5. NAPIREND

Ügyiratszám: BSZ/

/2020.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. szeptember 10-i nyilvános ülésére
Tárgy:

Kulturális pályázatok beadásának előkészítése

Előterjesztő:

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

Előkészítette: Szűcs László, D&B Group
dr. Rozgonyi Viktória jegyző
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A D&B Group szervezésében valósulna meg a Szepezdi Nyárnyitány és Kultúr’ Víkend 2021.
- trendteremtő nyárindító rendezvénysorozat –SZTNH reg. szám: Y2000546.
Balatonszepezd, közel másfél évszázada, a magyar művészeti és kulturális élet vezető
szereplőinek üdülő, nyaraló- vagy éppen lakóhelye. egyedülálló gyöngyszem-település a
Tihany – Badacsony vonalon.
Szepezd a Balaton szépe: a szépművészeti feltöltődés értékes központja, s a teljesség igénye
nélkül néhány vezető Balatonszepezdhez köthető alkotó, gondolkodó: Rófusz Ferenc, Oscarés Kossuth-díjas grafikus; Horváth Ádám, rendező; Kertész András építész; Orosz Balázs,
Kossuth-díjas művész; Vincze Lilla; Török Ádám; Varga Miklós; Závodi János; Bereményi
Géza, Kossuth-díjas író, rendező; Lukin Márta, operaénekes; Mészáros Márta, Balázs Béladíjas rendező; ifj. Zenthe Ferenc; Balás Eszter, Munkácsy-díjas szobrászművész, Lukin László
és Horváth Eszter zenepedagógusok; Jeles András, Kossuth- és Balázs Béla-díjas rendező és
fia, Nemes Jeles László, Oscar-, Golden Globe, Kossuth-díjas rendező; Bibó István és sokan
mások.
2020. nyarán kísérleti jelleggel, egyfajta tesztprogram-sorozatként elindítottuk a ’Szeretem
Szepezdet’ lokálpatrióta talk-showt, mely a helyi lakosok és nyaralósok között óriási sikerrel
mutatkozott be, a Bertha Bulcsú kultúrház nagytermében tömött telt házas eseményként
valósult meg. A rendezvény keretein belül az itt élő, szepezdi kötődésű művészek emlékeztek
vissza az elmúlt 30-40 itt eltöltött évre, s az egykori nagyformátumú kulturális életre.
Éppen a ’Szeretem Szepezdet’ sikere hívná életre a ’Szepezdi Nyárnyitány és Kultúr’ Víkend’kulturális elképzelést, ami egy szepezdi mini-fesztivál, maximális kultúrával. Képzőművészek,
írók, költők és alkotóművészek, zenészek forráspontja, egy modern fonó, egy kulturális
Balaton-parti ”bográcsozás”, egy művész-gourmet rendezvény.
A mini fesztivál öt, egymásra épülő részből állna:
1.
Az alapot a nyaralóidőben, kb. június 15 és augusztus 25 között eleinte 2 hetente, de
augusztusban már hetente, így összesen 9 alkalom Szeretem Szepezdet lokálpatrióta talk-

show jelentené. Tematikája szerint a Szepezdhez kötődő művészek, zenészek beszélnek,
kisebb produkciók közepette életükről, művészetükről, s itt eltöltött időszakukról,
élményeikről.
2.
A szezon elején, az első iskola vége utáni szombaton kerül megrendezésre a Szepezdi Kultúr
Piknik, mely a Kötcsei Találkozó mintájára egy nyárindító rendezvény, jóval-jóval a Kapolcsi
Fesztivál előtt. Fő programként a kulturális élet, zenei és a művészvilág képviselőivel és a
kapcsolódó politikusokkal (Demeter Szilárd, L.Simon László, stb.) egy nagy előadás és vita
szerveződne, melyet panelbeszélgetések vezetnek le, s utána szepezdi barbecue illetve
fröccs és sörcsapok segítenének indukálni a szellemi pezsgést.
3.
A Szepezdi Kultúr Piknik kísérő rendezvénye az ’Balatonszepezd Utcái’, amely egy utcai
műalkotás fesztivál lemosható rajzokkal, lemosható freskókkal, jég- és homokszobrokkal,
fákra horgolt vagy csavart képződményekkel és képzőművészeti flashmobokkal.
4.
Szepezdi Utcazene road-show, az utcai alkotások mellé, adott helyekre szervezetten
folyamatosan forgó színpad-szerűen tangóharmonikások, gitárosok, hegedűsök, furulyások,
énekesek, alkalmi formációk lépnek fel.
5.
S a hosszú hétvége utolsó napján valósulna meg a Lukin László Kórus Bajnokság, melyre
gyerek és felnőtt kategóriában nevezhetnek a kórusok. Délelőtt, a katolikus mise után
egyházi énekverseny, s kórusművek, délután szabad verseny, szabadon választott művekkel.
A két kategória összpontszámát veszi figyelembe a zsűri, aki a döntés után díjazza a
produkciókat.
A rendezvénysorozat összköltségvetése: cca. 50 millió forint.
A rendezvénysorozat megvalósításához a település vezetése által szükséges biztosítani,
a) elvi hozzájáruló nyilatkozat, a kulturális pályázatok benyújtásához, határidő: 2020.
augusztus 28.
b) költségvetési forrás biztosítása, a 2021. évi balatonszepezdi költségvetési keret terhére,
I.) előkészítésre, 2020. évben, Q3-Q4 időszak - 2 millió forint
II.) előkészítésre, 2021. évben, Q1-Q2 időszak - 2 millió forint
III.) megvalósításra, 2021. évben, Q2-Q3 időszak – 6 millió forint
c) a rendezvényhelyszínekhez a szükséges közterületek (terek, utcák, strandok, parkok, etc.),
közintézmények (Bertha Bulcsú, Hivatal, stb.) biztosítása, a megvalósításkor a polgárőrség
illetve a szepezdi közmunkások vagy hivatali, intézményi dolgozók munkaerejének
biztosítása
Az elképzelés szerint a település közvetlen anyagi hozzájárulása a teljes projektméretben
max. 20%-os (10 millió forint), melyet a c) pontban felsorolt kapacitások biztosításával és
azok piaci
értékkalkulációjával bővítünk összesen 50%-ra.

A fennmaradó szükséges 50%-ra kulturális alapokból érkező források elérése pályázat útján
lehetséges, melynek benyújtási időszaka 2020. szeptember, október.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Balatonszepezd
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete Szepezdi Nyárnyitány és Kultúr’
Víkend
2021.
trendteremtő
nyárindító
rendezvénysorozat megrendezésével
a) egyetért. A rendezvényhez a szükséges
közterületeket előzetes egyeztetés alapján
biztosítja. A rendezvény előkészítésének és
megvalósításának költségeire a 2021. évi
költségvetésben 8 millió forint forrást biztosít. A
képviselő-testület
a
további
költségek
fedezetéhez szükséges kulturális pályázatok
beadásával egyetért.
b) nem ért egyet.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szentantalfa, 2020. szeptember 3.
dr. Bocskov Petrov Jordán
polgármester

