
lokzatú, masszív házak 
sora, magas kapuval és 
kerítéssel. A ház-kapu-
ház struktúra is falként 
szolgált a támadások 
esetén. Gyakran a falak 
egy-egy patak köré épül-
tek, és ezekben az ese-
tekben a patak két felén 
van egy-egy út, néhány 
helyen híddal összeköt-
ve, és a házak ezen kívül 
helyezkednek el. A szá-
szok a közvetlenül a 
falu melletti területeket 
használták szántóföld-
nek, az azon kívüliek 
voltak a legelők és ka-
szálók. 

A Hortobágy-
fennsíkon találhatók 
Európa legnagyobb 
dombvidéki legelői, és 
sajátos jellegű formája, 
az öreg fás legelők is. 
Talán ezek a fás legelők 
a legszebb tájelemek a 
fennsíkon. Csak napja-
inkban derült fény arra, 
hogy hogyan „nőhetnek 
ki fák” olyan legelőn, 
amit a juhok, tehenek és 
bivalyok folyamatosan 
legelnek (hisz megennék 
a fiatal csemetéket is). A 
szászok foltokban meg-
hagytak tüskés szárú 
cserjéket (pl. vadrózsát), 
ami kellő védelmet biz-
tosított a tölgy-csemeték 
növekedésére addig, 
amíg az akkora lett, 
hogy beárnyékolta a 
dajka-cserjét és kipusztí-
totta azt. A szászok ész-

A Hortobágy folyó 
(románul Hârtibaciu, 
németül Harbach) 
fennsíkja Erdély déli 
részén, tágabb érte-
lemben véve a Nagy-
Küküllő és Olt folyó 
között található.  

A több mint 
200 000 hektáros terület 
Európa-szinten egyedi-
nek tekinthető termé-
szeti és kulturális érté-
kek szempontjából egy-
aránt. Az évszázadokig 
itt élő szászok építkezési 
stílusa és tájhasználata 
döntő módon befolyá-
solta a napjainkban 
elénk táruló látványt. A 
szászok egymástól távol 
levő, kis falvakba tömö-

rültek, melyeknek cent-
rális épülete minden 
esetben az erődtemp-
lom. Itt tartották fegy-
vereiket és tartalék-
táplálékukat, és ide me-
nekültek tatárjárás ide-
jén. A széles, robusztus 
templomtoronyban 
minden családnak meg-
volt a maga gerendája, 
amin szárított húsokat, 
kolbászt, szalonnát tá-
rolt vészhelyzet esetére, 
a templomot körülvevő 
magas, vastag fal meg 
kellőképpen biztosította 
a védelmet. A szász fa-
lukép viszonylag egysze-
rű: az út két oldalán 
rövid gyepsáv, majd 
azon belül magas hom-

A Hortobágy folyó fennsíkja  

Tisztás 
Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület folyóirata 

2021/2. 
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A Székely Nemzeti Tanács 

Állandó Bizottsága 2021. 

decemberében elfogadta a 

székely személyi kártyára vo-

natkozó határozattervezetét! 



Az én Erdélyem! - verspályázat  

Oldal  2 

Tisztás 

Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület (EJKE) versíró pályázatot hirdetett a 2021-2022-es tanévben 7-8. osztályos erdélyi, 

partiumi, bánsági diákok számára. Arra kértük a diákokat, hogy fogalmazzák meg versben mit jelent számukra a szülőfa-

lujuk, szülővárosuk? 

 

Szakmai partnerünk: Cimbora folyóirat (www.cimbora.net). 

Partnerünk: a Nagygalambfalvi Általános Iskola (www.kanyadi.ro) 

A pályázatot és egyesületünk működését támogatta/támogatja: Miniszterelnökség, Nemzeti Együttműködési Alap, Beth-

len Gábor Alapkezelő Zrt. 

