Werner Fuhrmann, a Freundeskreis Europa Berlin elnökének beszéde
2009. augusztus 19., Sopronpuszta, Páneurópai Piknik Emlékpark

Igen tisztelt Köztársasági elnök úr!
Igen tisztelt Carl Bildt Külügyminiszter úr, EU soros elnöke,
Excellenciás Urak, igen tisztelt Polgármester úr, Dr. Fodor Tamás,
igen tisztelt EP képviselő, Dr. Szájer József,
igen tisztelt Páneurópai Piknik ’89 alapítvány elnöke, Dr. Magas úr,
igen tisztelt Melocco művész úr, igen tisztelt hölgyeim és uraim, kedves Európa-barátok!
Azért gyűltünk ma össze az újra egyesült Európa ezen fontos pontján, hogy egy különleges eseményt
ünnepeljünk. Egy hálás ember áll Önök előtt az egyesült Berlinből, aki az egysült Európa boldog polgára. Szolgálatom ideje alatt, 1962 és 1989 között éjjel-nappal meg kellett élnem a Vasfüggönyt és Európa
megosztottságát a Brandenburgi Kapunál.
Még ma is visszagondolok Magyarország 1956-os forradalmára, amikor 14 éves voltam és emberek segélykiáltását hallottam a rádióban.
Barátaim nevében szeretnék minden szervezőnek szívből jövő köszönetemet kifejezni, hogy sor kerülhet a szabadság egyedülálló emlékművének avatására. A gondolat Berlinben született, mert a felejtés
ellen a város jelet akart adni a „Mi berliniek, az egyesült Németországban köszönetünket fejezzük ki“
mottóval. Jelet adni különösen gyermekeinkek! A szabadság emlékművét Sopron Megyei Jogú Várossal
és a Páneurópai Picknik ‚89 Alapítvánnyal közösen indítottuk el.
Ma meghajlok az emlékmű előtt és figyelmeztetek mindenkit, hogy soha ne legyen Európában ilyen átjárhatatlan határ.
Feleljünk meg a 21. század kihívásainak!
Szeretném kifejezni szívből jövő köszönetemet Melocco Miklós művész úrnak, hogy az emlékmű berlini
kapcsolatát úgy hozta létre, hogy beépítette a Berlini Fal egy darbját, mely a berlini Sandkrugbrückéből,
a berlini Kau közeléből származik. Mert valaha az 1989. augusztus 19-i Páneurópai Piknik „határáttörésének“ köszönhetően válhatott lehetővé, hogy Berlinben 1989. november 9-én leomlott a fal !!
Ezt soha nem feledjük Önöknek, magyar polgárok!
A berlini alapfal darabját dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere 2009. május 13-án,
szerdán vette át a Pariser Platzon, a Brandenburgi Kapunál a Magyar Köztársaság berlini nagykövete,
Peisch Sándor jelenlétében, és amelyet 2009. május 16-án személyesen átvett Melocco Miklós az emlékmű alapkő-letétele során Polgármester úrtól.
Végül szeretnék köszönetet mondani az Europa Berlin Baráti Kör nevében a Német Szövetségi
Kormánynak, és minden adományozónak, hogy anyagilag is támogatták ezt az egyedülálló projektet.
Mi, polgárok ezt soha nem feledjük Bernd Neumann szövetségi kulturális miniszter úrnak!
Mindannyiunknak békés Európát kívánok, szabadságban és felelősségben, de minden nép szabadságában és határtalan világközösségben!
Köszönöm figyelmüket és kérem az Úr védelmét és áldását mindannyiukra!

Az Európai Unió Kultúra Programjának támogatásával

