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OGY határoza t

Az általános iskolák fels ő tagozatos diákjainak legalább egyszeri, kötelez ő jellegű
tanulmányi kirándulásával valamint az anyaországi és határon túli magyar oktatás i
intézmények testvérkapcsolatainak er ősítésével összefüggő feladatokról

A nemzeti öntudat erősítése és a nemzet újbóli egyesítése céljából az Országgyűlés :

1. Egyetért azzal, hogy az általános iskolák fels ő tagozatos diákjai legalább egyszer ,
szervezett iskolai keretek között a történelmi Magyarország valamely elcsatolt részér e
tegyenek tanulmányi kirándulást, amelynek célja hazáját ismer ő és szerető , nemzettudatába n
erős, történelmi múltjára és gyökereire büszke állampolgárok nevelése .

2. Az 1 . pont megvalósítása érdekében kezdeményezi, hogy az általános iskolák fels ő
tagozatos diákjai szervezett iskolai keretek között a történelmi Magyarország valamel y
elcsatolt részére tett egyszeri tanulmányi kirándulásainak anyagi háttere a központ i
költségvetés terhére kerüljön biztosításra .

3. Felkéri a Kormányt, hogy a magyar-magyar kapcsolatok er ősítése érdekében rendeletben
szabályozza az anyaországi oktatási intézmények testvérkapcsolatainak létesítését határo n
túli oktatási intézményekkel, továbbá hogy a sikeres oktatási, kulturális és szabadidős
együttműködés biztosítására alapot hozzon létre, illetve információs adatbázissal segítse a
kapcsolatok kialakulását, működését .

4. Felkéri a Kormányt annak biztosítására, hogy a határon túli magyar, illetve részben
magyar tannyelvű általános iskolák fels ő tagozatainak magyar osztályaiba járó diákja i
osztálykirándulások keretében az anyaországba látogathassanak ; ennek érdekében hozzon
létre egy kollégiumi adatbázist, amelynek segítségével a határon túli magyar diákok
térítésmentesen megszállhatnak, és ehhez a forrásokat biztosítsa .



Indoklás

Minden nép törekszik nemzete fennmaradását minél hosszabb id őre biztosítani . Ennek
érdekében őrzi hagyományait, védi földjét és nemzeti kincseit, ápolja anyanyelvét, e szerin t
neveli ifjúságát, alakítja kultúráját . A gyermekek identitását megzavaró szellemi irányo k
helyett vissza kell térni a gyökereinkhez, hagyományainkhoz . Olyan nemzet építése a cél ,
amelyben a gyermekek testükben és lelkükben épek, ismerik hazájuk valódi történelmét ,
szeretik és védelmezik nemzetüket . Koruknak megfelelő, magas szintű szellemi és
gyakorlati tudást szereznek közvetlen környezetükrő l . Nemzeti értékeink megismertetésének
és szeretetükre nevelésének legfőbb helyszíne az iskola . Magyarságunkra és kiválóságunkra
büszke ifjúságot kell nevelnünk, hogy ők a következő nemzedéket már megfelel ő
szellemiségre alakítsák .

Ma hazánkban gyenge a nemzeti öntudat, a diákok alig, vagy egyáltalán nem hallottak a
trianoni békediktátumról, nem ismerik a jelenlegi országhatárokon túl él ő nemzettársaink
kultúráját, gondolkodását, érzéseit, ezer éves történelmi tájaink, településeink szépségeit .
Személyiségük és identitásuk kialakításához elengedhetetlenül szükséges annak a magyar
érzésvilágnak a megjelenítése, amely az elszakított területeinket a jelenlegi Magyarországga l
egységként, s nemzetünk részeként kezeli .

A tanulmányi kirándulások lehet őséget teremtenek az iskolában elsajátított ,
magyarságunkkal kapcsolatos ismeretek feldolgozására, megértésére, a diákok látóköréne k
szélesítésére, és a fő leg információhiányból származó el ő ítéleteik leküzdésére .

A jelenlegi országhatárokon túl élő nemzettársaink számára az osztálykirándulások
közvetlen kapcsolatot biztosítanak az anyaországi diáksággal és nevel ő ikkel . Lehetőség
nyílik új kapcsolatok, együttműködések kialakítására az iskolák, diákok, szül ők, határon túl i
és az anyaországi magyarok között . A testvérkapcsolatok b ővülésével erősödnek azok a
szálak, amelyek magyart a magyarhoz kötnek és számos kulturális, oktatási, nevelés i
program beindítására nyújtanak lehetőséget .

Budapest, 2010 . július 5 .

Jobbik Magyarországért Mozgalom képvisel őcsoportja
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országgyű lési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Dr. Schmitt Pál
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten - a Házszabály 87 . §-a alapján - benyújtjuk az általános iskolák fels ő tagozatos
diákjainak legalább egyszeri, kötelez ő jellegű tanulmányi kirándulásával valamint az
anyaországi és határon túli magyar oktatási intézmények testvérkapcsolataina k
erősítésével összefüggő feladatokról készített határozati javaslatot .

A javaslat indokolását mellékelten csatoljuk

Budapest, 2010 . július 5 .
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