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Írásbeli kérdés

dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30 .) OGY határozat 91 . §-a
alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az Emberi Er őforrások Minisztériumát vezető
miniszterhez .

„A holokauszt-iparnak mindig jut pénz? ”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

A kormány a tavalyi év karácsonya el őtt pár nappal látta elérkezettnek az időt, hogy egy
újabbat rúgjon a sok (z)sebb ő l vérző magyar adófizetőkbe. A Kormányszóvivői Iroda ugyani s
december 20-án arról tájékoztatott, hogy 2013 . év január elsejétől a holokauszt-túlélők
rendszeres nyugdíj-kiegészítése 50 százalékkal, majd 2014-ben további 50 százalékka l
emelkedik .
Magyarország jelenlegi gazdasági helyzetében különösen felháborítónak tartom, hogy eg y
ilyen intézkedéssel teszik próbára a lakosság idegrendszerét, miközben a válságban
ezerszámra mennek tönkre magyar kisvállalkozások, a téli moratóriumtól eltekintv e
végrehajtónak nevezett maffiózók lakoltatnak ki „devizahitelekkel” átvert ezreket, mások
saját otthonukban fagynak halálra vagy cigánybűnözők veszik el az életüket. Ezekre
tekintettel óriási az Önök felelőssége a szociális feszültségek kialakulásában. Nem a nemzet i
radikális oldalt kellene ezzel vádolni, ugyanis a hasonló lépésekkel Önök gerjesztik ezeket az
indulatokat, ne csodálkozzanak hát, ha az állítólagos, egyelőre kizárólag verbális inzultusok a
jövőben is előfordulnak.
Az Önök nemzeti köntösbe bújt kormánya mikor emeli meg két egymást követő évben az
öregségi nyugdíjakat? „Az adócsökkentések kormánya” mikor felezi meg kétszer az adókat ?
Vagy éppen, hogy a valóságtól kevésbé elrugaszkodott példákat említsek, mikor növeli me g
hasonló mértékben a magyar hadisírok, háborús emlékhelyek gondozására szánt összege t
vagy a kommunizmus áldozatainak juttatásait a költségvetésben? És mikor veszi el a
kommunista rendszer bűnöseitől és haszonélvez ő itől a ki nem érdemelt extra nyugdíjat, hogy
inkább az áldozatokat segítse bel őle?! Mikor fogják akár csak töredékét juttatni a magyar
mártíroknak annak a pénznek, ami a holokauszt „áldozatainak” alanyi jogon jár?!
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Tisztelt Miniszter Úr !

Legyen szíves tájékoztatni arról, hogy ez a rendkívüli kiadás pontosan mennyi pénzébe kerü l
a magyar adófizetőknek? Kérem, hogy válaszában szíveskedjen mellőzni a szokásos frázisok
puffogtatását, miszerint „Magyarország kormánya tisztelettel és megbecsüléssel tekint a
diktatúrák áldozataira, így a magyar holokauszt túlél ő ire is”, és az ehhez hasonlóakat, ugyanis
Magyarország polgárainak elegük van az üres beszédből, az állandó kettős mércébő l . Elegük
van abból, hogy a zsidó vezetők virágzó üzletággá tették a holokauszt-ipart, ezze l
meggyalázva azoknak az emlékét, akiknek valóban megpróbáltatásokat és üldözést kellet t
elszenvedniük .

Budapest, 2013 . január 4 .

dr. Lenhardt Balázs
nemzeti radikális országgyűlési képviselő
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