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• A nemzeti össze-
tartozás jegyében 
Székelyföld több 
száz templomának 
harangja kondul meg 
egyszerre ma 17 óra 
30 perckor. A trianoni 
békediktátum aláírá-
sának századik évfor-
dulója alakalmából ma 
öt percen át szólnak a 
harangok.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

M a délután 17.30-kor meg-
szólalnak a magyar egy-
házak templomainak ha-

rangjai, és 100 másodpercig szólnak 
Kárpát-medence szerte. Az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács, a Székely 
Nemzeti Tanács és az Erdélyi Ma-
gyar Szövetség számos erdélyi vá-
rosban és községben emlékezésre 
hív. Több helyszínen az RMDSZ, 
illetve helyi önkormányzatok is ha-
sonló rendezvényeket szerveznek. 
Az EMNT honlapján megtalálhatók 
azok a helyszínek, ahol a három 
szervezet kezdeményezésére ma 
délután fél hattól a megemlékező 
rendezvények zajlanak. A járvány-
helyzetre tekintettel arra kérik az 
emlékezni vágyókat, akik szeretnék 
elhelyezni az emlékezés virágait, 
koszorúit, hogy azt a vonatkozó sza-
bályok betartása mellett, önálló cso-
portokban tegyék meg. Az esemény 
fontosságát erősítendő felkérik az 
embereket, hogy június 4-én helyez-
zék ki a székely és magyar zászlókat 
az ablakokba, jelezve a nap nemzeti 
összetartozás jellegét is.  Mint a fel-
hívásban olvasható: „A szervezők 
a kezdeményezéssel a koronaví-
rus-járvány okozta válsághelyzet-
ben is szeretnék felhívni a fi gyelmet 
a magyar történelem száz évvel ez-
előtti, sorsfordító és tragikus esemé-

nyére. A felkeresendő emlékhelyek 
nem csupán az első világháború tör-
ténéseire, hanem a magyarság 1100 
éves Kárpát-medencei jelenlétére is 
emlékeztetnek.” 

További megemlékezések

Székelyudvarhelyen a megemlékező 
eseményre 17.30 órától kerül sor, a 

már megszokott helyszínen, a főtéri 
Millenniumi emlékoszlopnál. Arra 
kérik a helyieket, hogy  ez idő alatt 
a városban álljon le a gépkocsi- és 
gyalogos forgalom, ezzel is jelezve a 
tiltakozást a nemzetünket ért törté-
nelmi igazságtalanság ellen. Gyer-
gyószéken 5 helyszínen tartanak 
megemlékezést az SZNT, az EMNT 
és az EMSZ kezdeményezésére: Gyer-
gyószentmiklóson a temetőben álló 

világháborús emlékműhöz hívják az 
emlékezőket, Gyergyócsomafalván 
az 1785-ös kőkeresztnél,  Gyergyó-
ditróban a világháborús emlékmű-
nél lesz a helyszín, míg Borszéken 
a Petőfi -szobornál, Gyergyószárhe-
gyen a Felszegi Népiskolánál lévő 
Összetartozás terén álló kopjafánál 
emlékeznek. Gyergyóremetén az ön-
kormányzat hirdetett gyertyás meg-

emlékezést a Hősök emlékművénél.
Csíkszéken is színes programkí-

nálattal emlékeznek meg a trianoni 
békediktátumról. Az RMDSZ Csíki 
Területi Szervezetének szervezésében 
délután 5 órától megemlékezést tarta-
nak a Székely Hadosztály-emlékmű-
nél a csíksomlyói Fodor-ház udvarán, 
ahol elültetik az Összetartozás fáját.  
Emellett a nemzeti összetartozás nap-
ja alkalmából Hargita Megye Tanácsa 

nemzetközi megyenapot tart. Mivel a 
koronavírus-járvány miatt a szemé-
lyes találkozás ellehetetlenült, az ese-
mény virtuális formában valósul meg. 
A testvérmegyék és Hargita megyei te-
lepülések testvértelepülései települé-
süket bemutató kulturális, turisztikai 
programokkal jelennek meg. 10 órától 
ünnepi online kerekasztal-beszélge-
tést tartanak. Ebbe bekapcsolódnak 

Hargita megye polgármesterei, a ma-
gyarországi testvérmegyék és testvér-
települések vezetői, Böjte Csaba fe-
rences szerzetes, illetve további neves 
hazai és magyarországi elöljárók.

