A Madarasi-Hargitán születő székely-magyar szövetség hívó szava
Hét évvel az elindulás után idén augusztusban befejeződik a magyarság két szent hegyét, a Pilist és a
Hargitát összekapcsoló gyalogtúra.
Az Ezüst-hegytől elindított zászlót azért vittük végig a Kárpátok belső peremét alkotó 21 hegységen,
hogy megmutassuk, létezik megoldás magyar és magyar között, és létezik megoldás ember és a
Természet között.
A zászló most megérkezik a Madarasi-Hargitára, ezzel teljessé válik a két hegységet összekötő
útvonal, létrejön a Pilis és a Hargita egysége.
Ennek az egységnek az erejét a Madarasi-Hargitán megszülető székely-magyar szövetség által
kívánjuk átadni a magyarságnak, hogy nemzetünk be tudja tölteni szerepét minden más nemzet javára
és a Természettel való összhang megteremtésére.
A szövetségkötésnél a székelység és a magyarság nevében egy székely és egy magyar ember ki fogja
mondani az elkövetkező ezer évre irányt adó közös alapvetéseinket és céljainkat.
Elsőként rögzítjük, hogy bármit is hoz a jövő, mostantól mindig édestestvérként tekintünk egymásra. A
Kárpát-hazában ránk váró feladatokat csak együtt és egymásért küzdve, Hunor és Magyar
testvériségét megélve tudjuk végrehajtani. Ezért a múltban felmerült sérelmeket elengedjük, egymás
kinyújtott jobbját elfogadjuk, és erre biztatjuk minden nemzettársunkat szerte a Kárpát-medencében és
azon is túl.
A létrejövő egység alapozza meg a másik nagy célunkhoz vezető utat. A Kárpát-hazában az égi
törvényekkel és a Természettel összehangolt életet akarunk élni, az élő környezetet és önmagunkat
egyaránt gyarapító, alkotó életet. Az ehhez szükséges társadalmi akarat egyre nagyobb mértékben
jelentkezik, a lépésekhez szükséges tudás benne van ősi hagyatékunkban és tehetségünkben, maga a
feladat pedig benne van a küldetésünkben.
A születendő szövetség az első pillanattól kezdve minden velünk egyetértő magyar ember számára
nyitott lesz, a Madarasi-Hargitán és azután is lesz lehetőség a csatlakozásra. A megfogalmazott
célokra a székely-magyar szövetség találkozóin keressük a megoldásokat.
A magyar lélek parancsát követve azt is nyilvánvalóvá tesszük, hogy ezen az úton együttműködésre
törekszünk minden más nemzet és nemzetiség hasonlóan gondolkodó képviselőivel. Várjuk minden
velünk egyetértő ember együttműködését származásra, nemzetiségre, vallásra, világnézetre való
tekintet nélkül.
Kérjük a velünk egyet akaró, egyet gondoló társaink segítségét, kérjük, hogy jelenlétükkel, örömükkel,
jó gondolataikkal, hitükkel és közreműködésükkel segítsék a szövetség születését! Várjuk szeretettel
minden nemzettársunkat és embertársunkat Székelyföldön, a Madarasi-Hargitán 2012. augusztus
20-án, hétfőn délelőtt 10 órakor kezdődő szövetségkötésre. Várjuk Csaba székelyeit és Árpád
magyarjait, várjuk a székely és a magyar zászlókat. Összehangolt akaratunkkal újítsuk meg az
ezeregyszáz évvel ezelőtt a Budvárnál létrejött székely-magyar szövetséget!
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