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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak szerint
a hozzám intézett „Barackfa után Örökségünk?” című , K/8670. számú írásbeli kérdésére a z
alábbi választ adom .

Az Örökségünk mozgalom célja elérni a legtöbb magyar embert szerte a világon a z
Örökségünk című dal segítségével . A produkció a magyar nyelv meg őrzésére, a magyarság
megtartására ösztönöz, miközben közösséget kovácsol, és kiváló lehet őség arra, hogy
erősítse a világ különböz ő pontjain élő magyarok kapcsolatát az anyaországgal, egymással .
A mozgalom szervezői arra ösztönzik a magyar embereket határainkon innen és túl, hogy
énekeljék el az Örökségünk című dalt, készítsenek erről videofelvételt lehet őleg közösségük
emblematikus színterein, és töltsék fel azt a produkció honlapjára . A projekt célja a
beérkezett videókból egy klip készítése és annak online bemutatása .

Az Örökségünk című dal klipjét a Média Paks Kft . munkatársai nem a Magyar Kormány
megrendelésére készítették . A mozgalmat a Média Paks Kft. szervezi, amely élvezi Paks
Város Önkormányzatának és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nek a támogatását is . Vida
Tünde, a Média Paks Kft . ügyvezetője, a mozgalom ötletadója nem áll szerz ődéses
viszonyban a Nemzetpolitikai Államtitkársággal, a mozgalommal kapcsolatos munkájáért
javadalmazást a Magyar Kormánytól nem kapott . A Nemzetpolitikai Államtitkárság elvi
támogatásáról biztosította a kezdeményezést azzal, hogy Potápi Árpád János államtitkár ú r
elvállalta a mozgalom fővédnökségét, emellett pedig ígéretet tett arra, hogy a K őrösi
Csoma Sándor Program és a Pet őfi Sándor Program összesen 150 ösztöndíjasa is segít a da l
népszerűsítésében. Az Államtitkárság a mozgalom esetleges anyagi támogatásáról később
hoz döntést.
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A projekt az oroksegunk .net honlapon érhető el, ahol bővebb információkat kaphat a

mozgalomról, valamint megtekintheti a kampány felhívására érkezett videofelvételeket.

Bízunk abban, hogy a kezdeményezés minél több magyar közösségbe eljutva hozzájárul a
magyar identitás megerősödéséhez és a magyar összetartozás er ősítéséhez .

Budapest, 2016 . február 12 .
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat Z . mellékle t
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m

Fodor Gábor (független) országgyűlési képviselő „Barackfa után Örökségünk?” című,

K/8670. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016 . február 12 .
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