
líPGítüi a

ORSZÁGGYÚLÉSI KÉPVOSELŐ
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

KÉPVISELŐCSOPORTJA

KÉPVISELŐI ÖNÁLLÓ INDÍTVÁNY

	 32011. (	 ) OGY határoza t
a „Hazaszeretet napja megünnepléséró7 ”

1. Az Országgyű lés a nándorfehérvári diadal kivívásának 555 . évfordulója tiszteletére július 22-é t
a Hazaszeretet Napjává nyilvánítja .

2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt és az önkormányzatokat, továbbá felkéri a civil és kulturáli s
szervezeteket, valamint a polgárokat, hogy minden évben, július 22-én közösen, méltó keretek közöt t
emlékezzenek meg a hazaszeretet, a közös értékekért való felel ősségvállalás és áldozathozatal e ki-
emelkedő , történelemformáló megnyilvánulásáról .

3. Ez a határozat a közzététel napján lép hatályba.

Indokolás

Idén, 2011 . július 22-én emlékezünk a nándorfehérvári diadal kivívásának 555 . évfordulójára, ezért ajánla-
tos, hogy az Országgyűlés ennek az európai jelentőségű eseménynek a tiszteletére július 22-ét a Hazaszerete t
Napjává nyilvánítsa, mely alkalom nemcsak a magyar, hanem az európai nemzetek szabadsága napja megün -
neplésének is .

Kevés olyan pillanat akad egy nemzet történelmében, amikor hazaszeretetét olyan formában bizo-
nyíthatja, hogy az akkori világ és az utókor osztatlan megbecsülését váltja ki .

Felelős magyar államférfiak bölcsességének, bátorságának és áldozatvállalásának is köszönhet ő ,
hogy 555 évvel ezelőtt Magyarország véd ő i Nándorfehérvárnál olyan erőpróbára készültek, amelyne k
Európa-szerte is tízezrével akadtak h ős támogatói .

A túlerővel szemben harcoló magyar hazafiak és az akkori Európa kapujánál saját földjüket is véd ő más
nemzetek fiainak erejét megsokszorozta a hazaszeretet, amely h ősies, önfeláldozó ellenállásra késztette őket .
Ez a hazaszeretet és a keresztény hit győzedelmeskedett, akkor a hódítók túlerején, védte meg Magyarorszá g
függetlenségét és állította meg csaknem 70 évre az Oszmán Birodalom nyugati terjeszkedését Európában .

A kezdetben buzdításként meghúzott harangok 1456. július 22. óta a hálaadás harangjaiként zúgnak
minden délben a keresztény világban .

Az emléknap célja, hogy nemzetünk minden évfordulón méltó módon emlékezhessen a nándorfe-
hérvári hősök áldozatára, és hazaszeretetükbő l bátorítást nyerjen jelen és jövőbeni erőfeszítéseihez.

Budapest, 2011 . február „4x . . . .”

Dr. Simicskó István

Érkezett : 2011 EER 2 .
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Dr. Simicskó István
országgyűlési képviselő

Kövér László

az Országgyűlés Elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30 .) OGY határozat 87 .§-a

alapján 2006 . július 26-án már benyújtottam a „Hazaszeretet napja megünnepléséről”

szóló alábbi határozati javaslatot (H/823), melyet azonban az Országgy űlés tárgysorozatba

sem vett, ezért idén, a nándorfehérvári diadal 555 . évfordulójára ismételten benyújtom .

Budapest, 2011 . február 18 .

.'l,íGz
Dr. Simicskó István

Képviselői Irodaház (1358 Budapest, Széchenyi rkp . 19.)
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