Egri Országzászló- és Emlékhely
Bizottság Elnökének
Tisztelt Elnök Úr!
Az Ön által vezetett Egri Országzászló- és Emlékhely Bizottság előtt ismeretes, a Magyar
Szent Korona Országainak területéről összegyűjtött és megszentelt földet, ereklyetartóban
méltó módon szerettük volna elhelyezni Egerben, az újonnan felállított országzászlóval
harmonizáló Hármas halomban.
A bizottság tagjainak, számunkra a mai napig megmagyarázhatatlan ellenérzése és
ellenszavazatai alapján ez a kivitelezés, jelenleg nem valósulhat meg az általunk elképzelt
formában.
Önök biztosítottak arról, hogy ez a Hármas halom megépülhet egy másik helyen a városban.
Döntésünknél, hogy a megszentelt föld ereklye egy részét átadjuk, ezt is figyelembe vettük.
A meghatározó azonban mégis az volt, hogy ezt a földet, amit az adományozók többsége az
egység megerősítésre szánt, azzal a céllal, hogy az újonnan felállítandó országzászlónál
helyezzük el, messzemenően figyelembe vettük és vesszük.
Célunk ezzel az, hogy erősítsük azt a hitet a Kárpát medencei magyarokban, hogy a Nemzet
egy, és oszthatatlan.
Sajnos ezt az elmúlt évtizedekben sem az Internacionalista, sem pedig a Globalista új világ
nem biztosította, a Trianonban jogtalanul szétdarabolt Kárpát medencei Magyarok számára
ezt a függetlenséget. Milyen békeszerződés az, melyet 94 év elmúltával is diktátumnak
nevezünk, amit az első világháború végét követően két év múlva erőltettek a Magyarokra,
belső árulókkal egyetértésben a nagyhatalmak.
Azok, akik akkor ezt a döntést hozták, nem ismerték népünk, a Magyar nép lelki világát,
vonzódását a Hazához, és a Szabadsághoz, s nem ismerik, vagy tudatosan nem akarják
mindezt figyelembe venni azok sem, akik ma ellene szavaztak helyi szinten a Hármas halom
megépítésének.

Mindezeken felül emelkedve, de nem belenyugodva az egység szimbolikus megjelenítése
érdekében felajánlunk egy ereklyetartóban elhelyezett földet, az alábbi feltételek mellett.
Az Országzászló posztamense előtti félköríves zöld felület közepén elhelyezendő
urnatartóban, egy gránit táblával lezárva.
A tábla minimum mérete 60 x 40 cm, felirata a következő:

„Tudd, meg óh ember, e helyen Nagy Magyarország vérrel, könnyel
és verejtékkel megszentelt földje előtt állasz”
Történelmi Vitézi Rend
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Meggyőződésünk szerint, jelen levelünkkel biztosítjuk azt, hogy képesek vagyunk
együttműködésre, egy közös cél megvalósítása érdekében.
Reméljük, hogy a bizottság és a város vezetése is betartja a Hármas halom megépítésével
kapcsolatban tett ígéretét.
Ennek a megvalósulása érdekében levelünkhöz csatoljuk Andaházy Lóránd tájépítész
szakvéleményét.
Kérjük, hogy a levelünk kézhezvételét követően mielőbb szíveskedjenek a Hármas halom elvi
megépítéséhez hozzájárulni.
Reméljük, hogy az Országzászló felavatása és átadása során, közösen ünnepelve együtt
örülünk annak, hogy Eger városa ismét egy szép emlékművel gyarapszik.
Eger, 2014.07.08.
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