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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 kívánok

intézni a nemzetpolitikáért felel ős tárca nélküli miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s

kormánytaghoz

„A Petőfi Sándor Program hiányosságairól ”

címmel .

Tisztelt Miniszter úr!

2010. május 27-ei, első miniszteri meghallgatásán azt kérdeztem Öntől, hogy

véleménye szerint „az emigráció magyarságával, az emigrációban élő magyarokkal és a

magyar fiatalokkal milyen formában kell, lehet, szükséges-e valamilyen kapcsolatot tartani ?

2002-ig volt több jól működő kezdeményezés - amit a D-209-es annak idején egy aláírássa l

megszüntetett -, az emigrációban élő fiatalok, illetve pedagógusok számára különböző
csereprogramok, képzési lehetőségek, továbbtanulási ösztöndíjak rendszere kezdett kiépülni.

Ezt a Fidesz-kormányzat kezdte el '98 és 2002 között, de utána megszüntették Szeretné m

kérdezni, hogy tervezik-e ezeknek a valamilyen fajta felújítását, vagy egyáltalán ehhez a

kérdéshez hogyan nyúlnának hozzá? ”

A Jobbik alapítása óta fontosnak tartja a diaszpóra magyarságával val ó

kapcsolattartást, megmaradásuk minden eszközzel való segítését . Ezért is üdvözöltük és



támogattuk a Kőrösi Csoma Sándor Program és a Petőfi Sándor Program elindulását.

Működésükkel kapcsolatban azonban már korábban is felmerültek problémák . Az egyébként

igen jelentős összegű ösztöndíjat elnyertek listájából jól látható ugyanis, hogy e programok az

Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) és a Fidelitas tagjai, aktivistái és az ő baráti

körükhöz tartozók számára megkülönböztetett nyitottságot mutatnak . Vannak információink

arról is, hogy sajnos a nyertesek közül néhányan sokkal inkább utazásként, pihenésként, min t

nemzeti összetartozásunk és megmaradásunk érdekében végzett szolgálatként élik meg e

lehetőséget.

Néhány további problémát szeretnék a Petőfi Sándor Programmal kapcsolatba n

Miniszter úr elé tárni, amelyek kapcsán várom válaszát és a szükséges intézkedése k

megtételét.

A mostani kiírás szerint „a pályázó, amennyiben a korábbi Programokon

ösztöndíjasként egy alkalommal részt vett, úgy S éven belül a Programra legfeljebb

egyszer nyújthat be érvényes pályázatot, azzal, hogy ugyanazon célországo t

ismételten nem jelölheti meg.” Miért építették be a programkiírásba ezt a

véleményem szerint igencsak korlátozó klauzulát, amely 2,5 évig lehetetlenné tesz i

egy egyébként adott esetben sikeres, tapasztalatokkal felvértezett ösztöndíjas tovább i

külhoni, külföldi tevékenységét? Tervezik-e csökkenteni ezen »holtidő» hosszát a

jövőben ?

Hogyan lehetséges, hogy Kárpátalján a 2015-ös pályázati időszakban csupán a

Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség kapott ösztöndíjast, miközben más

régiókban civil szervezetekhez, oktatási és egyházi intézményekhez is érkezhette k

lelkes fiatalok?

Hogyan lehetséges, hogy Délvidéken a 2015-ös pályázati időszakban csupán a

Magyar Nemzeti Tanács kapott ösztöndíjast, miközben más régiókban civi l

szervezetekhez, oktatási és egyházi intézményekhez is érkezhettek lelkes fiatalok ?

Hogyan lehetséges, hogy Horvátországban a 2015-ös pályázati időszakban csupán a

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége kapott ösztöndíjast, miközbe n

más régiókban civil szervezetekhez, oktatási és egyházi intézményekhez is

érkezhettek lelkes fiatalok?

Miért nem konzekvens a PSP weboldala és miért nem közöl minden partneréról

leírást?

Milyen szerepet játszanak a politikai szempontok, egy-egy párthoz, vagy annak



ifjúsági szervezetéhez való kötődés az ösztöndijasok kiválasztásakor? Amennyiben

nincsenek ilyen szempontok, mivel magyarázza Miniszter Úr az IKSZ és a Fidelitas

tagjainak és a hozzájuk köthető fiataloknak a kimagaslóan nagy arányát az

ösztöndíjasok között?

Milyen szerepet játszanak a politikai szempontok annak eldöntésekor, hogy mely

külhoni magyar szervezetekhez érkezhetnek ösztöndíjasok? Amennyiben nincsenek

ilyen szempontok, mivel indokolja Miniszter úr, hogy más, szintén komoly

támogatottsággal rendelkező, de a Fidesszel az imént felsoroltaknál kevésbé szívélyes

viszonyt ápoló külhoni magyar szervezetek nem kaphattak ösztöndíjasokat ?

Budapest, 2016. augusztus 08 .

Szávay Istvá n

Országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom


	page 1
	page 2
	page 3

