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Felemelő érzés volt az elmúlt 
11 évben megtapasztalni, hogy 
a külhoni és anyaországi nem-
zetrészek között milyen erős az 
összetartozás érzése – hang-
zott el a nemzeti összetartozás 
napján Csíkszeredában. Szé-
kelyudvarhelyen is a jövőbe te-
kintés és a közös gondolkodás 
fontosságát hangsúlyozták.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND,
ISZLAI KATALIN

A területileg megcsonkított, 
lakosságától megfosztott, 
erőforrásaiban kirabolt Ma-

gyarország a várakozások ellenére 
nem az önmagát felszámoló letar-
gia útjára lépett, hanem képes volt 
túllépni a felfoghatatlan mértékű 
veszteségeken, és a mitológiai fő-
nixmadár módjára saját hamvaiból 
újjáéledni – hangzott el csíksom-
lyói Fodor-ház kertjében felállított 
Székely Hadosztály emlékműnél a 
trianoni békeszerződés aláírásá-
nak 101. évfordulója alkalmából 
tartott pénteki ünnepségen.

Be kell tölteni a hézagokat
Gergely István, a Fodor-ház veze-
tője a jelenlévők alacsony számát 
látva arra kérte az égieket, az an-
gyalokat, a szenteket, a Székely 
Hadosztály tagjait, Csaba királyfi t 
és csapatait, és mindazokat, akik 
innen elköltöztek, hogy jöjjenek, 
és a hézagokat töltsék be. „Érint-
senek meg minket, hogy érezzük, 
itt vannak, nem vagyunk egyedül. 
Érezzük, hogy sokan vagyunk, 
nem félelemben, hanem bátorság-

CSÍKSZEREDÁBAN ÉS SZÉKELYUDVARHELYEN IS MEGÜNNEPELTÉK PÉNTEKEN A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁT

Egyre erősebb az összetartozás érzése

Áll a zászló. Csíksomlyón is hangsúlyozták: minket összetart a hit és a bizalom

Potápi Árpád a székelykapu-avatáson: tisztelegnünk kell a magyarság életereje előtt

 » Az erdélyi 
magyaroknak a 
rendszerváltás 
előtt bőven ki-
jutott a megpró-
báltatásokból, 
de a nehézségek 
dacára is vállal-
ták a magyarsá-
gukat. Őrizték 
az összetartozás 
érzését, hiszen 
tudták, hogy 
ami a nemzettel 
történik, az az 
övék is.

ban és erőben” – emelte ki Gergely 
István. Ami nem öl meg, az megerő-
sít – idézte az ismert közmondást ün-
nepi beszéde elején Zsigmond Barna 
Pál magyar országgyűlési képviselő. 
Felidézte: a magyarországi kommu-
nizmusban nemzetről, határon túli 
magyarságról nem volt ajánlatos 
még beszélni sem. „A többség szinte 
semmit sem tudott arról, hogy mi a 
Kárpát-medencei magyar valóság. Ez 
volt az a viszonyítási pont, ahonnan 
újjá kellett építeni a nemzettudatot 
és a nemzeti összetartozás érzését. 
Ennek tükrében érdemes értékelni a 
mai helyzetet és azt, hogy ma június 
negyedike kapcsán már a nemzeti 
összetartozás napja alkalmából em-
lékezünk” – hangsúlyozta a magyar 
országgyűlési képviselő.

Tóth László, Magyarország csík-
szeredai főkonzulátusának vezetője 

emlékeztetett, hogy a magyar Or-
szággyűlés 11 évvel ezelőtt, a triano-
ni döntés 90. évfordulóján törvényt 
alkotott a nemzeti összetartozás 
melletti tanúságtételről. Arra is ki-
tért, hogy az erdélyi magyaroknak a 
rendszerváltás előtt bőven kijutott a 
megpróbáltatásokból, de a nehézsé-
gek dacára is vállalták a magyarságu-
kat. „Őrizték az összetartozás érzését, 
hiszen tudták, hogy ami a nemzettel 
történik, az az övék is. A rádiók mel-
lé ültek, és lelkesen szurkoltak az 
Aranycsapatnak, illetve szívszorong-
va hallgatták az 1956-os forradalom 
eseményeit. Felemelő érzés volt az el-
múlt 11 évben megtapasztalni, hogy a 
külhoni és anyaországi nemzetrészek 
között milyen erős az összetartozás 
érzése” – húzta alá Tóth László.

Borboly Csaba, az RMDSZ csíki te-
rületi szervezetének elnöke kiemel-

te, a nemzeti összetartozás napja 
nemcsak a múltra való emlékezés 
ünnepe, hanem a jelené és a jövőbe 
vetett bizakodásé is. Korodi Attila, 
Csíkszereda polgármestere szerint a 
101 évvel korábbi döntéssel csak az 
országot forgácsolták fel, a nemze-
tet nem. Az ünnepség közös imával, 
majd az emlékezés koszorúinak el-
helyezésével zárult.