 

A zsűri tagjai voltak: Farkas Kinga (magyartanár, a Cimbora főszerkesztője), Zsidó Annamária (magyartanár, Nagyga-

lambfalva), Lövétei Lázár László (költő, műfordító, a Cimbora szerkesztője), Szonda Szabolcs (költő, műfordító, a Cimbo-

ra szerkesztője), Csíki András (költő, az EJKE elnöke). 

 

I. helyezett: Soó Réka (Székelyudvarhely) 

II. Boros Anita (Zeteváralja) 

III. Boda Blanka Zsófia (Zilah) 

 

Dicséretet és Cimbora-előfizetést nyert: Bács Anna (Csíkszereda), Biró Tamara (Barót), Jakabfi Anna (Körispatak), Lő-

rincz Csenge (Kápolnásfalu), Moroianu Tímea (Barót), Nagy Boróka (Ivó), Sánduj Boglárka (Zeteváralja), Vadas Zoltán 

(Almás), Zsidó Alexa (Tasnád) 

Soó Réka Johanna 

Petek 

 

Az én kis falum, nem nagy tanya 

Nincsen ember, aki lakja. 

Nincs benne korház, sem gyógyszerészet. 

A szomszédtól kérnek segítséget. 

Nincs benne szálloda vagy kocsma 

Nagyvárosnak nincsen mocska. 

 

Nincs márványút, csak rozzant, 

Mely minden lakost vérig bosszant. 

Gödrös út sincs, csak utas gödör 

Kavics benne? Nincs egy vödör! 

Mégsincs lény ki ne szeretné,  

Nincs lakos ki elfeledné. 

 

Van egy templom, repedt fallal 

Akad egy bolt kerttel, s paddal. 

Van egy művház, rózsaszín, 

Benne színpad, rozsdaszín. 

Van egy telek, ott focizunk 

S ha épp nincs meleg, álmodozunk. 

 

Szép az élet, s még szebb Petek! 

Vígan járnak ott a szelek. 

Vígan járnak, csendben állnak. 

Köszöngetnek fűnek-fának. 

Hirdetik, hogy megérkeztek, 

S boldogok, hisz itt lehettek. 



Könyvajánló 
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„A kötet legerősebb szövegei az emberi reakciókat, érzelmeket az élet határhelyze-
teit megmutató novellák. A Sárga szemű Jovánki hőséről úgy veszi le a rokonság a 
beteggondozás terhét, hogy közben nagyobbat ró rá, az állandóan furdaló lelkiisme-
retét: „elég-e vajon a három évi áldozat, ha az utolsó hónap gyarlósága tetőzi be?” 
A háborúból hazatérő Mátyuskát (Mátyuska macskája) a kényszerűen ráneheze-
dő feladat, az elesett társak özvegyeinek értesítése szinte elviselhetetlen lelki válság-
ba kergeti, ez a gyötrődés ad helyet a természetfölötti megjelenésének is. „ 

helikon.ro 

Erdély legendásan toleráns földjén, ahol több nemzet él sok évszázada egymás mel-
lett – a XVI. század végén a zsidók hitére tért át egy magyar közösség. Lelki 
zsidóknak vallották magukat… A hitújítás lázában Péchi Simon és követői 
olyannyira rátaláltak az Ótestamentumra, hogy átvették a zsidó szertartásokat. 
És ezzel elkezdődött a vérségileg nem, de „lelkileg zsidó” székelyföldi emberek 
szinte hihetetlen története; a székely zsidózók vagy székely szombatosok – így ne-
vezte őket az erdélyi köznyelv – vallásalapító (inkább: átvevő) útkeresése . 

