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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

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

évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az

Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s

minisztérium vezetőjéhez

„Miért nem tudják a „ságvárisok”, hogy ki is valójában Ságvári Endre? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Mint ahogy arról már Ön is nyilván értesült, júniustól átnevezhetik a Szeged i

Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumot . Az iskola nevét nem először

akarják megváltoztatni, már 2006-ban is tettek lépéseket a névváltoztatás érdekében . Ezen

tervezett lépés ellen most – tiltakozásképpen – a régi és jelenlegi „ságváris” diákok a

közösségi oldalon fogtak össze, amint írják : „ságvárisnak” lenni ma már fogalom .

Elmondásuk szerint, akik most ott tanulnak, vagy korábban ott végeztek, nem gondolnak

arra, hogy ki is volt Ságvári Endre, hiszen az tanévek során soha nem merül fel személye ,

történelmi szerepe . Ezen egykori, illetve jelenlegi diákok jórészt már a Nemzeti Alaptanter v

szerint tanulhatták a XX. századi diktatúrák történetét, így joggal merülhet fel a kérdés ,

miért is nem tudják a diákok, hogy ki volt valójában Ságvári Endre – különösen egy ról a

elnevezett gimnáziumban . . .



Ugyanakkor, ha valamilyen nehezen magyarázható körülmény miatt az adott tanintézmén y

oktatási programja hiányosságokat mutat az elvárható tartalomhoz képest, milyen – konkré t

– lépések várható a mára teljes egészében kiépült tanfelügyeleti rendszert ő l? Kormányzati

elképzelések szerint a megújuló köznevelés egyik legfontosabb eleme az ellen őrzési

rendszer bevezetése, amelynek célja az eredményesség javítása .

Remélhető-e ezek alapján, hogy a jöv őben nem annak kell majd magyarázkodni, akinek

célja a hatályos jogszabályoknak betartatása, így például érvényt akar szerezni annak a

törvényi elő írásnak, miszerint: „közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX .

századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vag y

fenntartásában részt vett” és kezdeményezi egy érintett intézmény névváltoztatását?

Remélhető-e ezek alapján, hogy az „eredményesség javítása” azt is jelenteni fogja, nem les z

olyan érettségizett ember Magyarországon, aki ne tudná kik voltak – név szerint! – a

legelvetemültebb kommunista gyilkosok?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2015 . február 26.
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