
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Írásbeli kérdés !

Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló tv . 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kíváno k
benyújtani Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrnak

"Vadászni lehet, csak vásárolni nem? "
címmel .

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes úr !

A széleskörű társadalmi felháborodás közepette Ön a napokban a Mandinernek adot t
interjújában kényszerült magyarázkodásra a vasárnapi boltbezárás és a vasárnapi vadásza t
betiltásának elutasítása miatt . Az álkeresztény fantompárt elnökeként On már odáig jutott a
fundamentalista hazugságspirálban, hogy az állatoknak és kicsinyeiknek nem hogy vasárnap i
pihenés, már mennybemenetel sem jár . Ön szerint rendben van, hogy Ön vasárnap is állatoka t
ölhet, mert az Ön szerint szabadidős tevékenység, ugyanakkor a vasárnapi családi
kikapcsolódás egyik népszerű formáját, a vásárlást betiltotta.

A Mandinernek adott interjújában Ön arról is beszélt, hogy a népszerű videómegosztó oldalon
több százezer ember által megtekintett KDNP-t, s külön Önt gyalázó videó mögött Ön szerint
egy érdekcsoport áll, amely "a szabad vasárnap miatt indított támadást a kormány és persze a
kereszténység ellen" .

Amennyiben a KDNP önmagát a kereszténységgel azonosítja, akkor az Ön pártjának a
vasárnapi boltbezárással valóban sikerült a közhangulatot a keresztények ellen fordítania .

Kérdezem ezért Miniszterelnök-helyettes urat :

1. Ön szerint minek minősül a vasárnapi családi vásárlás, ha nem szabadidős
tevékenységnek? On szerint nem lehetséges, hogy sok család közös programként tekintet t
a vasárnapi nagybevásárlásra? Esetleg Ont zavarják a kiegyensúlyozott család i
programok a hét utolsó napján? Ezek szerint On egy nyíltan családellenes politiká t
folytató párt elnöke?

2. Miért volt fontosabb a kormánynak az Ön hobbijának a megvédése, mint több tízeze r
magyar ember munkahelyének a megóvása?



3. Milyen érdekeket sejt a népszer ű videómegosztó oldalon több százezer ember által
megtekintett KDNP-t, s külön Ont gyalázó videó mögött? Lehetséges, hogy a vide ó
mögött CIA ügynökök, az IMF vagy egy teljes világösszeesküvés áll? Nem tartj a
lehetségesnek, hogy a videó - már csak népszer űsége miatt is - a valós közhangulatot
tükrözi?

4. Ön szerint a fent említett videó megtekintőinek és megosztóinak száma hányszorosa a
KDNP-szavazók számának? Ezres vagy tízezres nagyságrend ű szorzóról lehet szó?

5. Miért hangolta a közhangulatot az Ön pártja a kereszténység ellen a káros vasárnap i
boltbezárás erőszakos bevezetésével? Ön és a KDNP többi képviselője esetleg ateisták
vagy egyházellenesek?

Megtisztelő válaszát írásban várom.

Budapest, 2015 . április 9 .

Tisztelettel :

Varju Lászl ó
Demokratikus Koalíció
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