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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .

évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kíváno k

intézni a külgazdasági és külügyminiszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium

irányítójáho z

„ Valóban számíthat a Kormány anyagi támogatására a politikai okokból évek óta

méltatlanul mellőzött beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium? ”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt évek során magam számos esetben szólaltam már fel a tehetséges

diákokkal, hivatásukat ért ő , szerető és azt nagyon nehéz körülmények között is gyakorl ó

pedagógusokkal, illetve ebb ől adódóan is kiváló eredményekkel rendelkez ő beregszászi

Bethlen Gábor Magyar Gimnázium ügye mellett . Az Országgyű lés, a Nemzeti Összetartozás

Bizottsága számos ülésén, de a Magyar Állandó Értekezleten is felvetettem és kértem a

Kormányt többek között arra, hogy nyilvánítsa végre nemzeti jelent őségű intézménnyé a

gimnáziumot és ezzel helyezze biztos és kiszámítható alapokra a kiemelkedő színvonalon

oktató iskola működését.

Eddig azonban sajnos a gimnázium közösségének többek között rajtam keresztül i s

kifejezett kérése süket fülekre talált a nemzetpolitikai kormányzat részér ő l . Bár a Jobbik saját



szűkös erőforrásaival, legutóbb egymillió forintos számítástechnikai szaktanterem

felszerelésével támogatta a Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumot, égető szükség lenne arra,

hogy az ott tanulók és dolgozók anyagi tekintetben is érezhessék az Anyaorszá g

felelősségvállalását .

Éppen ezért volt örvendetes olvasni nemrégiben Hennagyij Moszkal, a Kárpátalja i

Megyei Állami Közigazgatási Hivatal elnöke el őtt Ön által tett ígéretet, miszerint a magyar

kormány hajlandó a gimnázium pénzhiány miatt lassan három éve félbemaradt ú j

épületszárnyának befejezéséhez szükséges „anyagi források áttekintésére” . Ismerve az

iskolában tanító pedagógusokat és a tanítás körülményeit, biztosan állíthatom, hogy jó helyr e

fog kerülni a segítség, amelyb ő l azonban sajnos még nagyságrendekkel több is elkelne, his z

az intézmény jelenleg például megfelel ő sportpályával sem rendelkezik .

Őszintén remélem, hogy az új épületszárnyhoz nyújtandó kormányzati támogatás a

lehető leghamarabb megérkezik majd a gimnáziumhoz, hisz az értelmetlen kelet-ukrajna i

vérontás miatt a tönk szélére jutott ukrán gazdaság még jó ideig biztosan képtelen les z

bármilyen értékelhető segítséget nyújtani a munkálatok befejezéséhez . Ezért külön örülök,

hogy Magyarország Ungvári F őkonzulátusának munkatársai már be is kérték a befejezéshe z

hiányzó összeg megállapításához szükséges dokumentumokat a gimnáziumtól .

A Jobbik – mint azt tavalyi és 2010-es választási programunkban is hangsúlyoztuk -

elsőrendű fontosságúnak tartja, hogy olyan külhoni magyar oktatási rendszer épüljön ki ,

amely jól felszerelt iskolákkal, kiváló szakmai munkával és közösségszervezéssel megfelelő

vonzerőt gyakorolhat a helyben lakó magyarságra, sőt adott esetben a nem magyarokra is .

Ennek és ezáltal nemzetünk hosszú távú megmaradásának kiemelt bástyája már jelenleg is a

beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, ám megfelelő és célzott segítséggel bizto s

vagyok benne, hogy a jövőben még inkább azzá válhat !

Jó lenne végre azt látni, hogy a Fidesz képes néha túllépni saját magán, illetve eddig i

támogatáspolitikai gyakorlatán, és egy-egy külhoni magyar (oktatási) intézmény fontosságá t

nem politikai szempontok, haverság és szervilizmus alapján ítéli meg .

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :

Megtörtént-e már az „anyagi források áttekintése”, született-e már bármiféle

kormányzati döntés a beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium anyag i

támogatása kapcsán?



Teljesen befejezi-e a Kormány a gimnázium új épületszárnyát, vagy csupán a

továbbépítéséhez nyújt pénzügyi segítséget ?

Mikor számíthat leghamarabb gimnázium arra, hogy új épületszárnyát birtokb a

veheti?

Tervezi-e a Kormány más területeken is támogatni az intézményt (felszerelés ,

modernizáció, sportpálya) ?

Kívánja-e a Kormány nemzeti jelentőségű intézménnyé nyilvánítani a beregszász i

Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumot ?

Budapest, 2015 . szeptember 21 .

'závay István

Országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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