Kisbajcs Község Önkormányzata

Kedves kisbajcsi és szőgyei Lakosok!
Igaz, a koronavírus járvány miatti korlátozások egyre lazulnak, én mégis óvatosságra intem
továbbra is lakosainkat. Éppen ezért a 2020. június 4-én Trianon 100 évfordulóján tömeges
megemlékezést nem tartunk, viszont itt, az online térben megtesszük ezt.
Holnap Trianonra emlékezünk.
100 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én Versailles-ban írták alá a békediktátumot, mely
területe kétharmadával csonkította meg a történelmi Magyarországot.
Az első világháború után a trianoni békeszerződést egy másfél éves tárgyalás készített elő,
melyet a győztes antant hatalmak vezetői vezényeltek le. A legyőzött országok képviselői is
részt vehettek a tárgyalásokon, de ráhatásuk nem volt az események menetére, csupán a
végleges szerződéseket írták alá. Magyarországnak csak 1919 végén küldték el a meghívót a
békekonferenciára.
A magyar tárgyaló delegáció, melyet gróf Apponyi Albert vezetett, etnikai, néprajzi,
történelmi munkák és érvek sokaságával érkezett meg 1920 januárjában a béketárgyalásra.
A magyar küldöttségnek viszont nem volt lehetősége érveket hozni a környező országok
követelései ellen. Ebben a méltánytalan, vesztes helyzetben a trianoni békediktátum
aláírására, és így a történelmi Magyarország szétszakítására 1920. június 4-én került sor.
Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy kétharmadát. A trianoni
béke, - számunkra - eltérve eredeti céljától, öncélú területszerzéssé vált.
Nemzetállamok helyett soknemzetiségű országok jöttek létre, ahol a kisebbségbe szorult
magyarság megsenyvedte azt, hogy magyar….
Június 4-e a Nemzeti összetartozás napja.
Az Országgyűlés 2010-ben törvényben is kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá
vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek
államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi
önazonosságának meghatározó eleme”.
Emlékezzünk így ma minden magyarra, bárhol is legyen a világban, hisz az a nemzet, ki a
múltját nem becsüli, annak jövője sincs.
A kisbajcsi Emlékparkban az Önkormányzat koszorút helyez el a megemlékezés alkalmából.
A település civil szervezeteinek, magánszemélyeinek is módja és lehetősége van az
Emlékparkban elhelyezni az „emlékezés virágait”.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Kamocsai Sándor
polgármester
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