Maros megye több településén is 
megemlékezést szervez a Erdélyi Ma-
gyar Szövetség, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti 
Tanács. Maros megyéből huszonhat 
néptáncegyüttes készített pár perces 

videófelvételt és küldte el az ELTE SEK 
Szökős és Gencsapáti Hagyományőrző 
Néptáncegyüttes felkérésére. A Kár-
pát-medence számos régiójából ösz-
szegyűjtött  felvételekből  június 4-ére 
készítettek kisfi lmet, bemutatva a 
hagyományőrző és hivatásos néptánc-
együtteseket,  emblematikus, épített 
vagy természeti örökséget reprezentá-
ló helyszíneket. A 10–12 perces kisfi l-

met a www.facebook.com/osszetarto-
zas100folk oldalon lehet megtekinteni. 

Tőkés László, az EMNT elnö-
ke Kincses Előd ügyvéd és mások 
társaságában ma 12 órakor a buka-
resti Kálvineumban megkoszorúzza 
a magyar hősök emlékjelét.

Székelyföld

egyházi nyilatkozat

Főhajtás harangszó mellett
A száz esztendővel ezelőtti trianoni döntésre emlékezünk

A gyulafehérvári katolikus érsek, a 
szatmári, a nagyváradi és a temes-

vári püspök, illetve a két református 
egyházkerület vezetője, az evangéli-
kus-lutheránus és az unitárius püspök 
által egyaránt aláírt levél szerint Isten 

gondviseléséért adnak hálát, amellyel 
az elmúlt évszázad történelmi tragé-
diái közepette is oltalmazta a magyar 
nemzetet. „Megmaradásunk csodája 
a Teremtőbe vetett hitből és az össze-
tartozás erejéből fakad. Ez küldetés-

tudattá formálódva buzdít arra, hogy 
merjünk jövőt álmodni. Dicsőség ezért 
Istennek, és köszönet minden áldozat-
vállaló magyar embernek!” – olvasha-
tó a közös nyilatkozatban. Eszerint egy 
évszázaddal e fájdalmas történelmi 
esemény után „megerősödött hittel te-
kintünk a jövendőre, felismerve, hogy 
puszta létünk az isteni gondviselés je-
lenvalóságának bizonyítéka”. „Egy or-
szág testét fel lehet szabdalni politikai 
határokkal, de az életet és békességet 
igenlő nemzet lelkét nem! Sőt a puszta 
túlélés felett, az elnyomatás legsöté-

tebb évtizedeiben is képesek voltunk 
arra, hogy a reménybe kapaszkodva 
értékeket teremtsünk” – fogalmaznak 
az egyházvezetők. A püspökök jö-
vőnkre tekintve az Istentől származó 
lelki, szellemi és közösségi erőforrása-
inkért imádkoznak, amelyek mind ez 
idáig segítettek a túlélésben, és továb-
bi megmaradásunkhoz is feltétlenül 
szükségesek. „A trianoni diktátum 
századik évfordulóján elsősorban a 
nemzeti összetartozás erősítéséért és 
áldásos jövőnkért fohászkodunk, nem 
a gyászt és a veszteségérzetet mélyít-

jük. A történelem Ura adjon bölcses-
séget mindnyájunknak, hogy válasz-
szuk mindenkor az életet és 
az áldást, az összefogást és 
a megmaradást, mintsem 
az önfeladást és a megal-
kuvást. A jó Isten áldja meg 
jelenünket és jövőnket! Ő 
adjon erőt a reményteljes 
munkához, alkotóerőt érté-
keink gyarapításához, hitet 
nemzetünk és az emberiség 
szolgálatához!” – áll a közös 
nyilatkozatban.

Trianon 100: a nemzeti összetartozás erősítéséért fohászkodnak az egyházfők
• Az 1920. június 4-én aláírt trianoni diktátum cen-
tenáriumán mindenekelőtt Istenhez fohászkodunk a 
Lélek egységének megtartásáért – olvasható az erdélyi 
magyar egyházvezetők közös nyilatkozatában, amelyet 
a mai évforduló kapcsán közöltek.

Székelyföld-szerte megszólalnak 
ma 17.30-kor a harangok
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