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Százéves a himnuszunk
Csanády György előtt tisztelegtek Székelyudvarhelyen

K O V Á C S  E S Z T E R

Székelyudvarhely neves szülött-
jének, a Székely himnusz szö-
vegét megíró Csanády György-

nek a szülőházánál gyülekezett az 
ünneplő közösség. A Bethlen Gábor 
utcai főhajtás után a szerzőnek a 
belvárosi református temetőben 
lévő sírjához vonultak. Az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács székelyud-
varhelyi szervezete minden év feb-
ruárjában, Csanády születésének 
évfordulóján, de a Székely himnusz 
napján is megemlékezést tart. Külö-

nösen jeles az idei ünnepség, hiszen 
Csanády száz évvel ezelőtt írta meg 
a himnusz szövegét, amelyet Miha-
lik Kálmán zenésített meg. Egyéb-
ként a Székelyek himnuszát először 
1922. május 22-én Budapesten mu-
tatták be.

Az évforduló alkalmából Be-
reczki-Orbán Zsolt református 
lelkipásztor kifejtette: kincs 
számunkra a Székely himnusz. 
„Kinccsé válnak sokszor a hét-
köznapi alkotások, mert értéket, 
valami megfoghatatlan gondola-

tot, valami kötődést tulajdonítunk 
nekik. Kinccsé lett ez a himnusz, 
és mint kincset kell nekünk azt 
kezelnünk” – magyarázta. 
Hozzátette: ez a kincs ne-
künk egy világot jelent, 
másnak meg lehet, hogy 
semmit sem. „De ki ma-
gyar, s ki magyar székely, 
tudja, mit jelent ez a him-
nusz. Istenünk reánk bízta 
ezt a kincset. Legyünk jó 
gazdái himnuszunknak, öröm-
mel, büszkén, ha kell, ujjongva. És 
azt sem szégyellve, hogy ha néha 
könnyes szemmel, de énekeljük és 
éljük” – hangsúlyozta a lelkész. A 
részvevők zárásként elhelyezték 
az emlékezés koszorúit Csanády 
sírjánál, majd a Balázs Ferenc Ve-
gyeskar közreműködésével eléne-
kelték a Székely himnuszt.Elhelyezték az emlékezés 

koszorúit Csanády sírjánál
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A Székelyföldi Önkormányzati 
Tanács csütörtökön tartotta 

vezetőtanácsi választmányi ülé-
sét, amelyen az eddigi elnök, An-
tal Árpád sepsiszentgyörgyi pol-
gármester utódjául Barti Tihamért 

választották. „Nagy meg-
tiszteltetés ez számomra, 
köszönöm a székelyföldi 
önkormányzati tisztségvi-
selők bizalmát. Mostantól 
feladatom lesz Hargita, 

Maros és Kovászna megye 
1564 választott tisztségviselője 
munkájának összehangolása és a 
székelyföldi közpolitika temati-

zálása is. Érzem, hogy nagyok az 
elvárások irántam azok részéről, 
akik megválasztottak, úgy is, mint 
az RMDSZ fiatalabb politikusi ge-
nerációjához tartozó személytől. 
Igyekszem ennek a legjobb tudá-
som szerint megfelelni” – vála-
szolta Barti a megválasztásával 
kapcsolatosan. „Most, hogy Bu-
karestben kormányzati szerepünk 
is van, és magyarországi támoga-
tásban is részesülünk, meg kell 
találnunk azokat a kapcsolódáso-
kat, amelyek révén a helyi specifi-
kumokat is megőrizve, egymást 
kiegészítve jobban tudják segíteni 
a székelyföldi magyarság sorsát, 
természetesen összehangolva ezt 
az országos döntéshozatallal is” – 
fogalmazott az új elnök.

Barti Tihamér, aki Hargita Me-
gye Tanácsának alelnöke is, az 
elmúlt négy évben az RMDSZ-ben 
a gyergyószéki szervezet elnöki 
tisztségét töltötte be, nemrégiben 
újabb négy évre kapott itt bizalmat. 
Ebben a tisztségében a gyergyószé-
ki gazdasági élet fellendítését tűz-
te ki célul, és számos kiemelkedő 
beruházás elindításában játszik 
fontos szerepet (élelmiszeripari 
feldolgozó üzemek létesítése, tu-
risztikai fejlesztések, repülőtér épí-
tése). Mostani tisztségében három 
megyére vonatkozóan lesz felada-
ta a gazdaságfejlesztési projektek 
támogatása, elősegítése, regioná-
lis társulások támogatása és ösz-
tönzése. Közvetítő szerepe van az 
önkormányzatok és az RMDSZ bu-
karesti (kormányzati, parlamenti) 
tevékenysége között is. Ugyanak-
kor a Székelyföldi Önkormányzati 
Tanács elnöke az RMDSZ legfon-
tosabb döntéshozó testületének, a 
Szövetségi Állandó Tanácsnak is 
tagja. Így Székelyföldön Barti lett 

az RMDSZ első embere. Mint az 
RMDSZ közleménye jelzi, a Harg-
ita, Kovászna és Maros megyéket 
tömörítő regionális szervezet mun-
káját az Antal Árpád András, Sep-
siszentgyörgy polgármestere, Bíró 
Barna Botond, Hargita Megye Ta-

nácsának alelnöke, Korodi Attila, 
Csíkszereda polgármestere, Márk 
Endre, Szászrégen polgármestere, 
Péter Ferenc, Maros Megye Taná-
csának elnöke, illetve Tamás Sán-
dor, Kovászna Megye Tanácsának 
elnöke alkotta elnökség segíti.

