
Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 84. § (1) bekezdése, valamint 87 . § (2) bekezdése alapján az alábbi határozati
javaslatot terjesztem elő :

,, . . . ./2004. ( ) OGY határozat
a rendszerváltást követő kormányok emlékének méltó

megörökítéséről

A Magyar Köztársaság Országgyűlése emléket kíván állítani Magyarországnak az 1989-1990 .
évi rendszerváltást követően hivatalba lépett kormányainak .

A Magyar Köztársaság Országgyűlése annak érdekében, hogy az 1998-2002 . évi kormányzati
ciklus Kormányának emlékét méltó módon megörökítse felkéri a Kormányt gondoskodjék
Róth István által az Orbán-kormányról festett tablókép megvásárlásáról és annak kiállításáról,
a nagyközönség számára történő hozzáférés lehetőségének megteremtéséről .

Az Országgyűlés, kifejezi elismerését az alkotónak, a festmény megvásárlásával . A mű,
méltóképpen örökíti meg az Orbán-kormány által fémjelzett időszak politikai berendezkedését
és szellemiségét .

A Magyar Köztársaság Országgyűlése tisztelegve a rendszerváltás óta hivatalba lépett
kormányok előtt, javasolja a Kormány számára, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy egy a
Millenáris Parkban megrendezésre kerülő állandó kiállítás segíti-e az eljövendő nemzedékek
történelmi ismereteinek mélyülését, nemzettudatának és a közélet iránti érdeklődésének
erősödését. Ennek érdekében felkéri a Kormányt Czeglédi Gizella Orbán Viktor
miniszterelnököt ábrázoló, az „Együtt" címet viselő olajfestménye megvásárlására és a
festménynek mint a miniszterelnököket bemutató fotó vagy festmény portrégyűjtemény egyik
darabjának kiállítására .
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Indokolás

A határozati javaslatot annak az igénynek a felismerése indokólja, hogy a közéleti események
alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar történelemben jelentős múlttal rendelkező
portréfestészet az Orbán-kormány idején újjáéledt . A művészi igénnyel létrehozott alkotások
méltóképpen mutathatják be történelmünk 1998-2002 közötti alakítóit .

A határozati javaslat konkrétan két festmény megvásárlására tesz indítványt :
Az Orbán-kormány millenniumi kormánybiztosa, Nemeskürty István megrendelése alapján
elkészült az Orbán-kormány minisztereit ábrázoló nagyméretű olajfestmény . A mű jelenleg az
alkotó, Róth István birtokában van, mivel azt az Orbán-kormány a művésztől azt a
megállapodásuk ellenére nem vette át . Úgy gondolom a Kormány köteles helyt állni elődei
által tett vállalásokért .
A hányatott sorsú festmény a rendszerváltás utáni kormányokat bemutató fotók, festmények
gyűjteményének első darabja lehetne, csakúgy, mint a portré jellegű, Orbán Viktor volt
miniszterelnököt megörökítő Czeglédi Gizella-festmény .

A határozati javaslatban tett Millenáris Park helyszínjavaslatot az indokolja, hogy a magyar
millennium méltó megünneplésére és kulturális rendezvények, kiállítások tartására létrehozott
állami tulajdonú intézmény, mind szellemiségében, mind funkciójában alkalmas egy ilyen
kiállítás megrendezésére .

Zuschlag Jan.s\
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