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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994 . (1X.30.) OGY határozat 91 . §-a alapján
írásbeli kérdést kívánok benyújtani a belügyminiszterhez

„Miért nem tiltják be végre a melegfelvonulást? ”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

Mint ismert, július 6-án ismét megtartanák budapesti felvonulásukat a szexuálisan
eltévelyedett, deviáns személyek: „férfiak és nők”. Ilyenkor átalakított teherautóikka l
végiggurulnak fővárosunkon; hogy reklámozzák, terjesszék saját perverzitásukat. Egymást
nyalogatva, meztelenül mutogatják magukat, meggyalázva magyar hagyományainkat ,
ezeréves keresztény értékeinket, provokálják a normális többséget . Az átlagembert, amelyben
ez a gusztustalan szeánsz jogos megbotránkozást kelt, gyermekeinknek pedig rossz példá t
mutat, hiszen az eltévelyedetteket mutatják be mindennaposnak.

És sajnos egyre nagyobb tért nyerhetnek hazánkban az efféle rendezvények, gondoljunk csa k
a melegek olimpiáj ának nevezett tavalyi homokos partira, ami ugyan Demszky Gábor
öröksége, de a jelenlegi főpolgármester sem látott kivetnivalót ebben a „sporteseményben” .

De kérdés, hogy miért tehetik meg mindezt, Magyarországon? Egy olyan országban, ahol a
kormány elvileg elkötelezett a keresztény értékrend mellett, a házasságot férfi és n ő
kapcsolatának tekinti, a családot pedig egy szent közösségnek. Szép szavak vannak, de tettek
már kevésbé !

Végre meg kellene húzni a határt: eddig és ne tovább! Mert a középkori üldözöttség utá n
lassan elérték az egyenjogúságot, sok helyen házasodhatnak egymással, ma viszont már ot t
tartunk, hogy az ún. liberális demokráciákban már követendő példaként van beállítva a
homoszexualitás . Hogy egy durva példát emeljek ki, tőlünk nyugatra már olyan, gyerekeknek
szóló mesekönyveket is találhatunk a boltok polcain, amelyekben a történet „h őse” egy olyan
kisfiú, aki rádöbben a cselekmény során, hogy ő „más”, lányként kezd öltözködni, viselkedni,
ez pedig teljesen pozitívan van beállítva. Sajnos egyre több ilyen könyv létezik a „fejlet t
nyugati világban”, és csak remélni merem, hogy egy magyar gyermek kezébe sem került mé g
ilyen! Az egyenlőség jegyében már 1-es és 2-es szülőkről beszélnek, és van olyan iskola, aho l
külön öltözőt kaptak a magukat sem fiúnak, sem lányoknak nem tartók .



Jól látható: ezen felvonulások valódi története tehát már rég nem a másság elfogadásáról szól,
hanem annak arrogáns propagálásáról . Sokak véleményét tolmácsolom tehát : rohamosan
fogyatkozó nemzetünknek nincs szüksége ennek a genetikai zsákutcának a reklámozására !
Tartsanak helyette családi napot, ingyenes programokkal a gyerekeknek és reklámozzák, hog y
a boldogság forrása az egészséges család . Mutassák be pozitív példaként a sokgyermeke s
családokat, és az exhibicionista perverzitás nyilvános mutogatásának támogatására — hiszen
sok ezer rendőr lesz szolgálatban a menet biztosítására — szánt összeget a rászoruló családok
között osszák szét! Tényleg, mennyibe is került az adófizet őknek az elmúlt években ez az
esemény?! De igazat írjanak, ne csapják be azokat, akiknek még van bizalma a magyar
rendőrségben, és verejtékes munkával keresik meg azokat a forintokat, amiket Önök ilyen
célokra pazarolnak !

Kérem miniszter urat, hogy ne hagyják tovább mélyülni ezt a liberális, egészségtelen fert őt !
Ez a felvonulás egy provokáció, az egészséges emberek provokálása, nem kellene közpénzből
védeni! Vessenek véget az aberráltak magamutogatásának, és ne a botrányról szóljon megin t
július első szombatja !
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