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

melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm
Arató Gergely (DK) országgyűlési képviselő „Ezeréves egyházi hagyomány a stadionépítés
Szegeden?” című, K/484. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat.
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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (9) bekezdésében foglaltak

alapján a hozzám intézett, „Ezeréves egyházi hagyomány a stadionépítés Szegeden?” című ,

K/484. számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

Kritika helyett elismerést érdemelne, hogy a 2030-ban millenniumát ünnepl ő Szeged-

Csanádi Egyházmegye id őben hozzákezdett a jeles évfordulóra történő felkészüléshez .

Ez a fajta tudatosság alighanem idegen az Ön számára, hiszen a Medgyessy-, a

Gyurcsány-, majd a Bajnai-kormány államtitkáraként valószínűleg nem ehhez szokott . A

gyalázatos őszödi beszédből megtudhattuk, hogy Önök nemhogy nem terveztek előre,

de gyakorlatilag nem is kormányoztak. Helyette hazudtak reggel, éjjel meg este -

ahogyan egykori kedvenc miniszterelnöke, jelenlegi pártelnöke és frakcióvezetője

megfogalmazta .

Magyarország Kormánya ezzel szemben értékalapú és stratégiai szemlélet ű

kormányzást folytat. Ennek is köszönhetőek az elmúlt évek jelentős gazdasági

eredményei és megvalósult beruházásai, melyeket nem hitelből, kedvezőtlen PPP-

konstrukciókban, az emberek jövőjét eladósítva, hanem a magyar emberek munkáj a

révén, közösen értünk el - szemben a 2002 és 2010 közötti gyakorlattal .

Az egyházmegye reálisan felmérte és a költségvetési kihatásokra tekintettel id őben

jelezte a Kormány felé elképzeléseit, támogatási kérelmét . Felhívom a figyelmét, hogy a

támogatásból nemcsak egyetlen beruházás valósul meg, a millennium és a fejlesztések a z

egyházmegye hívő közösségén tál a Szegeden élőket és az egyházmegye területén élő

több százezer embert is pozitívan érintik .
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Bár a támogatásból nemzetiségi - pl . magyar-román osztályokat indító - gimnázium i s

létesül, Ön kizárólag a stadionról kérdez. Tájékoztatom, hogy nemcsak stadion épül ,

hanem egy rendezvényközpontot, szabadtéri színpadot, sportcentrumot és sportszállót

is magában foglaló ifjúsági centrum. A létesítmény helyet fog adni az egyházmegy e

köznevelési intézményeiben tanuló, valamint állami gondoskodásban résztvev ő fiatalok

programjainak is, ami társadalmi szempontból hasznos és tiszteletremélt ó

kezdeményezés .

Sajnálom, ha Ön nem érti, mi köze a sportnak egy egyházmegye életéhez . Bíztam benne,

hogy a kommunista utódpártoknak sikerült meghaladniuk azt a torz szemléletmódot,

amely szerint az egyházaknak maximum a templomokban van helyük . Kétezer éves

történelme során a Katolikus Egyház mindig a teljes embert kívánta szolgálni, segíteni .

Ennek részét képezi az egészséges életmódra nevelés és az aktív sport is, amel y

egyébként hatékony közösségépítő és nevelési eszköz .

Magyarországon a kommunista diktatúra éppen 70 évvel ezelőtt államosította a z

egyházi iskolákat és verte szét az egyházi közösségeket. Sajnálattal érzékelem, hogy a

DK a választási kampányban tett sikertelen kirohanásai után sem kíván változtatn i

egyházellenes politikáján. Pedig jobban tennék, ha - mindezeken felülemelkedve -

inkább a nemzet közösségét építő egyházak sokrétű szolgálatát támogatnák .
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