Tisztelt Rátkai Főépítész Úr!

A 2014. június 10.-én kelt levelére válaszolva az alábbi megjegyzést kívánjuk
tenni.
Ön súlyosan téved abban, hogy az egri Pyrker téren tervezett Országzászló
felállítása „több éves igényt elégít ki”.
Tisztelt uram! Mindez ma szóban sem kerülne, ha a közadakozásból épült
országzászlót nemtelen politikai indíttatásból vezérelve annak idején magukat
internacionalistának nevezett emberek le nem bontatják országszerte.
Minden társadalom kineveli azt a réteget, aki elvtelenül és maradéktalanul
kiszolgálja a saját egzisztenciájának javítása érdekében.
Sajnos napjainkban is helytálló ez a megállapítás, azokra az emberekre is,
akiknek a közösség érdekeit kellene szolgálni.
Tisztelettel ajánljuk figyelmébe Szent Ferenc életeszményét a minoritas-t.
Kisebbnek lenni mindenkinél, nem uralkodni senkin, ahogy Krisztus is
mindenki szolgája lett.
Trianonban nyilvánvaló lett, hogy a külföld vagy egyáltalán nem ismeri, vagy
teljesen félre ismeri a magyarságot és annak történelmi helyzetét.
Most amikor közel száz év távlatából ítélhetnénk meg ezt a történelmi tragédiát
még mindig akadályt gördítenek olyan közszolgák is, mint Ön, a helyes kép
kialakításában.
„ Nem többéves igényt” hanem több éves mulasztást pótol a jelenlegi építés.
Helytelen az a megállapítás is, hogy az eredeti helyén nem lehetett volna eredeti
állapotában visszaállítani.
Véleményünk szerint igen, s lényegesen kevesebb költséggel, de ehhez egy
határozott döntésre kellett volna jutni, mégpedig arra, hogy eltávolítják onnan az
1969-ben oda felállított Sárkányölő szobrot.
Itt ebben a városban ezt a döntést 25 évvel a rendszerváltás után sem merték
meghozni.
Abban Önnek teljesen igaza van, hogy a hármas halom kettős kereszt nélkül egy
csonka szimbólum. Természetesen azzal mi is tisztában vagyunk, s nem is
kívánjuk úgy megvalósítani, hogy az apostoli kettős kereszt ne legyen rajta a
hármas halmon, nem attól elkülönítve, hanem azzal szerves egységben.
Érthetetlen számunkra, hogy a megosztást kívánja erősíteni azzal, hogy más
helyen valósuljon meg a hármas halom kettős kereszt. Szíves figyelmébe
ajánljuk Győr városát, ahol 2008-ban átadott ország zászló a hármas halommal
került megvalósításra, ugyancsak Fidesz vezetésű önkormányzattal.
A virágágyáshoz hasonló 64 rekeszben történő föld elhelyezés számunkra
elfogadhatatlan, ugyanúgy, mint az a megállapítás sem igaz, hogy az építés jó
ütemben halad.
A június 4.-i átadást már augusztus 20-ra módosították.

Tisztelt Rátkai Úr!
Véleményünk szerint egy város arculatát, s annak megőrzését, megújulását
nagymértékben meghatározza a város főépítészének szemlélete, elhivatottsága
és hitvallása. Gárdonyi szavaival élve „nem mindenki született egrinek, de
mindenki válhat egrivé”.
Ez fordítva is igaz, aki egrinek születik nem biztos, hogy szellemiségében is
Egert szolgálja.
Eger az elmúlt években nem épült, hanem jó esetben csak stagnált.
Számos olyan sikertelen beruházás történt, ami a jelenlegi városvezetéshez
kapcsolható.
Gondoljon csak a parkolóházra, a patak mederben nem működő kerékpárútra, a
se nem kő, sem nem vas, ill. fahídra, a meg nem valósult Agorára, alternatív
erőműre, s még lehetne sorolni, de ezt Ön jobban tudja, hisz ez a szakterülete.
Most amikor egy közösségi igény megvalósításának az élére állhattak volna a
város vezetői ezt elutasították.
Érthetetlen ez a magatartás azért is, mert a jelenlegi tervet már többször
módosították, a határidőt is figyelmen kívül hagyták.
Ez a létesítmény közadakozásból valósult volna meg és abból is fog
megvalósulni.
Ön láthatja, hogy egy fél várostól nem lehet szívességet kérni, olyan emberektől,
akik nem tudnak azonosulni a céllal.
Felvetődik az a kérdés, hogy a többszöri tervmódosítás és átadási idő elhúzódása
kinek a felelőssége?
Ennek a megválaszolása még várat magára, mint a hármas halom megvalósulása
a kettős kereszttel. De az idő igaz, s eldönti, ami nem az.
Megítélésünk szerint az aug. 20-i átadási határidő is veszélyben van. A reális
megvalósulás, ünnepélyes avatás az év negyedik negyedévére tehető.
A vélelmezett teljesítési határidő még elegendő lenne az általunk szorgalmazott
hármas halmot beintegrálhassuk és a történelmi hűség és elvárás együttesen
teljesüljön.
E tárgyban tett felajánlásunkat továbbra is fenntartjuk.
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