Tisztelt Érsekvadkertiek, hazájukat szerető Magyarok!
"Trianon"
…ugyan a magyar fül számára ez az egyik leggyűlöltebb szó, mely az igazságtalanságot, az
elkeseredettséget, a tehetetlen szomorúságot jelképezi, ám ugyanakkor az összetartozás
szimbóluma is.
Bár az erősebb jogán 1920-ban eltiporhattak minket, a magyarság mégis bizonyította – és
bizonyítja máig – semmilyen szerződés, vagy igazságtalan dokumentum nem szakíthatja szét
a magyarság ezer éves együvé tartozásának érzését!
1920. június 4-én a magyarok álmai szerte foszlottak, amikor a versaillesi Nagy Trianonkastély folyosóján 16:32 órakor aláírásra került a "Trianoni békeszerződés", amelyben az első
világháború végső lezárása során a győztes nyugat-európai nagyhatalmak a vesztesként kezelt
Magyarországra kegyetlen, szigorú és igazságtalan békét kényszerítettek! Diktátum volt
inkább, mint szerződés, mely megbüntetett egy egész nemzetet, több mint három millió
magyar életét megpecsételve, és további generációk sorát évszázadokra megbélyegezve.
Ez a szerződés Magyarországnak nagyobb veszteséget okozott, mint történelme során
bármelyik háború, pedig "BÉKE"-szerződés volt a neve!
Ennek a napnak a 100. évfordulójára kíván Önkormányzatunk emléket állíttatni, hogy soha
senki ne feledje - se mi, se az utánunk jövő nemzedék - ezt a szégyenteljes megaláztatást.
A "Trianoni Emlékpark" a Rákóczi út és a Táncsics út kereszteződésében található területen
lenne kialakítva.
1920. június 4-én sok-sok magyar álma szertefoszlott, azoké biztos, akik elszakadtak az
anyaországtól!
Önkormányzatunk álmodni mert, és hogy ez az álom megvalósulhasson, hogy méltó
körülmények közt tudjunk emlékezni június 4-re, kérek mindenkit, fiatalt, időset,
érsekvadkerti, vagy településünkön kívül élő magánszemélyt, vállalkozót, hogy segítsen az
álom megvalósításában!
Minden segítség jól jön, melyet nagyon köszönünk! Már vannak felajánlások, - egyelőre név
nélkül írom - az elhelyezendő emléktábla elkészítésének díját átvállalta egy érsekvadkerti
vállalkozó. Köszönjük!
SEGÍTHETSZ
- kétkezi munkáddal;
- ha van, akkor építéshez szükséges anyaggal;
- de jól jön az anyagi felajánlás is!
Aki magáénak érzi "Trianon"-t, azt arra kérem segítsen, hogy a képeken látható emlékpark
megépüljön, és településünk egy gyöngyszeme legyen!
Pénzfelajánlást az alábbi bakszámlára lehet küldeni:

64000015-10108817-00000000
A közlemény rovatban kérem írják be, hogy "TRIANON".
Vagy befizethető az Önkormányzat pénztárában.
Önökkel, veletek sikerülni fog!
A tervek elkészítése Kristók Attila okl. építészmérnök munkáját dicséri. Gyönyörű, szép
munkát végzett! Köszönjük!
Sikerülni fog......