„Amikor a hely `nem szabad és nem királyi`, fölösleges újabb jelzőket találni rá, máskép-
pen kell élni. De hogyan és miért? Vida hősei erdélyi emberek, akik saját körülményeik, 
saját történetük foglyai, meséjükbe általában akkor csöppenünk, amikor az élet egyet for-
dul velük, amikor elkárhoznak vagy üdvözülnek, ám az eseménynél izgalmasabb az, amit 
az elbeszélői nyelv a körülményeket térképezve kitapogat.  Ez a tapogatózás, a nyelv tem-
pója vezeti az olvasás szertartását, így avat be az egyéni életek mögött húzódó nagyobb 
egészbe: sorsba, elrendelésbe, vagy szabadságba. Az életből mindig csak az a miénk, amit 
megérinthetünk kézzel, pillantással, gondolattal: utazás egy zord hegyvidéken, nők illatos 
teste, tüdőnyi éles levegő, sosem kóstolt óbor íze, katonák, vadászok, csavargók tudománya, 
messziről vonyítás, farkas talán, közelről fénypont, nyilván egy angyal. Csak annyira való-
színűtlen, mint az, hogy képesek vagyunk még mindig boldognak is lenni.„ 
 
magveto.hu 

„Száraz Miklós György a könyv megírása előtt kisebbfajta közvélemény kutatást vég-
zett ismerőseinek körében, azt kutatva, mit gondolnak a székelyekről. Egyikük azt 
mondta: „A székelység feladat. Megmaradni. Szeretetben.” Másikuk azt mondta: 
„Senki nem tud kaszálni úgy, ahogy apám tette, hogy odakötte magát a derekánál fog-
va szíjjal egy fához. Olyan meredek volt a legelőnk. Ilyenek vagyunk. Kétannyit ho-
zunk ki a rosszabból.” A szerző – megosztva saját meglátását – úgy fogalmazott; „én 
meg azt gondolom, a székelyek olyanok, mint mi, magyarok, mi meg olyanok, mint 
általában az ember. Csak a székelyek olyanabbak. Ha szomorúak, szomorúbbak. 
Ha vidámak, vidámabbak. Szélsőségesebbek. Adysan: életesebbek.”   

vasarnap.hu 



Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület játékot hirdetett 

2021.05.07.-2021.07.31. között. Így szólt a felhívás: 

„Tedd próbára a tudásod az online Erdély-kvízzel és 

amennyiben 90% feletti eredményt érsz el (legalább 33 

pont a 36-ból) esélyed van megnyerni az EJKE három 

nyereménycsomagjának egyikét. A nyereményjátékban 

való részvételhez küldd el a játék végén megjelenő pont-

számodat képernyőkép formájában az erdelytarsasja-

tek@gmail.com e-mail címre, 2021.07.31. éjfélig. A sorsolásra legalább tíz, érvényes regisztráló esetén, 

2021.augusztus 7-én kerül sor, eredményhirdetés az egyesület facebook oldalán.” 

Az Erdély-kvíz elérhetősége: http://ejke.hu/erdely-kviz/ 

 

Köszönjük a sok-sok nevezést! Gratulálunk a Nyerteseknek: Ferencz Laura Kinga, Fe-

rencz Attila Norbert, Dr. Fazakas Zoltán József.  
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Tisztás 
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szerű tájhasználata, és kis 
denzitása (kevés lakos 
nagy területen) eredmé-
nyeként nagyon sok öreg, 
de egészséges és magas 
biodiverzitással rendelke-
ző erdő. Ezek az erdők 
otthont adnak olyan szór-
ványosan előforduló vé-
dett madárfajoknak, mint 
a fehérhátú fakopáncs, 
kis légykapó és örvös 
légykapó. A nagy kiterje-
désű nedves gyepek 
csendjét esténként a szin-
tén védett haris töri meg, 
míg medvék és farkas 
falkák szelnek át az éjsza-
kában. A gyepek és erdők 
között meg ott vannak a 
patakokat körül-ölelő és 
az út menti cserjések, 
bokrosok, helyenként egy
-egy nádfolttal, ami rend-
kívül mozaikos jellegűvé 
teszi a tájat.  