Össze kell fogni a közös jövőért
A nemzeti összetartozás napját ün-
nepelték pénteken a székelyudvar-
helyi városháza udvarán. Az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács udvarhely-
széki és a Székely Nemzeti Tanács 
városi szervezetei által összeállított 
esemény felszólalói a jövőbe tekintés 
és a közös gondolkodás fontosságát 
hangsúlyozták. Noha gyászról szól 
ez a nap, mi mégis a nemzeti össze-
tartozást ünnepeljük immár tizenegy 
éve, hiszen nem szabad a múltban 
ragadni: feladatunk a jövőbe nézni és 
jövőt építeni – jelentette ki Pálfi  Kin-
ga alpolgármester. „Teljesen mind-
egy, hogy más kívülről hogyan látja 
a határainkat, minket összetart a hit 
és a bizalom, hiszen ez a nemzet 101 
év után sem szűnt meg létezni. 101 
év után itt állok Székelyudvarhelyen, 
magyarul beszélek, és önök értik, 
hogy mit mondok. Ha Kárpátalján áll-
nék vagy éppen a Vajdaságban, ott is 
értenék, hogy mit beszélek” – fordult 
a jelenlévőkhöz. Szerinte az összetar-
tozás azt is jelenti, hogy túléltünk, 
vagyis együtt, közösségben, határok 
nélkül élhetünk a Kárpát-medencé-
ben. Ezt az örökséget kell továbbad-
ni a következő generációknak, mivel 
gyarapodni, növekedni csak így le-
het. Az esemény a Millenniumi em-
lékmű megkoszorúzásával zárult.
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 » SZUCHER ERVIN, ZALAEGERSZEG

A csíkszentléleki Esztány Zsolt 
népi iparművész által faragott 

székelykapu ünnepélyes felavatá-
sával tisztelgett idén Zalaegerszeg a 

nemzeti összetartozás napja alkal-
mából a 101 évvel ezelőtt szétszakí-
tott nemzet előtt. A Székelyföldről 
érkező alkotás az 1942-ben erdélyi 
stílusban épült református temp-
lom, a magyar evangélikus parókia 

és a római katolikus temető, a Kál-
vária ölelésében fekvő Rózsák terét 
ékesíti. A jelképet eredetileg Csík-
somlyóra szánták: Fodor Imre, Ma-
rosvásárhely néhai polgármestere 
az árva gyerekeket gondozó Csibész 
Alapítványnak és a kegytemplom-
nak szerette volna adományozni, ha-
lálával azonban meghiúsult a terv. A 
somlyói származású, nemzeti gon-
dolkodású politikus elképzeléséről 
Balaicz Zoltán egerszegi polgármes-
ter és Tolvaj Márta, a Zalai Polgári 
Körök Egyesületének alelnöke „tö-
rölte le a port”.

Ünnepi beszédében Potápi Árpád, 
a Miniszterelnökség nemzetpolitiká-
ért felelős államtitkára arra fi gyel-
meztetett, hogy június 4-én nemcsak 
Magyarország szétszakítására kell 
emlékeznünk, hanem tisztelegnünk 
kell a magyarság életereje előtt is. 
Potápi ugyanakkor abbéli reményé-
nek adott hangot, hogy akárcsak egy 
évszázaddal korábban, a Kárpát-me-
dencei magyarságnak a kormány ál-
tal meghirdetett nemzeti újrakezdés 
évében is sikerül újjászületnie.

A csíkszentléleki Esztány Zsolt 
munkája rekordidő alatt készült el; 
amint lapunknak mesélte, a normá-

lis körülmények közt több hónapot 
igénylő munkát sikerült néhány hét 
alatt elvégeznie. Pedig, mint elárul-
ta, egy kicsit izgult is, hiszen ilyen 
nagy méretű kapu faragására még 
soha nem kérték fel. A nyolcgyerekes 
családfőnek segítségére volt az apja, 
valamint nagyobb csemetéi. Az alko-
tás egyik érdekessége, hogy huszon-
két karátos aranyfüsttel fóliázott mo-
tívumokat tartalmaz. A nyitott kapu 
mellé felállított márványtömbön 
Zalaegerszeg címere alatt a három 
erdélyi testvér- és partnertelepülés 
címere is megjelenik: Marosvásár-
helyé, Baróté és Nyárádszeredáé. A 
több száz helyi és távolabbról érkező 
érdeklődő előtt lezajlott ünnepélyen 
a három székelyföldi önkormányzat 
közül egyik sem képviseltette magát.

A székelykapu-avató előtt a város 
dísztermében a Marosvásárhely és 
Zalaegerszeg negyed évszázaddal 
ezelőtt hivatalosított, 2000-től er-
refelé jobbára a polgári körök által 
éltetett testvértelepülési kapcsolatát 
felelevenítő kötetet, a Cseh Gábor ál-
tal ismertetett Összetartozunk című 
könyvet mutatták be. Az est a rédicsi 
határátkelőn szervezett őrtűzgyúj-
tással ért véget.

Zalaegerszegi „székelykapunyitás” Erdély felé
 » A székelyka-

pu érdekessége, 
hogy 22 karátos 
aranyfüsttel fóliá-
zott motívumokat 
tartalmaz. 




