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ALAPÍTVÁNY

Páneurópai Piknik
Emlékhely és
Akadémiai Emlékerdő

A TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. kezelésében lévő
Soproni Parkerdő részét képezi a Páneurópai Piknik Emlékhely és az Akadémiai Emlékerdő.
PÁNEURÓPAI PIKNIK EMLÉKHELY

1989. augusztus 19-én Sopron mellett, több száz NDK-s
állampolgár áttörte a „vasfüggöny˝ kapuját.

A „piknik” meggyorsította a kelet-európai rezsimek összeomlását és elősegítette a német egyesítést is.
A világraszóló esemény helyszínén a TAEG Tanulmányi
Erdőgazdaság Zrt. a Páneurópai Piknik '89 Alapítvánnyal
közösen Emlékparkot alakított ki.

AKADÉMIAI EMLÉKERDŐ

„Bontsd és vidd” volt a rendezvény jelmondata.
Az ünnepélyes kapunyitást váró NDK-sok pontosan három órakor nekirontottak a határkapunak és áttörtek
Ausztria felé. Mindannyiuk szerencséjére az érvényes tűzparancs ellenére a magyar határőrtisztnek helyén volt az
esze és vérontás nélkül zajlott le az áttörés.
Az események a világ híradásainak az élére kerültek.

Az MTA vezetői azóta is minden évben egy fát ültetnek a tudomány napján, így mindig annyi élő fa található itt, ahány
éves az adott évben a Tudományos Akadémia.
A kialakított gyermekjátszótér és
pihenőhely az ideérkezők kikapcsolódását és pihenését szolgálja.
Mindkét létesítmény az emlékezést, a szolidaritást és az
élményekben gazdag kikapcsolódást szolgálja. Célja az is,
hogy az utánunk felnövő nemzedék értékrendje többet jelentsen, mint elődeiké.

Összeállította: Bánáti László

A Páneurópai Pikniket a Magyar Demokrata Fórum debreceni szervezete és a Soproni Ellenzéki Kerekasztal pártjai szervezték, a vasfüggöny lebontására és a határok nélküli, közös Európa eszméjének népszerűsítésére.

A huszadik évfordulóra Sopron Megyei Jogú város Önkormányzata az emlékhelyet felújította. Az áttörést bemutató ismeretterjesztő táblákon túlmenően itt található a
rendszerváltás máig egyedüli emlékműve, Melocco Miklós
„Áttörés” című szoborkompozíciója. Azóta is minden évben
ünnepélyes keretek között megemlékezünk az évfordulóról.

Az Akadémiai Emlékerdő a Páneurópai Piknik Emlékhely
mellett található.
2000-ben a Magyar Tudományos Akadémia 175. évfordulójára létesítették a magyar erdészek kislevelű hársakból.