Akarva-akaratlan, ez 
a táj, miriád szépségével 
és változatos élővilágával 
a szászokkal együtt el fog 
tűnni. A térség természet-
védelmi területté való 
kijelölése lassítja e folya-
matot, de nem elegendő 
arra, hogy megállítsa vagy 
visszafordítsa azt. A hor-

tobágyi fennsík a leg-
szebb példája az ember és 
természet harmonikus 
együttélésének. Nem fér 
hozzá kétség, hogy az itt 
élő, ma már szinte kihalt 
szászok ésszerűen aknáz-
ták ki a természet kincse-
it, mindig ügyelve arra, 
hogy az utókornak is ma-
radjon. Kisléptékű, tradi-
cionális gazdálkodásukkal 
olyan élőhelyeket hoztak 
létre, amelyek az emberi 
beavatkozásnak köszön-
hetően fajgazdagabbak 
lettek. 

 
Régi települések és az 
ezekből kimagasló temp-
lomtornyok szegélyezik 
az út mindkét oldalát: 
Holzmány (Hosman), 
Alcina (Alţâna), Kürpöd 
(Chirpăr), Szentágo-
ta (Agnita), Prépotfalva 
(Stejărişu), Lesses (Dealu 
Frumos) és Hégen 
(Brădeni) néhány olyan 
falu, amely méltó a turis-
ták figyelmére. Moha 
(Mohu), Fofeld 
(Fofeldea) és Ciken-
dál (Ţichindeal) települé-
sek ortodox templomait a 
Greku testvérek freskói 
díszítik 

Tanulj játékosan programunk keretében, a Nem-

zeti Együttműködési Alap segítségével, 2021-ben 

az alábbi erdélyi líceumok, intézmények kaptak 

ajándék-példányokat Az Erdély — ismeretterjesz-

tő, ismeretbővítő társasjátékból:  

Nagygalambfalvi Általános Iskola 

Hungarikum Napok, Nagyszeben 

Pro Hereditatem Egyesület, Beszterce 

(Besztercei Magyar Ház, Tekei Magyar 

Ház) 

Pusztinai Házért Egyesület 

Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-

sület 



VII. Debreceni Székely Nap—nyitóbeszéd 

lázs szavaival: „a székelyek 
ügye a nemzet ügye”! Én is 
csak ezt tudom megismételni 
s azután hozzátenni, hogy ha 
a székelyek erősek, szülőföld-
jük biztonságban van azzal a 
magyar nemzet erősödik és ez 
fordított előjellel is igaz. Állás-
pontom szerint Székelyföld 
területi önrendelkezése nélkül 
nincsen székely jövő, területi 
autonómia nélkül a szórvány 
pusztulása után a tömbma-
gyarság eróziója következik, 
éppen ezért nagy jelentőségű 
az Európát megmozgató, 
tabukat döntögető akarat, 
hogy az Unió érdemben fog-
lalkozzon Európa őshonos 
nemzeti kisebbségeivel és 
fejlesztési politikájában vegye 
figyelembe egy-egy régió sajá-
tos kulturális identitását. Jelen 
alkalommal is tudnak segíteni, 
a támogatói jegyek vásárlásá-
val a Székely Nemzeti Tanács 
munkáját segíthetik!  

