Dr. Salamon László Elnök Úr részére
Alkotmány-előkészítő eseti bizottság,
Magyar Köztársaság Országgyűlése
Mélyen tisztelt Salamon Elnök Úr!
Elnök Úr az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottságának honlapján
azzal köszöntötte az olvasót, hogy „ne habozzon, amennyiben észrevételeiről,
véleményéről kíván tájékoztatni”. Élve a ritka alkalommal, kérem fogadja
észrevételemet, melyet jobbító szándékkal, nemzetünk önbecsülésének növelése,
gyermekeink, unokáink jövője érdekében, és eleink iráni tiszteletből terjesztek
Ön elé.
Sajnálattal látom, hogy az új alkotmány tervezete a praeambulumban nem utal a
„magyar nyelvre”, mint nemzetünk, népünk több ezer éves, annyi történelmi
viharon keresztül is fennmaradt anyanyelvére, amely a magyarság legfőbb
jellemzője. A ”magyar nyelvre”, amelyen megtanultuk szüleinktől az első
szavakat, amelyen írni-olvasni tanultunk tanítóinktól, amelyen a nemzeti
irodalom, tudomány és hittudomány művelői a fennmaradt könyvekben szóltak
és jelenleg is szólnak hozzánk, és amelyet védeni, fejleszteni és tovább örökíteni
kötelességünk.
Kérem a tisztelt Elnök urat és Elnök úron keresztül az Alkotmány-előkészítő
eseti bizottság tisztelt Tagjait, találják meg a módját annak, hogy a
praeambulum a legfontosabb alapértékeink között utaljon a „magyar nyelv”re is.
Budapest, 2010. december 8.
Bízva megértésükben, őszinte tisztelettel
Dr. Kausay Tibor PhD.
okl. építőmérnök, okl. vasbetonépítési szakmérnök
címz. egyetemi tanár
1093 Budapest

Dr. Szájer József európai parlamenti képviselő úr részére
Mélyen tisztelt Szájer József Képviselő Úr!
Sajnálattal látom, hogy az új magyar Alkotmány tervezete a praeambulumban
nem utal a „magyar nyelvre”, mint nemzetünk, népünk több ezer éves, annyi
történelmi viharon keresztül is fennmaradt anyanyelvére, amely a magyarság
legfőbb jellemzője. A ”magyar nyelvre”, amelyen megtanultuk szüleinktől az
első szavakat, amelyen írni-olvasni tanultunk tanítóinktól, amelyen a nemzeti
irodalom, tudomány és hittudomány művelői a fennmaradt könyvekben szóltak
és jelenleg is szólnak hozzánk, és amelyet védeni, fejleszteni és tovább örökíteni
nemzetünk, gyermekeink, unokáink érdekében alapvető kötelességünk. Úgy
vélem, hogy ha van valami, ami nemzetünket összefogja, jellemzi és naggyá
teszi, akkor az a „magyar nyelv”.
Tisztelt Szájer József Képviselő Úr! Kérem, találja meg a módját annak, hogy
az új magyar Alkotmány a praeambulumban a legfontosabb alapértékeink
között utaljon a „magyar nyelv”-re is.
Budapest, 2011. február 21.
Bízva megértésében, őszinte tisztelettel
Dr. Kausay Tibor PhD.
okl. építőmérnök, okl. vasbetonépítési szakmérnök
címz. egyetemi tanár
1093 Budapest

