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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: Javaslat a Szent László Király 
Alapítvány támogatására 

A Szent László Király Alapítvány támogatási kérelemmel (l. melléklet) fordult a 
Polgármester Úrhoz az 1956-os forradalom 55. évfordulója alkalmából tervezett három 
kötetes könyv kiadása érdekében. 
Az Alapítvány céljai között szerepel a múlt és a jelen nemzeti értékeinek feltárása, a 
nemzeti önérzet erősítése, a felnövekvő nemzedékek ismereteinek bővítése. 
Az 1800 oldal terjedelmű dokumentációs anyagban, mely közel két évtized 
gyűjtőmunkájának eredménye, hiteles forradalmárok, szemtanúk vallanak a fővárosban 
történt eseményekről. 
A kiadni tervezett három kötet nyomdai előállításának költsége 3,5 millió forint. 
Az emlékőrző könyv megjelenése érdekében az alábbi határozat elfogadását javasalom 
a tisztelt Képviselő-testületnek. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent 
László Király Alapítvány számára- az 1956-os forradalom 55. évfordulója emlékére írt 
könyv kiadása céljából - 500 OOO Ft támogatást nyújt a Képviselő-testület működési 
célú általános tartalékkerete terhére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. június l. 
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Budapest Kőbánya Önkormányzata 

Kovács Róbert 
Polgármester 

Bp.X. Szent László tér 29. 

Tisztelt Kovács Róbert polgármester Úr! 
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Még februárban, a Képviselőtestülethez írt kérésemre érdemi válasz nem érkezett. Az Önne! 
személyesen folytatott megbeszélésre hivatkozva most arra kérem, hogy a könyv írójának, 
mint az már előfordult, ítéljen meg támogatást a Szent László Király Alapítvány számlájára 
utalva és elszámolási kötelezettségéveL Talán ez az út járhatóbb és gyorsabb lehet. 

Több, mint 40 éve élek és 25 évet dolgoztam Kőbányán (a volt Tanácsnál, a Szent László 
Gimnáziumban és önkormányzati képviselőként). 
5 évenként az '56-os évfordulókra könyvet jelentettem meg, többnyire önerőből. 
A 40. évf()rdulóra megjelent könyvet a Kőbányai Önkormányzat támogatta, ami a kerületnek 
is nagy elismerést hozott. 

Az Önkormányzat által kiírt pályázatokból ismét kizárták az alapítványokat, és- bár jelezték, 
de -újabb pályázati kiírás nem történt. Így pályázni nem tudtunk. 

Az '56-os torradalom 55. évfordulójára készült emlékőrző könyv kiadása így végveszélybe 
került. Az idő sürget, a nyomdának előleget kellene átutalni, mert visszamondják a vállalást. 

Nagyon kérem, hogy segítsen, és válaszoljanak végre, miheztartás végett. 

Budapest, 2011. m~jus 25. 
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Szent László Király Alapítvány 
a Szellemi és Erkölcsi Megújulás~rt 

Adószám: 18193996-1-42 
Banksz.sz: OTP 11701004-20221067 
e-mail cím: orban cva(a)t-online.hu 
Feladata a nemzeti értékek védelme 
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Szent László Király Alapítvány 
a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért 

Kérés 
Budapest Képviselőtestületeihez és Polgármestereihez 

Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony! 

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a támogatásukat ·kérjem, a Szent László Király 
Alapítvány 55. évfordulóra tervezett '56-ot idéző 3 kötetes könyvének kiadásához. 
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc a magyar történelem legdicsöségesebb lapjai 
közé tartozik, az öntudatra ébredés és a bátorság diadala, ami egyben erkölcsi példamutatás 
is volt. Hadüzenet nélkül tört Hazánkra a szovjet megszálló és megtorló hadsereg, és az 
ifjúság kötelességének érezte védeni a Hazáját, és ezzel egyben világtörténelmet is formált a 
magyar ifjúság. 

