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írásbeli választ icénylő kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91 .§ (2) bekezdése értelmében bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok benyújtani
Gyurcsány Ferenc Gyermek Ifjúsági és Sportminiszter úrhoz

„Mit visz a víz a Római-parton?"
címmel .

Tisztelt Miniszter úr!

A médiából értesülhettünk arról, hogy vízi tüntetést tartottak szombat délelőtt a Római-
partért. Ismert tény, hogy már régebb óta folyik a parti csónakházak rombolása (ismert, hogy a
korábbi 19-ből már csak három van) .

A vízi tüntetők a kormány segítségét kérték reménytelennek tűnő helyzetükben . Kérték,
hogy a jelenleg még állami tulajdonban lévő csónakházakat, vízi telepeket ne privatizálják, azok
továbbra is maradjanak a sportolás szolgálatában .

Közös célunk a csónakházakra épülő egyesületek, sportközösségek léte valamint a sportolási
és kikapcsolódási lehetőségek életben maradása . Tehát jogosan merülnek fel a tüntetők aggodalmai
és kétségei, amely szerint meg kell állítani a csónakházak számának mind drasztikusabb
csökkenését .

A Kormány ifjúság és sportpolitikájának egyik meghatározó alapeleme a tömegsportok
támogatása és népszerűsítése . Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az egészséges életmód, a
testmozgással összekötött szabadidő . Ezért is lényeges, hogy a vízi sportolás a továbbiakban is
minél több embernek - főleg a fiatalabb korosztályoknak- biztosítson kikapcsolódási lehetőséget .
Mindezek mellett meg kell említeni a vízi sportok terén elért nemzetközi eredményeket, amelyek
még inkább igazolják : több figyelmet kell fordítani a csónakházakra, az egyesületekre és a
sportolókra .

Fontos, hogy a nagy hagyományú és sporttörténeti szempontból is jelentős szerepet játszó
Római-parti vízi sportolással a jövőben is sok fiatal ismerkedhessen meg .

Jogosan merülnek fel a tüntetők aggodalmi és kétségei, amely szerint meg kell állítani a
csónakházak mind drasztikusabb csökkenését .
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Mindezek tekintetében kérdezem Miniszter Urat :

•

	

Hogyan alakulhatott ki a Római-parti csónakházak körüli helyzet?

•

	

Mit kíván tenni a minisztérium a történelmi hagyományú és jelentőségű csónakházak
ügyében?

Várom Miniszter úr írásbeli válaszát .

Budapest, 2003 . június 6 .
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