
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

„Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum kitörölhetetlen, máig feldolgozatlan          
nyomot hagyott Közép-Európa nemzeteinek tudatában, generációk óta a régió történelmének          
és politikai eseményeinek közvetlen vagy közvetett befolyásolója. Közép-Európa államai és          
nemzetei a döntés rájuk vonatkozó következményeinek megfelelően eltérő módon         
viszonyulnak a szerződéshez. Egyes nemzetek önazonosságuk megteremtése és kiteljesítése         
szempontjából meghatározó és előremutató eseménynek tekintik, ám a magyarság számára          
Trianon a XX. század legnagyobb tragédiája. A nemzeti emlékezés, a Kárpát-medence népei            
közös jövőjének elősegítése és az európai értékek érvényesülése azt a feladatot rója ránk,             
hogy segítsük Trianon döntéseinek megértését és feldolgozását. Ugyanakkor lehetőséget ad          
arra is, hogy bebizonyítsuk : a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő magyarság e történelmi              
tragédia után képes a nemzeti megújulásra, az előtte álló történelmi feladatok megoldására.” 

Azok a szálak, amelyek Újbuda testvérvárosi kapcsolatain keresztül szövődtek a határontúli           
magyar településekkel – Ada, Bene, Kézdiszentlélek, Marosvásárhely, Nádszeg – köteleznek          
minket arra, hogy ne felejtsük el, egy államhatár nem választhatja szét a nemzetet. A Trianon               
okozta tragédiát csak akkor fogjuk tudni feldolgozni, ha a békediktátum veszteségein nem            
csak kesergünk, hanem egy egységes nemzetben gondolkodva erősítjük egymást. Ennek          
egyik kifejező eleme lehet az az emlékmű együttes, amely mind a hat településen megjeleníti              
a magyar nemzeti összetartozást. Mivel a veszélyhelyzet nem tette lehetővé, hogy méltó            
módon emlékezzünk a 100 évvel ezelőtt történtekre, ugyanakkor a nemzeti összetartozás           
emlékéve jó lehetőséget kínál arra, hogy az elkövetkező években a nemzeti szálak ilyen             
módon is erősödjenek. 

Kezdeményezem, hogy Újbuda magyar testvértelepüléseivel közösen mind a hat településen          
jelenítsük meg a nemzeti összetartozást egy köztéri alkotás formájában. Újbuda          
Önkormányzata írjon ki egy nyilvános pályázatot 40 millió forintos keretösszeggel erre célra.            
A bíráló bizottság a 6 település egy-egy képviselője, lehetőség szerint polgármestere vagy            
alpolgármestere legyen, egy első körös szűrés után döntenek közösen a nyertesről. Egy év             
alatt lebonyolítható a pályázat, és ütemezve minden évben átadható június 4-én egy köztéri             
alkotás. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy javaslatomat támogatni szíveskedjen. 

Budapest, 2020. június 16. 
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