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Oruággyúlé,s Hivatala

kon.ányszam : 1 3 .

~rx~zett . 2006 FEBR 16.
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalinnak
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 118 . §. alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányának 27. §-a alapján
bejelentem, hogy kérdést kívánok feltenni

Juhász Ferenc miniszter úrnak

„Lehet-e még hinni onnek? Mért játszik gyerekek és felnőtt emberek sorsával a honvédelmi

vezetés?" (Honnan veszi a bátorságot a honvédelmi vezetés ahhoz, hogy gyerekek és felnőtt
emberek sorsával játsszék?)

cimniel, az alábbi szöveggel .

Tisztelt Miniszter Úr!

Megdöbbentő hír jutott el hozzánk 2006. február 15-én . A hír szerint 2007-ben Ön mégis meg
kívánja szüntetni a gyári Béri Balogh Ádám Honvéd Középiskolát és Kollégiumot - minden
korábbi ígéretével ellenkezőleg .

Tisztelt Miniszter Úr!

Talán elkerülte a figyelmét, hogy a következő, 2006/2007-es tanévre már megkezdődött a
beiskolázás . A diákok és szülök nyugodt szívvel töltötték ki a jelentkezési lapokat, hiszen
néhány héttel ezelőtt - 2005 decemberében - miniszter úr maga mondta egy nyilvános
rendezvényen, a Hadtörténeti Múzeumban, hogy a Béri Balogh Ádám Honvéd Középiskola és
Kollégium megmarad .
Szülők - gyermekeikkel közösen - heteket, hónapokat töltöttek azzal, hogy alaposan

átgondolják, milyen jövőt képzelnek gyermekeiknek. Az általános iskolás diákok alaposan
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felkészültek arra, hagy amikor számot kell majd adniuk tudásukról új iskolájukban, ne

valljanak szégyent . És most minden hiába..

Tisztelt Miniszter Úr!

Önnek tudnia kell, hogy a Béri Balogh Ádám Honvéd Kollégiumban tanulni több, mint

diáknak lenni . Aki ezt a középiskolát választja, hivatást választ. Elkötelezettséget,

felelősségtudatot . Aki ebben az iskolában tanít, tudja, hogy ez nem egy átlagos középiskola .

De hogyan tervezhetik a jövőjüket azok az oktatók és családjaik, akik egyik hönapban úgy

tudják, lesz állásuk, a másik hónapban pedig ennek az ellenkezőjét olvassák Öntől az

újságban .

Tisztelt Miniszter Úr!

Ön, amikor a Béri Balogh Ádám Honvéd Kollégium bezárásáról döntött, rossz döntést hozott .

Rossz döntést hozott, mert kiszolgáltatottá tett embereket, félrevezetett és a végletekig

elbizonytalanított diákokat, szülőket és oktatókat .

Tudja, Miniszter Úr, hiába írják rá az adófizetők pénzéből „ezernyi" plakátra, hogy a

Gyurcsány-kormány felelős kormányzást folytat, Ennek az ellenkezőjéről tesznek

tanúbizonyságot nap mint nap . És hiába próbálják Magyarország egét RENDÜLETLENÜL

rözsaszínűre festeni - szintén az adófizetők pénzéből -, itt Győrben 6s GyO"r-Moson- Sopron

megyében az ég akkor is szürke marad .

Tisztelt Miniszter Ur!

Joggal merül fel a kérdés a csalódott szülőkben, oktatókban és diákokban : hihetnek-e még a
Magyar Köztársaság Honvédelmi Miniszterének?

A kérdésre írásban kérem válaszát!

Budapest, 2005, február 16.

Tisztelettel ;

Fidesz - Magyar Pol Ari Szövetség
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