
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

 

Az ünnepi megemlékezés megtekintéséhez kattints IDE ! 

 
 

Összetartozunk - Táj és nép 

Királyok, fejedelmek, írók, költők, művészek, a falvakban, városokban élő családok évszázados generációi 

élték, mesélték, adták tovább a szülőföld szeretetét, tiszteletét. Tájak, történetek, mesék, mondák. 

Történelem. 

Itthon és a határon túli területeken tájaink, hegyeink, folyóink, Erdély hegyei és völgyei, a Maros és a Küküllő, 

Székelyföld és Kalotaszeg, Szilágyság szeretetet, tiszteletet követelnek. Így van ez a bennünket, Vas 

megyeieket közvetlenül is érintő, a mai Szlovéniában és Ausztriában az őrvidéki és muravidéki területekkel 

is: egy-egy a határon átívelő kirándulás során ismerősként, tisztelettel tekintünk Borostyánkő, Németújvár és 

Léka várára, a lendvai szőlőhegyre és a Bánffyak várára. 

Ezeket a tájakat, embereket, meséink világát és a családi történeteket, a múltunkat őrizzük és visszük 

magunkkal: a miénk. Összetartozunk. 

Az iskolai tanulmányok, a tankönyvekből ismert mesék, történetek, versek, nem csak tananyagok, hanem a 

történeti, nemzeti emlékezet aktív részei is. Az első négy osztályban Benedek Elek, Kányádi Sándor, Szilágyi 

Domokos, a székelyföldi és bukovinai népmesék, a moldvai népballadák és énekek idézték meg a magyar 

tájakat, a régi történeteket.  

Az ötödik osztálytól részletesebben is megismerhettétek a Felföld, Erdély és a Részek, Moldva néprajzát, 

szokásait. Megismertétek Tamási Áron hősének, Ábelnek rengeteg erdőit a székelyföldi Hargitán.  A régi, nagy 

ország tájait, várait, történeteit emlékezetét idézi Beckó vára, magas Déva vára és Husztnak rom vára… és 

Szent Péter esernyője a felvidéki Besztercebányán. 

100 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én a franciaországi Trianon kastélyban aláírták azt a békediktátumot, 

amely ezeket a táji-történet-művészeti emlékeket idegen területre, más országok határai közé helyezte. 

A hetedik osztályosok történelemből tanulták, hogy a történelmi Magyarország kétharmadát más országok 

területéhez csatolták. A mai országok közül Szlovénia, Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia terültén 

található az 1920 előtti Magyarország kétharmada. Lakosságunk jelentős része, erdőink, bányáink, 

termőföldjeink, közútjaink és vasúthálózatunk kerültek más országok területére. 

A mai napon délután fél ötkor megszólalnak a harangok: egy nemzet emlékezik arra a száz évvel ezelőtti 

trianoni napra, amelyen a békediktátumot aláírták. A harangok emlékeztetnek arra a békediktátumra, mely 

mai napig ható pótolhatatlan veszteséget jelent. 100 évvel ezelőtt ugyanígy zúgtak a harangok…  

https://www.youtube.com/watch?v=rhkx1OHqBrY
https://www.youtube.com/watch?v=rhkx1OHqBrY


Királyok, fejedelmek, írók, költők, művészek, a falvakban, városokban élő családok évszázados generációi. 

Tájak, történetek, mesék, mondák. Történelem. 

Ezeket a tájakat, erdőket, hegyeket, embereket, meséink világát és a családi történeteket, a múltunkat 

őrizzük és lelkünkben visszük magunkkal: a miénk. Összetartozunk. 

 

A térkép bemutatja, hogy az ország területének kétharmadát elcsatolták az akkori, Magyarországgal 

szomszédos országokhoz. 

Nézzétek meg, hogy hogy zenével, tánccal is lehet méltóképpen emlékezni Trianonra. A felvételen Molnár 

Bencét, iskolánk 6.z osztályos tanulóját is láthatjátok. 

A felvétel megtekintéséhez kattints IDE ! 

 

https://www.facebook.com/vasikislegenyczeh/videos/279839339868161/
https://www.facebook.com/vasikislegenyczeh/videos/279839339868161/

