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Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX . 30.) OGY. határozat 85. §-a alapján,
„Június 4-e Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánításáról" törvényjavaslatot kívánjuk
benyújtani .

4.a~Ce~~ r

	

r
Dr. Simicskó István

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

	

Kereszténydemokrata Néppárt



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Az Országgyűlés

2007. évi	törvény
Június 4-e Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánításáról

Képviselői önálló indítvány

felismerve, hogy a magyarországi társadalom széles rétegeinek, különösen az
ifjúságnak szüksége van az eddiginél bővebb, rendszeres tájékozódási lehetőségre az
1920. június 4-i békeszerződésről, annak következményeiről, valamint a szomszédos
országokban élő magyarság életéről, történelméről, kulturális, tudományos és
gazdasági teljesítményéről ;
figyelembe véve, hogy a 2004 . december 5-i népszavazással összefüggésben a
szomszédos országokban élő magyarság egyértelműen kifejezésre juttatta igényét a
magyarországi társadalom fokozott szolidaritása iránt ;
azzal a céllal, hogy a június 4-i megemlékezések középpontjában a békeszerződés
keltette csalódottság kifejezése helyett az új határok fölött is létező közös magyar
nemzeti identitás fenntartásának értéke kerüljön ;
törekedve arra, hogy a magyar nemzetrészek összetartozásának kérdései a Magyar
Országgyűlésben képviselt pártok között ne a megosztottságot mélyítsék, hanem a
nemzeti felelősségvállalás közös nevezőjévé váljanak ;
kifejezésre juttatva, hogy a békeszerződésre való emlékezés egyetlen szomszédos
országgal vagy néppel szemben sem fejez ki bántó szándékot, ellenkezőleg a közép-
európai térségben élő népek szolidaritásának szükségességére világít rá

az alábbi törvényt alkotja :

1 . § Az Országgyűlés június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánítja .

2. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba .



Budapest, 2007 . június 4 .

Indokolás

A 2004 . december 5-i népszavazás társadalmi fogadtatásának tükrében szükségesnek
mutatkozik, hogy a magyar nemzetrészek közötti szolidaritás erősítése céljából a Nemzeti
Összetartozás Napja keretében a magyar társadalom rendszeres és a jelenleginél bővebb
tájékozódási lehetőséget kapjon az 1920 . június 4-i békeszerződésről, valamint a szomszédos
országokban élő magyarság életéről, történelméről, kulturális, tudományos és gazdasági
teljesítményéről. Az Országgyűlés ajánlja, hogy az önkormányzatok, állami szervek, oktatási
intézmények és civil szervezetek minden év június 4-én a preambulum szellemében
megemlékezéseket, kulturális rendezvényeket és rendhagyó történelem órákat tartsanak .
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