 
plébános, ifjúsá-
gi főlelkész.

 » K. A.

Ünnepség keretében díjazták a Kár-
pát-medence legjobb pálinkáit a 

hétvégén Csíkszeredában. Az Ákovita 
Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny 
gáláján a szakma képviselői úgy nyi-

latkoztak, szoros volt a verseny. Az 
eseményen a helyi politikai vezetők 
mellett részt vett Nagy István, Ma-
gyarország agrárminisztere és egyben 
a verseny fővédnöke, Tóth László, 
Magyarország csíkszeredai főkonzu-
látusának vezetője, Mihály László, a 

Magyar Pálinka Nemzeti Tanács elnö-
ke és Béli Géza, a magyarországi Pá-
linka Kollégium szakmai műhely 
társalapítója. A legeredményesebb 
erdélyi kereskedelmi főzdének, továb-
bá az üzleti kategória nyertesének is 
a székelyudvarhelyi Yami vállalkozás 
bizonyult. A legjobb erdélyi vadon-
termő gyümölcspárlat nyertese Butka 
Sándor lett. A legjobb erdélyi szil-
vapárlat díjat üzleti kategóriában a 
Marossárpataki pálinkafőzde nyerte 
el. Béli Géza a verseny szakmai elnö-
keként kitért az 1082 leadott mintára, 
amely – mint mondta – az előzetesen 
várt népszerűség duplája. Az Erdély-
ből, Partiumból, Vajdaságból, Felvi-
dékről, Magyarországról és Izraelből 
érkezett minták közül 164 volt olyan, 
amely nem ütötte meg a verseny szín-
vonalát, a szakmai zsűri személyes 
tanácsokat adott a párlatok minőségi 
javítása érdekében. Nagy István, Ma-
gyarország agrárminisztere kiemelte, 
hogy a pálinka identitást ad a magyar 
nemzetiségnek és kultúrateremtő ere-
je van. A benyújtott minták közül 315 
bronz, 394 ezüst, 209 pedig arany mi-
nősítést érdemelt ki. Az alapanyagok 
között a megszokott gyümölcsök mel-
lett szerepelt a banán, a sárgarépa, a 
zeller, a grapefruit, a homoktövis is.

Díjazták a Kárpát-medence legjobb pálinkáit
 » „A pálinka 

identitást ad a 
magyar nem-
zetiségnek és 
kultúrateremtő 
ereje van.”

Drogos férfi  ölt
és erőszakolt

Beismerte tettét az a 29 éves corbui 
férfi , akit gyilkossággal és nemi 

erőszakkal gyanúsítanak. A Kons-
tanca megyei településen péntekre 
virradóra elkövetett kegyetlensé-
gek gyanúsítottját őrizetbe vették, 
kihallgatták. A Konstanca megyei 
törvényszék ügyészségétől származó 
információk szerint a férfi  betört egyik 
szomszédja házába, ám miután nem 
találta azt, amit el akart lopni, „mér-
gében” halálra késelte egy bozótvá-
góval az ott lakó 41 éves férfi t, utána 
pedig megerőszakolta egyik lányát, 
majd elfutott. Miután a rendőrök 
elfogták, a kihallgatáson beismerte 
tettét. Az ügyészek szerint azért akarta 
kirabolni szomszédait a Konstanca 
megyei Corbun történt nemi erőszak 
és gyilkosság elkövetője, mert pénzre 
volt szüksége, hogy kábítószert vásá-
roljon. Bosszúból követte el tettét, mi-
vel mindössze 250 lejt talált a házban. 
A Konstanca megyei ügyészség mun-
katársa úgy nyilatkozott, a 29 éves, 
büntetlen előéletű férfi  három-négy 
ház távolságra lakott áldozataitól. 
A kihallgatáson elmondta, rendszeres 
drogfogyasztó, aznap is egész nap 
kábítószerezett. Mintegy 2000 lejre lett 
volna szüksége, ezért akarta kirabolni 
szomszédait. (Hírösszefoglaló)




