
#ünnep  #koncert  #hírek
ha

gy
om

án
y

Cs
ík

sz
ék

2021.  JÚLIUS 5. ,  HÉTFŐ4 A K T U Á L I S

• Bár a tavalyihoz ha-
sonló, visszafogott ün-
nepségre kerülhetett 
csak sor szombaton a 
csíksomlyói hegynye-
regben az Ezer Szé-
kely Leány Napjának 
kilencvenedik évfor-
dulóján, mégis bőven 
meghaladta az ezer főt 
a napközben kilátoga-
tók száma.

KORPOS ATTILA

A késő délelőtt kezdődött 
ünnepségen előbb Korodi 
Attila, Csíkszereda pol-

gármestere mondott köszöntőt, 
amelyben elismerte, hogy sokkal 
nagyobb öröm lett volna tájegysé-
genként közösen felvonulni a Hár-

mashalom oltárhoz. „Túlélt 
már ennél nagyobb ellen-
szelet és viszontagságokat 
is ez a nap. Hiába tiltotta be 
a hatalom, hosszú évek után 
ismét megtelt a hegynye-
reg a népviseletbe öltözött 

családokkal. Azt gondolom, 
ezen már semmi nem fog változtat-
ni” – hangoztatta, egyszersmind az 
erdélyi magyarság legszimboliku-
sabb helyének nevezve a helyszínt. 
A polgármester arra biztatta a jelen-
lévőket, hogy nemzeti öntudatukat 

nap mint nap éljék meg, viseljék 
büszkén a székely ruhát, mert a ha-
gyományőrzés az e világi „jó bulik” 
közé tartozik. 

Dúl a jó és rossz harca

Csíkpálfalva község Csíkdelne tele-
pülés révén 2020 után ismét tiszte-
letbeli házigazdája volt az esemény-
nek. Ferencz Csaba, Csíkpálfalva 
polgármestere ünnepi felszólalásá-

ban kitért az esemény fontosságá-
ra, hiszen – mint mondta – kiváló 
rendezvény az Ezer Székely Leány 
Napja azon kétkedők számára, akik 
szerint Székelyföld nem is létezik. 
„A jó és a rossz harca nap mint nap 
dúl. Migrációs és szivárványos, 
számunkra erkölcstelen dolgokat 
próbálnak ránk erőltetni a nagy 
demokrácia nevében. Az Istenbe 
vetett hitünk, a család szentsége és 
a hazaszeretet viszont velünk van” 

– fogalmazott az elöljáró. Borboly 
Csaba megyeitanács-elnök a szer-
vezők bátor kiállását méltatta a jár-
ványügyi korlátozások ellenére. 

Plébánosi intelmek

A szentmisét – a hagyományoknak 
megfelelően – a házigazda település 
plébánosa celebrálja, így azt idén is 
Csíki Szabolcs plébános, ifj úsági fő-
lelkész mutatta be. Prédikációjában 

úgy fogalmazott, hogy a székelyek 
szentélyében, Csíksomlyón nem le-
het bántódásunk a már aranyrózsás 
Szűzanya oltalma alatt. „Hagyomá-
nyainkat nem 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 népvi-
seletünk” – mondta. Az ifj úsági fő-
lelkész kitért a fi atalságra is: „Szé-
kely férfi ak, a mai társadalomból a 
Szent József alakú férfi ak hiányoz-
nak. Hitünket, értékeinket komo-
lyan kell venni. Jelenünket nem a 
mellveregetés, hanem az Istenbe 
való kapaszkodás tartotta meg. És a 
továbbiakban is csak ezen az úton 
lesz jelenünk és jövőnk” – osztotta 
meg gondolatait a tömeggel. 

Az ünnepi szentmisét követően 
fellépett a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes a Hármashalom-oltár 
színpadán. Ezt követően a hagyomá-
nyokhoz híven a székely népviseletbe 
öltözött tömeg is csatlakozott a tán-
cosokhoz, amely így egy összefüggő 
táncos csoporttá alakult át. Nem ma-
radt el a közös fénykép készítése sem, 
míg végül a székely és a magyar him-
nusz közös eléneklésével ért véget 
a kilencvenedik Ezer Székely Leány 
Napja a Hármashalom-oltárnál. 

