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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Besszer Koncert Kft. támogatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

ffi . számú előterjesztés 

Balázs János Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, az MMA Köztestületi tagja, a Cziffra György 
Fesztivál (a továbbiakban: Fesztivál) művészeti vezetője és Besszer Szilvia, a Besszer Koncert 
Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 39/A 2. em. 1/a., cégjegyzékszám: 01-09-716883, a 
továbbiakban: Besszer Kft.) ügyvezető igazgatója támogatási kéréssel fordult a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat). 
Tájékoztatásukban bemutatták a Fesztivált. Kérésük az Önkormányzat felé a Cziffra György 
ösztöndíjak megalakulásához és az első két, 2017. évi ösztöndíjas ösztöndíjának kifizetéséhez 
bruttó l millió forint támogatás nyújtása. A kérelem az előterjesztés 2. melléklete. 

Az ösztöndíjasok kiválasztása, valamint az ösztöndíjak átadása a szervezők tervei szerint 2017. 
február 26-án lesz a Zeneakadémia nagytermében. A Fesztivál szervezési feladatai ellátásának 
megkönnyítése érdekében alapítványt hoztak létre a szervezők. Az alapítvány bejegyzése 
folyamatban van. Annak érdekében, hogy az ösztöndíjak átadásának tervezett időpontjára a 
támogatást kedvező döntés esetén az Önkormányzat biztosítani tudja, szükséges betervezni az 
átmeneti költségvetésbe. Mivel az alapítvány bejegyzése még nem történt meg, ezért a Besszer 
Kft. vállalta, hogy az ösztöndíjak átadása érdekében a bruttó l millió forint összeget befogadja, 
és azzal a megkötött támogatási szerződés alapján az Önkormányzat felé elszámol. 

II. Hatásvizsgálat 

A Fesztivál rendezését nagy érdeklődés kíséri igen jelentős médiamegjelenésset Az 
ösztöndíjak kiváló tehetségek további tanulását, fejlödését, munkásságát segítik. Az ehhez 
történő hozzájárulás tovább erősíti Kőbánya kultúra melletti elkötelezettségét, valamint a 
médiavisszhang tovább emeli kerületünk kulturális élet területén végzett kiemelkedő 

munkájának elismertségét. 

III. A végrehajtás feltételei 

A támogatást a Besszer Kft.-vel megkötött támogatási szerződés keretében biztosítja az 
Önkormányzat, mely tartalmazza a felhasználás módját- a 2017. évi Cziffra György Fesztivál 
ösztöndíjasainak ösztöndíjára kifizethető támogatás-, valamint az elszámolás határidejét. 

A Képviselő-testület felkéri polgármestert a támogatás összegének a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti 
szabályozásáról szóló önkormányzati rendelethe történő betervezésre. 



IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2016. december" B· ". 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Sza ó Krisztián 
jegyző 

fi,<Jv ál 
Weeber Tibor 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2016. (XII. 15.) határozata 
a Besszer Koncert Kft. támogatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Besszer Koncert 
Kft. részére támogatási szerződés keretében bruttó l OOO OOO Ft támogatást nyújt a 2017. évi 
Cziffra György Fesztivál ösztöndíjasainak 2017. évi támogatására. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pontban foglalt támogatás Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti 
szabályozásáról szóló önkormányzati rendelethe történő betervezésre, valamint a támogatási 
szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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A 2016-ban megvalósult L Cziffra György Fesztivál nagy sikerére való t~ is szeretném 

folytatni és további eszközökkel bővíteni a 2017-es Fesztivált. A várakozáson felüli közönségsikerre való 
tekintettel a MOM Kulturális Központon kívül a Zeneakadémia Nagytermében is rendezek koncerteket, és 
Magyarország legnagyobb művészein kívül nemzetközi előadókat is sikerült megnyernem a Fesztiválon 

való fellépésre. A Cziffra György által Franciaországban elindított Fesztivál és alapítvány felépítését alapul 

véve a 2017-es Fesztivál során létrehozom a Cziffra György-díjat, valamint a Cziffra György Ösztöndíjat, 
me ly ,hazán·k--n-;gy-mdvészeiit"é;·fl~tal teh~tsége.ket d-íj'ázza~··V'alámint megre~dezésre. kerÜl. ai l. Országos 
cziffra-Gyö~gy.zongoravers·eny;·---- --- -- - ·. · 

