JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2015. május 28-i 07.45 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános
üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal
Komjáthy terem
Veszprém, Óváros tér 9. 2. emelet

Az ülésen megjelentek: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke,
Baumgartner Lajos, Forgóné Kelemen Judit, Gerstmár Ferenc, Stigelmaier
Józsefné, Domonkos Zsolt, Szabó Károlyné, Takács Eszter és Zakar Csaba a
Bizottság tagjai, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszönti a megjelenteket. Szent György napon alpolgármester úrral és Forgóné
Kelemen Judit képviselő asszonnyal Sepsiszentgyörgyön jártak. Sepsiszentgyörgy
Európa Kulturális Fővárosa szeretne lenni, Veszprém a Finnugor Népek Kulturális
Fővárosa címre pályázik. Mindig megtörténik az, amiben igazán hiszünk, éppen a
hitünk teszi megtörténtté. Úgy vélem semmi sem történik addig, amíg teljes
szívünkből nem hiszünk benne.
A Bizottság 9 tagja közül 9 fő jelen van, tehát a Bizottság határozatképes. Kéri,
hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
71/2015. (V.28.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen
ülésének napirendje a következő:
1. Döntés a Finnugor Népek Kulturális Fővárosa 2016. évi pályázat
benyújtásáról és előzetes kötelezettségvállalás önrész biztosítására
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester
2.

Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása
1.

Döntés a Finnugor Népek Kulturális Fővárosa 2016. évi pályázat
benyújtásáról és előzetes kötelezettségvállalás önrész biztosítására
Előterjesztő: Némedi Lajos alpolgármester

Az előterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az előterjesztést illetően van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Nem mindegy, hogy miben hisznek az emberek. Ez a téma fajsúlyos, megérdemelte
volna, hogy ne egy rendkívüli bizottsági ülésen 5-10 perc időkeretben beszéljenek
róla. Kollektíven ilyen szinten történelemhamísításban nem lehet részt venni. Itt
ülnek pedagógusok is, akiknek sok célja van a felnövekvő generációval
kapcsolatban. Minden pedagógusnak, szülőnek, embernek a legfontosabb célja az
kell, hogy legyen, hogy ezt a nemzetet felemelje. Ezzel a finnugor elmélettel a
magyar nemzetet felemelni nem lehet. Ez a finnugor elmélet 1964 óta nem finnugor
elmélet. A tudomány urali népcsaládról beszél, ami sokkal tágabb fogalomkör. A
finnugor elmélet egy nagyon régen erőltetett és nagyon régen megcáfolt elmélet.
Azt gondolja, hogy ha sem régészeti, sem nyelvészeti, sem történeti tényekkel ez az
elmélet nincs alátámasztva, akkor a feladat az lenne, hogy ütköztessék a
történészek, nyelvészek véleményét, és vonják le a következtetéséket. Ez a pályázat
jórészt a fiatalokra támaszkodik, ha őket ebben a tudatban tartják, akkor a nemzet
felemelkedése terén sok mindent nem várhatnak. Kéri a Bizottságot és a tisztelt
előterjesztőt, hogy gondolják végig ennek az előterjesztésnek a súlyát. Ez nemcsak
egy rendezvénysorozat, amire mondjuk 10 millió forintot szánnak közpénzből.
Maga részéről nem tudja támogatni ezt az előterjesztést.
Domonkos Zsolt a Közjóléti Bizottság tagja:
Megszólítva érzi magát, mint történelem szakos pedagógus. Ő is ismeri a finnugor
származással kapcsolatos polémiákat. Ez egy tudományos vita, nem az ő tisztük a
döntés. A Magyar Tudományos Akadémia, egyelőre, még nem vetette el a finnugor
rokonságot. Ez a pályázat jó lehetőség Veszprém számára, hogy megmutassa
magát, ő támogatja az előterjesztést.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
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Ők nem a történelem írására, nem a történelem bizonyítására pályáznak. Sajnálja,
hogy képviselőtársa a magyar nemzet felemelkedését ennyire lekicsinyli.
Ezzel a pályázattal is komolyan hozzájárulhatnak a nemzet felemelkedéséhez. Ilyen
nagyszabású esemény még nem volt a városban. Ez a pályázat egy kulturális
kapcsolatról szól, ami hozzájárulhat a népek közötti barátság elmélyítéséhez. A
pályázatot üdvözli.
Némedi Lajos alpolgármester:
Tiszteletben tartja a képviselő asszony véleményét, de két dolgot szeretne aláhúzni.
Egyrészt, amit Domonkos Zsolt külső szakértő úr mondott, miszerint a Magyar
Tudományos Akadémia ebben a kérdésben még nem foglalt egyértelműen állást.
Vita van, de még nincs lezárva. Túl erős kijelentés, hogy ez az elmélet a jövő
fiatalságára veszélyes. Másrészt Baumgartner Lajos képviselőtársa véleményét
szeretné kihangsúlyozni. Ez egy kulturális rendezvény. Ha ezt nézi, ennek a
rendezvénynek óriási jelentősége van és bármit állapítanak meg később a tudósok, a
rendezvényt követően gazdagabbak lesznek. A fiatalok számára olyan kulturális
értéket, rendezvényt tudnak felmutatni, amelyre hetekig, hónapokig fog emlékezni
Európa népeinek nagy része. Tehát az ő véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban
nem változott. Kéri a képviselő asszonyt, hogy ezek alapján gondolja át még
egyszer a véleményét és fontolja meg a szavazatát. Nemsokára kezdődik a
Közgyűlés, ahol erről a témáról tovább is beszélgetnek.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
2003-tól Finnországban sem tanítják ezt az elméletet, tehát ha ők sem fogadják ezt
el, akkor minek erre a célra költeni közpénzt. A kulturális rendezvényeken nagyon
sok értéket, ideológiát, eszmét lehet közvetíteni, éppen ezért nem mindegy, hogy
milyen kulturális rendezvényeket tartanak. Csodálkozik azon, hogy vannak olyan
képviselőtársai, akik a folyosói beszélgetésben egyetértettek vele, itt pedig a Magyar
Tudományos Akadémia álláspontját képviselik. A Magyar Tudományos Akadémia
évtizedekig, évszázadokig közvetített olyan tudományos értékeket, amivel ma már
nem tudnak azonosulni, ezért számára nem mérvadó a véleményük.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az elnök szavazásra bocsátotta az
előterjesztést.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 8 „igen”, 1 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
72/2015. (V.28.) határozata
a „Döntés a Finnugor Népek Kulturális Fővárosa 2016. évi pályázat
benyújtásáról és előzetes kötelezettségvállalás önrész biztosítására ”
című előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés a Finnugor Népek Kulturális Fővárosa 2016. évi pályázat benyújtásáról
és előzetes kötelezettségvállalás önrész biztosítására” című előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását
és a határozati javaslat elfogadását.

2.

Egyebek

Egyéb témáról a Bizottság nem tárgyalt.
Dr. Strenner Zoltán megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést 07.49 órakor
bezárta.
K.m.f.

Gerstmár Ferenc
KjB alelnök

Dr. Strenner Zoltán
KjB elnök
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