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Az előterjesztést készítette:

Kezelési megjegyzés:

Ladics Monika irodavezető
Humánszolgáltatási Iroda
Somodiné Triesz Orsolya
Közösségi Kapcsolatok Osztálya
Balogh Zoltán osztályvezető
Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály
Varga Miklós osztályvezető
Gazdálkodási Osztály
HATÁROZAT - TERVEZET

Döntési változatok száma: 1
Melléklet: Galántai testvérvárosi pályázat részletes programja
Véleményezésre megkapta:
Egyéb szervezet, külső szakértő:
Megtárgyalta:
Értékmegőrzési Bizottság …./2017. (III.27.) ÉmB sz. határozat
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság …./2017. (III.28.) VPB sz. határozat

Törvényességi észrevételem nincs:
Dr. Határ Mária
jegyző

Iktatószám: 6269-8/2017.

ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2017. március 30-án tartandó ülésére
Tárgy: Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alap „Testvér-települési programok és
együttműködések” felhívására
Tisztelt Közgyűlés!
Az elmúlt évben sikeresen pályáztunk Marosvásárhellyel közösen a „Vásárhelyi Forgatag”
programsorozat megvalósítására a Bethlen Gábor Alap testvérvárosi programokat támogató
pályázatán, mely az idén is meghirdetésre került. Ez évben felvidéki testvérvárosunkkal,
Galántával szervezendő közös programok megvalósítására szeretnénk pályázni „Kodály
Zoltán, aki összeköt - Kecskemét köszönti a testvérváros Galántát” című pályázatunkkal.
Kecskemét és Galánta között a testvérvárosi szerződés aláírására 15 évvel ezelőtt került
sor. Az ez évi kulturális programok cseréjét, az aláírás jubileumán túl, a Kodály Zoltán
Emlékév programjainak közös megrendezése is indokolja. A két város közötti testvérvárosi
kapcsolat révén számos egyesület, iskola, civil csoport, különböző kulturális és egyéb
szakmai, valamint egyházi közösség képviselői találkoztak egymással, és ebből számos tartós
együttműködés is született. Ezek az együttműködések jelentik az alapját a most benyújtásra
kerülő pályázatunk programjainak.
A programsorozat összeállításánál legfontosabb célunk volt, hogy bemutassuk Kecskemét
kulturális értékeit, kiemelten Kodály Zoltán munkásságát és zenei örökségét. Ezzel is
jelképezzük a nemzeti összetartást, a közös kultúrát és a közös múltat, valamint azt, hogy a
két város valóban testvéri együttműködésben él.
A programokat két kiemelt galántai esemény köré szerveztük:
2017. augusztus 10-12. között zajlik a több évtizedes múltra visszatekintő Galántai Vásár,
melyre szabadtéri rendezvényeket terveztünk (Háry János játszóház, a Fringe Fesztivál fiatal
nyerteseinek bemutatkozása, bordalok, borversek és operett est, neves kecskeméti
kézművesek bemutatkozása). A kulturális értékek bemutatása mellett lehetőségünk lesz a
gasztronómiai értékek bemutatására is a vásár számunkra elkülönített területén.
2017. november 16 -18. Kodály Zoltán Napok Galántán
A galántai megemlékezések kiemelkedő rendezvényének tervezzük a Kecskeméti
Szimfonikus Zenekar Kodály hangversenyét. A diákok számára szervezett programként
tervezzük a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár által összeállított Kodály Zoltán
tudástár bemutatását, interaktív zenei foglalkozás keretében a Háry János daljáték
keresztmetszetének előadását.

A „Kodály szellemében” elnevezésű nyári zománcművészeti alkotótelepen készült
alkotásokból kiállítás kerül megrendezésre, valamint a Forrás esten kecskeméti írók, költők
számára nyílik bemutatkozási lehetőség.
Galántáról a kecskeméti fesztiválokra (Kodály Fesztivál, Hírös Hét, Barackpálinka és
Borfesztivál, Népzenei Találkozó, Téli Fesztivál) érkeznek majd fellépők.
A Bethlen Gábor Alap a „Testvér-települési programok és együttműködések” című
pályázatán elnyerhető támogatás maximum összege: 2.500.000,- Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.
A programsorozat teljes költsége: 3.000.000,- Ft
Megpályázott összeg: 2.500.000,- Ft
Saját forrás összege: (nem feltétele a pályázatnak) 500.000,- Ft, mely összeg Kecskemét
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati
rendelete 4070102 Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok előirányzatán rendelkezésre áll.
A részletes programtervet az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntését a határozattervezet szerint meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2017. március ….