--··· .. 
Az első Fesztivál a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre, és idén is biztosítottak engem a 
támogatás félő!; azonban a Fesztivál terjeszkedése elengedhetetlenné teszi egyéb források és támogatók 
bevonását, hogy a Fesztivál finanszírozása biztos lábakon álljon. A 2017. évi Cziffra György Fesztivál a 
kiszélesített tematikával, illetve nemzetközi közreműködők meghf\iá:S~va!1 65 millió forintból valósulhat 
meg. A Fesztivál 2016. évi támogatói - Nemzeti KulturáJis Alap, Hegyvidéki Önkormányzat, MOM 
Kulturális Központ, Szamos Cukrászda, Szerencsejáték Zrt. - a 2017. évi fesztivál megvalósításával 
kapcsolatban is biztosítottak támogatásukróL Ez a 45 millió forint a Fesztivál nagyobb részét teszi ki, így az 
előbbiekben felsorolt támogatók által felajánlottan-yagi hozzájárulásen kívül 5 millló forint hiányzik a 
Fesztivál költségvetéséből a teljes megvalósításhoz. 

Amennyiben sikerül egy hosszú távú együttmOködést kialakítani a X. kerületi Önkormányzat és a Cziffra 
György Fesztivál között, úgy mód nyílna arra, hogy a X. kerületi Önkormányzat támogatása nyomán is 

létrejövő Cziffra György ösztöndíjak és díjak megalakuljanak és 2017. február 26-án a Zeneakadémia 
Nagytermében átadásra kerüljenek. 

www.cziffr·afesztiva l. h u ma na gem e nt @cziffrafesztiva l. h u T.: 30/468-88-98 
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Az ösztöndíj és dfjnyertesek kiválasztása az általam felkért szakmai grémium döntése alapján történik, 
szakmal érdemek alapján, lokációtól függetlenül. 

A X. kerülettől igényelt támogatást az Ösztöndíjak és díjak finanszírozására fordítaná nk. 

Az Igényelt együttműködési támogatás: 1 millió Ft l év. 

Öszintén reméljük, hogy a jövőben együtt tudunk működni a nagy magyar zongoraművész, Cziffra György 
emlékének és hagyatékának ápolásában. 

Budapest, 2016. 09. OS. 

Tisztelettel: /Ji 
B~~nos 

Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, az MMA Köztestületi tagja 

A Cziffra György Fesztivál művészeti vezetője 

www.cziffrafesztiva !.h u ma na gem ent@cziffrafesztiva l. h u 

Ügyvezetőigazgató 

Besszer Koncert KFT 

T.: 30/468-88-98 



CZIFFR-A 
CZIFFRR GYörn~Y FESZTIVAL 

CZIFFRA GYÖRGY FESZTIVÁL 

ALAPfTÓ ÉS MÜVÉSZETI VEZETÖ: BALÁZS JÁNOS 

Küldetés 

A 2016-ban életre hívott Cziffra György Fesztivál alapvető- küldetése, hogy Li-szt Ferenc után a második 
legismertebb magyar zongaramelvész magas mClvészi színvonalú életrnelvét és hagyatékát méltóképpen 
megőrizze és ápolja, illetve folytassa azt a fiatal mClvészeket felkaraló és segítő munkát, mely Cziffra 
György életében nagy hangsúlyt kapott. PéldaértékCl, és iránymutató élete mindenki számára üzenet, 
mely bizonyítja, hogy hátrányosabb életkörülmények és lehetőségek ellenére világkarriert lehet befutni. A 
CZF alapvető küldetése, hogy minden évben egy nagyszabású fesztivállal adózzon Cziffra György 
munkássága előtt, mellyel több évtizedes tartozását róná le a társadalom. A fiatal mClvészek zenei 
pályájának segítése, illetve a nagyközönség számára való bemutatása a Cziffra György Fesztiválnak is 
alapvető célja, hiszen Cziffra György életében létrehozott alapítványa is nem egy ma élő zongoraművészt 
indított el és segített a zenei pályán. 
Távlati célunk között szerepel, hogy a Cziffra György Fesztivál különleges színfoltja és egyedi témájú 
magas presztízsCl mClvészeti eseménye legyen a közeljövőben Magyarország kulturális életének. 

