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Tisztelt Képviselőtársaim! 

2020-ban lesz a trianoni békediktátum megkötésének 100. évfordulója. Az 1920. június 4-én 

aláírt szerződés hazánk történelmének legsúlyosabb és legfájdalmasabb eseménye, amely 

katasztrofális következményeket hozott magával Magyarország számára. Elcsatolták hazánk 

területének 72 %-át, és a magyarság egyharmada került üldöztetett kisebbségi sorba. A 

trianoni tragédia máig hatással van nemzetünkre, mind fizikai, mind lelki értelemben. Az 

évről-évre történő megemlékezések sorában a centenáriumi emlékév különös és rendkívüli 

hangsúllyal bír. A méltó megemlékezésre, a történelmi sebek enyhítésére, valamint a 

határokon átívelő nemzeti egység és összetartozás kifejezésére időszerű és megfelelő alkalom 

településünk számára a centenáriumi emlékév megrendezése, hiszen Jánossomorja is a 

trianoni határon fekszik e szerződés által 99 éve. Az emlékév keretében megvalósuló 

programsorozat lehetőséget nyújt a Kárpát-medencei magyar közösségek megerősítésére, a 

társadalom – különösképpen a fiatalok – történelmi emlékezetének ápolására, a nemzeti 

önazonosság megújítására, a nemzeti összetartozás megélésére, valamint a magyar kultúra 

gyarapítására. 

Az emlékév előkészítése, a programok koordinálása érdekében javasolom a Tisztelt 

Képviselő-testületnek, hogy személyemet bízza meg azzal a feladattal, hogy a civil 

szervezetek közreműködésével együtt előkészítsük, koordináljuk és megtervezzük a 2020-as 

emlékév programjait, eseményeit és költségvetését. 

Az emlékév programsorozatába illeszkedő kiemelt lehetőségek: 

a) a nemzeti összetartozást hangsúlyozó, annak megélését célzó programok szervezése, 

b) jánossomorjai és nemzetközi/testvértelepülési kapcsolatainkat erősítő konferenciák 

szervezése, 

c) iskolai rendezvények szorgalmazása 

d) emlékművek létrehozásának, illetve emlékező és ismeretterjesztő kiadványok 

megjelenésének támogatása, 

e) pályázatok meghirdetése (pl. rajz/fotó/írás/stb.), 

f) a trianoni békediktátum igazságtalanságainak és tragikus következményeinek tárgyilagos és 

szakszerű bemutatása kiállítás/előadói fórum keretében 

g) emlékplakett vagy egyéb emléktárgy kiadása 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének … /2019. (V. 29.) Kt. 

határozata 
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1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évet a trianoni 

békediktátum 100. évfordulója alkalmából Trianon Emlékévvé nyilvánítja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri Lipovits Máté képviselő-testületi tagot, hogy az Emlékév 

programsorozatának előkészítését és kidolgozását koordinálja a helyi civil szervezetek 

bevonásával. A javaslatot nyújtsa be véleményezésre a Humánpolitikai Bizottság 

részére. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Humánpolitikai Bizottság Elnökét, hogy Lipovits Máté 

képviselő-testületi tag és a civil szervezetek előkészítő munkájának ás ajánlásának 

figyelembe vételével véleményezze a programsorozatot, majd a programsorozat-

javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Polgármester, Lipovits Máté képviselő-testületi tag, Humánpolitikai Bizottság 

Határidő: azonnal ill. 2019.09.30. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a határozati javaslat megvitatása 

után támogassa az emlékév méltó megrendezésének lehetőségét. 

 

 

Tisztelettel: 

Jánossomorja, 2019. május 20. 

Lipovits Máté s.k. 

önkormányzati képviselő 

 


