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Mit kívánunk  
a magyar nemzetnek?
(tervezet)

Bárki is kormányozza az országot a jövõben,  
az alábbi követelésektõl ne térhessen el!

A közvagyon kiárusítása nyomorunkat és kiszolgáltatottságunkat növeli. 
Ezért követeljük, hogy
  1)   vizsgálják felül azokat a privatizációs ügyeleteket, amelyek során 

a mindenkori kormány túllépett alkotmányos hatáskörén, 

  2)   a Nemzeti Földalap földvagyonából csak a helyi gazdálkodók 
részesüljenek,

  3)  a vízellátás és a közművek maradjanak közösségi tulajdonban,
  4)  állítsák le az egészségügyben zajló forráskivonást,
  5)  vessenek gátat a falusi iskolahálózat sorvadásának,
  6)   az önkormányzatok ne a maradék közösségi vagyon feléléséből 

jussanak bevételhez!

Az államháztartás rendbetételére javasoljuk az arányos közteherviselést:
  7)   a külföldi befektetőknek a hazaiak rovására nyújtott kedvezmé-

nyek felszámolását,
  8)  a környezetszennyezés adóztatását,
  9)  a munkát terhelõ adók mérséklését,
10)   az ellenőrizhetetlen módon keletkezett vagyon megadóztatását,
11)   a fejlesztési forrásokkal űzött korrupció, a pazarló állami 

beruházások leállítását,
12)   a közvagyon hűtlen kezelőinek törvényes felelősségre vonását.

Magyarországon a munkaképes korú emberek fele nem folytat legális 
kereső tevékenységet. A hazai gazdaság talpraállítása érdekében a 
foglalkoztatás javítására összpontosító gazdasági, szociális és képzési 
politikát kívánunk, és ennek szellemében
13)   a kis- és közepes méretű hazai gazdaságokat sújtó rendelkezések 

eltörlését, az uniós bürokrácia megfékezését,
14)  a hazai piacok védelmét,
15)   a termőföld eladására kimondott moratórium fenntartását – kül-

földiek és cégek ne vásárolhassanak földet Magyarországon,
16)  élelmiszer-önrendelkezést,
17)   energiafüggőségünket enyhítő takarékossági intézkedéseket, a 

megújuló energiaforrások szerepének növelését,
18)   a kereskedelem szabadságára hivatkozva ne akadályozzák a helyi 

közösségeket természeti és kulturális értékeik védelmében!

A politika becsületének helyreállítása érdekében követeljük:
19)   a döntéshozók személyi felelősségének növelését, a döntési 

folyamatok nyilvánosságát,
20)   a médiumok irányításának és gazdálkodásának függetlenítését a 

politikai pártoktól,
21)   pártszolgálati rendőrség, privatizált biztonsági erők helyett a köz-

rendészet társadalmi ellenőrzését országos és helyi szinten,
22)   az önkormányzatiság tényleges feltételeinek biztosítását a 

települések, munkahelyi és szakmai közösségek számára,
23)   a kollektív jogok teljességét a határainkon túl élő magyarok 

számára,
24)  társadalmi vitát a választási törvény reformjáról!

A közbizalom helyreállításának feltétele, hogy az országnak a nép 
által választott vezetője legyen.
Ezért a válságból kivezető út első lépéseként elengedhetetlennek 
tartjuk a parlament feloszlatását!

a 2009. júniusi Nemzeti Zarándoklat  
kezdeményezői és szervezői

Kapcsolat: 
tel.: (30) 597-9001, e-mail: nemzetizarandoklat@elolanc.hu,  
web: elolanc.hu – www.nemzetizarandoklat.hu

A zempléni hegyek között meg-
búvó, alig 300 fős Komlóskának, 
a  magyarországi  ruszinok  köz-
pontjának és a tőle 11 kilométer-
re fekvő ezer lakosú Pálházának, 
hazánk legkisebb és legészakibb 
városának polgármesterei ez év 
márciusában  tették  közzé  kez-
deményezésüket,  hogy  békés 
zarándoklattal  induljanak  el  az 
emberek  a  Szent  Koronához. 
A politikamentes,  szükség  sze-
rint  akár  visszatérően  is  meg-
szervezendő  civil  megmozdu-
lás  célja  —  a  szeretet  erejével 
megszelídíteni  az  értelmetlen 
ellenséges  indulatokat,  össze-
fogás  útján  megtalálni  a  kiutat 
a jelenlegi helyzetből, közelebb 
hozni az egymástól eltávolodott 
embereket. Mindezt azért, mert 

