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Tisztelt Képviselő-testület!
Az eddig 16 alkalommal, hagyományosan megrendezett Eplényi Vigasságok, amely
több településre szóló, kistérségi és azon átnyúló kapcsolatokra épített játékos,
kulturális és gasztronómiai – a szokványos falunapoktól eltérő – rendezvény volt,
ahol 4-6 település által kiállított csapatok (24 fő + 1 fő csapatvezető) versengése, a
"tízpróba" adta a nemes, játékos vetélkedő gerincét, amely versenyszámokban a
csapatok összemérték erejüket, ügyességüket és tudásukat.
Tekintettel arra, hogy az utóbbi években egyre nehezebbé vált olyan települést
találni, amelyik egy komplett csapatot ki tudott állítani a versengésre, ezért már
tavaly ősszel a falunapi rendezvény átalakítása mellett döntöttünk.
A XVII. Eplényi Vigasságokat már ennek a változtatásnak a jegyében tervezzük
lebonyolítani, a korábbi alapértékek megőrzése mellett.
A jelentősebb változtatás leginkább a délelőtti és a kora délutáni versengés
lebonyolítását érinti.
Az idei évtől nem településeket, illetve azok csapatait hívjuk meg, hanem nyitottá
tesszük a versenyszámokban való részvételt bárki vagy bármilyen csapat, baráti
társaság stb. számára.
Az eddigiektől eltérően, nem tízpróba csapatvégeredményt, hanem minden
versenyszámban külön-külön hirdetünk győztest és helyezetteket.
A játékok összeállításánál és leírásánál továbbra is alapvető szempont lesz, hogy
gyerekek és felnőttek, nők és férfiak, különböző korosztályok résztvevői legyenek a
versengésnek. 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.
A játékos és fárasztó verseny után, délután a továbbiakban is a kulturális
programoké a főszerep.
Ezek összeállításánál is 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 XVII. Eplényi Vigasságok tervezett programját is ezek figyelembevételével
állítjuk majd össze.
A rendezvény alatt a gyerekek számára egész napos játszóházat és játék lehetőséget
biztosítunk, amelyet a Könyvtár és az Eplényi Gyermekekért Alapítvány szervez.
A rendezvényen ebédként a gulyáságyúban főzött, egytálételt fogunk kínálni.
A XVII. Eplényi Vigasságok programjaira számos, nem csak helyi, érdeklődőre
számítunk.
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A rendezvény tervezett programja, tematikája:
1. Vetélkedő, sport- és szabadidős programblokk:
9.45 XVII. Eplényi Vigasságok megnyitója
10.00 Egyéni és csapat erőpróbák:
– 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)
13.00 Ebéd – marhapörkölt, főtt burgonyával
15.40 Ünnepélyes eredményhirdetés, díjak átadása
2. Gyermek- és ifjúsági programblokk:
16.00-19.30
- Mesejáték előadás
- Eplényi Gyermekekért Alapítvány gyermekműsora
- Fortuna Színjátszó Egyesület zenés műsora
3. Élő koncert programblokk (pályázat):
20.00 - 21.30
Kárpátia együttes élő koncertje
4. Szórakoztató utcabál programblokk:
22.00 – 24.00 Szabadtéri bál (N.CZ. Kft. – Nyári László és együttese zenéjére)
5. Egyéb napközbeni kiegészítő programok:
- Egészségügyi sátor
- Kézműves foglalkozás, csillámtetoválás
- Játszóház
- Bemutatók
- Falmászás
- Véradás
Az egyéni és csapat erőpróbák részletes tematikáját még pontosítani kell az
elkövetkezendő egy hónapban, hogy azután a rendezvény programját és a
versenyszámokra történő jelentkezés, nevezés feltételeit mielőbb közzé tudjuk tenni.
Ennek az új részletes tematikának a kidolgozásában – mint a falunapi programok
elindítása előtt is tettük, – számítunk elsősorban a helyi civilszervezetek
közreműködésére és ötleteire.
A „Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása” érdekében,
VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú felhívásra, „XVII. Eplényi Vigasságok falunap”
címmel, a pályázatot nyújtottunk be.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati
javaslat elfogadására.
Eplény, 2018. március 23.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (III. 28.) határozata
a XVII. Eplényi Vigasságok előkészítéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „XVII. Eplényi
Vigasságok előkészítése” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy 2018. augusztus 11-én megrendezésre kerülő XVII. Eplényi Vigasságok
nyitott falunapi rendezvényt megvalósítja, amelyhez a fedezetet a 2018. évi
költségvetésről szóló 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendeletben biztosítja.
2. A képviselő-testület az előterjesztés 1. melléklete szerinti előzetes programtervet
– a további programszervezéshez és a „Részletes játékleírás és pontozási
szabályzat” kidolgozásához, mint irányelvet – elfogadja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2. pontban hivatkozott
előzetes programtervnek megfelelően – a helyi civilszervezetek bevonásával –
egyeztetéseket folytasson a XVII. Eplényi Vigasságok nyitott falunapi rendezvény
programjának véglegesítése érdekében.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3. pontban
hivatkozott egyeztetést követően a rendezvény programját véglegesítse és a
lebonyolításához szükséges további intézkedések megtegye, a 2018. évi
költségvetésben már jóváhagyott keretösszeg figyelembevételével.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2018. augusztus 11.
3. pont esetében: 2018. május 4.
4. pont esetében: 2018. május 11. a program végelegesítésre, illetve
folyamatosan a program lezárásáig
Eplény, 2018. március 28.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (III. 28.)
határozatához
PROGRAMTERV
XVII. Eplényi Vigasságok 2018. 08. 11.
A rendezvény tervezett programja, tematikája:
1. Vetélkedő, sport- és szabadidős programblokk:
9.45 XVII. Eplényi Vigasságok megnyitója
10.00 Egyéni és csapat erőpróbák:
– 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)
13.00 Ebéd – marhapörkölt, főtt burgonyával
15.40 Ünnepélyes eredményhirdetés, díjak átadása
2. Gyermek- és ifjúsági programblokk:
16.00-19.30
- Mesejáték előadás
- Eplényi Gyermekekért Alapítvány gyermekműsora
- Fortuna Színjátszó Egyesület zenés műsora
3. Élő koncert programblokk (pályázat):
20.00 - 21.30
Kárpátia együttes élő koncertje
4. Szórakoztató utcabál programblokk:
22.00 – 24.00 Szabadtéri bál (N.CZ. Kft. – Nyári László és együttese zenéjére)
5. Egyéb napközbeni kiegészítő programok:
- Egészségügyi sátor
- Kézműves foglalkozás, csillámtetoválás
- Játszóház
- Bemutatók
- Falmászás
- Véradás

