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Az Országgyűlés
. . ./2013. ( . . .) OGY határozat a

a Magyar-Horvát Barátság Napjáról

Az Országgyűlés figyelemmel

a magyar és a horvát nép 816 éves együttélésére perszonálunióban, melynek során együt t
gyarapították hazájukat, magas szint ű kultúrát teremtettek az Északi-Kárpátoktól az Adriáig ,

vérükkel védték szülőföldjüket ,
a két nemzet azonos értékrendjére, vallási és kulturális hasonlóságára, a közép-európai
térségben kialakult érdekazonosságra,
a Magyar Országgyűlés és a Horvát Szábor, valamint parlamentjeinkben az
Interparlamentáris Unió kereteiben működő baráti tagozatok kiváló kapcsolataira ,

a két ország között az elmúlt 23 évben kialakult sokoldalú kapcsolatrendszerre ,

a Magyar-Horvát Baráti Kör állampolgári kezdeményezésként tett ez irányú javaslatára

a következő határozatot hozza :

Az Országgyűlés
1. május Hét, Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér születésnapját, a Magyar–Horvá t

Barátság Napjává nyilvánítja, és egyútta l
2. üdvözli a Horvát Szábor Horvát-Magyar IPU Baráti Tagozatának szándékát, miszerin t

javaslatot tesz a Szábornak, nyilvánítsa május 1-jét a Horvát-Magyar Barátsága Napjává ,

3. kezdeményezi, hogy minden évben felváltva ünnepeljük ezt a napot egymá s
országaiban, elmélyítve ezzel a két nép közötti évezredes barátságot ,

4. javasolja, hogy az első közös ünneplésre a magyarországi Szigetváron, a szigetvári hős
Zrínyi Miklós küzdelmének helyszínén kerüljön sor .

5. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
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Indokolás

1102-ben Könyves Kálmán magyar királyt horvát királlyá koronázták az Adriai-tenger menté n
fekvő Tengerfehérváron, horvát nevén Biográdon . Ezt követően 816 esztendeig együtt élt a két nép ,
a két nemzet, perszonálunióban . Közösen dolgoztak hazájuk gyarapításán, magas szint ű kultúrát
teremtettek az Északi-Kárpátoktól az Adriáig, együtt harcoltak tatár, török és más betolakodókka l
szemben. Példa nélküli együttélés ez az európai történelemben .

A magyar és a horvát nemzet 2013 . július 1 . után ismét egy unión belül, az Európai Unióban keres i
érdekérvényesítési lehet őségeit . Magyarország és Horvátország között nincs semmiféle alapvető
ellentét, a két ország érdekei egybe esnek a közép-európai térségben és az egész kontinensen . A két
nemzetet összeköti a közös történelmi múlton túl az azonos értékrend és a kulturális hasonlóság is .

Globalizálódó világunkban a nemzeti érdekérvényesítés fontos eszköze a hasonlóan gondolkodók
szoros együttműködése. A magyar-horvát társadalmi, kulturális, gazdasági és politikai
kapcsolatokban rendkívül sok tartalék rejlik, közel sincs kihasználva számos lehet őség. A Barátság
Napja a fel nem ismert lehetőségekre kívánja felhívni a figyelmet, hozzá kíván járulni a szorosabb
együttműködéshez .
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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdése alapján mellékelten
benyújtjuk „ a Magyar-Horvát Barátság Napja” című határozati javaslatunkat .

Budapest, 2013 . június 26 .

esz
a Magyar-Horvát IPU barát goz t elnöke

Göndör István (MSZP)
a Magyar-Horvát IPU baráti tagozat alelnöke

Móring József Attila (KDNP )
a Magyar-Horvát IPU baráti tagozat korábbi elnöke

NovákElőd (Jobbik)
a Magyar-Horvát IPU baráti tagozat tagja
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