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E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. április 10-i rendkívüli ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Javaslat a 2016. évnek Thury György Ünnepi Emlékévvé nyilvánítására, Thury
György Emlékbizottság létrehozására

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Pappné Csővári Zsófia ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalta:
-

A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel.

Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva
              jogi előadó                  aljegyző                jegyző

mailto:varpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota gazdag történelmi múlttal rendelkezik. Az egykori végvár Palota legdicsőbb napjait
idézi. Thury György, a híres törökverő várkapitány 1566. június 14-én 500 fős maroknyi
seregével sikeresen védte meg Arszlán pasa 8 ezer fős seregével szemben Palota várát.
A THURY-VÁR Nonprofit Kft. a Bakonyi Poroszkálók Hagyományőrző Egyesületet vezető
Csepin Péter ötlete nyomán 2014. június 13-án első alkalommal koordinálta és szervezte meg
a Palota Diadalának Napja elnevezésű rendezvényt, amely a végvári vitézek és csatlakozó
helyi hagyományőrző csoportok közreműködésével nagyszabású életképekkel elevenítette fel
a XVI. századi várostromot.

A dicsőséges esemény 450. évfordulóját 2016-ban ünnepeljük. Tisztelegve városunk sok
évszázados történelmi hagyományai előtt javasolom, hogy Palota vára és Thury György
országos, nemzetközi hírű kultuszának megteremtése érdekében az egyik leghíresebb végvár
és törökverő kapitány emlékére Várpalota Város Képviselő-testülete a 2016-os esztendőt
nyilvánítsa ünnepi emlékévvé.

Egy letűnt és dicső történelmi kor felidézésével az Emlékév keretében olyan programok
kerüljenek megrendezésre, amelyek megteremtik a kötődést a településhez és a történelmi
múlthoz: erősítik nemzeti önbecsülésünket, a lokálpatriotizmust, a közösségi összetartozást, a
hagyományok további őrzését és ápolását, a helytörténeti ismeretek elmélyítését. 

Az ünnepi emlékév programjainak sorában Palota Diadalának Napja a legkiemelkedőbb
esemény, hiszen látványelemeivel turisztikai szempontból a legnagyobb vonzerőt jelentő
programsorozat. Előkészítésére, bevezetésére jó alapot nyújtott a program 2014. évi
megrendezése, 2015. évi programjainak előkészítése. 
Emellett neves történészek közreműködésével a korszakot megidéző történelmi konferencia,
könyv, kiadvány, nagyszabású kiállítások (bélyeg, érem, történeti), köztéri alkotás állítása,
emlékbélyeg kiadása, országos gasztronómiai program, Thury György nevét viselő
szervezetek, intézmények országos találkozója, országos történelmi vetélkedő meghirdetése,
testvérvárosok hagyományőrző csoportjainak nemzetközi találkozója, „nyári hagyományőrző
táborváros”, zenei események sora gazdagíthatja az ünnepi emlékévet. 
A város hagyományos éves programjait is az emlékév szellemiségében és jegyében
rendeznénk 2016-ban. Az Emlékév programjait tartalmazó éves programfüzet 2015 őszére
készülne el, ekkor a helyi hagyományőrzők részvételével a várban nagyszabású
sajtótájékoztató keretében kerülne sor az Emlékév meghirdetésére. (2016-ban az aktuális havi
emlékéves rendezvények szórólapon kerülnének meghirdetésre.)
2015-ben az Emlékév logójára helyi pályázatot szükséges kiírni a rendezvénysorozat
egységes arculatának megteremtése érdekében, amely promóciós anyagokon (meghívók,
levélpapír, boríték, molinók, zászlók, szóróanyagok: kitűzők, pólók, reklámtáskák, stb.) és az
önkormányzat honlapján, a helyi televízióban, valamint a helyi újságban az Emlékév
bevezetése érdekében már 2015 őszétől használható lenne. 

Az ünnepi emlékév előkészítése, a programok koordinálása érdekében javasolom a Tisztelt
Képviselő-testületnek, hogy alakítson helyi szakemberekből álló Emlékbizottságot, amelynek
tagjai a helyi közművelődési feladatokat szervező intézmény és civil szervezetek
közreműködésével előkészítik, begyűjtik, koordinálják és összeállítják a 2016-os emlékév



programjaira, eseményeire és költségvetésére vonatkozó javaslatokat. A Képviselő-testület az
Emlékév véglegesített programjairól legkésőbb 2015. II. negyedév végéig dönthet.
Alapos előkészítő és összehangolt munkával az ünnepi Emlékév 2016-os programjaira,
eseményeire külső forrásként több pályázat is benyújtható lenne.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a határozattervezet megvitatása
után hozza meg döntését.

V á r p a l o t a, 2015. április 08.
                                                                         Talabér Márta
                                                                               polgármester
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 10-i rendkívüli ülésén a
következő határozatot hozta:

…/2015. (IV.10.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Thury György várkapitány 1566.
június 14-ei törökök elleni győzelmének 450. évfordulója tiszteletére a 2016-os
esztendőt Thury György Ünnepi Emlékévvé nyilvánítja.

2.) A Képviselő-testület a Thury György Ünnepi Emlékév előkészítésére 7 főből álló
Emlékbizottságot hoz létre az alábbiak szerint:

Elnök: Talabér Márta polgármester
Tagok: Galambos Szilvia önkormányzati képviselő, Humán Erőforrás Bizottság elnöke

Deák Istvánné önkormányzati képviselő
Pappné Csővári Zsófia ügyvezető igazgató, Thury-Vár Nonprofit Kft.
Budai László könyvtárvezető, Krúdy Gyula Városi Könyvtár
Csepin Péter elnök, Bakonyi Poroszkálók Hagyományőrző Sport Egyesület 
dr. Töll László ezredes, főosztályvezető, HM Társadalmi Kapcsolatok és 
Háborús Kegyeleti Főosztály

3.) A Képviselő-testület felkéri az Emlékbizottságot, hogy az Ünnepi Emlékév program-
és költségtervezetét dolgozza ki és azt terjessze elő a Képviselő-testület 2015. májusi
ülésére.

Határidő: az Ünnepi Emlékév program és költségtervezetének előterjesztésére: a
Képviselő-testület 2015. május havi ülése

Felelős:  Emlékbizottság elnöke
Végrehajtásban közreműködik: Thury-Vár Nonprofit Kft. 

V á r p a l o t a, 2015. április 10.

Talabér Márta                                 dr. Ignácz Anita Éva
  polgármester         jegyző


	dr. Töll László ezredes, főosztályvezető, HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály

