
A néptánc és népzene hagyomá-
nyainak életben tartása mellett 
különös hangsúlyt kell fektetni a 
székely népviselet autentikus meg-
őrzésére is, többek között ezt a 
célt szolgálja az idén nyolcvanéves 
Ezer Székely Leány Napja – vallják 
a szervezők. Tegnapig máris több 
mint 1700 táncos jelezte részvétel-
ét a szombati ünnepségen, amelyen 
egyébként külön figyelmet szentel-
nek a kisgyermekes anyáknak.
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Két faragott esketési széket 
ajánlottak fel a szervezők 
annak a településnek, ahon-

nan a legnagyobb számban érkeznek 
székely ruhás résztvevők a nyolcva-
nadik Ezer Székely Leány Napján. A 
tegnapi sajtótájékoztatón bemutat-
ták azt a fiatal párt is, akik az általuk 
vezetett mindszenti hagyományőr-
ző csoporttal 2010-ben elnyerték a 
legnépesebb településnek járó díjat, 
az esketési székpárt – Szabó László 
és Szabó Júlia, a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes táncosai ezen 
is fogadtak egymásnak örök hűséget 
ez év májusában.

Antal Attila alpolgármester meg-
említette a kedd este bemutatott Régi 
idők ezer székely leánya című dokumen-
tumfilmet is, amelynek képsoraiból ki-
derült, hogy a két világháború között 
sem volt egyszerű megszervezni ezt a 
rendezvényt, és a rendszerváltás után 
is nehézségekbe ütközött. Az ünnep 
forgatókönyve évről évre változik, de 
a szervezők (Csíkszereda Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala, a Hargi-
ta Nemzeti Székely Népi Együttes, az 
Ezer Székely Leány Napja Alapítvány, 
Hargita és Kovászna megye tanácsa) 
mindig igyekeznek tartalmasan felépí-
teni a programot.

A rendezvényen való részvéte-
li szándékát bejelentette Maros és 
Kovászna megye is, ezzel is segítve 
Hargita Megye Tanácsának azon tö-
rekvését, hogy minél nagyobbá nője 
ki magát az ünnep. „Nem elhanyagol-
ható tény, hogy az Ezer Székely Leány 
Napja jelentős idegenforgalmi attrak-

ció, és az itteni idegenforgalmi egysé-
geknek jelentős jövedelmet jelenthet” 
– hangsúlyozta Borboly Csaba me-
gyeitanács-elnök.

A rendezvény idei házigazdája 
a Csíkmindszent Hagyományőrző 
Csoport, valamint Csíkszentlélek 
Polgármesteri Hivatala. „A csíkszent-
lélekiek megtiszteltetésnek, ugyanak-
kor nagy felelősségnek is érzik a há-
zigazdaságot. A településről minden 
nyolcadik lakos, tehát kétszázötvenen 
jönnek el. Mi állítjuk az aranykaput, és 
több bográccsal is jelen leszünk, ezzel 
is elősegítve a közösség összekovácso-
lódását” – hangsúlyozta Pál Péter, a 
település polgármestere. Mint elhang-
zott, az ünnepségre hivatalosan beje-
lentkezettek száma 1724.

Szeben megyéből, Oltszakadátról 
is érkezik egy csoport, akik hét külön-
böző viseletet mutatnak be. A részt-
vevőket arra buzdítják a szervezők, 
hogy viseletükkel is járuljanak hozzá 

a rendezvény elindítóinak célkitűzé-
séhez. Népviselet-bemutató is szerepel 
a programban, a zsűriben jelen lesz 
Kallós Zoltán néprajzkutató is. A ren-
dezvény egy másik meghívottja Berecz 
András énekes és mesemondó lesz.

A szervezők idén külön figyelnek 
a kisgyermekes anyákra, akiknek már 

a főtéren alkalmuk lesz gyülekezni 
a Csíki Anyák Egyesületének táblá-
jánál, de a nyeregben is jól felszerelt, 
funkcionális sátor áll majd az etetni, 
pelenkázni, pihenni kívánó anyukák 
rendelkezésére.

