
ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin
az országgyűlés elnöke
részére

Helyben

„Bevonhatók-e a középiskolás diákok az MSZP csapatjátékába?" címmel a Házszabály
91 .§-a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Magyar Bálint oktatási miniszter úr részére .
A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

Az elmúlt hétvégén egy feldúlt édesanya hívott fel telefonon és arról tájékoztatott, hogy 15
éves középiskolás fia a Melódiák diákokat foglalkoztató cégnél vállalt hétvégére munkát . A
cég péntek délután eljuttatta becsomagolva a középiskolás fiatalember lakására a kihordandó
katalógusokat, amelyet az édesanya átvett, majd a szállítók távoztával meg is nézett, hogy mit
kell ezen a hétvégén a gyermekének kihordania . Ekkor megdöbbenve látta, hogy az MSZP
utcai kampányának kiadványa : a „Hamis vádak és a tények" című füzet az . Az édesanya
azonnal vette a telefont és hívta a Melódiák számát és közölte, hogy azonnal vigyék el tőlük
az anyagot és ne merészeljék a gyerekét belerángatni az MSZP utcai kampányába . Ezzel
lehet, hogy megsértette a gyermeke személyiségi jogait, de szerintem felelős szülőként járt el .
Magam is úgy gondolom, hogy egy párt nem rángathat bele kiskorú, diákmunkát vállaló
gyerekeket utcai harcába. Micsoda dolog az, hogy meghirdetik honlapukon :

„Az MSZP a kitelepülés módszerével is él a kampány végéig: a kampánystáb az aktivisták és a
helyi képviselők közreműködésével az utcákon és a köztereken osztják a szórólapokat, és
beszélgetnek az emberekkel. A szocialisták ugyanis fontosnak találják a személyes találkozást,
az információcserét, és tudatosítani szeretnék : az MSZP meg mer jelenni az emberek között,
hogy találkozni akar az emberekkel" Majd gyanútlan gyerekeket küldenek maguk helyett .

Tisztelt Miniszter úr!

Ön szerint bevonhatók-e ilyen módon a középiskolai diákok az MSZP csapatjátékába? Mit
kíván tenni annak érdekében, hogy a diákmunkát vállaló iskolások ne lehessenek áldozatai az
őket gátlástalanul felhasználók utcai kampányának?
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Tisztelt Elnök Asszony!
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