Az 1931-es első rendezvény után 
néhány évig még sikerült megszer-
vezni a találkozókat, majd 1990-ben 
elevenítették fel újra, megőrizve 
eredeti hagyományápoló szerepét. 

Készül a közös fénykép. Székelyek ünneplőben 
a Hármashalom-oltár színpada előtt
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ISZLAI KATALIN

Meglátszott az újabb enyhítések 
hatása – július elsejétől már 2500 

személy részvételével lehet kulturális 
vagy szórakoztató rendezvényeket tar-
tani – a Tiltott Csíki Sör Manufaktúra 

által szervezett Tiltott Feszti-
válon, szombaton ugyanis 
jóval többen érkeztek Csík-
szentsimonba a Republic 
együttes koncertjére, mint a 
korábbi fellépésekre (akkor 

legtöbb ezer fő részvétele volt 
engedélyezett). A több mint harminc 
éve alakult együttes hatalmas bulit 
csapott, zeneileg és látványban is ki-
tett magáért. A régebbi, ikonikus slá-
gerek mellett új dalokat is előadtak, így 

minden generáció magáénak érezte az 
élményt. Emellett már a koncert elején 
füsttel és szikrákkal színesítették a fel-
lépést, sötétedés után fényjátékkal és 
lángcsóvákkal emelték a hangulatot, a 

visszatapsolás előtti utolsó dalnál pe-
dig hosszú ideig hulló konfettiesővel 
kedveskedtek a rajongóknak.

A Republic együttessel folytatták a fesztivált
• Fényjáték, füst, szikrák, lángcsóvák, konfetti – a kiváló zene mellett látványban 
is maradandó élményt nyújtott a Republic együttes szombati koncertje a Tiltott Csíki 
Sör Manufaktúra által szervezett Tiltott Fesztiválon. A különböző korosztályok együtt 
tomboltak az együttes régi és új dalaira Csíkszentsimonban.

A több mint harminc éve alakult 
együttes hatalmas bulit csapott
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Ügyintézés Szépvíz községben
Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete az Eurotrans Alapítvánnyal együttmű-
ködve kiszállást szervez Szépvíz községbe. Az érdeklődők július 5-én (ma), 
8-án (csütörtökön) és 22-én (csütörtökön) Szépvízen a községháza pinceter-
mében, 12-én (hétfőn) és 15-én (csütörtökön) Csíkszentmiklóson a helyi kul-
túrotthonban, 19-én (hétfőn) Csíkborzsovában a helyi kultúrotthonban, min-
denik alkalommal 12 és 14 óra között adhatják le a különböző eljárásokhoz 
szükséges irataikat. A dossziék összeállítása minden esetben díjmentes. Az 
alábbi ügyintézésekben nyújtanak segítséget: honosítási kérelem benyúj-
tása; házasság, gyermekszületés, haláleset vagy válás anyakönyveztetése; 
tájékoztatás a személyazonosító igazolvány igényléséről; tájékoztatás az 
anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben. Érdeklőd-
ni az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének székházában (Csíkszereda, Mihai 
Eminescu utca 2/A szám) vagy a Magyar Ügyek Házában hétköznapokon 9 
és 16 óra között, illetve a 0371-347827-es telefonszámon lehet.

Nemezelésre várnak Marosvásárhelyen
A Női Akadémia ismét várja az ügyes kezű nők hétfő délutánonként heti 
rendszerességgel megtartott tevékenységére azokat a lányokat, asszo-
nyokat és az őket elkísérő gyerekeket, akik különböző kézműves-tevé-
kenységek fortélyait szeretnék elsajátítani a Divers Egyesület marosvá-
sárhelyi, Avram Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti székházának udvarán. 
Ma 17.30 és 19.30 óra között vizes-szappanos nemezelés lesz. A foglal-
kozást Lajos Anna kézműves vezeti. A szervezők biztosítják a tevékeny-
séghez szükséges anyagot. Esős/hideg idő esetén a foglalkozást az első 
napsütéses/meleg napra halasztják.

• RÖVIDEN 

Megélni a hagyományainkat
Ezer Székely Leány Napja: „a nemzeti öntudatunkat nap mint nap éljük meg”




