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Érkezett. 2017 jMÁRC 13

írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök úr/

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

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

intézni a nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszterhez, mint a tárgyban illetékes

kormánytaghoz

„Kl kcjpviselheti az Ausztráliába szakadt 56-os magyarokat? ”

címmel ,

Tisztelt Miniszter úr!

Egy Ausztráliában • élő 80 éves úr ügyében írok önnek, aki . 56-os magyarként –

előzetes ígéretek ellenére — nem kapott meghívást az 1956-os-forradalom és szabadsághar c

60 . évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepségekre . Fehér István a „budakeszi srácok”

tagjaként vett részt a forradalomban, elmondása szerint emiatt halálra ítélték, és menekülni e

kellett az országból. Ausztráliában kezdett új életet, száműzetésébő l csak 33 év elteltével, a z

1989-es fordulat után léphetett újra magyar földre .

Ismerő i elmondása szerint Fehér úr „fantasztikus energíájú, lendületű és humorú”

férfi, akinek Ausztráliában született gyermekei is ismerik a magyar történelmet . Azon kevés

számú túlélő közé tartozik, akik nem csak részt vettek a harcokban, de a mai napig meg őrizte

emlékeit, szellemi frissességét,
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Fehér István elmondása szerint a Kormány több magas rangú képvisel ője, továbbá az

1956-os Emlékbizottság is ígéretet tett arra, hogy a 60 . évforduló alkalmából rendezett állam i

ünnepségekre meghívást kap, ez azonban nem történt meg, így az id ős 56-os magyar a. mai

napig nem tudja, miért álltak el a szóban több alkalommal felkínált budapesti meghívótól .

A helyzet lisztázása érdekében kérdezem Miniszter urat :

Mi alapján dbntbtt a kormány arról, hogy a külföldön élő egykori

szabadságharcosok közül kiket hív meg és kiket nem a forradalom 60. évfordulójára

rendezett ünnepségekre?

Ismerik-e Fehér Istvánt, tisztában vannak-e 1956-os szerepvállalásával ?

Miért nem kapott' az Ausztráliában élő úr meghívást az 1956-os állami

ünnepségekre?

Alkalmasnak tartják-e személyét az 1956-os forradalmi események illusztrálására, é s

ez esetben számíthat--e még Meghívásra a magyar állam részéről?

Budapest, 2017 . március 13,

Szdc y István

, Országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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