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Előterjesztés
Az Erkel Ferenc Kamarazenekarral kötött kölcsönös megállapodás
meghosszabbításáról
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 27-én, a 46/2020.(II.27.)
határozatában

döntött

az

Erkel

Ferenc

Kamarazenekarral

kötendő

kölcsönös

megállapodásról:
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2020.(II.27.) határozata
Az Erkel Ferenc Kamarazenekarral kötendő kölcsönös megállapodásról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Erkel Ferenc
Kamarazenekarral kötendő kölcsönös megállapodásról szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület a kölcsönös megállapodás megkötését, a zenekar koncepciótervében
szereplő irányelvek szerint támogatja, erre célra a 2020. évi költségvetésben 10 millió Ft-ot
különít el. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés előkészíttetésére és aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabineti Iroda
A 2020-ban megszületett együttműködési megállapodás 2020. december 31-éig volt hatályos.
A zenekar a Covid 19 vírus okozta járványhelyzeti korlátozások ellenére, a koncepciótervében
szereplő irányelvek szerint teljesítette vállalásait. Ahogy az várható volt, a várossal kötött
szövetségük nagy szakmai és médiaérdeklődést váltott ki. A médiamegjelenéseik kapcsán
többször volt lehetőség hírül adni, hogy az Erkel Ferenc Kamarazenekar „Biatorbágy hangja”
otthonra talált városunkban. Az együttes 2020-as évadjának biatorbágyi vonatkozású
beszámolója a mellékletben található.
Javaslom

a

kölcsönösen

sikeresnek

nevezhető

együttműködési

megállapodás

meghosszabbítását és kétéves határozott időre való megkötését, azzal a kiegészítéssel, hogy
a Képviselő-testület az éves költségvetésének elkészítésekor rendelkezik a zenekar
munkájának támogatásához nyújtott hozzájárulása mértékéről.

Erkel Ferenc Kamarazenekar, Biatorbágy Hangja a 2021-es évre az alábbi koncerteket tervezi
városunkban:
•

Március 13. Várjuk együtt a tavaszt! Rövid zenés megemlékezés a március 15-i ünnep
kapcsán, majd felcsendül Richard Strauss Rózsalovag szvitjének kamarazenekari
változata.

•

Április 11. A költészet napja ifj. Vidnyánszky Attilával Verses koncert a zene és a
költészet kapcsolatának jegyében.

•

Június 20. Városünnep a Főtéren A KFT együttes és az Erkel Ferenc Kamarazenekar
közös koncertje.

•

Augusztus 20. Tűzijáték Szabadtéri szerenád koncert, vagy élő zene a tűzijáték alatt.

•

Október 1. A zene világnapja Vendég Perényi Miklós.

Kérem a képviselő-testület tagjait állásfoglalásuk, véleményük kialakítására.
Biatorbágy, 2021. február 26.
Tarjáni István s.k.

Határozati javaslat:
Biatorbágy Város Polgármesterének
…/2021. (II. .) határozata
Az Erkel Ferenc Kamarazenekarral kötött kölcsönös megállapodás
meghosszabbításáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere informális képviselő-testületi
egyeztetésre bocsátotta az Erkel Ferenc Kamarazenekarral kötött kölcsönös megállapodás
meghosszabbításáról szóló előterjesztést.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre
való hivatkozással a képviselő- testület feladat- és hatáskörében eljárva, a képviselő-testület
tagjainak véleményére tekintettel hozta meg alábbi döntését:
a) a kölcsönös megállapodást két év határozott időre meghosszabbítja, azzal a
kiegészítéssel, hogy a képviselő-testület a város mindenkor aktuális költségvetésének
előkészítésekor évente rendelkezik a zenekar munkájának támogatásához nyújtott
hozzájárulása mértékéről.
b) A 2021-es esztendőben erre célra a város költségvetésében 10 millió, azaz tízmillió
forintot különít el. A megállapodást ebben a szellemben készítteti elő és írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály, Polgármesteri Kabineti Iroda
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Éves beszámoló az
ERKEL FERENC KAMARAZENEKAR hangversenyeiről
Január 5. Újévi koncert
A bécsi újévi koncert mintájára a Strauss család keringőit, polkáit játszottuk, és
hivatásos táncospár vezetésével megtáncoltattuk a közönséget. Az érdeklődést
jelzi, hogy a közönség egy része csak a színpadon kapott helyet.
A hangverseny nyitányaként pezsgővel és pogácsával vártuk a vendégeket.

