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XII. Madzagfalvi Napok – 2010. szeptember 10-12.
Beszámoló
A Madzagfalvi Napok hagyományosan a helyi értékekre, azok feltárására épülő, a város lakosságát
megmozgató rendezvénysorozat. A mára kialakult rendezvényszerkezet is ezt a koncepciót tükrözi.
Így idén is megjelentek a hagyományos rendezvény elemek, melyeket újabbak bevonásával
kívántunk érdekesebbé tenni. Így kitüntetett szerepet kaptak a vállalkozói aktivitást ösztönző
rendezvényelemek.
A rendezvény hagyományosan a város közösségi összefogására épül, így volt ez ebben az évben is.
A rendezvény során számos intézmény, civil szervezet és vállalkozás partneri együttműködése
valósult meg a Kulturális Központ koordinálása mellett. Ezúton is köszönet illeti az együttműködők
partnerségét.
Az idei rendezvény kijelölt időpontja változott az előző évek során kialakult időponthoz képest.
Szeptember első hétvégéje ugyanis olyan közel volt az iskolakezdéshez, hogy ha ragaszkodunk az
első hétvégéhez, akkor a nevelési-oktatási intézmények rendezvénybe való bekapcsolódása
gyakorlatilag lehetetlenné vált volna. Ez a probléma 2011-ben is fent fog állni, így külön döntés lesz
szükséges a XIII. Madzagfalvi Napok időpontjának megállapításához.
2010. év sajátossága volt még az önkormányzati választások közelsége és a kampányidőszak. Olyan
városi rendezvényt kívántunk lebonyolítani, amelyben bárki szívesen és örömmel részt vehet, így
külön ügyeltünk arra, hogy a közvetlen és nyílt kampánytevékenység a rendezvény alatt ne
valósulhasson meg.
A rendezvény során külön problémát jelentett a kiszámíthatatlan időjárási tényező. Ennek
következtében kismértékben módosítanunk kellett a rendezvény menetén. Pénteken eső miatt nem
tartottuk meg az Ovibulit és az óvodások sportnapját. Ezt a rendezvényelemet egy héttel később a
kulturális központ színháztermében nagy sikerrel bepótoltuk. Pénteki és szombati napokon az eső
vetette vissza a rendezvényt, de mindkét nap során a koraesti és esti időszak – amikor a látogatói
érdeklődés fokozódik – derült volt. Vasárnap pedig egész nap napsütés fogadta a rendezvényre
kilátogatókat.
Idén különös figyelmet szenteltünk a családi programoknak. Ennek során az Erzsébet Ligetben több
ingyenes gyermek és családi programot rendeztünk annak érdekében, hogy a kispénzű látogatók is
jól érezhessék magukat a rendezvényen és ne az anyagi lehetőségek szabják meg a rendezvényen
való részvételüket.

Megvalósult rendezvényszerkezet
•

Koncertek
− Péntek délután: Molnár György Lyra díjas harmonikaművész, illetve Ats és Renko
koncertje
− Péntek este: HOBO és Zenekara élőkoncertje – kb. 5000 fő látogató
− Szombat délután: DPM R&B, Rácz Béla és Farkas Károly, „Az én hangom”
énekverseny döntősei, illetve az Icethunder Együttes élőkoncertje – kb. 2000 fő látogató
− Szombat este: Rúzsa Magdi és együttese élőkoncertje – kb. 6000 fő látogató
− Vasárnap délután: Hangfektus Zenekar élőkoncertje – kb. 1000 fő látogató
− Vasárnap este: Magna Cum Laude élőkoncertje – kb. 7000 fő látogató

•

Szórakoztató produkciók
− Napsugár Bábszínház előadása
− Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar
− Belencéres Néptáncegyüttes
− BMX bemutató
− Csodák ligete – A fizika csodái interaktív kiállítás
− Trabant találkozó
− „Az Én hangom” énekverseny békési énekesei
− Csónakázás az Élővíz-csatornán
− Airsoft bemutató
− Kajakosok lampionos felvonulása
− Színjátszó matiné a békési színjátszók közreműködésével
− „Energy Dance Cool” Divattánccsoport
− Városi Színjátszó Stúdió énekesei
− Tűzijáték
• Hagyományőrző rendezvények
− Íjászat
− Haditorna bemutató
− Lovaglás
− Körös-körül Kistérségi Amatőr Művészeti Fesztivál
• Sport rendezvények
− Sportnap az iskoláknak
− Madzagfalvi bicajtúra
− Madzagfalvi Teniszkupa
− Küzdősport Gála
− Viharsarok női- és férfi kosárlabda-torna
− Szuperbajnok verseny
− Gyermek Kispályás Labdarúgó-torna
− Madzagfalvi futás – utcai futóverseny
• Gasztronómiai rendezvények
− Ízek utcája főzőverseny
• Fenntarthatóság, környezetvédelem
− Öko-Pannon Road Show – játszóház és ismeretterjesztés a szelektív hulladékgyűjtésről
• Civil közösségeket, lakosságot bevonó rendezvények
− Díszmadár-kiállítás és Kisállat-simogató
− Madzagfalvi cica- és kutyaszépségverseny
− Madzagfalvi hétpróba
− Íjászat, lovaglás
− On-line szépségverseny
• Egészségügyi rendezvények
− Jázmin Patika Egészségsátor
• Megemlékezések
− Gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos szobrának koszorúzása a Békési Városvédő és
Szépítő Egyesület közreműködésével
• Város- és rendezvénymarketing
− „Békés bemutatkozik a békésieknek” kiállítás
− „Virágos Békés” fotókiállítás
− „A 19. századi polgárosodó Békés” kiállítás
A három nap alatt hatvanegy produkció került megrendezésre.