Az emberi élet egyik 
legnagyszerűbb érzése 
(szerintem) az "otthon lenni" 
-érzés: családban, lakásban, 
tájban, kultúrában, nemzet-
ben. A székelyek "otthon 
vannak" még akkor is, ha 
nagyon-nagyon sokan távol 
élünk szülőföldünktől. Ott-
hon vagyunk például a magyar 
kultúrában, a magyar nemzet-
ben s jó érzés, hogy itt Debre-
cenben is sok kulturális mű-
hely foglalkozik a székely 
zenével, népdallal, táncokkal, 
sokan járják Székelyföld mese-
szép tájait s kötnek barátságot 
velük s az ott élőkkel. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy a 
mai nap fellép a Debreceni 
Hajdú Táncegyüttes, a Debre-
ceni Egyetemi Színház, a Tör-
köly Együttes, a Pendely 
Énekegyüttes, a Debreceni 
Természetjárók, a Művészi 
Zene Kör (mind-mind Debre-
cenből!) s meg kell jegyeznem, 
hogy mások is szeretettel 
jöttek volna, de egyéb elfog-
laltságuk miatt nem tehetik – 
majd jövőre! S akkor itt van-
nak a távolabbról érkezettek 
(Földes, Szeged, Budapest), 
szerencsére Székelyföldről is 
lesznek fellépőink (Székely 
Konyha) s itt lesz velünk Szé-
kelyföld barátságos hegyeinek, 
völgyeinek, dombjainak, em-
bereinek szeretete, s a remény, 

hogy a magyar ember átérzi a 
nemzettársa iránti felelősé-
get!  Érezzék jól magukat!   
 

Tisztelt Közönség, Kedves 
Vendégeink!  
 
Szeretettel köszöntjük Önöket 
a VII. Debreceni Székely Na-
pon, melyet szeretnénk éppen 
úgy debrecenivé tenni, mint 
amennyire székellyé tesszük! 
Nem előzmény nélküli a kez-
deményezés Debrecenben 
1902. júniusában alakult meg 
a Debreceni Székely Társaság 
és a II. Bécsi Döntés körüli 
eufóriában múlt ki, segítette a 
székely háziipari termékek 
kereskedelmét, jótékonysági 
esteket szervezett, székely 
fiatalokat támogatott. Mi, az 
idei évtől a Halápon a gyer-
mekekért Közhasznú Egyesü-
lettel és a Borostyán Produk-
cióval karöltve szeretnénk, ha 
minél több olyan debreceni 
kulturális műhely mutatkozna 
meg ezen a rendezvényen, 
amely közvetve, közvetlenül a 
székelység széles értelemben 
vett kultúrájával foglalkozik. 
Tesszük mindezt abban a 
szellemben, melyet a széke-
lyek nagygyűlésén 1941-ben, 
Marosvásárhelyen kihangsú-
lyozott: “Ha mi magunkat szé-
kelyeknek mondjuk – vagy valaki 
csak így emleget minket – ezzel 
csak arra az erkölcsi, nemzeti és 
népi jelentésre teszünk külön hang-
súlyt, amelyet nekünk ez a szent 
név jelent: Magyar.” 

Nyilván Önök közül is 
sokan aláírták azt az európai 
polgári kezdeményezést, me-
lyet a Székely Nemzeti Tanács 
indított útjára és vitt sikerre, 
az Írd alá! mozgalom segítség-
ével, s többek között Debre-
cen Városának támogatásával! 
Meggyőződésem, hogy a 
székelyek – és más kisebb-
ségi sorban élő magyar 
közösségek – autonómiája 
össznemzeti érdek, kiemelt 
jelentőségű a magyarság 
jövőjét illetően. Izsák Ba-

Oldal  5 
Köszönjük a támogatást! 



Az EJKE állta szervezett vagy részvételünkkel zajlott programok  
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Tisztás 

Tisztelt Egyesületi Tagok! Tisztelt Debreceniek! 
Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület nevében hívunk mindenkit, hogy Székelyföld 
Autonómiájának Napján együtt álljuk körül az őrtüzet. Köszönet Becsky Tibornak 
és alapítványának a szervezésért! Izsák Balázs és a Székely Nemzeti Tanács kiáltvá-
nyát én magam fogom felolvasni! 
Autonómiát Székelyföldnek! 
Csíki András / Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület  

Az előadás a trianoni életérzésről, az egyéni és közösségi tragédiáról szól, és a re-
ményről, hogy a nemzet és a magyar Haza volt, van és lesz, örökkön örökké, „még 
ha leszakad az Ég is”. A Trianoni harangok a művésznő egyik írása, melyet 2010-
ben írt, Édesapja halálára és amely a sepsiszentgyörgyi író, Kisgyörgy Zoltán Ha-
rangos-könyvében is megjelent, és még sok folyóiratban is.  