A SZLK Alapítvány célja a magyar nemzet erkölcsi megújulásának elősegítése, kultúrájának 
.gyarapítása, a nemzet tagjai önérzetének erősítése. A múlt és jelen nemzeti értékeinek 
feltárása és szükség esetén megvédése. Feladata a nemzeti értékek védelme és 
közismertté tétele. Munkálkodása kiemelten a felnövekvő nemzedékek ismereteinek 
bövítését szolgálja. Kötelességének tartja, hogy a nemzet életében fontos történelmi 
évfordulókra és témákra kiadványaival emlékeztessen, különös tekintettel a szellemi és 
erkölcsi megújulásra. 

Az alapítvány az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 55. évfordulójára emlékőrző 
könyv kiadását tervezi. 

'56 eseményeit felidézve a jelen és a jövő számára szóló üzenettel a felnövekvő ifjúság 
számára kíván olyan nagyszerű fiatalokat, felnötteket megmutatni, akik ebben az 
értékvesztett világban példaképül szelgálhatnak számukra. Felvillantják előttük a 
hazaszeretet, a becsület, a tisztesség fogalmait e~ekben a válságos időkben. Tettekkel 
bizonyítják a Haza, a Hon védelmének önzetlen, erkölcsi kötelességét, a szívünkböl fakadó 
hazaszeretetet. 

A ' kötetben a fővárosban történt eseményekről azok a hiteles, forradalmárok és 
szabadságharcosok, szemtanuk vallanak, akik Budapesten vagy más településen harcoltak 
a magyar függetlenségért. Akik a barikád magyar oldalán küzdöttek. 

A vallomást tevök volt egyetemisták, diákok, munkások, értelmiségiek, egészségügyisek, 
katonatisztek. '56-os Emlékéremmel kitüntetettek. Az itthon maradottak börtönviseltek. 
Közülük több nem szabadult a 63-as amnesztiával sem. 

Akik disszidáltak, a világ több tájáról (USA, Anglia, Ausztrália, Norvégia) képviselik az 56-
os Forradalmat és Szabadságharcot. 

Őszintén kitárulkoznak, és maximálisan igyekeztek pontosak lenni. 



A közel 1800 oldalas dokumentum anyag közel két évtized gyűjtőmunkájának eredménye. A 
visszaemlékezéseket vonatkozó korabeli fotók és nyomtatványok egészítik ki. 

Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Polgármester Úr/Asszony! 

Magam is hosszú időt töltöttem el tanári pályán, közép- és főiskolán. A dokumentációs anyag 
összeállításánál figyelemmel voltam pedagógiai tapasztalataimra is. 
A riportalanyok ugyanazokat a kérdéseket kapták, hogy lehetőség legyen a diákok részéről 
további összevetéseknek és kutatásoknak is. Olyan fiatalokat ismerhetnének meg, akik 
példaképeik lehetnének. 
A könyv pótolhatatlan dokumentációs anyag, mely az iskolai könyvtárak közművelődési 
könyvtárak polcairól sem hiányozhatna. Ezen túl az évforduló alkalmával reprezentációs 
ajándék is lehetne. 

Szeretném hinni, hogy egyet értenek az Alapítvány célkitűzéseivel, és támogatják a könyv 
kiadását. Hiszek abban, hogy a jó lsten, megsegít, és támogatókat állít mellénk. 

A 3 kötet - minimális - 2000 példányban történő csak nyomdai költsége három és fél millió 
forint. 

Konkrét kérésünk a következő: 
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Kérjük, hogy kerületenként 300.000:- forinttal támogassák a 3 kötetes emlékező könyv 
kiadását. Természetesen köszönettel vennénk, ha ennél nagyobb összegű támogatást 
tudnak nyújtani. A támogatás viszonzásaként kölcsönös megállapodás alapján, megfelelő 
számú tiszteletpéldányt ajánlunk fel. 

Kérem, adjanak lehetőséget egy személyes találkozásra is! 

Szaretettel és reménykedve: 

Budapest, 2010. február 14. 

Adószám: 18193996-1-42 
Banksz.sz: OTP 11701 004-20221 067 
e-mail cím: orban eva@hdsnet.hu 
cím: 1102.X.Liget u.35/b. 
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