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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy űlésrő l szóló 2012 . évi

XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok intézni a

külgazdasági és külügyminiszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium irányítójáho z

„Mit fog tenni a Kormány annak érdekében, hogy ne lehetetlenüljön el a marosvásárhely i

Római Katolikus Teológiai Líceum működése és rendben elindulhasson a 2017/2018-as tanév

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

Dúró Dóra, Sneider Tamás és Mirkóczki Ádám képviselőtársaimmal tavaly november

14-én intéztünk kérdést Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felel ős miniszterelnök-helyettes úrhoz a

marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum ellen intézett román hatósági támadá s

ügyében. Képviselőtársaimmal az iránt érdeklődtünk, hogy a szokásos tájékozódáson és a

szolidaritás kifejezésén túl mit kíván tenni a Kormány annak érdekében, hogy a románia i

Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) által megtámadott intézmény a jöv őben tovább

működhessen.

Miniszterelnök-helyettes úr válaszában arról biztosított, hogy a Kormány határozottan

elítéli a DNA intézkedését, amit – nagyon helyesen – a marosvásárhelyi magyar nyelv ű oktatás

elleni támadásként értékel . Ennek megfelelően — így a válasz — a Kormány a minden lehetsége s

fórumon ki fog állni az iskola mellett és támogatja annak megmaradásért folytatott küzdelmét .



Az iskola kálváriája sajnos a mai napig sem zárult le . Tamási Zsolt József

iskolaigazgatót és Stefan Some5an főtanfelügyelőt a DNA ma is azzal vádolja, hogy engedély

nélkül működtették az iskolát, holott korábban a Tanügyminisztérium mindent rendben talált .

Ráadásul mára azok a szülők is a DNA célkeresztjébe kerültek, akik nyíltan kiálltak az iskol a

védelmében, az Ügyészség ugyanis behívta őket kihallgatásra.

Tisztázatlan jelenleg még az is, hogy a 2017/2018-as tanévben tud-e majd iskola i

osztályokat indítani a közoktatási intézmény. A beiskolázás ugyanis február 27-én elkezdődött ,

viszont a prefektus miatt, aki nemrég megtámadta a városi tanács kedvező döntését, az iskola

működése továbbra sem engedélyezett. Minderről a mai napon a líceum megbízott igazgatója,

Székely Szilárd tájékoztatta volna a Kárpát-medencei Magyar Képvisel ők Fórumának

Társadalmi Szervezetek Munkacsoportját . Ő azonban nem tudott részt venni az ülésen, mert a

tanfelügyelőség nem engedélyezte kiutazását azon okból, hogy a DNA bármikor behívathatja . A

munkacsoport társelnökeként jeleztem a résztvevők felé, hogy az ügyben írásbeli kérdésse l

fogok fordulni a Kormányhoz .

Úgy vélem, a nagy múltú marosvásárhelyi magyar tannyelv ű egyházi középiskola elleni

román hatósági támadás jól illeszkedik abba a magyar közösséget ért román támadássorozatba ,

amelynek közoktatásbeli nyitánya a sepsiszentgyörgyi Mikó Kollégium visszaállamosítása volt .

Ez utóbbi lépést egyébként még a Románia legfőbb szövetségesének számító Amerikai Egyesül t

Államok külügyminisztériuma is elítélte, ami véleményem szerint megfelelő alapot teremthet

Magyarország fellépésére az ügyben . Nagy sajnálatomra miniszterelnök-helyettes úr hivatkozot t

válasza ellenére semmilyen nyomát nem találtam annak, hogy a Kormány az elmúlt hónapo k

során bármilyen szinten is foglalkozott volna az üggyel . Ezért önt szeretném ez alkalommal

megkérdezni, bízva abban, hogy válaszában bármi csekély konkrétummal szolgál majd :

Mit fog tenni a Kormány annak érdekében, hogy ne lehetetlenüljön el a

marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum működése és minden tovább i

probléma nélkül elindulhasson a 2017/2018-as tanév ?

Budapest, 2017 . február 28.

závay István

Országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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