A Gyergyói Fotóklub csodálatos kiállítását 
nem engedhettük úgy haza Gyergyóba, 
hogy a debrecenieknek csak egyetlen nap-
juk (Debreceni Székely Nap, szeptember 
11.) volt megnézni a képeket! A megnyitó 
keretében: 
18.00 Kisné Portik Irén (néprajzkutató) 
Napmadár: Fűrészelt anyanyelv c. előadását 
(27 perc) vetítettük a Karakter 1517 Kávézó-
ban 

Csinszka—Mészáros Ibolya előadása 
2021. szeptember 19., 19.00, Desz24 
2021. december 22., 19.000, Frida Kávéház 
Ady utolsó szerelme Boncza Berta, aki zsenge, 20 éves kora 
ellenére, vagy éppen ezért nagyon mély benyomást tett a jóval 
idősebb Adyra. 1914-es találkozásukat levelezés előzte meg, és 
végül egy évvel később házasság lett belőle, amihez az Ady-
versekben “Csinszkának” becézett lány apja nem adta bele-
egyezését. Verseiben Csinszkának nevezte Bertát. Élete végé-
ig vigyázza, majd ápolja a négyévnyi házasság után szélütést 
kapott Adyt. 
Az előadást dramatizálta és színpadra alkalmazta, Csinszka – 
„Vallomás a csodáról” című könyve alapján, Mészáros Ibolya 
színművész. 

A Csinszka-előadások, Varga Csaba hegymászó előadása a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósulhatott meg! 

2021. december 17., 19.00, Frida Kávéház 
Varga Csaba az egyik legsikeresebb magyar hegymászó előadása Debrecenben. A vide-
ós élménybeszámoló Csaba narrálásával és közönségtalálkozóval egészült ki.  
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    Bonchidai piknik a Bánffy-kastély kertjében 

                          Székelyvéckén, a Székely Kálváriánál 

        A Bekecs-tetőn      A Kis-Nyárád völgyében 

Nem azért, mert magas, és nem is azért, mert különösebben vadregényes lenne, de az 1080 méter ma-
gas Bekecs-hegy vagy Bekecs-tető mégis megérdemli a fáradságot, hogy meghódítsuk. … 

A fő látványosság itt maga a látvány: tiszta időben innen akár még a Déli-Kárpátok vonulata is látszik, 
de például a marosvásárhelyi vegyipari kombinátot is be lehet azonosítani kibocsátásairól. De igazá-
ból nem ez az érdekes, hanem a Felső-Nyárádmente és a Küküllő-mente falvainak hálózata: mintha 
Erdély tetején állna az ember…. 

Az egyházi krónikák szerint a nyárádmentiek már évszázadokkal ezelőtt évente kétszer zarándokoltak 
el a Szent Antal tiszteletére emelt egykori kápolnához. Ezt megtehették mindaddig, amíg a búcsúhely 
a hanyagság áldozatává nem vált. A harangot ugyan sikerült megmenteni és a búzaházi templomba 
menekíteni, ám a köveket a környékbeliek széthordták. Egyikük mégis megmenekült, és a nyárádse-
lyei templom falába építve, feliratán keresztül hirdeti: „1600. Az bekecsi kápolna köve JHS” – írta a 
Krónika a 2011-es szentelés alkalmából (liget.ro) 

Részletes, képes ismertető: https://liget.ro/eletmod/bekecs-teto-keptortenet# 



 Tisztás 

Az egyesületünk fő támogatója: 

2021.szeptember 11-én rendeztük meg, immáron hetedik alkalommal, a Debreceni Székely Napot! 

