
 

 
 

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról –  

2014. szeptember 6. 

 

Immáron hagyomány a Debreceni Székely Nap, 

ezzel a címmel jelent meg az egyik debreceni 

online sajtóorgánum képes tudósítása. Ez is volt 

a célunk, elindítani egy rendezvényt, ami nem 

harsány, nem hivalkodó, hanem értéket közvetít 

és időtálló. Tekintve, hogy a szó eredeti, ki nem 

lúgozott jelentése szerinti civil 

kezdeményezésről van szó, csak lassan tudunk 

építkezni, lassan, de biztosan 

és reméljük messzire el is 

érünk. Legyen a jelszavunk a 

következő: ha szeptember első 

szombatja, akkor székely nap 

Debrecenben. 

A korábbiaktól eltérve idén két helyszínen 

vártuk az érdeklődőket, a Hatvan utcai 

Unitárius Imaház és udvar mellett a délutáni 

műsorra a Belvárosi Közösségi Ház 

Pódiumtermében került sor. Mindez nagyobb 

mozgásteret adott és be lehetett illeszteni 

olyan programot is, melyet eddig helyhiány és 

színpad miatt nélkülöznünk kellett. Hasonlóan 

Molnár Imola 

Csíki András 



 

 
 

az elmúlt két alkalomhoz idén is 

kifogástalan időnek örülhettünk és már a 

kora reggeli órákban a szabad ég alatt 

alágyújthattunk az üstnek, amiben 

székely tárkonyos, füstölt húsos 

krumplileves készült (EJKE-módra 

persze) és elkezdhettük a kürtőskalács-

tészta gyúrását.  

A székely nap, hagyományosan, 

istentisztelettel kezdődött. Molnár Imola nagyváradi tiszteletes 

asszony az identitás, az önazonosság kérdéskörét járta körbe a 

„Vagyok, aki vagyok” isteni kijelentést alapul véve. Szerepeket 

játszunk, szerepeket osztanak ránk és szereptévesztések 

kísérik életünket, gyakran úgy tűnik a legnehezebb feladat az 

életünkben azzá lenni, akik vagyunk, s megmaradni annak.  

Pap Gy. László 



 

 
 

Székely Nap harmadjára 

címmel a szertartást 

követően ismertettem az 

egyesület rendezvénnyel 

kapcsolatos koncepcióját 

és a székelyföldi 

önrendelkezés témáját 

boncolgatva, a tettei felülvizsgálatára kértem mindenkit, aki 

kicsit is a szívén viseli a határon túl élő magyarság sorsát. Pap 

Gy. László, a debreceni unitárius egyházközség lelkésze 

„Vannak vidékek” címmel a Kányádi-vers ihletésében mondta el 

köszöntő szavait. Kiemelte, hogy a 

„gyönyörű tájak”, melyekről az Előhang 

sorai szólnak, sokunkban sokféle képet 

idézhetnek fel, s ezért nem szabad 

felsorolásba bocsátkoznunk, nehogy 

valakinek, valamelyik „legbelül” lévő 

szépsége kimaradjon.  

A megnyitót követően Boda Szabolcs az 

Élő Erdély Egyesület elnöke mutatta be a 

szervezet igen kiterjedt Erdély-fejlesztési koncepcióját és 

érintette a folyamatban lévő Csík csodái hungarikum projekt 

aktuális feladatait. Az Élő Erdély programjaiban az EJKE által 

lépten-nyomon pártolt jelen idejű Erdélyre helyezi a hangsúlyt, 

nem véletlen az egymásra találásunk.  

Boda Szabolcs 

Horváth Zoltán György 



 

 
 

Horváth Zoltán Györggyel 

már többször találkoztunk 

különböző találkozók, 

fesztiválok keretében, 

ideje volt, hogy az általa 

vezetett Romanika Kiadó 

gyönyörű könyveit Debre-

cenbe is elhozza és a cívisvárosban is tartson előadást. 

Háromszéki középkori templomok címmel érdekes, izgalmas, 

sok-sok újdonságot tartalmazó vetítést tartott. Nagyon remélem, 

hogy sokat fogjuk még hallani, látni őt mifelénk.  

Idén irodalmat „csak” megzenésített versek formájában 

illesztettünk a programba. Szabó Ádám és Szabó András is 

visszatérő fellépője a rendezvények. Gitárjátékuk és a vershez, 

mint „alapanyaghoz” való hozzáállásuk lenyűgöző. Aki hallotta 

őket bizonnyal megerősít abban, hogy nagyon jól áll nekik ez a 

kicsit balladás, kicsit „popos” stílus, a versekben-dalokban 

pedig foszlányokban ott van azért egy kicsi székelység. 

 

Délután öt órától a Debreceni Művelődési Ház Belvárosi 

Közösségi Házának Pódiumtermében Izsák Balázs a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) tartott nagyszabású, széles spektrumú 

előadást a székelyföldi autonómia-küzdelem helyzetéről, 

melyről az MTI „Nincs alkotmányos akadálya Székelyföld 

autonómiájának” címmel tudósított. Az SZNT legfontosabb 

Szabó Ádám és Szabó András 



 

 
 

dokumentumát Székelyföld 

Autonómia Statútumát a 

résztvevők kézbe vehették, 

egy-egy példányt elvihettek, 

megismerhették a székely 

önrendelkezés mibenlétét 

és ismereteket szerezhettek 

a legfontosabb nemzetközi, 

uniós és a román jogi keretekről, melyek a jelenben 

meghatározzák, és a jövőben meghatározhatják a 

kezdeményezést.  

Az est hátralévő részében a székely 

dallamok és tánclépések vették át a 

főszerepet. A Vox Antiqua 

Kamarakórus és Csendesné Tóth Lilla 

népdalénekes lélegzetelállító közös 

műsorát a Hajdú Táncegyüttes felnőtt 

és gyermek csoportjának produkciója 

követte. Elképesztően izgalmas volt, 

ahogy egymást váltották a népdalok és 

a kamaraművek és különösen jól esett 

látni, ahogy egymásra hat, egymást 

inspirálja a kórus és a szólóénekes. A Hajdú Táncegyüttesnél 

folyó rendkívül magas színvonalú munka minden egyes 

fellépésüknél megmutatkozik. A felnőtt táncosokat – remélem, 

Izsák Balázs 

Csendesné Tóth Lilla 



 

 
 

megbocsátják nekem – nem is méltatom külön, de az, ahogy a 

gyermekek járták a nyárádmenti táncokat, ahogy a csizmák 

alatt majdnem beszakadt a színpad, az egy csoda volt. 

 

 

 

A szombat estét a székely himnusszal zártuk és azzal, hogy 

felelősséget csak a jelenlévőkért tudunk vállalni.  

 

Köszönjük a részvételt, köszönjük a segítséget mindenkinek, 

aki egy kicsit is hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Jövőre 

találkozunk.  

Csíki András 

www.ejke.hu 

Ui: A rendezvény lehetőséget adott nekünk, hogy úgymond a 

nagyközönség előtt is, megnyissuk egyesületi irodánkat, melyet 

tavasszal kezdtünk felújítani. 

Vox Antiqua 

Hajdú Táncegyüttes 

http://www.ejke.hu/


 

 
 

 


