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Interpelláció

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 .
(II. 24.) OGY határozat 121 . §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani a
Miniszterelnökséget vezető miniszterhez

„rajon a tisztességnek a csírája fellelhetőmég Önökben? ”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

Április 8-án a düh és a kilátástalanság lett úrrá azon a több százezer emberen, akik számára az
utolsó reményt ez a választás jelentette . Több tízezren utcára vonultak, hogy hangot adjanak
csalódottságuknak, mások otthon, magukba roskadva keresték a magyarázatokat, illetve má r
hétfő reggel ugrásszerűen megnő tt a külföldi álláskeresők száma.

Óriási a felelősség most mindenkin, aki ebben a teremben ül . Egytől egyig. De legnagyobb
azokon, akik újabb négy évre kaptak felhatalmazást az ország vezetésére . Mindenki tudja,
hazugságok, megfélemlítés és könyöradomány nélkül nem tudtak volna gy őzni, így a cé l
érdekében minden tisztességtelen eszközt képesek voltak bevetni . A testre szabott választás i
rendszert és az óriási médiafölényt most nem is említem . Sajnos a félelem nagyúr, és mikor a z
emberen a félelem uralkodik, semmi más nem számít . Amikor az ember éhezik és napról napr a
él, akkor egy zsák krumpli, egy csomag tartós élelmiszer és pár ezer forint minden egyebe t
felülír . Amikor naponta többször a hazugság ömlik mindenhonnan, akkor azt el őbb utóbb el i s
hisszük. Az Önök helyébe én minden áldott reggel, mikor a tükörbe nézek, mérhetetlenül
szégyellném magam, hogy az embereket megtévesztve, a szegénységet é s
kiszolgáltatottságukat kihasználva tudtam csak választást nyerni .

Azonban ezeken már túl kell lépni és el őre kell nézni! Nem hagyhatjuk magukra azt a rengete g
magyar embert, akik itthon szeretnék keresni a kenyerüket és felnevelni a gyermekeiket . Akik
nem

	

évente

	

kétszer

	

szeretnének

	

személyesen

	

találkozni

	

az

	

unokáikkal .
Akik 21 . századi kórházban szeretnének gyógyulni és nem fűtött stadionokban, akik 21 . századi



oktatásban szeretnének részesülni . Akik azért dolgoznak itthon és fizetik az adót, hogy mindez t
biztosíthassák gyermekeiknek, és akik azért mentek külföldre, mert mindezt itthon egyr e
kevésbé látják reálisnak .

Kérdezem a Tisztelt Miniszter Urat, mit tesz a kormány az elvándorlás visszaszorításáért és mi t
tesz azért, hogy visszacsábítsa a külföldre kényszerült honfitársainkat? Mikor szerzik vissza az
emberek bizalmát ?
Mikor érjük azt meg, hogy a Balatonról, vasutakról, kastélyokról, várakról, szállodákról ,
magyar földrő l, erdőkrő l, halastóról ( . . .) ne Mészáros L őrinc jusson egybő l eszébe minden
magyar embernek?

Várom érdemi válaszát!

'g Lajos
Jobbik

Budapest, 2018 . június 11 .

Tisztelettel,
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