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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
hazatérés falvairól” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2017. (.....) OGY határozat 

A hazatérés falvairól

1. Az Országgyűlés elismerve és méltányolva azt a páratlan erőfeszítést, amelyet dr. Krepuska Géza
professzor, Lipthay B. Jenő, a salgótarjáni Rimamurányi Vasmű Rt. igazgatója és dr. Auer Pál jogi
szakértő,  továbbá  neves  és  ismeretlen  nevű  társaik  fejtettek  ki  az  1920-as  trianoni  döntéssel
Csehszlovákiához  csatolt  Somoskő  és  Somoskőújfalu  települések  Magyarországhoz  való
visszacsatolása végett, a következő határozatot hozza:
Az  Országgyűlés  Somoskő  és  Somoskőújfalu  települések  1924.  február  15-én  megvalósult
Magyarországhoz  való  visszacsatolását  örök  emlékezetül  határozatba  iktatja,  és  Somoskő  és
Somoskőújfalu településeknek a „Hazatért falu” („Pagi ad Patriam reversi”) címet adományozza.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A I.  világháborút  lezáró  Párizs  környéki  békeszerződések  részeként  1920.  június  4-én
megkötött  trianoni  békediktátum történelmünk egyik  legsúlyosabb,  legigazságtalanabb,  s
máig ható tragédiája. A békekonferencia a tényleges etnikai viszonyokat, az önrendelkezési
jogot, az anyaországnál maradt települések gazdaságföldrajzi és konkrét gazdasági érdekeit
teljesen figyelmen kívül hagyva Somoskőt és Somoskőújfalut – sok száz társukkal együtt –
Csehszlovákiának ítélte.

A somoskői és somoskőújfalui birtokokkal, lakóingatlanokkal sok helyi lakosnak munkát
biztosító,  fejlett  gazdasággal  rendelkező  dr.  Krepuska  Géza  Európa-szerte  ismert
orvosprofesszor,  valamint  gazdasági  érdekeit  védő  salgótarjáni  Rimamurányi  Vasmű Rt.
igazgatója,  Lipthay B.  Jenő a  helyi  lakosság támogatását  maguk mögött  tudva heroikus
küzdelmet folytattak a két település hazatérése érdekében.

Tevékenységüket  siker  koronázta.  A hágai  nemzetközi  bíróság  1922.  június  20-án  a  két
település visszacsatolását szorgalmazó kérelmüknek helyt adott, a Népszövetségi Tanács 24.
ülésszaka a két falut hazánknak ítélte. A települések tényleges birtokbavétele 1924. február
15-én valósult meg. Ez a nap Somoskő és Somoskőújfalu ünnepnapja.

E hazafias küzdelem eredményét elismerve állít az Országgyűlés méltó emléket a trianoni
diktátummal  szembeszálló,  magyar  hazánkhoz  hű  két  település  egykori  vezetőinek  és
lakóinak.

Közel egy évszázaddal a trianoni döntés után Magyarország és Szlovákia annak a visegrádi
szövetségnek  a  része,  amely  ma  a  legsikeresebb  szövetség  Európában,  és  amely  tagjai
közötti  együttműködés  soha  korábban nem volt  olyan erős  és  egységes,  mint  az  utóbbi
időkben.
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