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Szóbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. evi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli kérdést kívánok benyújtani a
Miniszterelnökhöz

,,Ön, Miniszterelnök Úr, kitől és milyen ajándékot fogadott el azért, hogy ígéretükkel
ellentétben ne legyen Trianon-emlékév a békediktátum 100. évfordulóján?"

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ szóban várom!

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Úgy látszik újfent, hogy előbújt a Fidesz 30 évvel ezelőtti énje, legalábbis nehezen értelmezhető
másként, hogy Önök múlt héten nem támogatták azt, hogy 2020 Trianon-emlékév legyen, ami
nehezen értelmezhető másként, mint erkölcsi kudarc és érthetetlen gyávaság. Csakúgy, mint az,
hogy csaknem 30 éve, 1990. június 4-én, a Fidesz képviselői kivonultak a Trianon-emléknapról,
és csakúgy, mint az, hogy tusnádfürdői ígérete ellenére megszavazta Románia feltétel nélküli
EU-s csatlakozását, elárulva a székely autonómia ügyét és elszalasztva a ,,kedvező nemzetközi
csillagállást".

Talán egy alapvetésben egyetérthetünk: A Trianon-emlékév nem valami ellen, hanem
valamiért, valamiről szól. Nem nosztalgiázás, semmiképp sem ünnep, ahogyan Önök azzá
próbálták torzítani, hanem cselekvő és derűs emlékezés, amely a múltból erőt merítve a jövőbe
tekint -mert ez a mi dolgunk: hogy újra büszkévé és magyarságtudatban megerősödötté tegyük
Magyarországot. Ézt célozza az emlékév is, és Önök ezt utasították el.fmmáron sokadszorra.



Szávay István képviselőtársammal már tavaly tavasszal benyújtottuk azt a határozati
javaslatunkat, amely 2020-at, a trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából Trianon
emlékévvé nyilvánítaná. Akkor a Nemzeti Összetartozás Bizottságának fideszes többsége
utasította el a javaslatot, mondván, hogy majd ősszel ők maguk nyújtják be módosított
formában. Ugyanez a szituáció, miután semmit sem léptek ígéretükkel ellentétben, kétszer is
megismétlődött, idén nyár elején és szeptemberben is, mindezt úgy, hogy még a kommunista
utódpárt, az MSZP is fontosnak tartotta az emlékév támogatását.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A helyzet az, hogy ezúttal, itt a plenáris ülésen mérettek meg, és találtattak könnyűnek.
Sokatmondó, hogy a Gyurcsány-Orbán tengelyt kivéve a parlamenti pártok mindegyike
támogatta javaslatunkat. Támogatták, még akkor is és annak ellenére is, hogy sok mindent
máshogy értelmezünk - egy dolog azonban közös alap kell, hogy legyen: a haza minden előtt,
a nemzeti ügyek pártok felett állnak.

A dolog az úgy áll, tisztelt Miniszterelnök Úr, hogy Önök egy oldalra kerültek a magyargyűlölő
Gyurcsány Ferenccel, hiszen csak az általa vezetett gittegylet tagjai és Önök szavaztak az
emlékév ellenében. Azért az elgondolkodtató, hogy milyen érzés lehet egy követ fújni Trianon
emlékév ügyében azzal a Gyurcsánnyal, aki megtagadta és mind a mai napig megtagadja
nemzettestvéreinket. Milyen érzés lehet ,,nemzetiként" a ,,nemzetgyűlölőkkel" egy platformra
kerülni?

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Azt gondolom, a keresztény-nemzeti gondolat jegyében és a józan megfontolás mellett ilyen
elutasító döntést aligha lehet hozni. Felmerül a kérdés tehát: Ön nem szeretné, hogy legyen
2020-ban Trianon-emlékév? Miért nem támogatja a méltó megemlékezést és ajövőbe tekintést
a békediktátum 100. évfordulóján?

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2018. október 5.
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