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HELYBEN

Tisztelt Elnök úr !

Az Országgyű lésről szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok
benyújtani Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök úrna k

címmel.
„Mennyit ér az Ön szava? ”

Tisztelt Miniszterelnök úr !

A Szabadság térre tervezett, úgynevezett megszállási emlékmű, a terv nyilvánosságra kerülés e
óta, viták kereszttűzében áll. Egyebek mellett ez is hozzájárult ahhoz a nemzetközi visszhango t
kiváltott botrányhoz, hogy a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és más zsidó
szervezetek bejelentették: bojkottálják a soá hetvenedik évfordulója alkalmából tervezet t
Holokauszt Emlékévet .

E bejelentésre válaszul Ön a következőket írta 2014. február 19-én kelt levelében a MAZSIHIS Z
vezetőinek: „ . . .a mostani pillanat aligha alkalmas arra, hogy együttérzéssel és higgadta n
mondhassuk el a véleményűnket egymásnak. Az a veszély fenyeget, hogy a legnagyobb j ó
szándék mellett sem halljuk meg egymás hangját. Ezért azt javaslom, hogy a párbeszédet a
mindannyiunk számára megújulást hozó húsvéti ünnepek után folytassuk .”

Ezek a sorok nehezen tagadhatóan arról szólnak, hogy belátta : Holokauszt Emlékévet zsidók
nélkül is nehéz rendezni, a zsidóság ellenére pedig egyenesen lehetetlen, ezért a megbékélés
érdekében ígéretet tesz arra, hogy e tervének megvalósítása el őtt, a húsvéti űnnepeket követően
párbeszédet kezd a hazai zsidóság képvisel őivel .

Miniszterelnök úr !

Ha jól ismerem a Gergely-féle naptárat, húsvétig még két hét hátra van. A tegnapi napon ennek
ellenére munkások vonultak föl a Szabadság téren, kordonnal vették körül az emlékm ű tervezett
színhelyét. A helyszínen támadt villámcsődűlet tiltakozott, a kordont elbontotta, de azt a mai
napon újra fölállították. Nyilvánvalónak tűnik, hogy az emlékmű építése az ön írásba adott
ígérete ellenére megkezdődik.

Kérdezem ezért miniszterelnök urat :

1 . Adott-e Ön utasítást a munkálatok megkezdésére?



2. Adott-e bárki, az Ön felhatalmazásával rendelkez ő személy ilyen utasítást?
3. Kinek a megbízásából és milyen céllal emeltek kordont a helyszínen?
4. Mi a kivitelező cég neve és ki kötött vele szerződést?
5. Lefolytattak-e közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására?
6. Volt-e a megbízónak engedélye a munkálatok megkezdésére a területileg illetékes

helyhatóságtól ?
7. Ha a munkálatokat engedély nélkül vagy illetéktelenek kezdték meg, miért ne m

akadályozta meg azt a rendfenntartó hatóság?
8. Mennyit ér az On — írásba adott — szava?

Megtisztelő válaszát írásban várom.

Budapest, 2014 . április 10.

Tisztelettel :

Molnár Csab a
Derhokratikus Koalíció
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