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Február 23-a nemzeti gyásznappá nyilvánításáról

Az Országgyűlés, tekintettel a nemzeti gyászról szóló 237/2001. (XII . io.)
kormányrendeletre, a következ ő határozatot hozza :

1.Az Országgyűlés kifejezi, hogy elítéli a 2008-2009 közötti, roma honfitársaink ellen
elkövetett gyilkosságokat, egyben kinyilvánítja, hogy erre a rémséges bűntettre
mindig emlékeznünk kell .

2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy február 23-át, a tatárszentgyörgyi
gyilkosság napját nyilvánítsa nemzeti gyásznappá .

3. A határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.



INDOKOLÁS

Hét éve annak Tatárszentgyörgyön fegyveresek lel őttek egy 28 éves cigány férfit és
ötéves kisfiát . Ez a borzalmas bűncselekménysorozat a magyar társadalom keserű
tragédiája, amiről sosem szabad megfeledkeznünk . A gyűlölet és az erőszak ellen
minden magyarnak ki kell állnia, ezért a PM kezdeményezi, hogy február 23-a — a
tatárszentgyörgyi tragédiára emlékezve — legyen a Nemzeti Gyász Napja .

2008 és 2009 kilenc között kilenc helyszínen támadtak rá fegyveresek rom a
honfitársainkra, összesen hat ember halálát okozva . A támadássorozatban összesen
78 lövést adtak le, Molotov-koktélokat dobtak otthonokra, és 55 ember testi épségét
veszélyeztették a támadók. Az elkövetők tette támadás volt a legalapvetőbb emberi
értékek ellen és hazánk egésze ellen, amelyet normálisan érz ő ember nem tűrhet
szótlanul .

Ez a támadássorozat nem roma honfitársaink, hanem az egész társadalom elle n
irányult . Erről nem lehet és nem is szabad megfeledkeznünk . Évről-évre fel kell rá
hívnunk a figyelmet, hogy mindez soha többé ne ismétl ődhessen meg.



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Határozati javaslat

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésról szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 28 . §-ának (4) bekezdése alapjá n
„február 23-a nemzeti gyásznappá nyilvánításáról” címmel a mellékelt
országgyűlési határozati javaslatot kívánom benyújtani .

Budapest, 2016 . február 23 .

Szabó Tímea
PM
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