Előterjesztés
Arany János emléknap megszervezéséről
1. előterjesztés száma: 301/2017
2. Előterjesztést készítő személy neve: Ádámné Bacsó Erika
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Nagyné Szita Erzsébet
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
- 1. melléklet - határozati javaslat
- 2. melléklet – programterv
- 3. melléklet – pályázati felhívás
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
- Humánerőforrások Bizottság
- Gazdálkodási Bizottság
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság!
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!
200 éve, március 2-án, Nagyszalontán született Arany János, egyik legjelentősebb költőnk,
Petőfi Sándor kortársa és barátja. Példás családapa, lelkiismeretes tanár és pontos hivatalnok
volt; emellett több nyelven olvasott, jelentős világirodalmi tájékozottsággal bírt, költészetének
nyelve és formaszerkezete páratlan színvonalú.
A magyarul beszélők számára Arany János az anyanyelvet jelenti. Nyelvhelyességi,
nyelvhasználati kérdésekben a mai napig őt idézik, az ő változatát fogadják el döntő
bizonyítékként. Költészetével már az általános iskolában megismerkednek a gyerekek. Nevét
Magyarország minden településén viseli egy-egy utca.
Arany János születésének 200. évfordulójának méltó megemlékezése alkalmából a Bicskei
Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Arany János emléknapot szervez, melynek
keretében versillusztrációs pályázatot hirdet a bicskei óvodások, diákok, amatőr és hivatásos
alkotók, képzőművészek számára.
A pályázat célja, hogy megismertesse, megszerettesse Arany János költészetét az
érdeklődőkkel és rávezesse őket arra, hogy az ismert alkotások, versek nemcsak önmagukban
szépek, hanem ihletet adhatnak újabb alkotások elkészítésére is. A felhívás lényege, hogy a
pályázók válasszanak ki egy számukra kedves verset vagy balladát, majd készítsék el a
kiválasztott mű illusztrációját, amelyben megmutathatják, miért ez a kedvencük.
A legsikeresebb pályamunkák készítői oklevélben, tárgyjutalomban részesülnek és ingyenesen
tekinthetik meg az eredményhirdetést követő Arany János emlékműsort.

„Arany balladák – másképp” (emlékműsor)
Halhatatlan költőnk, Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából a Zichy SzínMűhely különleges, egyedülálló emlékműsora kerül színpadra a Művelődési Központban.
Az előadásban a költő tizenegy legismertebb balladájának keresztmetszetét láthatják és
hallhatják a nézők XXI. századi összművészeti megközelítésben, kiváló színművészek
interpretálásában.
A Zichy Szín-Műhely színészei különleges díszletben hozzák közelebb Arany világát az
iskolásokhoz, akik a festő és grafikus, az illusztrálás és a magyar romantikus festészet
kiemelkedő alakja és úttörője, Zichy Mihály Arany-balladákhoz készített illusztrációit
csodálhatják meg az előadásokon.
A kuriózumnak számító, különleges előadás Arany János balladáival segít bepillantást nyerni
egy méltatlanul feledett, páratlan tehetségű festőművész, Zichy Mihály világába is. A program
érdekessége, hogy a színpadi darabot Zichy Mihály egyik leszármazottja rendezte.
Tekintettel arra, hogy Arany János művészete kiemelkedő jelentőségű, a bicentenárium és a
méltó megemlékezés érdekében kérem a képviselő-testületet, hogy 400.000,- Ft összeggel
támogassa az Arany János emléknap megvalósítását.
Bicske, 2017. október 16.

Pálffy Károly
polgármester

1. melléklet a 301/2017. számú előterjesztéshez

Határozati javaslat

Tárgy: Arany János emléknap megszervezéséről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Arany János emléknap
megszervezését, és a program költségeire bruttó 400.000,- Ft összeget biztosít a Bicskei
Egységes Művelődési Központ és Könyvtár részére Bicske Város Önkormányzat 2017. évi
költségvetésében szereplő dologi kiadások címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére.

Határidő: 2017. november 8.
Felelős: polgármester

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár

ARANY JÁNOS EMLÉKNAP
Helyszín: Művelődési Központ

Program

Saját erőből
megvalósítható

Kiadás

Programterv

Időpont: 2017. november 8. (szerda)
15.30 Eredményhirdetés, kiállítás megnyitása
16.00 Emlékműsor
„Egy, csak egy legény van talpon a vidéken”
Versillusztrációs pályázat
eredményhirdetése, kiállítás megnyitása

-

meghirdetés
zsűrizés
rendezés
kiállítás

A BEMKK Petőfi Művelődési Központ Arany
János születésének 200. évfordulójára
emlékezve versillusztrációs pályázatot hirdet
gyermekek számára.
(Pályázati felhívás mellékelve.)

-

Díjazás:
20 db
rajzeszköz
csomag
(50 000 Ft)

-

hang- és
fénytechnika
(20 000,+áfa)

Várható pályamunkák száma: 100 db

http://www.kossuth.hu/adatlap/konyv/3876/arany-janosballadai/konyvajanlo
„Arany balladák – másképp”
Halhatatlan költőnk, Arany János születésének 200.
évfordulója alkalmából a Zichy Szín-Műhely különleges, egyedülálló
emlékműsorra.
Az előadásban a költő tizenegy
legismertebb balladájának
keresztmetszetét láthatják és
hallhatják a nézők XXI. századi
összművészeti megközelítésben,
kiváló színművészek
interpretálásában.
A Zichy Szín-Műhely színészei különleges díszletben hozzák közelebb
Arany világát az iskolásokhoz, akik a festő és grafikus, az illusztrálás és a
magyar romantikus festészet kiemelkedő alakja és úttörője, Zichy Mihály
Arany-balladákhoz készített illusztrációit csodálhatják meg az előadásokon.

Díjazás:
- 100 db csoki
25 000,- 10 db könyv
52 420,- 2-3 db
virágcsokor
- 4 500,Összesen: 81 920,-

210 000,-+áfa
+ útiköltség, szállítás
210 000,56 700,25 000,291 700,-

A kuriózumnak számító, különleges előadás Arany János balladáival segít
bepillantást nyerni egy méltatlanul feledett, páratlan tehetségű
festőművész, Zichy Mihály világába is.

http://magyaridok.hu/kultura/osszmuveszeti-eloadassal-tisztelegnek-arany-janosemleke-elott-1439965/
http://www.orientpress.hu/cikk/2017-02-24_osszmuveszeti-eloadassaltisztelegnek-arany-janos-emleke-elott

Mindösszesen

373 620,-

