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Képviselő i önálló indítvány

Az Országgyű lés
. . .12016 . (	 ) OGY határozata

a 2017. év Arany János Emlékévvé nyilvánításáró l

1. Az Országgyűlés Arany János – a „nemzet költője”, a magyar irodalom egyik
legkiemelkedőbb egyénisége – születésének 200 . évfordulója alkalomból a 2017-es
esztendőt „Arany János Emlékévvé” nyilvánítja .

2. Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza olyan rendezvények, megemlékezése k
szervezését, oktatási anyagok készítését, amelyek Arany János munkásságáva l
kapcsolatosak és hozzájárulnak a méltó megemlékezéshez .

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az 1-2 . pontban foglaltak
figyelembevételével állapítsa meg az Arany János Emlékévhez kapcsolódó egye s
feladatokat, és azok megvalósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket .

4. Ez a határozat a közzétételét követ ő napon lép hatályba .



Indokolás

Arany János a magyarul beszél ők számára az anyanyelvet jelenti . Nyelvhelyességi ,
nyelvhasználati kérdésekben a mai napig őt idézik, az ő változatát fogadják el dönt ő
bizonyítékként . Arany János a magyar kulturális közösségi tudat egyik sarkköve, nemzet i
identitásképző ereje máig ható . Az igazi hírnevet a Toldi trilógia hozta meg számára, ez ma is
a legnépszerűbb és legolvasottabb alkotása, mely az ifjabb korosztály számára is betekintés t
enged egy izgalmas történelmi korszakba .
Hazánk egyik legkiemelkedőbb irodalmi alakja 1817 . március 2-án született . 2017-ben
ünnepeljük születésének 200 . évfordulóját ezért a 2017-es évet az Országgyű lés „Arany János
Emlékévvé” nyilvánítja .

L. mon László
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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Határozati javaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés Elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. § (4) bekezdése alapján „a 2017. év
Arany János Emlékévvé nyilvánításáról” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánjuk
benyújtani .

Budapest, 2015. /1,2, 22 .

L. Simon Lászl ó
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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