A megvalósult program az 1. sz. mellékletben olvasható.

Rendezvénymarketing
A rendezvénysorozat hirdetése összehangoltan több szálon történt. A helyi média partneri
együttműködése mellett a nyomtatott megyei sajtóban is kiemelt figyelmet kapott a rendezvény. A
Békés Megyei Hírlap együttműködésével 30.000 példányban készült el a Hírlap mellékletét képező
programfüzet, melyből 25.000 példány a megyei előfizetői példányokban került behúzásra, 5.000
példányt pedig helyszíni terjesztésre vehettünk át. E mellett 5.000 db. szórólapot és 500 db. A2
méretű plakátot készíttettünk.

Szponzorálás, forrásbevonás, vállalkozói aktivitás növelése
A Dreher Magyarország Kereskedelmi Kft. ez évben is támogatásáról biztosította a Madzagfalvi
Napok rendezvénysorozatát, azonban az előző évek gyakorlatától eltérően nem közvetlenül, hanem
a vendéglátóson keresztül közvetett formában. Vagyis a szponzori szerződést a rendezvényre
vendéglátós vállalkozóval kötötte, mi pedig a vendéglátóssal kötöttünk egy olyan szerződést,
melyben vállalja a szponzori támogatás továbbadását.
Idén is igyekeztünk bevonni a helyi vállalkozókat a rendezvénybe és különféle brandépítő
lehetőségeket kínáltunk, melyek segítségével be lehetett kapcsolódni a rendezvénybe. Az
együttműködés következtében idén másodszor került meghirdetésre Madzagfalva legjobb
termelője-, szolgáltatója- és kereskedője- verseny. A versenyre több mint 2700 szavazat érkezett, ez
alapján került kihirdetésre a három verseny győztese, akik vándorserleget vehettek át a vasárnap esti
koncert előtt.
A több mint két és félezer szavazat jelzi, hogy a verseny lakossági elfogadottsága jelentős, hiszen
gyakorlatilag több mint a város 10 %-a fontosnak tartotta, hogy valamely vállalkozóra leadja
szavazatát. Ez pedig megalapozza a vállalkozói kör további partnerszemléletű bevonását a
rendezvényszerkezetbe, ami a szűkülő külső források kapcsán egyre fontosabb lehet a
közeljövőben.
További ösztönző akciót jelentett a szórólapon megjelenő kuponrendszer, amely a támogató
vállalkozások esetében kedvezményes vásárlási akciókat jelentett a rendezvényt megelőző héten.

Vendéglátás
Július hónapban ajánlattételi felhívást tettünk közzé a Madzagfalvi Napok vendéglátásának
biztosítására, ez alapján 2010. évben a Madzagfalvi Napok Vendéglátását a Gastro Party Service Bt.
végezte. A szolgáltató a szerződésben foglaltak szerint teljesítette vállalásait.

Finanszírozás
A rendezvény finanszírozásában az alábbi komponensek jelennek meg:
− költségvetési támogatás
− vendéglátós bérleti díja
− árusok területfoglalási bérleti díjai
− szponzori támogatás
− belépőjegy (nem az intézményünknél jelentkezik)

A város és térség beszűkülő erőforrásai rányomták a bélyegét a rendezvényre. Gondos és takarékos
tervezés mellett sem tudtuk a rendezvény költségvetését tökéletesen egyensúlyban tartani.
Intézményünk pályázati aktivitása összességében átlag feletti, azonban éppen ez az a
rendezvénytípus, melyre a pályáztatói logika miatt nem tudunk plusz forrásokat bevonni, hiszen
erre a rendezvénytípusra tudatosan nem írnak ki pályázatot. Mindemellett a fizetőképes kereslet is
évről-évre érzékelhetően gyengül. A jelenlegi rendezvényszerkezetet csak további plusz források
bevonásával lehet fenntartani. Mivel központi forrásokból erre nincs lehetőség, meg kell vizsgálni a
városi finanszírozás többletforrás bevonásának lehetőségeit.
Itt fontos megjegyezni, hogy a városi támogatás az előző évben mintegy 20 %-al csökkent. Ez a
csökkenés ebben az évben is megmaradt, a rendezvényszerkezet és rendezvények száma viszont
nem csökkent. Amennyiben plusz forrásokat nem tudunk bevonni, úgy meg kell fontolni a
rendezvényszerkezet átalakítását és a rendezvény időtartamának esetleges csökkentését.
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