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Tisztelt Képviselő-testület!
A LEADER 2013 pályázatok között megjelent a „4.3. Bakonyi rendezvények,
rendezvénysorozatok támogatása együttműködésben” célterületre vonatkozó kiírás, amelyre
maximum 1,5 millió Ft 100 % nettó finanszírozású forrás elnyerésére pályázatot nyújthatunk
be, a 2013. augusztus 10-én megrendezésre kerülő XII. Eplényi Vigasságok programjainak
megvalósítására.
A Képviselő-testületnek vállalnia kell, hogy a támogatáson felüli részt, mint saját erőt, a 2013.
évi költségvetésében előirányozza, és azt sikeres pályázat esetén a cél megvalósítására fordítja.
A képviselő-testületnek fel kell hatalmaznia a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa és az
ahhoz szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye, továbbá az együttműködési
megállapodásokat aláírja.
A pályázat benyújtására nagyon rövid idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy az a rendezvény
időpontja előtt befogadást is nyerjen. Ehhez arra van szükség, hogy a benyújtásra nyitva álló
időszak első napjaiban (2013. június 11.) kész pályázatunk legyen, mert az első HBB ülés
június 20-án lesz. Különben már csak a jövő évi rendezvényre tudnánk pályázni. Az idei
szűkösebb források miatt, minden lehetőséget még jobban meg kell ragadni ahhoz, hogy
megfelelő színvonalú rendezvényt szervezhessünk.
A saját költségek csökkentésére egyik lehetőség, hogy olyan fellépőket próbálunk meghívni,
akik alanyi adómentesek.
Rendezvény témája (a tematika részletes leírása, a rendezvény szerkezetének
bemutatása):
A XII. alkalommal hagyományosan megrendezésre kerülő Eplényi Vigasságok több településre
szóló, kistérségi és azon átnyúló kapcsolatokra épített játékos, kulturális és gasztronómiai - a
szokványos falunapoktól eltérő - rendezvény. Reményeink szerint 2013-ban is 6 település által
kiállított csapatok (24 fő + 1 fő csapatvezető) versengése, a "tízpróba" adja a nemes, játékos
vetélkedő gerincét, amely versenyszámokban a csapatok összemérik erejüket, ügyességüket és
tudásukat. A csapatok, a rendező által biztosított, az Eplényi Vigasságok logóval ellátott,
csapatonként különböző színű, pólóban versengenek, valamint a felkészüléshez részletes
játékszabály leírást kapnak, szükség esetén személyes megbeszélést tartunk a csapatvezetőkkel,
így a versenyben az egyenlő feltételek biztosítottak lesznek.
A rendezvényt fúvószenekari ébresztéssel nyitjuk, amelynek Eplényben a hagyománya van,
hisz amíg a mangánércbánya működött volt helyi fúvószenekara a falunak, és szerencsére még
élnek közöttünk olyanok akik, a zenekar tagjai voltak. A játékok összeállításánál és leírásánál
alapvető szempont, hogy gyerekek és felnőttek, nők és férfiak, különböző korosztályokban
kötelezően résztvevői legyenek egy-egy csapatnak. Továbbá fontos szempont, hogy egyénre és
csapatra épülő elemek, játékok is szerepeljenek a programban. A versenyszámok között
szerepel ügyességi, szellemi, gyorsaságot és fizikai erőt, vagy ezek kombinációját igénylő
játék, de a vetélkedésnek elmaradhatatlan része a kulináris élményt nyújtó főzőverseny is.
Az ügyességi játékokban, a versenyszám után, lehetőséget adunk a nézőknek, szurkolóknak is,
hogy kipróbálják saját ügyességüket, képességüket. A legjobbakat a nézők közül díjazni fogjuk.
A játékos és fárasztó verseny után, délután elsősorban a kulturális programoké a főszerep.
Ezek összeállításánál fontos szempont, hogy minden korosztály számára élvezhető programot
szervezzünk. Kiemelten fontos, hogy az helyi, kistérségi továbbá a versenyekben résztvevő
csapatok amatőr tehetségeinek (helyi és a környékbeli civil szervezetek, színjátszók, zenészek
számára) fellépési lehetőséget biztosítsunk. Azonban az évek alatt az is beigazolódott, hogy
egy-egy ilyen rendezvény egész napos látogatottsága jelentősen megnő, ha programban
szerepelnek neves előadók is. A XII. Eplényi Vigasságok tervezett programját is ezek
figyelembevételével állítottuk össze.
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A rendezvény alatt a gyerekek számára egész napos játszóházat biztosítunk, amelyet a helyi
Eplényi Gyermekekért Alapítvány szervez. Egész napos kiállítást szervezünk a művelődési
házban.
A résztvevők és fellépők számára pedig, a gulyáságyúban főzött, egytálételt fogunk kínálni.
A másnap hajnalig tartó rendezvény programjaira 1000 főt meghaladó látogatóra számítunk.
Rendezvény közreműködői, fellépők (időrendi felsorolással):
A versenyző csapatoknak javasolom meghívni: Bakonyszentkirály, Gyulafirátót, Hárskút,
Jásd, Kádárta csapatait.
7.00