a negatív folyamatok felgyorsul-
tak,  nemzetünk  mély  morális, 
erkölcsi  és  gazdasági  válság-
ban  van,  a  társadalmi  rétegek 
egymással  szembefordultak,  a 
szegénység, a kilátástalanság és 
a  tehetetlenség  egyre  nagyobb 
feszültséget  okoz,  elszaporod-
tak  a  brutális,  erőszakos  táma-
dások,  hétköznapi  cselekedetté 
vált a megélhetési bűnözés. 
A Hegyköz  két  településé-

nek  kezdeményezését  több 
civil  szervezet  felkarolta, 
s  így  elindulhatott  önszer-
veződő  módon  a  Nemzeti 
Zarándoklat.  A dunántúli,  nyu-
gati  szárny  június  13-án  indult 
Pannonhalmára és Nagyigmánd, 
Tata,  Tatabánya,  Bicske  érinté-
sével június 18-án érkeztek meg 
Érdre.
Az  „Útban  egymáshoz  és 

útban  önmagunkhoz”  jelszóval 
felvértezett, önmagának a fehér 

színt választó zarándoklat ötfős 
gyalogmenetét  (és  a  három 
kísérőautót) Etyeken a lakosság 
–  Sóskúton  és  Pusztazámoron 
zárt  ajtók  fogadták.  A 35  fokos 
melegben nemzeti  zászlóval  és 
a Nemzeti Zarándoklat felirattal 
bandukolók ebéd után érkeztek 
meg Tárnokra,  ott  fogadta őket 
Szolnoki Gábor  polgármester, 
Radics Ernő  alpolgármester  és 
néhány érdeklődő, akik (miután 
Tárnok  szalagja  felkerült  a 
menet  nemzeti  színű  zászla-
jára)  hűsítőre  és  beszélgetésre 
invitálták a nemzet és az ország-
út vándorait. Alig negyedórával 
később két  lovas  érkezett,  akik 
eddig  kísérték  a  Budapestre 
igyekvőket.  A tárnoki  vasútál-
lomáson  tartott  sajtótájékozta-

tót  követően  16  órakor  indul-
tak tovább Érdre. A csapat élén 
ekkor már Varga Illés Levente, a 
Civil  Érdek  elnökségi  tagja,  az 
érdi szervező haladt.
— Azért csatlakoztam a felhí-

váshoz,  azért  vállaltam  a  szer-
vezést, mert mélyen egyetértek 
a  két  polgármester  kezdemé-
nyezésével,  a  megfogalmazott 
célokkal  – mondta  az  önmagát 

egy Alsó Parkvárosból származó 
dombosvárosi érdlakónak neve-
ző  Varga  Illés,  akit  felesége  és 
három kisgyermeke is elkísért a 
Bicskétől Érdig vezető úton. 
—  Nem  kergetek  illúziókat, 

tudom,  hogy  varázsütésre  nem 
változik  meg  semmi,  mégis 
azt  remélem  a  szombati  nagy-
gyűléstől,  hogy  elindul  valami 
olyan,  ami  igazi  változásokhoz 
vezet.  Azt  szeretném,  hogy  a 
„Most  mi  jövünk!”  című  kiad-
ványban  is  megfogalmazott 
követeléseinket  minél  többen 
ismerjék  meg,  hogy  higgyék 
el  a  civilek,  rajtuk  is,  igazán 
rajtuk  múlnak  a  dolgok.  Nem 
valami  ellen  megyünk,  ennek 
a zarándoklatnak nincs negatív 
üzenete, mi valamit szeretnénk 
elérni.  Olyan  folyamatok  bein-
dulását,  amelyek  valamennyi-
ünk  számára  jobb  sorsot  ered-
ményeznek.  Nem  lehet  tagad-
ni,  hogy  a  szervezést  felvállaló 
civil  szervezetek némelyikének 
pártkapcsolata  van,  esetleg  a 
közvélemény köt másokat párt-
szerveződéshez, mégis hangsú-
lyoznom kell, hogy ez pártpoli-
tika-mentes megmozdulás. Még 
akkor is, ha a társadalom egyre 
határozottabb  véleményét,  a 
mindenkori  kormánynak  valós 
legitimitást  biztosító  választást 
mi  is  időszerűnek,  mi  több, 
szükségesnek  látjuk  mielőbb 
megtartani.  A négy  tematikus 
csoportba  sorolt  huszonnégy 
pontból  nem  tudok,  de  nem 
igazán szabad és lehet kiemelni 
fontosabbat  és  kevésbé  fonto-

