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Tisztelt Képviselő Úr !

Az Ön által feltett „Mikorra épül végre fel a bukaresti Ady Endre Elméleti Líceum

kollégiuma?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alább i

választ adom .

Összhangban hazánk Alaptörvényének D) cikkében foglaltakkal, felel ősséget viselve a

határainkon kívül él ő magyarok sorsáért, fontosnak tartjuk, hogy a bukaresti magyar nyelvű
oktatás alma materje, Sükei Imre református papjelölt 200 éve elkezdett misszióját ; a magyar
nyelv és kultúra ápolását, megtartását, továbbadását sikerrel és eredményesen végezhesse . Ez
segíti az időszakosan vagy életvitelszerűen ott élő magyar közösség fennmaradását ,

fejlődését, magyarságuk megtartását, szül őföldön való boldogulását, nem utolsó sórban az
egyéni és közösségi jogaik érvényesítését .
Az intézmény történetében 2008-ig kell visszamennünk, amikor is a magyar és román fél
kétoldalú megállapodásban rögzítette a területén található kisebbségi iskolák fejlesztéséne k

szándékát, a munkálatok pedig meg is kezd ődtek. Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy
akkor a magyar fél nem az Ady Endre Líceumot jelölte meg elsődleges prioritásúnak, hanem
a dévai „Téglás” Állami Magyar Tannyelvű iskolát, amelynek felújítása párhuzamosan a
battonyai román tannyelvű iskolával meg is történt a kijelölt határidőnek megfelelően.
A román állam akkor is és most is tisztában volt/van azzal a ténnyel, hogy Románia területé n

hatványozottan több magyar tannyelv ű iskola van, mint amennyi román iskola Magyarorszá g

területén. 2008-ban és 2010-ben folytak egyeztetések több iskola felújításáról, fejlesztéséről ,
kialakításáról — köztük a bukaresti Ady Endre Líceum és a szamosújvári szórványközpont — ,
de azóta nem történt érdemi változás az ügyben .
Időközben az Ady Endre Líceum kollégiumának felépítésére szánt sürg ősségi
kormányrendelet útján megítélt pénzösszeg befagyasztásra került, tekintettel a kivitelezé s
során tapasztalt különböz ő visszásságokra. Az iskolák felújítását megnyerő vállalkozó
alvállalkozóknak adta ki a munkákat, akik sok esetben csúsztak a határid őkkel, és az
elszámolások esetében is sorozatos hiányosságok voltak tapasztalhatók . Emiatt a projekt
leállt, és azóta is stagnál .
Bence Mihály, az Ady Líceum jelenlegi vezet ője 2013 novemberében a rendelkezésére áll ó

dokumentumokat összegyűjtötte és kérvényt írt a 2 . Kerületi Polgármesteri Hivatalnak ,
ahonnan két hét elteltével azt a választ kapta, hogy a hivatalnak nem áll módjában lépéseke t
tenni a projekt újraindítása érdekében . Ezt követően az igazgató újfent kérvényt fogalmazott
meg és eljuttatta a román Parlament Alsó és Fels őház illetékes bizottsága számára, ahonnan

eddig még érdemi választ nem kapott . 2014 májusában az igazgató találkozót kezdeményezett



a Polgármesteri Hivatal vezetőjével, a kerületi tanfelügyelőség, a Szenátus és a Képviselőház
illetékeseivel, de á felek nem fogadták a kezdeményezést, arra hivatkozva, hogy csak a romá n
Kormány illetékes a szükséges pénzügyi alapok biztosítására a kollégium létrehozás a
érdekében .
A román Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) 2015 májusában kezdeményezte a cé g
vizsgálatát, amelyre tanúként beidézték az Ady Líceum igazgatóját is . Feltehető , hogy amíg a
DNA vizsgálata tart, addig a projekt kérdésében sem lesz előrehaladás .
Nagykövetségünk folyamatosan tartja a kapcsolatot az Oktatási Minisztériummal, illetve a z
Ady Endre Líceum igazgatójával a kollégium építése projektje kapcsán .
Fontosnak tartjuk minden fórumon napirendre venni, hiszen ez a nemzetpolitikai-jelent őségén
túl a kétoldalú kapcsolatok előmozdításában is jelentőséggel bír.

Budapest, 2015 . augusztus 31 .
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Kövér László úrnak ,
az Országgyű lés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Szávay Istvá n
(Jobbik) országgyű lési képviselő „Mikorra épül végre fel a bukaresti Ady Endre Elmélet i
Líceum kollégiuma?” című , K/5876. számú ' írásbeli választ igénylő kérdésére adott
válaszomat .

Budapest, 2015 . augusztus 31 .
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