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Is vrttányszám '

Baráth Zsolt
országgyű lési képviselő

_

20'3 DE D

Írásbeli kérdés
Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tiszteli Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli
választ igényl ő kérdést kívánok intézni a Közigazgatási és Igazság űgyi Minisztériumot vezető
miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium irányítójához „Milyen kampányt
folytatott az elmúlt 3 és fél évben a Kormány a „csonkaországi” . társadalom
felvilágosítását illetően, avagy hogyan segíti el ő a Kormány az „országtudat” helyett a
nemzettudat erősítését? ”
címmel.
A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom.

Tisztelt Miniszter Ur!
Mint tudjuk az elmúlt 68 évben mindent elkövettek azért, hogy a magyar társdalom nag y
részébő l kiverjék a nemzettudatot . A kommunizmusban többek között a tagadással, az elmúlt
24 évben pedig a közönnyel manipulálták az emberek tudatát .
Így történhetett meg, hogy tömegek nem is tudtak a trianoni diktátumról, vagyis anna k
következményeként az elcsatolt országrészeken – a szomszédos országokban - milliós
tömbben él ő magyarokról. Így "románozhatták" le az erdélyi magyarokat és íg y
„szlovákozhatták” le a felvidéki magyarokat .
Tehát amikor arról beszélünk, hogy a szomszédos országokban milyen tudatlanság van a
trianoni diktátum tekintetében (például a rácok-szerbek úgy tudják 1956 után települtek be a
magyarok Délvidékre, a tótok-szlovákok pedig abban a hitben élnek - s őt tanítják nekik -
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1920 után költöztek be magyarok Felvidékre), nem szabad elfelejteni a „csonkaországi”
lakosok tájékozatlanságát sem !
Tisztelt Miniszter Úr !
Ugyan az elmúlt 5-10 évben történt el őrelépés a nemzettudat formálódását illet ően –
egyébként sok civil szervezetnek is köszönhet ően -, ám a Kormány hathatós támogatásával,
sokkal nagyobb lendület ű tájékoztatást lehetne elérni!
Éppen ezért kérdezem a Miniszter Urat !
Milyen kampányt folytatott a kormány a „csonkaországi » társadalom felvilágosításá t
illetően, avagy hogyan segíti el ő a Kormány az „országtudat” helyett a nemzettuda t
erősítését?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2013 . december 5.

aráth Zsolt
országgyűlési képviselő
Jobbik

