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Előterjesztés

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. december 10-ei ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Tárgy: A Thury György Ünnepi Emlékév programterve

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Az előterjesztést megtárgyalta:

Humán Erőforrás Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva
jogi előadó aljegyző jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota a múltban sok kiváló személyiséget tudhatott magáénak. Közöttük Thury György, a
magyar végvári vitézi élet egyik legnagyobb alakja volt. Hős katona, bátor vitéz és hadvezér,
nagyszerű hazafi. Jó híre messze szállt, Európa szerte elismert volt hőstette miatt. Veretlen
bajvívó volt, párbajban verhetetlen, méltán kapta a Dunántúli Oroszlán nevet.

Thury György 1554-ben érkezett Palotára, amikor a vártartomány már elszegényedett mind
gazdaságilag, mind katonailag. A török hadakkal szemben a körülöttünk lévő végvárak sorra
estek el, azonban Palota vára magyar kézen maradt.

A sorozatos  török  kudarcok  után  Szulejmán  szultán  Arszlán  pasa  budai  seregét  küldte  a
palotai vár ellen, melynek ostromát 1566. június 05-én a törökök nagy elszántsággal, 8000 fős
sereggel, jól felszerelt harci eszközökkel kezdték meg. A mintegy két hétig tartó ostromban,
Thury  György  mintegy  ötszáz  emberével  hősiesen  megvédte  a  várat,  ezzel  biztosítva  a
bakonyi átjárót a magyar királynak.

Palota  várának legdicsőségesebb időszaka  volt  az  1554-1567-ig terjedő időszak,  ami  alatt
Thury György védte falait.

Thury Györgyre, illetve az 1566-os diadalmas csatára emlékezve nyilvánította a képviselő-
testület 2015. áprilisában, 47/2015. (IV. 10.) képviselő-testületi határozatával Thury György
Ünnepi Emlékévvé 2016-ot. Az emlékévnek kettős szerepe van: fontos Várpalota és az itt
élők  identitásának  megerősítése,  illetve  Thury  György  és  vele  összekapcsolva  Várpalota
nevének  minél  szélesebb  körben  való  megismertetése  miatt.  Sokszínű  programsorozattal
kívánja Várpalota Város Önkormányzata megjeleníteni Thury Györgyöt, hőstettét és korát.

Az  emlékév  kezdetén  naptárat  kívánunk  kiadni,  amelyhez  a  rajzokat  már  elkészítették  a
várpalotai iskolák diákjai. A gyermekek és a fiatal felnőttek számára apródiskolát indítunk,
képregényt adunk ki. A költségvetési lehetőségek függvényében számítógépes játékot, illetve
applikáció készíttetünk.

Várpalotán kívül  ápolja  Thury György emlékét  Nagykanizsa Megyei  Jogú Város is,  ezért
felvesszük a kapcsolatot a város képviselő-testületével, hogy halálának évfordulóján, április
02-án a két település közösen rója le kegyeletét Thury György emléke előtt Orosztonyban,
ahol 1571-ben elesett.

Az ősz folyamán konferenciát  szervezünk, amelynek az anyagát a későbbiekben kiadvány
formájában jelentetünk meg.

Thury  György  hős  bajvívó  volt,  ezért  az  ősz  folyamán  magyar-török  küzdősport  gálát
tervezünk  tartani,  illetve  az  elképzelések  között  szerepel  egy  teljesítménytúra,  illetve
kerékpárverseny is.

A török  kultúra  bemutatására  török  hétvégét  kívánunk  szervezni,  amelynek  keretén  belül
kerülhet aláírásra Gazipasa városával a testvérvárosi megállapodás.

A Bakonyi Poroszkálók Hagyományőrző Egyesület túlélőversenyt szervez az ősz folyamán.

Az emlékév egyik fénypontja a harmadik alkalommal megtartásra kerülő Diadal Napja, amit a
korábbi  évek  tapasztalataival  kiegészülve,  még  látványosabban  és  érdekfeszítőbben
szeretnénk bemutatni.
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Az emlékév folyamán  együtt  kívánunk működni  mindenkivel,  aki  fontosnak  tartja  azt  az
értéket, amelyet Thury György, hőstette és kora képvisel. A programok legjelentősebb részét a
Thury-Vár Nonprofit Kft. szervezi, de a Bakonyi Poroszkálók Hagyományőrző Egyesülete is
aktív részese lesz azok megvalósításának.

A  programok  előzetes,  becsült  költsége  40  millió  Ft.  A  különböző  programpontok
megvalósításához, amennyiben lehetőség lesz rá, az önkormányzat pályázni kíván a Nemzeti
Kulturális Alapnál, illetve mindazon szervezeteknél, amelyeknél az emlékév bármely eleme
támogatható.

A programterv sürgősséggel tárgyalásának indoka, hogy a Thury György Ünnepi Emlékév
programjait már 2016. év elején meg kell hirdetni, a programok költségeit Önkormányzatunk
2016. évi költségvetésének tervezésekor figyelembe kell venni.

Fent  leírtak  alapján  kérem  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  mellékelt  táblázatban
részletezetteknek  megfelelően  fogadja  el  a  Thury  György  Ünnepi  Emlékév  becsült
költségeket is tartalmazó programtervét!

Várpalota,  2015. december 8.

Talabér Márta
polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Határozat
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676
e-mail: várpalota@varpalota.hu

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2015.  december  10-i  ülésén  a
polgármester előterjesztése alapján a következő határozatot hozta:

…/2015. (XII. 10.) képviselő-testületi   határozat:

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  határozathoz  mellékelt  táblázatban
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a Thury György Ünnepi Emlékév programtervét.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  város  polgármesterét,  hogy  az önkormányzat  2016.  évi
költségvetésének  az  összeállítása  során  gondoskodjon  a  Thury  György  Ünnepi  Emlékév
programjai  megvalósításához  szükséges  pénzügyi  fedezet  elkülönítéséről,  ezen  kívül  az
Ünnepi Emlékév sikeres lebonyolítása érdekében az önkormányzat nevében 2016. évben éljen
minden pályázati forrásbevonási lehetőséggel.

Határidő: – az emlékéve programtervének elfogadására: azonnal
– az emlékév költségeinek biztosítására:

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása
– az emlékév programjainak megvalósítására: 2016. év végéig folyamatosan

Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Pappné Csővári Zsófia ügyvezető igazgató,

Thury-Vár Nonprofit Kft.

Várpalota,  2015. december 10.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző
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