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XIX. Madzagfalvi Napok
2016. szeptember 1-3.
Előkészület beszámoló
A rendezvény története
Békés város Madzagfalva’ legendájához több történet is köthető, az egyik szerint
Békés város polgárai a református templom tornyához harangot öntettek, melynek
költségeihez a szomszédos falvak lakói nem járultak hozzá. Ezért az itt lakók a
várost madzaggal keritették körbe. hogy a harangszót mások ne hallhassák. Másik
hiedelem azt tartja, hogy a békésiek zsebében mindig volt madzag, mellyel a
sárhajókat húzták ki, ha elakadtak szállítás közben, az akkor még aszfalttal be nem
borított utakon. Mindkettőben a lényeg a madzag, az összefogás jelképe.
A Város egyik legnagyobb rendezvényét elöször 1999-ben rendezték meg, mely
legtöbbször valamilyen tematika köré épült. A közös elem mindig a kapcsolatok
fenntartása, építése, bővítése volt és ma is ez a legfontosabb momentum.

A rendezvény alapgondolata
A “madzag’ egyszerre jelenti a hagyományt, a kapcsolatot /
kapcsolódást, az összeköttetést.
A hagyomány korszerű felfogásában a fenntarthatóság kultúráját
jelenti. Lényegi vonatkozásaiban a válságban is hasznos, a helyi
értékekre- ás közösségekre építő tudást és cselekvést erősíti a
rendezvény alapgondolatára épülő programszerkezet. Ez alapján
a hagyomány korszerű felfogása nem csak a múlt, hanem sokkal
inkább a fenntartható jövő kultúrájának az alapja. Itt vannak azok
a társadalmi-gazdasági minták, amelyek az öngondoskodásról, a
közösségek összefogásáról és a belső eröforrásokról szólnak.
Erre a gondolatkörre, az aktív-és ökotuhsztika köré építjük 5 város
turisztikai pozicionálását is.
A fentiek alapján a madzag (kenderspárga) a hagyományos
munkák eszköze is, de ha ezt az értelmezést kítágitjuk, akkor
voltaképpen minden olyan eszközröl szó van, amely az emberember közötti kapcsolatépitést szolgálja akár konkrétan, akár
virtuálisan. Ezt a gondolatot támasztja alá a rendezvény mai
arculata is, hiszen a város közösségeinek a legnagyobb
összefogása ekkor valósul meg. A szervezőmunkába átlagosan
20-30 közösség több száz tagja kapcsolódik be és a rendezvényen
naponta 5-6.000 fő, összesen 15-18.000 fő fordul meg.

MADZAG
F’A’ LVA

Általános bemutató
A rendezvények tervezése-szervezése és lebonyolítása a
kulturális központ koordinálása mellett a város civil és vállalkozói
kapcsolataira, közösségeire épülnek. Olyan programsorozatot
kínálunk, ahol a város és környéke lakosai széles közönség rétege
találhatja meg a számára érdekes, hasznos és fontos
eseményeket. A három nap során átlagosan hatvan rendezvény
kerül megrendezésre.