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…/2017. (III. 30.) határozata
Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alap „Testvér-települési programok és
együttműködések” felhívására
A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 6269-8/2017. számú
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1. A közgyűlés úgy dönt, hogy kerüljön benyújtásra a Bethlen Gábor Alap pályázati
felhívására „Kodály Zoltán, aki összeköt - Kecskemét köszönti a testvérváros
Galántát” című pályázat.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
2. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, nyertes pályázat
esetén a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

1.sz.melléklet
Bethlen Gábor Alap testvérvárosi pályázat programterv
„Kodály Zoltán, aki összeköt”- Kecskemét köszönti a testvérváros Galántát
Kodály Zoltán Emlékév –Galánta és Kecskemét közös programjai
2017. március 5. – december 31.
I. 2017. augusztus 10 -12. (csütörtök – szombat) Galántai Vásár
Háry János Játszóház - egész napos művészeti és ismeretterjesztő játszóprogram általános
iskolásoknak (péntek, szombat 10-18-ig).
Kézműves foglalkozások (huszárcsákó készítés, Háry huszár báb/ Örzse báb készítés,
mézeskalács huszár díszítés)
Játék a Szivárvány játéktár eszközeivel.
Szivárvány játéktár működtetése csoportos és egyéni szabadtéri és asztali fa játékokkal.
Szilágyi Áron és zenekarának fellépése a szabadtéri színpadon (a kecskeméti Leskowsky
Hangszergyűjtemény hangszerinek bemutatásával)
Gasztronómia szabadtéren - alföldi étel főzése
Operett gála, bordalok, borversek a kecskeméti Katona József Színház művészeinek
közreműködésével a borutca közelében - színpadon
Kézművesek kiállítása és vására (Kecskemétre jellemző termékek) (5 kézműves, 10 fő)
Turisztikai kiállítás
II. November 15-18. (szerda-szombat) Kodály ünnepségek Galántán
November 15. 11 óra
Háry János kalandjai - bábjáték a Galántai Művelődési Központ bábtermében
Hári Viktória, a szentesi Horváth Mihály Gimnázium 12. o. drámatagozatos diákjának
egyszemélyes bábelőadása, majd bábkészítés
November 15. 16:30 órakor a Galántai Művelődési Központ előcsarnokában
„Kodály szellemében” címmel képzőművészeti kiállítás
November 15. 19 órakor az Esterházy kávézóban
Irodalmi est a kecskeméti Katona József Színház művészeinek közreműködésével
November 16. 10. óra galántai Kodály Zoltán Gimnázium aulája
Háry János kalandjai

Kodály – Paulini – Harsányi: Háry János – daljáték keresztmetszete (dramatikus,
interaktív zenei foglalkozás)
Közreműködnek: Chorhidea Kamarazenekar és meghívott vendégeik. Néptáncosok, énekesek
közreműködésével. Verbunkos és csárdás bemutató és tánctanítás, kézműves foglalkozás
(bábkészítés), szakmai tapasztalatcsere a Kodály módszerről és mai zeneoktatásról, Kodály
és a népzene címmel ismeretterjesztő előadás
November 16. 19.00 óra Galántai Művelődési Központ színházterme
Kecskeméti Szimfonikus Zenekar hangversenye
Műsor: Kodály: Galántai táncok, Marosszéki táncok, Háry szvit- részletek táncos betétekkel
Galántáról érkező programok az alábbi kecskeméti rendezvényekre:
Július 16-28.
29. Kodály Művészeti Fesztivál – Kodály születésének 135. évfordulója és halálának 50.
évfordulója tiszteletére
A programok előtt „ráhangoló” műsort adnak fiatal tehetségek: népzenészek, néptáncosok,
kórusok, néhány fős zenei együttesek.
Augusztus 19-26.
Hírös Hét Fesztivál
A fesztivál keretében a 15 éves jubileumát ünneplő testvérvárosi együttműködés
megerősítése. Galánta város delegációját a város fúvószenekara kíséri Kecskemétre.
Szeptember 14-17. Népzenei Találkozó
Galántáról érkező felnőtt és gyermek népzenészek, néptáncosok, előadása a Találkozó
keretében.
December 16.
Kodály Zoltán születésnapi programok
Az ünnepi műsorok keretében a galántai gyermek és felnőtt művészi csoportok programjait
tekinthetik meg a kecskeméti nézők.

