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Mv: Átadták a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben Kossuth Lajos felújított mauzóleumát.
Az eredetileg 1909-ben elkészült síremléket Lázár János kancelláriaminiszter nyitotta
meg. A munkálatok több mint négyszázmillió forintba kerültek.
00:15
Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter: A magyar kormány arról döntött,
hogy a Fiumei úti temetőkben, itt a zsidó temetőről és a Fiumei úti Nemzeti Sírkertről
is beszélek, lévő nemzeti emlékhelyet, sírhelyeket állami gondozásba veszi, és a
magyar állam ezeréves múltjához méltó körülményeket teremt. - ének - R: Lázár János
nyári bejelentésekor már folyt a Fiumei úti temetőben lévő Kossuth-mauzóleum
felújítása. A munkát most fejezték be. Lázár János: Egy ember, ahogy megtanultuk
már, sosem elég. A nemzet főterére visszakerült, a magyarokban különös érzést, talán
lelkiismeret-furdalást keltő, leszegett fejű Kossuth erre figyelmeztet minket. Egy
ember nem elég, sokaság kell hozzá. A magyarok többségének, ha kell, alkotmányozó
többségének kell felfedeznie önmagában és mindannyiunkban megkeresnie Kossuth
Lajost. A szuverenitásunk ügyében hajlíthatatlan és hajthatatlan magyart, aki nem riad
meg sem a bécsi udvar összevont szemöldökétől, sem a muszka mozgolódásától. R
Lázár János emlékeztetett, Kossuth Lajos sosem fogadta el ügye bukását, ő sosem adta
fel a küzdelmet, sosem tette le a fegyvert. Lázár János: Éljen a magyar szabadság,
éljen a haza. R: Zárta beszédét a miniszter. Az 1909-ben átadott hét emelet magas
mauzóleum Magyarország legnagyobb síremléke. Itt nyugszik az 1894-ben elhunyt
egykori kormányzó számos családtagja is.
02:00
Radnainé Fogarasi Katalin, elnök, Nemzeti Örökség Intézete: 500 millió forint állt
rendelkezésre, ami nem került teljes egészében felhasználásra, csak 410 millió forint,
és a megmaradó összeget további nemzeti sírkert részeként védett sírokra fogjuk
fordítani. R: Lázár János nyári bejelentésének megfelelően folytatódik a Fiumei úti
Nemzeti Sírkert felújítása. Itt nyugszik például Erkel Ferenc, Blaha Lujza, Ady Endre,
de Bethlen István, Horn Gyula és Antall József is. Boross Péter, elnök, Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság: Ennek a temetőnek a nemzeti propaganda
szolgálatában kell állnia. A nemzeti önérzetet és emlékezetet kell erősíteni. Ehhez
megfelelő vezetést, irányítást és hozzá kell tennem, erre az ígéret már megszületett,
jelentős pénzösszeget kell fordítani. Hisz eddig ennek a városnak a lakóinak talán
nyolcvan százaléka se tudta, hogy itt Arany Jánossal is találkozhat. R: A kormány a
közelmúltban döntött arról is, hogy 150 millió forintot ad az 1848 és 1947 közötti
miniszterelnökök síremlékeinek felújítására, bárhol is legyenek. Ebből 120 milliót
Batthyány Lajos mauzóleumára költenek. A Miniszterelnökség hangsúlyozta, a
programnak nem részei azon miniszterelnökök sírhelyei, akiket háborús bűnösként
végeztek ki.

