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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának
2011. szeptember 26-án, hétfőn, 11 óra 30 perckor

a Képviselői Irodaház V. emelet 512. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 
„Civitas Invicta” – Szigetvár, a leghősiesebb városról szóló törvényjavaslat
(T/4046. szám)
(Bánki Erik, Lezsák Sándor és Pichler Imre László (Fidesz) képviselők önálló
indítványa)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Bóka István (Fidesz)
Dankó Béla (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz)
Gelencsér Attila (Fidesz)
Nagy Csaba (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz)
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Tasó László (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Lukács Zoltán (MSZP)
Pál Tibor (MSZP)
Dr. Tóth József (MSZP)
Varga Zoltán (MSZP)
Endrésik Zsolt (Jobbik)
Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Ivády Gábor (független)

Helyettesítési megbízást adott

Habis László (KDNP) Michl Józsefnek (KDNP)
Dr. Apáti István (Jobbik) Hegedűs Lorántnénak (Jobbik)
Kósa Lajos (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz)
Szekó József (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)
Vigh László (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Pichler Imre László képviselő (Fidesz-Magyar Polgári Párt)
Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 37 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok! Megkezdjük a munkát. Egyetlen napirendi pontot kell megtárgyalnunk, ez pedig a
„Civitas Invicta” – Szigetvár, a leghősiesebb városról szóló törvényjavaslat, és emellett van
még az egyebek. Ki fogadja el a napirendi javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a
bizottság egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.

Megállapítom, hogy 15-en személyesen, 7-en pedig helyettesítéssel vesznek részt a
mai ülésen, a bizottság tehát határozatképes.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: „Civitas
Invicta” – Szigetvár, a leghősiesebb városról szóló törvényjavaslat (T/4046. szám) (Bánki
Erik, Lezsák Sándor és Pichler Imre László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

Az 1. napirendi pont Bánki Erik, Lezsák Sándor és Pichler Imre képviselők önálló
indítványa. Megadom a szót az előterjesztők képviseletében megjelent Pichler Imre képviselő

úrnak. Parancsoljon!

Pichler Imre László képviselő (Fidesz-Magyar Polgári Párt) szóbeli kiegészítése

PICHLER IMRE LÁSZLÓ képviselő (Fidesz-Magyar Polgári Párt): Köszönöm a
lehetőséget. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Igyekszem rövidre fogni a mondandómat.
Elsősorban nem az indoklást szeretném felolvasni, hanem a tegnap-tegnapelőtti készülésem
alapján készített vázlatot. Nem akarnám untatni önöket, de emlékeztetni szeretnék a Zrínyi-
kultusz történelmi jelentőségére.

Zrínyi Miklós 1566-ban bekövetkezett mártírhalála nemes kötelezettséget ró a város
mindenkori lakóira, az önfeláldozó hazaszeretetet megtestesítő hős emlékének, sőt
kultuszának az ápolására. A török uralom alatt erre értelemszerűen nem volt mód, az
emlékezés feltételeit, kereteit a város és a vár 1689. február 13-án történt oszmán uralom alóli
felszabadítása teremtette meg. A település lakói tisztában voltak az 1566-os ostrom
jelentőségével, amit az is mutat, hogy az 1691-ben megalkotott címerben két oroszlán harcol
egy mocsárban álló várért, az egyik oroszlán Zrínyi Miklóst, a másik Szulejmán szultánt
jelképezi.

A reformkorhoz köthetők a rendszeres megemlékezések Zrínyi és hős katonái
mártírhaláláról. A mohácsi csata háromszázadik évfordulóján maga Kölcsey Ferenc sürgette a
nemzetet, hogy a kései utódok emlékünnepségek megrendezésével idézzék fel az ősök
cselekedeteit szerte az országban, mert „minden kő, régi tettek helyén emelve; minden bokor,
régi jámbor felett plántálva; minden dal, régi ősről énekelve; minden történetvizsgálat, régi
századoknak szentelve megannyi lépcső a jelenkorban magasabbra emelkedhetni”. Ezért
javasolta, hogy keressetek alkalmat a hajnalra visszanézhetni és érte delet ülni.

1867-től az ekkor megalakult Szigetvári Olvasó Egylet szervezte a Zrínyi-kultusz
világi eseményeit. Az egylet tiszteletbeli elnökévé Kossuth Lajost választották, aki ezt
elfogadta, és 1870-ben Turinból írt hétoldalas levelében köszönte meg. A levélben a
kormányzó méltatta Zrínyi és 2500, többnyire névtelen félistenének hősiességét, valamint
párhuzamot vont a Zrínyi család sorsa és a magyar haza sorsa között a kiegyezés kapcsán.

Vörösmarty 1830-ban íródott Sziget című verséből szeretnék négy sort felolvasni.
„Honfi, ha fellépendsz düledék várára Szigetnek, / Sírva ne említs szót sajnos eleste felől, /
Ott hős Zrínyi körül bátor daliái nyugosznak. / Gyönge panasz szózat bántja nagy álmaikat.”