' 

Eddig elért eredmények 

2016 februárjában a MOM Ku~turálts Központban Balázs János Liszt Ferenc-díjas zongoraművész ötlete 
alapján, az ő mOvészetl vezetése mellett és szervezésében útjára indult az első Cziffra György 
Fesztivál, melynek alapvető és legfőbb célja a virtuóz zongoraművész életművének, zenei hagyatékának 
méltó ápolása. A közel egy hónapos összművészeti fesztivál mesterkurzusból, koncertsorozatból, 

kerekasztal beszélgetés ből, gyerek programokból állt. 

Az első Cziffra György Fesztivál nemcsak a zeneirodalom legkiválóbb alkotásait vonultatta fel, de az 
ezeket bemutató és előadó művészek is a hazai legkiválóbb művészek sorából kerültek ki. A fellépők és 
közreműködők névsora a legmagasabb szintű zenei minőség garanciája volt, mely mind a közönség 
részéről, mind szakmai körökben kimagasló elismerést aratott. Az első pillanattól hatalmas volt a 
közönség és a média érdekléídése is az esemény iránt. Nem volt olyan két nap/ telt el két nap anélkül, 
hogy valamelyik médium ne közölt volna valamilyen megjelenést a fesztiválról. A közönség érdeklődését 
mi sem bizonyítja jobban, minthogy a Fesztivál összes hangversenyére két hét alatt elfogytak a jegyek, 
majd két héttel ezután/ ezt követően a nyilvános főpróba ls teltház előtt zajlott. A programsorozattal 
sikerült megszólítani a hangversenytermek állandó közönségén túl azt a célközöns~get is, amelyik 
ritkábban látogatja a koncerttermeket. Igen sikeres volt a kisgyermekek és a kisgyermekes fiatalkorú 
felnőttek bevonása is, a tervezett látogatói létszámnak a háromszorasát fogadtuk a ráadás koncertek 

bevonásával/megrendezésével. 

www.cziffrafesztival. hu management@ cziffrafesztiva l. hu T.: 30/468-88-98 
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1: 2016. évben a Cziffra György Fesztivál fellépői voltak: 

f Balázs János- Liszt Ferenc-díjas zongoramuvész 
·· Berkes Balázs,. Liszt Ferenc,.díjas nagybőgőmuvész 

Berki Péter és cigányzenekara 

Dráfi Kálmán- Liszt Ferenc-díjas zongoramuvész, 
Hegedűs D. Géza- Kossuth-díjas szfnmuvész 
Kokas Katalin -Liszt Ferenc-díjas heged a- és brácsamuvész 
Lajkó Félix Liszt Ferenc- díjas hegedumuvész, 
Malek Andrea- eMe RT on- díjas színmuvész, énekes 
Mocsárl Károly- zongoraművész, 
Sárik Péter-eMeRTon-díjas zongoramuvész, 
Snétberger Ferenc- Kossuth-díjas gitármavész, 
Szakesi Lakatos Béla- Kossuth-díjas zongoramuvész, 
Vásáry Tamás- Kossuth-díjas zongoramuvész, a Nemzet Művésze 
Záborszky Kálmán Liszt Ferenc-díjas karmester 
Zugiól Fllharmónikusok Szent István Király Zenekar, valamint 
Kállal Ernő, Devlch Gergely, Razvaijajeva Anasztázia és Környei Miklós Junior Prima-díjas muvészek. 

A visszajelzések alapján óriási igény mutatkozik a közönség részéről e kulturális eseményre. A 
koncerteken több ezer látogató vett részt, s a Fesztivált megelőző kommunikációs kampány rengeteg 
emberhez jutott el. 

A célzott reklámokkal, elsődleges kampánnyal (facebook-kampány, szórólap, kiadvány, katalógus, 
sajtómegjelenések • utóbbiak részletezése csatolva: czf_sajtomegjelenesek.doc, 
czf_onlinemegjele'nesek.doc) többszázezer;másodlagos kampánnyal (ATL, City Light, rádió spotok, 
televíziós- és r~dió interjúk) milliós nagyságrendben értük el a potenciális célközönséget. 

