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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

'Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy űlésrő l szóló 2012.

évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kíváno k

intézni a honvédelmi miniszterhez, mint a tárgyban illetékes kormánytagho z

„Nyugodtak-e a Désett nemrég kihantolt sírokban magyar katonák is?” címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

A Szabadság .ro ,erdélyi magyar hírportál egy június 12-i írása a következ őkrő l

tájékoztat : „ . . .kormányszintű német–román egyezmény írja elő a második világháborúban

elesett és Romániában eltemetett német katonák, illetve a Németországban elesett romá n

katonák hadisírjainak gondozását . Ennek megfelelően az elmúlt években elkezdődött a német

katonák földi maradványainak exhumálása, illetve azok végs ő nyugalomra helyezése a Ia$i- i

temetőbe. Kolozsváron 2014-ben több mint 300 német katona földi maradványait hantoltá k

ki, és szállították el az itteni zsidó temetőbő l .” Szamosújvárról, az ottani örmény katoliku s

temetőből múlt héten kezdték el a német katonasírok megnyitását, melyre „a német és a

román honvédelmi minisztériumnak a hadisírok gondozásával foglalkozó hivatal által

megkötött dokumentum alapján kerül sor . ”

Désen, a Rózsahegyi temetőben néhány napja történt ugyanez, azonban a helyiek

között szilárdan tartja magát az a nézet, miszerint az exhumálás nemcsak német, hane m

magyar katonasírokat és honvédeket is érintett, akik így Jászvásárba (Ia§i) kerülnek majd az



ottani német katonai temetőbe. Információim szerint egy helyi lakos ez ügyben már az

illetékes magyar külképviselethez fordult, akik kivizsgálást ígértek az ügyben .

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :

Nyugodtak-e a Désett nemrég kihantolt sírokban magyar katonák is ?

- Ha igen, mit kíván tenni a Kormány annak érdekében, hogy ne kerüljenek ők is a

jászvásári német katonai temetőbe, hanem más, méltó nyughelyre lelhessenek ?

Budapest, 2015 . június 19 .
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