Bartit választották az RMDSZ Székelyföldi Önkormányzati Tanácsának elnökévé
• Barti Tihamért választotta elnökévé az RMDSZ 
Székelyföldi Önkormányzati Tanácsa. Három megyére 
vonatkozóan lesz feladata az önkormányzati munka és a 
közpolitika összehangolása, gazdaságfejlesztési pro-
jektek elősegítése és támogatása.

Antal Árpádnak szavaztak bizalmat

Pénteken tartotta az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsa 
(OÖT) az újraalakuló ülését, amelyen a tagok Antal Árpádot, 
Sepsiszentgyörgy polgármesterét bízták meg azzal, hogy a 
következő négy évben ellássa az elnöki teendőket – számol be 
közleményben az RMDSZ. „Négy év parlamenti és 13 év önkor-
mányzati tapasztalattal a hátam mögött bízom abban, hogy 
sikerül hálózatba szervezni az önkormányzatban jelen lévő 
tudást” – fogalmazott Antal Árpád a szerkesztőségünknek is 
elküldött közlemény szerint. Az Országos Önkormányzati Tanács 
(OÖT) az RMDSZ színeiben megválasztott polgármesterek, 
alpolgármesterek és önkormányzati képviselők legfőbb képvi-
seleti, érdekegyeztető és tanácsadó testülete. A testület három 
regionális tanácsból tevődik össze: a Székelyföldi Önkormányzati 
Tanácsból, a Partiumi Önkormányzati Tanácsból és a Belső-Erdé-
lyi Önkormányzati Tanácsból. 

• Koszorúzással és rövid ünnepi műsorral emlékeztek 
meg Székelyudvarhelyen május 22-én, a Székely him-
nusz napján a szöveget író Csanády Györgyről.Tavalyi ígéretükhöz híven to-

vábbra is kiemelten foglalkoz-
nak a székelyföldi városok gazdál-
kodásával, és fontosnak tartják a 
policentrikus Székelyföld esetében 
elemezni, hogy az egyes centru-
mok miként fejlődnek, melyik vá-
ros mit csinál jól, kitől mit lehetne 
tanulni – írja a szerdai rendezvény 
meghívójában az RMKT székely-
udvarhelyi szervezete. Az említett 
tényezőket megpróbálják szak-

mai szemüvegen keresztül 
vizsgálni, hogy az össze-
hasonlítás valamennyire 
objektív, de ugyanakkor 
hasznos és az egyes váro-

sok számára tanulságos is 
legyen – ígérik. Annak érdekében, 
hogy az összehasonlítások ne ma-
radjanak a száraz adatok szintjén, 
a nagyobb székelyföldi városok ve-
zetőit egy szakmai vitára kérték fel, 
amelyen a 2021-es költségvetések 
számokon túli világáról szeretné-

nek beszélgetni. A vitát – melynek 
címe Nézzünk túl a kerítésen, avagy 
az újrakezdés költségvetései – az 
RMKT székelyudvarhelyi szerveze-
te a költségvetési elemzéseket meg-
jelentető Székelyhonnal közösen 
szervezi.

Elöljárók is jelen lesznek 

A találkozón részt vesz Soós Zol-
tán, Marosvásárhely, Antal Ár-
pád, Sepsiszentgyörgy, Korodi At-
tila, Csíkszereda, valamint Gálfi 
Árpád, Székelyudvarhely polgár-
mestere. A székelyföldi városok 
2021-es költségvetéseit összeha-
sonlító elemzés bemutatása után 
a szakmai vitát Geréb László, az 
RMKT székelyudvarhelyi elnöke 
moderálja. A szerdán 18 órakor 
kezdődő esemény helyszíne a szé-
kelyudvarhelyi inkubátorház – 
Hargita Business Center – nagye-
lőadója.

„Nézzünk túl a kerítésen”
• A nagyobb székelyföldi városok polgármestereinek 
részvételével rendez szakmai vitát a Romániai Ma-
gyar Közgazdász Társaság (RMKT) székelyudvarhelyi 
szervezete szerdán. Témaként a 2021-es költségveté-
sek számokon túli világa kerül terítékre.

Zenés-verses előadás Gyimesbükkben
Sinha Róbert nemzetközileg elismert gitárművész és Prohászka 
Rád Boróka, a Sapientia egyetem tanára tart közös előadást 
szombaton, május 29-én délután 6 órától a gyimesbükki közös-
ségi házban. A Hasonlatok című koncerten a két előadó külön-
leges egységet teremt zene és költészet között, műsorukon 
spanyol, francia és dél-amerikai zeneszerzők (Astor Piazzolla, 
Heitor Villa-Lobos, Isaac Albéniz, Carlos Gardel, Roland Dyens) 
művei közt magyar költők (Radnóti Miklós, József Attila, Dsida 
Jenő, Lackfi János, Szabó T. Anna) verseit olvassák fel. Előadásuk 
szenvedélyes utazás térben és időben, érzéseken és hangula-
tokon át – tudtuk meg Pál Damjántól, a koncert főszervezőjétől. 
Belépőket online a blt.ro/asem-n-ri.html honlapon lehet vásárol-
ni. (Dobos László)
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