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A Házszabály 87 .§ (2) bekezdése alapján az alábbi határozati javaslatot nyújtjuk be :

Az Országgyűlés
	 /2005. ( . . . .) OGY határozata

december 5-ének a „Nemzeti Együvé Tartozás Napjává" történő nyilvánításáról

A Magyar Köztársaság 2004. május 1-jén az európai uniós csatlakozással történelmének új
szakaszához érkezett . Ezen a napon a gyakorlatban is megkezdődött a kettészakított Európa
egyesítése, mely Magyarország számára azt jelenti, hogy megnyílt az út a nemzet határok
feletti békés egyesítése felé . A trianoni tragédia leküzdhetetlen gazdasági, társadalmi, politikai
valamint demográfiai károkat okozott, a megrázkódtatást hazánk a mai napig nem tudta
kiheverni. A 2004. december 5-i népszavazás is azt bizonyította, hogy a nemzet még
érzelmileg sem tudta feldolgozni a számára tragikus eseményeket . Napjainkra azonban
szükségessé vált, hogy ezzel az érzelmi megosztottsággal ne veszélyeztessük a határokon
belül és határon túl élő közös magyar érdekek érvényesítését az Európai Unióban . A lelki
egység lehet az alapja annak, hogy a gazdaságban, a politikában, a társadalmi létezés minden
kérdésében történelmünkhöz és kulturális örökségünkhöz méltó hangon szóljunk . Minden év
december 5 . a Nemzeti Együvé Tartozás Napjává nyilvánítása lehetőséget biztosít arra, hogy
„többek között" a kultúra, oktatás, tudomány, sport területén szélesítsük kapcsolatainkat, s
lehetőséget adjunk a magyarság összetartozásának elmélyítésére . A fenti törekvéseknek
jegyében a Magyar Országgyűlés jelen határozata alapján

1 . a nemzeti egység elsődlegességét szem előtt tartva, felelősséget érezve a határon túl élő
nemzettársaink sorsa iránt, minden év december 5-ét a „Nemzeti Együvé Tartozás Napjává"
nyilvánítja.

2. felkéri az állami és önkormányzati szerveket, az egyházakat, a kulturális és oktatási
intézményeket, valamint a civil szervezeteket, hogy a Nemzeti Együvé Tartozás Napjáról
méltó módon emlékezzenek meg .

Képviselői önálló indítvány



INDOKOLÁS

1920. június 4. fekete napként vonult be a magyar történelembe . Az 1. világháborút lezáró
békeszerződések előkészítése során a győztes nagyhatalmak úgy határoztak, hogy jelentősen
átrajzolják a közép-európai határokat. Ennek esett áldozatául hazánk is, ugyanis a fent említett
időpontban megkötött trianoni békediktátumnak köszönhetően Magyarország elveszítette
területének kétharmadát, lakosságának több mint felét. A honfoglalás óta Magyarországhoz
gazdaságilag, kulturálisan is szorosan kötődő területeket csatoltak idegen államok
fennhatósága alá, megbolygatva ezzel azt a logikus természeti egységet, amelyet a Kárpát-
medence földrajzilag is alkotott . A határok meghúzása családokat szakított ketté, baráti
szálakat vágott el, s komoly megpróbáltatások elé állította a békediktátumnak köszönhetően
határon túlra "toloncolt" honfitársainkat .

A 2004. december 5-én megtartott népszavazás bebizonyította, hogy a nemzet a mai napig
nem tudta érzelmileg féldolgozni e tragikus eseményeket . A nemzeti érzelmeknek azonban az
élet minden területén meghatározó erejűnek kell lenniük, szükséges tehát megtalálni a lelki
megosztottságot elmulasztó gyógyszereket .

Hazánk uniós csatlakozásával megnyílt az útja a nemzet határok feletti békés egyesítésének .
Felelősségünk arra kötelez bennünket, hogy eredményesen éljünk az Európai Unió adta
lehetőségekkel, a nemzeti érdekek szolgálatában hasznosítsuk a megnyíló forrásokat . Teljes
jogú tagállamként minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy mi, magyarok mindannyian a
csatlakozás, az újraegyesülés nyertesei legyünk .

A fentiek értelmében a Magyar Köztársaság Országgyűlése ez alkalommal is megerősíti, hogy
felelősséget érez a határokon túl élő nemzettársaink iránt, ezért minden év december 5-ét a
„Nemzeti Együvé Tartozás Napjává" nyilvánít] a .

Budapest, 2005 . november 28 .

Dr . Lázár János ;
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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