A hagyományőrző csoportok há-
rom irányból közelítik meg Csíkszere-
da főterét, szombaton reggel a Szent-
lélek utcán, a Brassói út, valamint a 
Taploca utca végében gyülekeznek. 
A szervezők arra kérik a városban és a 
Szék útján közlekedő autósokat, hogy 
tolerálják a felvonulást és őrizzék meg 
annak méltóságát. 
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Görögország tegnap a megszorító intézkedéscsomag parla-
menti elfogadása révén – a fél világ aggódásától követve – nagy 
kínlódással átesett a pokol tornácán. Az aggódás szó persze ez 
esetben a „nehogy meggondolja magát, s visszalépjen” értelmet 
fedi. Pedig a tegnap elfogadott tűzön-vízen keresztüli költségle-
faragások, elbocsátások, bér és azt kiegészítő juttatások megvágá-
sán, a privatizációnak hívott állami vagyon gyorskiárusításán 
keresztül túlzás nélkül állítható: Görögország – és benne a köz-
szféra, a lakosság és a vállalatok – pokolbeni menetelése igazából 
még csak ezután kezdődik. A lemondásokról szóló döntés szülé-
si fájdalmai még csak a kezdet kezdetét jelentik azon az úton, 
aminek végén a görög államot és gazdaságot nyomó 340 milliárd 
eurós adósságállomány részleges visszafizetése, a görög államcsőd 
legalább rövid távú elkerülése, és a fizetőképességgel együtt az 
ország iránti befektetői bizalom visszaállítása a célja. Nagyon 
valószínűnek látszik, hogy az eddigi költekezési szokásokhoz és 
életvitelhez szokott görög nemzetnek újra kell gombolnia – szűk-
re, aztán még szűkebbre – a mellényén és kabátján kívül minden 
ruhadarabját is. Ehhez kétség se férjen, hisz az IMF és az Euró-
pai Bizottság által dirigált hitelszabályok és a sokévi pénzügyi, 
költségvetési kalandozást „helyes útra” erőszakkal visszaterelő 
előírások immár saját tapasztalatunkból is tudjuk, milyen kér-
lelhetetlen diétát jelentenek. Pedig Románia helyzete fényévekkel 
jobb is, mint az összeomlástól most megmentett dél-kelet-európai 

országé. Elég talán csak ehhez két adatot említeni: Románia egy 
lakosra jutó államadóssága ugyanis míg jelenleg „csak” 2350 
euró, addig Görögországban az újabb hitellel kapott kegyelmi 
állapot csupán az egy lakosra jutó 30 ezer eurós adósságállomány 
visszafizetésének elodázásáról szól. Szó sincs adósság elengedés-
ről, részletletagadásról.

Valószínűleg az olvasók közül is sokan emlékeznek a gö-
rög dráma tavalyi első epizódjaira. Európa több országában, 
de leghangosabban Berlinben már akkor is többen feltették a 
kérdést: a szorgos, takarékos német hangyáknak meddig, és 
egyáltalán miért kell finanszírozniuk a felelőtlen görög tücskök 
tivornyázását? De tényleg, miért is? A német politikai elit és 
társadalom ugyanis úgy érzi, immár eleget vezekelt a hitleri 

harmadik birodalom tetteiért, hatvan-hetven év távlatából ez 
azt jelenti, mellényzsebéből kérdés nélkül is épp eleget tett már 
ki az európai közös asztalra. Elég volt. Ha pénzről van szó, 
most mar virítsanak a többiek is. Akik pedig csak kérni tudnak, 
azok jobb, ha meghúzzák magukat, és pár eurónyi könnyűpénz 
kikoldulása helyett inkább a visszafogottabban költekező, sze-
rényebb életet jelentő takarékoskodási filozófiát követik. Azaz 
magyarul, keményen dolgozzanak és kitartóan spóroljanak. 
Azaz a tőkefelhamozást ne visszafizethetetlen – és adott tömeg 
fölött már a gazdasági növekedést is visszafogó – hiteltömegre 
építsék. A fogyasztás határait nem az adott időszak alatt fel-
hajtható kölcsön nagysága, hanem a jövedelmeket meghatá-
rozó termelékenység szabja. Nagyjából ez a német recept. Ezt 
kell most méregerős dózisok formájában a görög társadalomba 
is beoltani.

De Romániának – száz emberből kilencven szerint – ilyen 
kúrára nincs szüksége. Meggyőződésem, holnap-holnapután 
erényként csomagolt választási termék lesz, hogy a romániai enyhe 
megszorítások bölcs előrelátásként mentették meg hazánkat a gö-
rögországi még rosszabbtól. A válságból is kilábaltunk, jobbra for-
dult életünk, amiben már magunknak is többet megengedhetünk. 
Azt viszont senki sem fogja hangoztatni, hogy mindezt már most 
is az egy másodpercenként 660 euróval növekvő közadósság szám-
lájára tesszük. És a számlát ki fizeti? Na találják ki!

Román öröm,
görög bánat

        NézőpoNt n Domján Levente

A népviseleT, A Tánc, A dAl és Az imádság ünnepe csíksomlyón

Ezerhétszáz székely táncos

Pál Péter, Antal Attila és Borboly Csaba. Tartalmas programot ígérnek az Ezer Székely Leány Napján fotó: mihály lászló
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