E nagyszerű harci tett indokolja Szigetvár város leghősiesebb városként történő
elismerését, mellyel az Országgyűlés méltó emléket állít az óriási túlerővel szemben folytatott
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harcokban elhunyt hős katonáknak, valamint a polgári lakosság csatákban mártírhalált halt
tagjainak. Köszönöm, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérem a Belügyminisztérium helyettes
államtitkár asszonyát, Gasparics Emesét, hogy ismertesse a tárca álláspontját.

A Belügyminisztérium álláspontjának ismertetése

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium):
A kormány még nem tárgyalta a képviselői önálló indítványt, ezért csak tárcaálláspontot
tudok ismertetni. A tárca támogatja az előterjesztést.

Kérdések, észrevételek, válaszok

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele, megjegyzése? Varga
Zoltán képviselő úr!

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én inkább elnök úrtól
szeretném megkérdezni, mi az oka annak, hogy a másik törvényjavaslatot, amelyben két
képviselőtársam Eger városának a hasonló elismerését javasolta, a bizottság nem tűzte
napirendre.

ELNÖK: Azért, mert időrendben haladunk. Ez a beadvány jóval előbb érkezett be. Mi
mindent igyekszünk a jogszabályszerű határidőkön belül megtárgyalni. Most ez a javaslat
került elénk, de a másik javaslat is – amely később érkezett – rövidesen be fog jönni a
bizottság elé és természetesen tárgyalni fogjuk. Parancsoljon!

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Ez nem jó javaslat. Nem jó, ha most azon kezdünk el
versengeni, hogy melyik település milyen múltbéli érdemek miatt érdemelné meg ezt a címet.
Persze ki ne hajtana fejet Szigetvár hős védői előtt, de ugyanez a helyzet az egri nők esetében
is, s még számos más példát lehetne hozni Magyarország történetéből. Nem gondolnám, hogy
el kellene indítani egy ilyen versenyt. Lehet, hogy Békés megyei képviselőtársaimmal Gyula
várának hős védői tekintetében is fogunk egy ilyen kezdeményezéssel élni. Gyula vára
egyébként is ma a legnagyobb jó állapotban lévő téglavár Közép-Európában. Ezt is fel lehetne
hozni, s még ezer hasonló ügyet lehetne mondani. Számtalan más dologgal lehetne ma a
parlamentben foglalkozni, amelyek ennél sokkal égetőbbek.

S hadd mondjak egy görbe tükröt is: a kollégáim azt mondták, hogy ez a latin szó –
invicta – nem azt jelenti, hogy leghősiesebb, hanem azt, hogy legyőzhetetlen. Ilyenformán ez
még inkább Egerre vonatkozna, mert Szigetváron győztek a törökök, Egerben meg nem.
(Gajda Róbert: A következő ostrom során Egerben is győztek!)

ELNÖK: Van olyan a bizottságban, aki tanult latint és ezzel vitába tud szállni?
Képviselő úr engem megfogott, mert én nem tartozom ezek közé, de úgy látom, más sem tud
ehhez hozzászólni.

Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ha nem, megkérem az
előterjesztőt, hogy reagáljon az elhangzottakra.

PICHLER IMRE LÁSZLÓ képviselő (Fidesz-Magyar Polgári Párt): Alapjában véve
nem versenyről van szó. Szigetvárról az utóbbi időben sajnos nem a legjobb hírek keringtek a
médiában, nem azok a hírek kerültek a média központjába, amelyek a város történelmi
jelentőségét méltatnák, ezért gondoltam úgy egyéni képviselőként, hogy azt a várost, amelyet
a szocialisták által vezetett önkormányzat nyolc év alatt csődbe vitt, valami pozitívummal
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lepjük meg, és ezt igényelte is a város lakossága. Talán egy picit előbb kellett volna ébredniük
a szocialistáknak. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szocialista képviselőtársaim bólogatásából úgy
látom, hogy ez az utolsó mondat meggyőzte őket.

Szavazás

Ki támogatja a tárgysorozatba-vételt? (20) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodik? (4)
Megállapítom, hogy a bizottság 20 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett támogatja a
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételét.

Ki tartja általános vitára alkalmasnak? (20) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak?
(0) Ki tartózkodik? (4) Megállapítom, hogy a bizottság 20 igen szavazattal, 4 tartózkodás
mellett támogatja a képviselői önálló indítvány általános vitára való alkalmasságát.

Javaslom, hogy Dankó Béla képviselő úr legyen a bizottság előadója. Egyetért vele a
bizottság? (Igen.) Köszönöm. A tartózkodó képviselők kívánnak-e kisebbségi véleményt
megfogalmazni a plenáris ülésen? (Nem.) Nem kívánnak.

Egyebek

Az egyebek között kíván-e bárki bármit kérdezni, előadni, bejelenteni? (Nincs
jelentkező.) Ha nem, megköszönöm a megjelenést és az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 48 perc)

Dr. Láng Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


