
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: K/7395.

Benyújtás dátuma: 2019-09-06 13:51

Parlex azonosító: GX19ITVX0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Vadai Ágnes (DK) 

Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Az álnemzeti kormány szerint ki az igazi magyar?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára az Önhöz intézett "Ön és
kormánya is osztja Kövér László "fura" családpolitikai gondolatait?" című, K/7174. számú írásbeli
kérdésemre a tőle megszokott, álnemzeti választ adta.

Tudjuk, hogy az önmarcangolás nem a legfőbb erénye, viszont a mások hibáztatása igen.

Felsorolta, hogy mik voltak - szerinte - a családokat sújtó lépések:

Elvettek egy havi nyugdíjat az emberektől – Önök visszaadták? 

Elvettek egy havi bért a közigazgatásban dolgozóktól és tanároktól - Önök visszaadták? 

Be akarták vezetni az ingatlan- és vagyonadót – Ennyi erővel azt is írhatta volna, hogy minden
embert kézenállásra akartunk kötelezni! 

Háromszorosra  emelték  a  gáz,  kétszeresére  az  áram  árát  –  A  jelenlegi  magyar  kormány
mesterségesen tartja fent a magas árakat, hogy a haverok jól járjanak. 

Devizahitelek  felvételére  ösztönözték  a  családokat  –  Járai  Zsigmond  jegybankelnök  (Fidesz)
hathatós támogatása kellett a devizahitelek elterjedéséhez. 

Annyira odáig vannak a családbarát szlogentől, hogy közben elfelejtik megnézni a saját KSH-juk
oldalát, amely szerint 2002 és 2010 között durván 867 494 élveszületés volt, míg 2010 és 2018
között 814 989, a halálozások száma 1 192 318 és 1 163 246 volt ebben a két ciklusban. Így a két
kormányzati összehasonlítást a Fidesz nyerte 23 433 fővel. De ez nem verseny, sajnos ezek a valós
számok.



Végezetül.  Önök szerint mi a XX. század kádári  diktatúrájának nosztalgikus  mázába ragadtunk
bele.  Errről  a  mázról  én  sokat  nem  tudok  mesélni,  de  szívesen  meghallgatom  az  Ön
élménybeszámolóját  KISZ-titkári  tevékenységéről.  Az viszont  világos,  hogy a  jelenlegi  magyar
kormány az egy kicsit előtte lévő Horthy- és Szálasi-féle nosztalgiát kívánja újraéleszteni.

És igen, 2010 óta a Fidesz nyerte a választásokat, nem a KDNP, mert rájuk úgy lehet tekinteni, mint
a bojtorjánhalra. Igazából ott van, de senkit sem érdekel, mert mindenki csak a gazdaállatra figyel.
Hozzáteszem, hogy 2002-ben és 2006-ban meg mi nyertünk.

Kérdezem Önt:

A kormány szerint ki az igazi magyar (csak van erre egy Századvéges milliárdos tanulmány)?

Budapest, 2019. szeptember 6.
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