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Érkezett :

Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbel i
választ igénylő kérdést kívánok intézni az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumo t
vezető miniszterhez, minta tárgyban illetékes minisztérium vezet őjéhez

„Mikor fogják eltüntetni а közterekrő l а szovjet hadsereget dicsőítő „emlékműveket"?”

címmel.

А benyújtott kérdésemreа választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

А múlt héten а hivatásos rettegőkön túl megfelelési kényszeres fideszes képvisel ők is
bekapcsolódtak abba а kórusba, ami а Hazatérés temploma el őtt felállított Horthy szobor
miatt kovácsolta ismét egy táborba az MSZP-t, а Fideszt, Gyuresányt és Bajnait . Pedig jobban
tenné а magát nemzetinek valló Fidesz, ha inkábba szintén а Szabadság téren álló, а „hős”
szovjet katonák dicsőségét zengő szörny-emlékmű eltávolításán űgykődne !

Nemcsak Budapesten, hanem az ország számos pontján van hasonló „emlékm ű”. Ezek
eltávolítására, а temetőkben való elhelyezésére irányuló jobbikos javaslatokat а Kormány
mindig lesöpö rte az asztalról. Kevesen tudják, hogy nem hogy csökkenne ezen köztéri
förmedvények száma, hanem 2013-ban, а Fidesz kormányzása idején még nőtt is . А Hajdú-
Bihar megyei Polgáron idén emeltek egy monstrumot а város gyuresányista polgármesterének
támogatásával . А szovjet katonáknak emléket állító köztéri szobron а következő felirat áll :
„őrök dicsőség а hősöknek, akik 1944 decemberében, а fasizmus elleni harcokban estek e1” .
Ez ellen nem tiltakozott sem Rogán Antal, sem а térség fideszes prominensei, sem а
Kormány.
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Tisztelt Miniszter Úr !

Viszont nem tartom szerencsésnek az utolsó, а magyar áldozatok emlékezésére vonatkozó
kérdést, ez ugyanis elviheti egy nem kívánt irányba а választ . Lehetőséget ad а válaszadónak
arra, hogy а szerény számú, de mégis létező kormányzati kezdeményezésről, például а
Kormány által is támogatott Skrаbszki Fruzsina filmrő l, és számos emlékműrő l beszéljen.

Kérdezem а Tisztelt Miniszter Urat, hogy önnek mi а véleménye errő l а kérdésről?
Szándékában áll-e а kormánynak ezen szörny-emlékművek eltávolítása?

Kérem adjon megnyugtató választ, hogy elmondhassák, а magyar áldozatok is számítanak
Önöknek !

Várom megtisztelő érdemi válaszát !

Budapest, 2014 . január 31 .

Tisztelettel :

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Kulcsár Gergely
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