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Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cíkk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012 .

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

intézni a miniszterelnökséget vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium

irányítójáho z

„Hogyan kívánja segíteni a Kormány a Rákríczi-szabadságlrarr kiindulópontjának

tekinthetőbreztíni vár felújítását? ”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

Egy magyar állampolgártól kaptam megkeresést a Kárpát Expressz 2016 . május 21- i

adása kapcsán . A műsor a május 7-9 . között. 11 . Rákóczi Ferenc tiszteletére rendezett brezáni

„Ferenc-feszt” apropóján beszámolt arról, hogy a településen található vár rendkívü l

elhanyagolt állapotban van . Mint ismert, itt adta ki hadba hívó kiáltványát és fogadta Esze

Tamás küldöttségét 1703 . június 7-én a Nagyságos fejedelem . Bár a vár 1999-ben m űemléki

besorolást kapott : az ukrán államnak a polgárháborús viszonyok közepette nincs megfelel ő

anyagi lehetősége még az állagmegóvásra sem, felújításról pedig szó sem lehet, így a

turisztikai lehetőségek jobb kihasználása sem valósulhat meg . Magyar történelmi

szempontból talán fölösleges hangsúlyozni az épület jelent őségét, így mindenképpen

szükségesnek látom, hogy Magyarország is segítse e fontos helyszín megóvását .



A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :

Kíván-e a Kormány bármit tenni, vagy lett-e már valamit akár a kétoldal ú

találkozókon, akár más fórumokon a Rákóczi-szabadságharc kiindulópontjának

tekinthetőbrezáni vár felújítása érdekében ?

Kívánja-e a Kormány a 2016-ban útjára indított Rárner Flóris Program

keretösszegéből vagy más forrásból támogatni az említett vár állagmegóvását ,

felújítását, turisztikai hasznosítását?

Van-e a Kormánynak stratégiája vagy készül-e program a Kárpát-medencén kívüli ,

nemzetünkhöz köthető, fontosabb műemlékek kataszterének összeállításáról es ott,

ahol szükséges ezen épített örökség állagmegóvásának, felújításának ,

hasznosításának támogatásáról?
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