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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Ádám László
Levelezési cím: Pusztaszabolcs, Velencei út 1.
Telefonszám:06-70-32-80-517
E-mail cím: pusztaszabolcsi.hagyomany@gmail.com

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
Trianon Emléktábla
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások X kulturális örökség
 természeti környezet
 turizmus és vendéglátás

 épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Pusztaszabolcs
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési
 tájegységi
 megyei

 külhoni magyarság

5.A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Trianon Emléktábla
2006-ban a békéscsabai önkormányzat országos felhívásához csatlakozott a képviselő
testület, amelyben azt kérték, hogy a települések állítsanak emléket az 1920. jún. 4-i trianoni
békeszerződésnek. Az önkormányzati testület rövid vita után döntött a csatlakozásról, azaz
egy emléktábla elhelyezéséről az első világháborús emlékmű talpazatának déli oldalán. A
megvalósítás lebonyolításával és az avató ünnepség megszervezésével Ádám László
képviselőt-történelemtanárt bízta meg. A tervek egy mindenki számára érthető, viszonylag
egyszerűen kivitelezhető emléktábláról szóltak. A tábla mutatja a történelmi Magyarország
határait, benne elhelyezve a békeszerződéssel megcsonkított ország területét. A tábla felirata
is egyszerű latin kifejezés – „In memoriam Trianon”- azaz Trianon emlékére. A tábla
terveinek jóváhagyása után, Horváth Krisztián pusztaszabolcsi kőfaragó mester kapott
megbízást, aki fekete gránitból, homokszórásos technikával készítette el az emléktáblát.
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Az avató ünnepségre 2006. június 4-én került sor. Az ünnepség meghívott
vendégelőadója Dr. Salamon Konrád történész, főiskolai tanár volt, aki az adott korszak
szakértőjeként beszédében felelevenítette az akkor legfontosabb eseményeket, az események
mozgatórugóit illetve az akkor felelős politikusok szerepét. Az ünnepi műsorban fellépett ifj.
Czöndör Mihály és Erdélyi Szilvia versekkel, ill.Kinyikné Boros Ildikó énekkel.
Részlet Ádám Lászlónak, az emléktábla avatásakor elhangzott beszédéből:
− ez a békeszerződés – békediktátum, ami 86 esztendővel ezelőtt éppen ezekben a
percekben történt, a legtöbb érzelmet kiváltó történelmi eseményünk.
− ez a béke határozta meg egész további XX. századi történéseinket.
− ez a béke, ami a legtöbb kritikát kapta akkor is, ma is.
− ez a béke okozta, hogy több mint 3 millió magyar nemzetiségű ember azóta is más
nemzetek országában kell, hogy éljen.
− ez a béke egy jól működő gazdasági egységet juttatott az összeomlás és bénultság
szélére, a talpraállás esélyeit minimálisra csökkentve.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A ma élő magyarság lelkében még mindig feldolgozatlan a Trianon okozta trauma. A
Trianoni Szerződés miatt más országokba kényszerült magyarokkal való szolidaritás
mindennapi kötelességünk. Erre hívja fel a figyelmet az emléktábla.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
www.pusztaszabolcs.hu
Pusztaszabolcsi Értéktár 2010
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

A Trianon Emléktábla
az I. világháborús emlékszobor
talapzatán
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2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat
Nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
számára az átadott fényképek és leírás felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. március 26.

..................................................................
Ádám László
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