Azt szeretnénk bizonyítani, hogy a székelyek otthon vannak (minden értelemben), hogy különösen 

erős ez az otthonosság érzés a magyar nemzet s a magyar kultúra vonatkozásában. Olyan kitűnő 

debreceni műhelyek bizonyították ezt, mint a Pendely Énekegyüttes, a Törköly Zenekar, a Művészi 

Zene Kör, a Debreceni Hajdú Táncegyüttes, a Debreceni Természetjárók, a Debreceni Egyetemi 

Színház! Köszönjük Nekik a színvonalas produkciókat és nagy köszönet illeti Bubryák Istvánt és azt 

az elhivatottságot, mellyel az Úz-völgyéről "tudósítanak", köszönet Horváth Zoltán Györgynek a 

Romanika Kiadó vezetőjének, hogy a Budapest-Debrecen távolság sosem akadály, hogy Székelyföld 

építészeti emlékeit az érdeklődők elé tárja! Köszönjük Papp Istvánnak, a Csokonai Színház színészé-

nek a csodálatos előadást, melyben katonanóták csendültek fel, hálásak vagyunk Imre Istvánnak, aki 

gyönyörű madaraival izgalmas ismeretterjesztő előadást tartott, természetesen a sólyommal a közép-

pontban! Köszönjük Csíki László íjász-bemutatóját s a Domokos-lányok szép énekeit!  S akkor ezer 

köszönet a Székely Konyha és Kert csapatának, hogy a nehézségek ellenére is, igazi székely módra, 

olyan finom és látványos ételeket készítettek, hogy na, s utána szeretettel kínálták s osztották ki az 

utolsó falatot is! Köszönjük a Kiss-Bereczki Kürtőskalácsnak a finomságokat s szintúgy a Csíki 

Sörnek, hogy támogatták a rendezvényt! Köszönjük az árusoknak a részvételt, a nap folyamán nem 

gazdagodtak meg, de ennek ellenére tombola-nyereményeket ajánlottak fel és látszott, hogy érzik: a 

barátkozások napja van. A gyermekek nevében köszönjük a Székelyföldi Legendáriumnak, hogy az 

animációs sorozat 1. évadát vetíthettük a rendezvények, azonban esetükben nem elég csupán a 

gesztust megköszönni, köszönjük, hogy vannak, hogy Szejkén (el)végzik ezt a nagyon fontos mun-

kát. Köszönjük a Gyergyói Fotóklub fényképészeinek a csodálatos képeket és Kolcsár Bélának a 

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ igazgatójának az ismertetőt s hogy rendelkezé-

sünkre bocsátotta a kiállítás anyagát. Köszönjük a Debreceni Partium Ház Manyikájának a sok-sok 

mosolyt és kedvességet, köszönjük az egyesületi tagoknak a sok szaladást és pakolást!  Köszönjük a 

segítséget a Borostyán Produkciónak és a Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesületnek! Kö-

szönjük a Dehír és a Campus Rádió anyagait. Köszönjük mindazoknak, akik kilátogattak szombaton a Batthyány utca 24. szám alatti udvarba s azoknak is, akik nem 

tudtak eljönni, de hírét vitték, viszik az eseménynek! A Székely Nap jövője azon múlik, hogy Debrecen akarja-e ezt a rendezvényt, hogy az itt élő székelyek, székelyek-

kel szimpatizálók, az ízig-vérig cívis polgárok akarnak-e évi 1-2-3 napot a székely gasztronómia és művészetek "bűvkörében" tölteni?!          

Végül! Arról a műsorról, amit szeptember 11-én este a Pendely Énekegyüttes és a Törköly Zenekar előadott csak felsőfokban lehet beszélni. Csodálatosak voltak! 

Debrecen légy büszke! Székelyek! Legyünk büszkék s bízzunk benne, hogy a nemzeti régiók ügye sikertörténet lesz! Hit, akarat és méltóság! Isten áldja Debrecent és a 

székelyeket!   


