
Az Európai Unió Kultúra Programjának támogatásával

Tisztelt Köztársasági Elnök úr! 
Tisztelt Emlékező közösség, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Angela Merkelt a Németországi Szövetségi Köztár-
saság kancellárját Sopron Megyei Jogú Város nevében az 1989-es Páneurópai Piknik és Határ-
áttörés 20 éves jubileumi évfordulóján, itt a Határáttörés helyszínén. 

Azon a helyszínen állunk, ahol a debreceni és a soproni szervezők jóvoltából húsz évvel ezelőtt 
az Ön egykori keletnémet honfitársai a szabadságot választották a az embertelen diktatúrá-
val szemben. Mindannyian tudjuk, hogy az a legnehezebb dolog, ha az ember saját hazájában 
nem lehet szabad

A huszadikszázad-végi magyar történelemnek kiemelkedő eseménye a „Határáttörés” , 
amely csak 1956 –tal mérhető össze. A határáttörés egykori eseménye része a berlini fal le-
omlásának és Európa újraegyesítésének. Kohl kancellár annak idején úgy fogalmazott, hogy itt 
verték ki az első téglát a Berlini Falból.  Büszkék vagyunk arra, hogy az Piknik és a Határáttörés 
eseménye a hűség és a szabadság városa közelében történt. 

Igentisztelt Kancellár Asszony, bizonyára ugyanazt érzi Ön is, amit mi, magyarok: hogy ez a 
hely nemcsak a mi népeinknek, hanem egész Európának zarándok helye kell, hogy legyen! 
Itt nem nemzeti sorstragédiákra emlékezünk, hanem a szabadság eszméjét, örömünnepét 
tartjuk! Annak a bátorságnak az örömét, amellyel egy nem szabad nép, egy másik nem sza-
bad népet a szabadságba engedett! Ez az a legnagyobb ajándék, amit egy nemzet, egy má-
sik nemzetnek adhat. E nemes gondolatokat és eszméket testesíti meg a képzőművészet esz-
közével Melocco Miklós az Áttörés szoborkompozíciója a 20. jubileumi évfordulón. Köszönjük 
a német állam anyagi és erkölcsi támogatását, amelyet a berlini civil szervezeten keresztül a 
szobor elkészítéséhez nyújtott. 

Igentisztelt Kancellár Asszony, köszönjük, hogy elfogadta a város és a civil szervezetek meghí-
vását és megtisztelte a Határáttörés 20. jubileumi ünnepét. 

2009. augusztus 19., Sopronpuszta, Páneurópai Piknik emlékpark.
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