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Módosító javaslat !

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –

növelését, illetve csökkentését javasolom :
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Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX . EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM A

20 Fejezeti kezelésű elő irányzatok

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúr a

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúr a
támogatása

Turáni népek találkozója 0 0

	

+50 .0 +5000 500 500

XIX. Uniós fejlesztések

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Nemzeti Stratégiai Referenciakere t

14 Társadalmi infrastmktúra operatív program 274 718,7 251 554,3 23 164,4 -50 .0 -50.0 274668 .7 251 554 .3 23114 .4

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteiveL A
részel~rányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.
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Indokolá s

A mai irányt tévesztett és értékvesztett világban elengedhetetlenül szükséges az államnak támogatni a magya r

hagyományokkal, kultúrával és a különböző testvérnépekkel kapcsolatot fenntartó hagyományő rző szervezeteket,
egyesületeket, civil mozgalmakat . Különösen nagy jelentősége van akkor, ha mindezt a magyar állam jól láthatóa n
felvállalva, egy nagyobb rendezvény keretein belül támogatná, ezáltal kapna nagy nyilvánosságot a hagyományo k
ápolása, művelése, mindennapi „megélése”. Az elmúlt években, sok száz - különböz ő magyar történelmi korokat
felölelő - hagyományőrző csoport alakult és eredményesen működik. Mára már elképzelhetetlen ilyen csapato k

nélkül egy-egy tavaszi-nyári rendezvény, ső t sok összejövetel már ezen szervezetek, egyesületek bemutatóin ,
részvételén alapszik. A sok éve működődő hagyományőrző/harcművészeti csapatoknak a trianoni békediktátu m

következményeként megszállt országrészekben és Európa számos országában — de akár Törökországban is -
vannak kapcsolataik, így nem csak csonkahonban hívják meg őket a különböző rendezvényekre, hanem külföldön

is be tudják mutatni a magyar kultúrát, történelmet .

Mindezeken túl több tucat magánember, kutató és szervezet vette fel a kapcsolatot a „keleti/pusztai népek ”
képviselőivel, a közös múlt és a testvériség jegyében . El lehet mondani, minden megkeresés örömteli fogadtatásban

részesült, és virágzó kapcsolattartásban nyilvánul meg .

Mindezeket figyelembe véve két dolog miatt is kötelező és hasznos a Magyar Államnak, a Kormánynak felkaroln i

ezeket a törekvéseket . Az egyik a már említett ismeretterjesztés a magyar lakosság körében, melyet a nagy tetszés t
keltő hagyományő rző csoportok képviselnek . A másik: a távol-keleti - a magyar testvériséget a mai napig a

tudatukban tartó - népcsoportokkal, országokkal való állami szintű kapcsolatfelvétel és kapcsolatápolás lenne .

A fentebb vázoltakat, egy olyan több napos, az egész Kárpát-medencei magyarság számára ismert állam i
rendezvénysorozat megtartása jelentené, mely a különböző programjaival — harcművészeti hagyományőrző
bemutatók, népzenei előadások, táncház, kézműves-vásár, ősi népi ételek főzőversenye, keleti népek
bemutatkozása - korosztálytól függetlenül biztosítaná a színvonalas kikapcsolódást és egyben ismeretet, tudást ad át
a kíváncsi látogatóknak, érdeklődőknek és a külföldi kirándulóknak egyaránt .

A több napig tartó ünnepi forgatag időpontja a 907-ben történt pozsonyi csata egyik napján (július 4-7 . közé

tehető) lehetne . Ugyanis ez volt a kora középkor egyik legjelentősebb ütközete, két látványosan felvonultatott
hatalmas sereggel. A méltán nagy visszhangot keltett Pozsony alatti csatában, a magyar katonai vezetés, a magya r

taktika és magyar harcosok helytállásának, bátorságának köszönhet ően porrá zúzták az ellene felvonultatott keleti -
frank sereget .

Sajnos az elmúlt években semmilyen, vagy nagyon kevés állami segítséget kaptak az olyan jellegű
kezdeményezések, melyek a magyarság valódi történelmét idéznék fel .
Emlékeztessük utódainkat a hun-szkíta-turáni népek folytonosságának, létjogosultságának, örökségének ,

egy évente megrendezendő találkozójával.

2013. október 30 .

ái dtl i Zsolt

Jobbik Magyarországért

Mozgalom


	page 1
	page 2
	page 3

