
A Honismereti Szövetség
Fiatalok a Polgári Magyarországért Díja

A Polgári Magyarország Alapítvány
(PMA) kuratóriuma az idei évben a Kodály
Zoltán Magyar Kórusiskola Iubilate leány-
kara mellett a Honismereti Szövetségnek
ítélte oda a Fiatalok a Polgári Magyaror-
szágért Díjat. A PMA által 2006-ban alapí-
tott, nettó 1,5 millió forinttal járó kitüntetés
ünnepélyes átadására 2016. április 22-én
került sor Budapesten, a Zsófia Rendez-
vényhajón. A kuratórium határozatának
szövegét Gulyás Gergely, a PMA fõigazga-
tója ismertette, mely szerint a Honismereti Szövetség „az ifjúság honismereti nevelése, ismereteinek és
érzelmeinek elmélyítése, a Kárpát-medence magyarságának megmaradása, a nemzettudat ébrentartá-
sa, a szülõföld és haza történetének, értékeinek felkutatása és megismertetése, valamint a kulturális
örökség megóvása érdekében végzett tevékenységéért” részesült az elismerésben. A kitüntetetteket Kö-
vér László, az Országgyûlés elnöke laudálta, majd a díj plakettjét és a kitüntetést tanúsító oklevelet
Mádl Dalmától, a Polgári Magyarországért Díj elsõ díjazottjától vehette át Debreczeni-Droppán Béla,
a szövetség elnöke, aki rövidre szabott köszönõ beszéde végén megkérte azt a közel negyvenfõnyi diá-
kot és kísérõ tanárt, akik eljöttek a szövetség meghívására az ünnepségre, hogy álljanak fel és mutassák
meg magukat. A rendezvény fogadással és egyórás sétahajózással zárult e gyönyörû napsütéses tavaszi
napon.

Laudatio a Fiatalok a Polgári
Magyarországért Díj átadásán
Budapest, 2016. április 22.

Mélyen Tisztelt Dalma Asszony! Miniszter Úr! Tisztelt Díjazottak! Hölgyeim és Uraim!

Goethe szerint „a legtöbb, amit a gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak”.

A Polgári Magyarországért Alapítvány mai díjazottjai évtizedek óta pontosan ezt teszik: a Honisme-
reti Szövetség erõsíti a fiataljaink gyökereit a földrajzi és történeti magyar honban, a Kodály Zoltán
Magyar Kórusiskola lubilate leánykara pedig segíti fiataljainkat szárnyalásukban a szellemi magyar
hon éteri tisztaságú zenei magaslataiban.

A díjazottjaink teljesítménye feltétlen elismerésre méltó. Hogy miért éppen a Polgári Magyarország-
ért Alapítvány tartotta fontosnak mai napon elismerni munkájukat, erre a kérdésre két idézettel vála-
szolhatunk.

Mindenekelõtt Márai Sándorra, a polgári eszmény egyik leghitelesebb magyar képviselõjére kell hi-
vatkoznunk, aki a következõket írta: „A tömegek világa csak mohó, de nem igényes. Te maradj mérték-
tartó és igényes. A világ egyre jobban hasonlít egyfajta […] áruházra, ahol egy hatosért megkapni min-
dent, silány kivitelben, ami az élvezõ hajlamú tömegek napi vágyait gyorsan, olcsón és krajcáros minõ-
ségben kielégítheti. […] Te válogass. […] szigorúan és könyörtelenül. Nem lehetsz elég igényes erköl-
csiekben, szellemiekben. Nem mondhatod elég következetesen: ez nemes, ez talmi, ez érték, ez vacak.”
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