
Előterjesztés 
A XXVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatásáról 

1. előterjesztés száma: 94/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Pötördi Bianka 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 
 - 1. melléklet - határozati javaslat 
 - 2. melléklet – kérelem 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
 - Gazdálkodási Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tárnok Mária a Kisebbségért – Pro Minoritate Alapítvány kuratóriumának elnöke írásban 
kereste meg Bicske Város Önkormányzatát azzal a kéréssel, hogy támogassa a XXVIII. 
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megrendezését az erdélyi Tusnádfürdőn, ami 
mára a legnagyobb, legjelentősebb nyári Kárpát-medencei közéleti fórummá nőtte ki magát, és 
a diáktáborok, szabadegyetemek közül is a legrangosabbá vált. Bicske Város Önkormányzata 
már korábban is több alkalommal támogatta ezt a rendkívül változatos kulturális 
programsorozatot. 
 
Tusnádfürdő várossal az első kapcsolatfelvétel 1999-ben történt, az évek óta tartó baráti, segítő, 
konstruktív kapcsolat után a hivatalos testvérvárosi szándéknyilatkozat aláírására 2006-ban 
került sor. A két település folyamatos, szoros kiváló kapcsolatot ápol. A testvérvárosi 
egyezményben a két város kifejezésre juttatta, hogy fokozottan támogatják egymás 
kultúrájának fejlődését. Támogatják a kulturális cseréket, megkönnyítve a művészeti, kulturális 
intézmények közti és a kultúrát, művészetet kedvelő emberek közti kapcsolatot. 
 
A kulturális programsorozat célja nyíltan, kötetlenül beszélgetni az anyaország, erdélyi és 
Kárpát-medencét érintő társadalmi átalakulási folyamatot kísérő problémákról. 
 
A XXVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 2017. július 18-23. között kerül 
megrendezésre, Tusványos a biztos pont! címmel. Az előadók közt a szabadegyetem céljainak 
megfelelően mindhárom oldal – anyaországbeli, romániai magyar, valamint román -számos 
ismert és elismert politikusa, szakembere szerepel. Az évek során sikerült ezt a tábort olyan 
fórummá fejleszteni, ahol a határon inneni és túli magyar, valamint román fiataloknak 
lehetőségük nyílik az aktuális kérdésekre megoldásokat, ötleteket keresni, elősegítve ezzel a 
magyarországi és határon túli magyar fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásátés 
tapasztalatcseréjét. A rendezvény állandó résztvevői az erdélyi és magyarországi diákok és 
fiatalok, de emellett a térség településeiről, de Hargita megye egész területéről is, érkeznek 
nagy számban érdeklődők. Így a legnépszerűbb előadások résztvevőinek száma eléri a 15.000-
18.000 főt.  
 
Amennyiben támogatásra méltónak találja a tisztelt Képviselő-Testület az alapítvány fenti 
rendezvényét, támogassa 200.000,- Ft összeggel a XXVIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem 



és Diáktábor megszervezését és kérje fel a Kisebbségért – Pro Minoritate Alapítványt, hogy a 
támogatásért Bicske város nevét és címerét tüntesse fel a rendezvényen. 
 
Bicske, 2017.04.20 

 

 

Pálffy Károly 
polgármester 

 
 
 

1. melléklet az 94/2017. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A XXVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. támogatja a XXVIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezését 
200.000,- Ft-tal a 2017. évi civil szervezetek támogatása előirányzat címen 
rendelkezésre álló pénzösszeg terhére 

2. felkéri a Kisebbségért - Pro Minoritate Alapítványt, hogy a támogatásért Bicske város 
nevét és címerét tüntesse fel a rendezvényen. 

Határidő:  2017.07.01. 
Felelős:  Polgármester 
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