Március 15. Ünnepi koncert
A pandémia kezdetén a fővárosból kimentettük Biatorbágyra a kortárs szerzők
műveiből tervezett koncertet, amit ott már nem lehetett megtartani. Egyben
befogadtuk Biatorbágy város hivatalos ünnepi megemlékezésének egy részét,
mert akkor már szabadtéren nem lehetett gyülekezni. Ezen a koncerten már nem
lehetett jelen a közönség, ezért az eseményt a Völgyhíd TV élőben közvetítette.
A szoprán szólista Kővári Eszter Sára, vezényelt Gulyás Nagy György.
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Június 20. Szentivánéji koncert
Szerencsésen elkaptuk a nyitás pillanatait, és az év egyik legrövidebb éjszakájának
kezdetén, ha nem is szabadtéren -mert hűvös este volt aznap- Mendelssohn
Szentivánéji álom című darabjának néhány tételével újra egy légtérben lehettünk a
közönséggel, ráadásul mindjárt két alkalommal is, mert a nagy érdeklődésre való
tekintettel a műsort még aznap este meg kellett ismételni.

Július 4. Európai barokk körutazás
Ezúttal a Faluház udvarán korhű hangszerekkel vittük zenés utazásra a közönséget.
Cser Krisztián basszus énekes volt a vendégünk, aki a New York-i Carnegie Hall-tól
a hamburgi Elbphilharmonie-n át Ázsia számos színpadán aratott fényes sikereket.
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Július 5. Kismaros, első vendégszereplésünk Biatorbágy Hangjaként
A kismarosi közönséget is képzeletbeli utazásra hívtuk a július 4-iki Európai barokk
körutazás című műsorunk előadásával.

Október 1. A zene világnapja a Jazzation acapella együttessel
Öt népszerű sanzont és Vivaldi A négy évszak című remekművét adtuk elő a
Jazzation énekegyüttessel. A Vivaldi műhöz Bornai Tibor írt szöveget, új és rendkívül
érdekes megvilágításba helyezve ezzel ezt a zseniális négy hegedűversenyt.
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December 7-9.
Egy soproni felkérésnek tettünk volna eleget, ha azt nem kellett volna elhalasztani
2021. tavaszára. A projekt azonban nem maradt el a tervezett időpontban, mert a
soproni megrendelő Kóczán Péter karmester és Varga Gábor klarinétművész
közreműködésével lemezfelvételt készítettünk.

December 12. Karácsonyváró és 35. születésnapi koncert
Lakatos György fagottművész barátunkkal emlékeztünk az elmúlt 35 év közösen
megélt eseményeire, és advent lévén a karácsonyi ünnephez kapcsolódó muzsikák
csendültek fel. A koncert a Keresztyén Testvér Gyülekezet új imaházában volt és a
Völgyhíd TV -mint minden koncertünket- ezt is közvetítette.
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December 19. Koncertfelvétel a Magyar Rádió Márványtermében
Becze Szilvia szerkesztő-műsorvezető meghívására szerepeltünk a Rádióban a
“Zenész lettem! Elmesélem miért!” című műsor vendégeként. A koncert felvétele
2021. januárjában két részben lesz hallható a Bartók Rádióban.

Ahogy az várható volt, Biatorbágy városával kötött szövetségünk nagy szakmai
és médiaérdeklődést váltott ki. Ennek következményeképpen több helyről is
megkerestek interjúra, beszélgetésre, aminek örömmel tettünk eleget.
A nagyinterjúk és kifejezetten a Biatorbágy Hangja brand kapcsán készült
anyagok többsége az alábbi linkeken érhető el. Kisebb magazinműsorokban és
egyéb médiamegjeleléseink kapcsán is többször volt lehetőségünk hírül adni,
hogy az Erkel Ferenc Kamarazenekar otthonra talált Biatorbágyon.
2020.július 24. Bartók Rádió 16.00
Telefonos beszélgetés Bolla Milánnal a Muzsikáló délutánban.
2020.július 25. Fidelio cikk
https://fidelio.hu/klasszikus/biatorbagy-varosanak-zenekara-lett-az-erkel-ferenckamarazenekar-156691.html
2020.augusztus 4. 13.00
Interjú Varga László OKEB elnökkel a Karc FM-en (készítette Simon-Palov
Judit)
https://karcfm.hu/elo/
2020.augusztus 8. Papageno cikk
https://papageno.hu/intermezzo/2020/08/biatorbagy-zenekara-lett-az-erkel-ferenckamarazenekar/
2020.augusztus 26. 19.00 és 27. 9.30 Bartók Rádió
Bolyki Andrással az Összhang című műsor vendégei voltunk.
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-bartok/
Köszönjük a lehetőséget és a további kölcsönösen sikeres együttműködés
reményében tervezzük a következő zenei évadjainkat.
Biatorbágy, 2021. január 3.

Lesták Bedő Eszter
koncertmester