Zenés ébresztő
a Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével

8.30

Térzene
a Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével

9.45

XII. Eplényi Vigasságok megnyitója

10.00 A CSAPATOK TÍZ PRÓBÁJA:
– Női kispályás focibajnokság (10.00 – 14.00)
– Gyermekek ügyességi versenye (10.15 – 10.45)
– Főzőverseny (10.00 – 13.00)
– Kombinációs verseny (10.45 – 11.30)
– Természetrajzi fejtörő gyermekeknek (11.00 – 12.00)
– Fafűrészelő verseny (11.30 – 12.00)
– Felnőttek ügyességi versenye (12.00 – 12.45)
– Erősemberek versenye (12.45 – 13.30)
– „Létrafutás” (13.45 – 14.30)
– Csapaterőpróba – lovas szánkó tolása (14.45 – 15.30)
15.40 Ünnepélyes eredményhirdetés, díjak átadása
A „Virágos Eplényért” díjak átadása
16.00 Vendég művész előadása
16.45 Gyermekműsor vendég előadóval
18.00 Eplényi Gyermekekért Alapítvány gyermekműsora
18.15 Látvány bemutató
18.40 Azték Színjátszó és Tánccsoport Szeged műsora
19.20 Eplényi Komédiás Egylet vidám előadása
20.00 Fortuna Színjátszó Egyesület szórakoztató műsora
21.00 Vendég művész előadása
22.00 – 4.00 Szabadtéri bál
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Kommunikációs terv (nyilvánosság tájékoztatása, kommunikációs eszközök
használatának részletezése):
Az Eplényi Vigasságok programjait megküldjük minden kistérségi és szomszédos
önkormányzatnak, a Tourinform Irodáknak, a zirci és veszprémi közművelődési
intézményeknek, valamint a megyei napilapnak. Ezen kívül az interneten közzétesszük a helyi
és a kistérség honlapjain egyaránt. Tekintettel arra, hogy már hagyományos rendezvényről van
szó, a sugárzott média is beharangozót ad az eseményről, így a megyén kívül is ismert lesz a
program.
Mindezen felül a helyi lakosságot, minden ingatlanra eljuttatott, részletes programmal
tájékoztatjuk.
A megoldások költségkímélők, de mégis széleskörű tájékoztatást nyújtanak. A rendezvény
mindig azonos, előre kiszámítható időpontban van a kezdetek óta.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat
elfogadására.
Eplény, 2013. május 18.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013.(…….) határozata
a XII. Eplényi Vigasságok előkészítésére és a LEADER pályázat benyújtására vonatkozó
döntés meghozataláról
1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a
LEADER pályázati felhívások között szereplő „4.3. Bakonyi rendezvények,
rendezvénysorozatok támogatása együttműködésben” célterületre pályázatot nyújt be a
2013. augusztus 10-én megrendezésre kerülő XII. Eplényi Vigasságok rendezvény
megvalósításához, a nettó 100 % támogatási intenzitású max. 1,5 millió Ft támogatás
elnyerésére, amelyhez a sajáterőt a 2013. évi költségvetésében biztosítja.
2./ A képviselő-testület az előterjesztésben szereplő előzetes programtervet jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület a rendezvényre meghívja a tavaly is részt vett Bakonyszentkirály,
Gyulafirátót, Hárskút, Jásd és Kádárta települések, illetve településrészek csapatait, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben valamelyik csapat nem tudja vállalni a
részvételt, akkor egy másik településsel felvegye a kapcsolatot és azt meghívja.
4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a XII. Eplényi Vigasságok és a
pályázati cél sikeres megvalósításához, valamint elszámolásához szükséges további
intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye, az együttműködésről szóló, valamint
rendezvény lebonyolításához szükséges megállapodásokat aláírja, a pályázati támogatás és
a 2013. évi költségvetésben jóváhagyott keretek között.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: 2013. június 11.
2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2013. június 30.
4./ pont esetében: folyamatosan a pályázat lezárásáig
Eplény, 2013. május 29.
Fiskál János s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

