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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglalta k
alapján hozzám benyújtott írásbeli választ igénylő, „A magyar kormányfő
futballőrületén túl mi magyarázza a székelyföldi labdarúgás ilyen mérték ű támogatását? ”
című, K/ 7777. számú kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

2013-ban a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia hiánypótló jelleggel jött létre, ilye n

átfogó jellegű labdarúgó képzés a térségben mindaddig nem működött. Az

Akadémia működtetésére a Futball Klub Csíkszereda kapott felkérést .

A Kormány az Alaptörvény D cikkéből származó kötelezettségére tekintettel, amely

szerint „Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem el őtt tartva
felelősséget visel a határain kívül él ő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradásá t
és fejlődését, támogatja magyarságuk meg őrzésére irányuló törekvéseiket”, továbbá arra a

meggyőződésre alapozva, hogy a nemzeti alapon szerveződő sportegyesületek

nagyban hozzájárulnak a külhoni magyarság közösségi és régiós öntudatának ,

nemzeti identitásának megerősítéséhez, támogatja a Székelyföldi Labdarúgó

Akadémiát.

Az Akadémia létrejöttének jogosságát igazolja, hogy már indulásának évében köze l

ezer diák tanulhatott futballozni. A kezdetekben Csíkszeredán működő főközpont és

a közeli városokban (mint Székelyudvarhelyen, Baróton, Sepsiszentgyörgyön é s

Gyergyószentmiklóson) működő alközpontok mellett 2014-ben tovább i

helyszínekkel - Szászrégen, Marosvásárhely, Kolozsvár - bővült az akadémia i

hálózat.
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A Bethlen Gábor Alap támogatása révén megvalósuló csíkszeredai és

székelyudvarhelyi futballpályák megépítésével a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia

közösségi célokat is megvalósít, hiszen a pályákat a futballakadémia sportolói mellet t

tanítási időben a város valamennyi diákja használhatja . Az egyesület a családokon és

a szurkolókon keresztül gyakorlatilag minden székelyföldi háztartást elér, így a z

Akadémia működése a régió önrendelkezési törekvéseit is pozitívan befolyásolhatja .

Bízom abban, hogy Képviselő Úr is együtt szurkol velünk a magyar futball sikeréér t

a 2016-os Európa Bajnokságon .

Budapest, 2015. december 7 .
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 .

melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m

Kiss László (MSZP) országgy űlési képviselő „A magyar kormányfőfutballőrületén túl mi

magyarázza a székelyföldi labdarúgás ilyen mérték ű támogatását?” című, K/7777. számú

írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2015. december 7 .
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