sat. Nem lehet egymással szem-
beállítani  az  adórendszerrel 
kapcsolatos  követelések  egyet-
len  pontját  sem  a  közvagyon 
kiárusításának  megakadályozá-
sa  érdekében  megfogalmazot-
takkal sem.
A forróság  még  mindig  érez-

hető volt, amikor délután öt óra 
után pár perccel Érdre, a Polgárok 
Háza elé érkezett az érdiekkel 10 
főre szaporodott zarándoklat, aki-
ket  mintegy  harminc  érdeklődő 
fogadott  a  harangjáték  tövében. 
T. Mészáros András  polgármes-
ter  a  köszöntésében  üdvözölte 
a szervezés politikamentességét, 
s kiemelte, hogy a követeléseket 
minden,  a  település  sorsáért,  az 
ott  élő  lakosságáért  felelősséget 
érző  polgármester  felvállalhatja, 
pártállástól  függetlenül  is.  Érd 
város  szalagját  Jakab Béla,  az 
önkormányzat  pénzügyi  bizott-
ságának  vezetője,  a  Civil  Érdek 
elnöke  kötötte  fel  a  nemzeti 
lobogóra.
A szimpatizánsoktól  kísért 

menet  ezt  követően  az  érdi 
kempingbe  ment,  ahol  a  szer-
vezők ismertették a követelések 
lényegét. A kötetlen hangvételű 
találkozón  részt  vett  Aradszki 
András  alpolgármester,  Jakab 
Béla  bizottsági  elnök  és  Szabó 
Mihály  görög  katolikus  lelkész 
is. A civil meggyesek  a  vacsora 
előtt  stílszerűen  frissen  szedett 
érdi  meggyel  kínálták  a  fáradt 
vándorokat  és  a  vendégeket, 
miközben  hangzatos  jelsza-
vak  skandálása helyett  csendes 
beszélgetéssel múlatták az  időt 
a résztvevők. 
A csendes  zarándoklat  fél 

napja  alatt  tapasztaltak  meg-
feleltek  Turcsányi Mária,  az 
Élőlánc  Magyarországért  szer-
vezője  által  telefonon  elmon-
dottaknak,  aki  a  zarándoklattal 
kapcsolatban  a  közös  gondol-
kodást, egy visszafordíthatatlan 
folyamat elindítását,  az önszer-
veződő mozgósítást és az ország 
ügyeibe  való  civil  beleszólás 
szükségességét emelte ki.
  Vizsy Ferenc István

Imádkoztak és nagygyűlést tartottak
Több mint ezer kilométer megtétele után szombaton érkeztek Budapestre a Nemzeti 
Zarándoklat résztvevői. A kistelepülési polgármesterek által kezdeményezett zarándoklat 
résztvevői a négy égtáj felől érkeztek a fővárosba, hogy így hívják fel a figyelmet a vidék 
értékeire, az önkormányzatok nehéz helyzetére és arra, hogy az országban egyre nagyobb 
feszültséget okoz a szegénység és a kilátástalanság. Hangsúlyozták: aggasztónak tartják 
azt is, hogy elszaporodtak az erőszakos támadások, és mindennapivá vált a megélhetési 
bűnözés. 
A Lánchíd pesti hídfőjénél egyesülő csoportok a Szent István-bazilikába vonultak, ahol 
ökumenikus imádságon vettek részt, majd az 56-osok terén tartottak nagygyűlést. 
A rendezvényt több száz rendőr biztosította.

Érden és Tárnokon a polgármesterek fogadták a Nemzeti Zarándoklatot

„Útban egymáshoz, útban önmagunkhoz”

Polgármesteri fogadás a Polgárok Házánál
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Az ország négy tájáról, Somoskõújfaluról, Pálházáról, 
Ópusztaszerrõl és Pannonhalmáról gyalogos zarán-
dokok indultak el, hogy „bevegyék” a fõvárost. Úti 
tarisznyájukban vitték azt a 24 pontot, amelyet a kezde-
ményezés szervezõi a magyar nemzet követeléseként 
fogalmaztak meg. A nyugati szárny június 18-án elérte 
Érdet, s másnap indult tovább Budapestre, hogy a 
másik három ággal ott egyesülve az 56-osok terén ter-
vezett nagygyûlésen ismertesse a civilek követeléseit.

Megérkezés az érdi kempingbe


