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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Hely,ben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést
kívánunk intézni a belügyminiszterhez mint a tárgyban illetékes minisztérium vezet őjéhez

„Mit kíván tenni a kormány a hagyományostól eltérő szexuális kapcsolatok fiatal- és
gyermekkorúak közötti, köztéri propagálása ellen? ”

címmel .

t I .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az elmúlt években Magyarországon is egyre erősödik a hagyományostól eltérő , azaz nem a
férfi és nő közötti szexuális kapcsolatok propagálása, melyhez el őszeretettel veszik igénybe a
tömegtájékoztatási eszközöket vagy az internetet . Utcai rendezvényeken az ún. „leszbikus, meleg,
biszexuális, trasznemű és queer” közösség deklaráltan a többségi társadalom megszólítását t űzte ki
célul. Ezen megmozdulásokat a jog- és esélyegyenlőségre történ ő hamis felhívás keretében teszik,
miközben Magyarországon az Alaptörvény XV. cikkében foglaltak szerint a törvény el őtt mindenki
egyenlő . A valóságban ezen megmozdulások azonban nem mást szolgálnak, mintsem próbálják a
törvények és a magyar kormány által védtelen gyermekeket összezavarni, vonzónak állítva be a z
ilyen kapcsolatokat, igyekezve érdeklődést kelteni irántuk, azonos társadalmi érték űként mutatv a
be a hagyományos (a gyermek nemzésére és nevelésére irányuló) és a hagyományostól eltér ő
(nem az igazi érzelmi és szexuális komplementaritásból származó, az élet továbbadására képtelen )
kapcsolatokat .

Magyarország kormánya ebben a kérdésben – mindamellett, hogy magunk is valljuk, egy é s
ugyanazon isteni boldogságban való részesedésre kaptunk meghívást, jogokban és méltóságban



nincs helye különbségtételnek — figyelmen kívül hagyja az emberek, a választópolgárok

többségének az akaratát, a témában tanúsított bűnös hallgatásával támogatja a hívő emberek

vallásos érzelmeinek a megsértését, minden évben az adófizetők pénzébő l társadalmi felhatalmazás

nélkül százmilliós nagyságrendű összeggel járul hozzá a közerkölcsöt súlyosan sértő , együttélésünk

legfontosabb keretét, a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját támadó rendezvén y

megtartásához (a tavalyi évben a BRFK 30 millió forintot költött a rendezvényre, a Készenléti

Rendőrség minden bizonnyal nagyságrendileg többet, de törvénysértő módon az erre irányul ó

közérdekű adatok kiadását az adatvédelmi biztos állásfoglalása ellenére a mai napig megtagadta, és

akkor még nem beszéltünk az egyéb költségekrő l) .

Tisztelt Miniszter Úr !

Tisztában vagyunk azzal, hogy a kormány több — számos esetben alaptalan — nemzetköz i

támadásnak volt elszenvedője. Ennek ellenére kérjük, hogy a minden embert megillető méltóságo t

és a jogegyenlőséget szem elő tt tartva, de példamutató bátorsággal lépjen fel a hagyományostó l

eltérő szexuális kapcsolatok — különösen gyermek- és fiatalkorúak elő tti — köztéri propagálás a

ellen !

A hagyományos szexualitásnak sincs helye Magyarország közterein, a hagyományostól eltérő
szexuális orientációk nyílt megjelenítése, népszer űsítése, természetesnek történő beállítása a

demográfiai katasztrófával fenyegetett hazánkban nem csak ízléstelen, a többségi társadalo m

akaratával ellentétes, de hosszabb távon egyenesen öngyilkosság, egy egészséges nemzet

fennmaradásának és gyarapodásának gátját képezheti .

Senki sem szolgálhat két úrnak . Magyarország kormánya vagy az élet — gyermekek sírásásátó l

és kacagásától hangos, egészséges nemzet — oldalán áll, vagy pedig a keresztény-konzervatív

értékekkel szembehelyezkedve, a gyermekeket védtelen prédaként kiszolgáltatja a szexuáli s

szabadosság, különböz ő devianciák népszerűsítői által a jogegyenlőségért folytatott küzdelem

hamis látszata mögé bújt támadásoknak .

Várjuk megtisztelő válaszát !

Budapest, 2013 . június 13 .
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