Tisztelt Vendégeink, Barátaink, Támogatóink!
A Bátáért Egyesület, mint a Keszeg-fesztivál kitalálója, hét éven keresztül rendezője, ezúton
értesíti Önöket, hogy a 2014. július 5-én megrendezésre kerülő „Keszeg-Fesztivál” NEM a
Bátáért Egyesület rendezvénye.
A Bátai Önkormányzat használja ezt a jól bejáratott, általunk híressé tett nevet –
megkérdezésünk és jóváhagyásunk nélkül – saját fesztiváljára, amelyet a mi korábbi
forgatókönyvünk alapján rendeznek meg.
A június 23-i megbeszélésre egyesületünk is hivatalos volt, ahol szóvá tettem a
névhasználatot, jelezve, hogy nem ízléses dolog más tollával ékeskedni.
Mivel a név nem védett, jogilag nem lehet akadálya a használatának – de azt hiszem, itt nem
csak erről van szó. Hét éven keresztül az egyesület önkéntes munkával, saját kockázatára,
szponzorok és pályázatok segítségével, minimális önkormányzati támogatással vívta ki a
fesztivál hírnevét, ami a Dél-Dunántúl egyik legjelentősebb eseményévé nőtte ki magát, ezért
sérelmezzük, hogy más bitorolja rendezvényünk nevét.
Igaz, 2013-ban nem tudtuk megrendezni, mert a 2012. évi elnyert LEADER pályázati
támogatásunkat mégsem fizette ki az MVH, így egyesületünk nagyon komoly pénzügyi
nehézségekkel nézett szembe, nem vállalhattuk újabb pályázati támogatás nélkül a rendezést.
Hétfőn elhangzott, miért nem kértünk segítséget az önkormányzattól – konkrétan erre a célra
valóban nem kértünk, de az eddigi 20 ezer forintos támogatások (2011-ben még az áramot is
kifizettették velünk) nem táplálták bennünk a reményt, hogy a veszteségeinket átvállalta volna
az önkormányzat. Az Önkormányzat 2013. évi civileknek kiírt pályázatára benyújtott
támogatási kérelmünkben leírtuk a fenti problémát.
A megbeszélésen az is elhangzott, hogy tavaly sokan sérelmezték, hogy nem Keszeg-fesztivál
volt a rendezvény neve, mert az a falué és nem lehet elvenni az emberektől, mert ezt mindenki
tudja, hogy az Bátán van. Véleményem szerint azt is sokan sérelmezik, hogy az
önkormányzati fesztivált is ezen a néven rendezik, amit az egyesület járatott be éveken
keresztül, tehát vannak pro és kontra érvek is.
Az Önkormányzatnak van pénze, infrastruktúrája, alkalmazottai, „civil” szervezetei, akikkel
gond és anyagi kockázat nélkül meg tudja rendezni a fesztivált. Ezt tudomásul kell vennünk,
sajnos korábban is sokan úgy gondolták, hogy nem a Bátáért Egyesület, hanem az
önkormányzat a rendező. Mégsem tartjuk ildomosnak más sikereit kihasználni, hiszen csak a
Keszeg-fesztivál név több száz régi vendéget vonz. Mi többször kísérletet tettünk arra, hogy
legyen közös a rendezvény – idén nem kaptunk megkeresést, hogy rendezzük közösen.
Természetesen nem zárkózunk el most sem az együttműködéstől, ha igény lesz rá, a Fekete
Gólya Házat kinyitjuk, és egy sátorral kitelepülünk a Nagy-szigetbe pólókkal, kiadványokkal.
Remélhetőleg lesz még igazi Keszeg-fesztivál, amit a Bátáért Egyesület fog majd rendezni.
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