Az első Cziffra György Fesztivál a Nemzeti Kulturális Alap és a Hegyvidéki Önkormányzat, 
valamint a Szamos Cukrászda támogatásával jött létre. A Fesztivál osztatlan sikert aratott mind a 
közönség mind a szakma körében, melyet a sajtó és a kritika egyaránt hiánypótló, hiteles és magas 
szfnvonalú fesztivál nak minősftett. 

Jövőkép 

A 2016-os sikerre való tekintettel a 2017-es Fesztivál kereteit több szempontból is tágítani tervezzük. A 
MOM Kulturális Központon, mlnt fesztiválhelyszínen kívül a Zeneakadémia Nagytermében is 
megrendezésre kerülnek hangversenyek. A 2016. évi négy koncert helyett jövőre hét nagyszabású 
hangversenyt tervezünk. A koncertekegyediségéta műfajok közötti átjárhatóság, a tematikus felépítés és 
nemzetközi muvészek részvétele fémjelzi majd. 
2017-ben az alábbi nemzetközileg elismert, viiághfra muvészek meghívását tervezzük: FaziiSay, Mischa 
Maisky, Rost Andrea, Liszt Ferenc Kamarazenekar, Lajkó Félix. A Cziffra-életút széles körben való 
megismertetése érdekében egy narrációval egybekötött minimál kivitelezésa színházi előadást is 
tervezünk, amely lehetővé tenné a zengeramuvész kalandos életútjának szfnházművészeti eszközökkel 
történő bemutatását. 
A 2017-es Fesztivál keretein belül szeretnénk megalapítani a Cziffra György-díjat, valamint a Cziffra 
György ösztöndfjat, amely hazánk legkiemelkedőbb művészeinek és legtehetségesebb fiataljainak 
nyújtana anyagi és erkölcsi támogatást. Szintén a fiatalok szakmai fejlődését szolgálja az l. Országos Cziffra 
György zongoraverseny, amely 2016. október 28. és november 5. között kerül megrendezésre a MOM 
Kulturális Központban. A mesterkurzust a Fesztivál koncertsorozata előtt, 2017. február 16-19. között 
szeretnénk megrendezni. 

www.cziffrafesztiva l. h u ma nagement@cziffrafesztiva l. h u T.: 30/468-88-98 
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A 2017-es Fesztivál tervezett felépítése 
2017.02. 16-19. Mesterkurzus (MOM Kulturális Központ, Barabás Villa) 

2017.02.20 Cziffra Színház (MOM Kulturális Központ) 

2017.02.21 Cziffra Színház (MOM Kulturális Központ) 
2017.02.22 Lajkó Félix-Balázs János- Freund Tamás (MOM Kulturális Központ) 

2017.02.23 Fazil Say zongoraest (Zeneakadémia Nagyterem) 
2017.02.24 ZengOpera-Rost Andrea· Balázs János (Zeneakadémia Nagyterem) 

2017.02.25 Bárest (MOM Kulturális Központ) 
2017.0i.26 Cseh Tamás program-Virtuózok-Junior Prima díjasok (MOM Kulturális Központj 

2017.02.26 Hangszerbemutató koncert (MOM Kulturális Központ) 
2017.02.26 Liszt Ferenc Kamarazenekar, Mlscha Maisky, Balázs János (Zeneakadémia Nagyterem) 

Kiegészítő rendezvények: 
Országos zongoraverseny, Cziffra György-díj, és Cziffra György ösztöndíjak átadása. 

A Fesztivál hosszú távú tervei 
Az elkövetkezendő években szeretnénk országos és nemzetközi szinten is bővíteni a Fesztivált. A 
Budapesten megrendezésre kerülő programsorozatot 2018-tól több vidéki nagyvárosba is el kívánjuk 
vinni. A nemzetközi integráció elsősorban a megfelelő partnerek megtalálásában rejlik. A hazai Fesztivál 
jeles fellépőivel és az adott ország legnagyobb művészeivel karöltve célunk koncerteket, sorozatokat vagy 
akár kitelepült Fesztivált létrehozni. 2021-ben ünnepeljük Cziffra György századik születésnapját. 

Szeretnénk ezt a jeles évet méltóképpen megünnepelni, s a világ legnagyobb koncerttermeibe - ahol 
annak idején Cziffra György is játszott- eljuttatni a Cziffra György emlékkoncert-sorozatot 

www.cziffrafesztival.hu ma nageme nt@ cziff.rafesztiva l. h ld T.: 30/468-88·98 