A rendezvények az alábbi nagy témacsoportok köré épülnek:
•

Koncertek

•

Szórakoztató produkciók

•

Hagyományörző rendezvények

•

Sport rendezvények

•

Gasztronómiai rendezvények

•

Város- és rendezvénymarketing

Nagy népszerűségnek örvendenek a sportprogramok, mint kosár
és kézilabda, tenisz, biliárd, sakk, családi futóverseny vagy a
Küzdösport Gála,
Rendszeres résztvevője a Madzagfalvi Napoknak a Belencéres
Néptáncegyüttes, az Energy Dance Cool divattánccsoport, a
Békés óvodásai, Békés Város Ifjúsági Fúvös Zenekara. Az előző
évben útjára indított Ki Mit Tud? rendezvény fellépői előadásukkal
szintén gazdagítják a programkinálatot. A programok közé más
fesztivál elemek is beépültek már, mint például a Körös-Körül
Kistérségi Fesztivál bemutatói. Nem maradhat el egyetlen
alkalommal sem az elszármazottak találkozója, melyet 2017-töl
szeretnénk kiegészíteni a fiatal elszármazottak találkozójával. A
bicajtúra, kisállatok simogatása és örökbe fogadása, a díszmadár
kiállítás, a csónakázás, vagy éppen a Madzagfalvi Cica- és
Kutyaszépségverseny. Külön kiemelendö a programok sorából a
Madzagfalvi Héipróba, melynek időpontja már hagyományosan
vasárnap délelőttre esik. Szintén igen kedvelt elfoglaltság az
ugyancsak vasárnapra esö Ízek utcája főzőverseny, ahol helyi
ízekre alapozva fö bográcsban az étel. Jó hangulatban, finom izek
mellett gyülnek össze baráti és családi társaságok és élvezik
együtt a fözést.
A rendezvénynapokat minden alkalommal egy-egy könnyűzenei
koncert zár, amelyre megtelik a város rendezvénytere. Ilyenkor 46000 fö ünnepel együtt. A Madzagfalvi napok programsorozatát
minden alakalommal zenés tüzijáték zárja.
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A Madzagfalvi Napok tehát a helyi értékekre, azok feltárására épűIö, a Város lakosságát
megmozgató közösségi fesztivál. A mára kialakult rendezvényszerkezet is ezt a koncepciót tükrözi.
Így idén is megjelennek a hagyományos rendezvény elemek, melyeket újabbak bevonásával
kívánunk érdekesebbé tenni. A programok pozicionálásban nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a helyi
értékek feltárására, a helyi termelők, vállalkozások, szolgáltatók bevonására.
A tervezett rendezvények szervezése folyamatban van.
Az előzö évek során kialakult a három napos rendezvényszerkezet. Igyekszünk olyan programot
összeállítani, amely a rendelkezésre álló erőforrásainkat optimális használja ki. Mindhárom este
egy-egy élőkoncert szórakoztatja majd a Békés- és környéke érdeklődő lakosait. Vasárnap
hagyományainknak megfelelően tűzijáték zárja az eseményt.

Rendezvényszerkezet
•
•
•
•
•
•

Koncertek
Szórakoztató produkciók
Hagyományőrzö rendezvények
Sport rendezvények
Gasztronómiai rendezvények
Város- és rendezvénymarketing

Nagyrendezvények
Péntek
szombat
vasárnapi napokon kiemelt élökoncerteket kívánunk megvalósítani. A
zenekarválasztás során fő szempontunk, hogy a kultúraközvetités a lehető legszélesebb igényeket
is ki tudja elégiteni.
Pénteki fellépő a Hevesi Happy Band ás Hevesi Tamás lesz. Szombaton a Sub Bass Monster és
a Palmetta Zenekar, míg vasárnap a Beatrice szórakoztatja az érdeklődőket.
A zenekarok menedzsmentjével a kapcsolatot felvettük, a fellépések pontosítása és a szerződések
megkötése folyamatban van.
—

—

A helyi értékek bemutatása során kiemelt fontosságúnak tartjuk a Békés bemutatkozik kiállitást,
amelyet idén is szeretnénk interaktivvá tenni. Az előzö években kezdtük megrendezni a Házi
Termékek kiállitását- és versenyét, melyet a helyi értékfeltárás jegyében idén is meg kívánunk
valósitani.
Ezt a helyi érték bemutató tevékenységet teljesíti ki a hagyomány ízek utcája főzöverseny, amely az
elmúlt évektől már az Erzsébet Ligetben kerül megrendezésre. Lehetséges csapatok
megkeresésével igyekszünk az idei főzőverseny csapatszámát bővíteni.
Tavaly rendeztük meg elsö ízben a zöldségképek kiállitását, amelyet idén több csapat bevonásával
kívánunk tovább fejleszteni. Ez a rendezvényelem értékközpontúan képes bemutatni a település
mezőgazdasági értékeit.
Abban az esetben, ha a fenntartó részéről igény mutatkozik, akkor idén is helyet tudunk biztosítani
a Virágos Békés kiállítás anyagának
A Diszmadár kiállitással kapcsolatban továbbra is fontosnak tartjuk az előzö évek gyakorlatát
folytatni, miszerint a városban megtalálható két egyesület évente felváltva rendezhet kiállitást.

Szponzorálás, támogatás
A rendezvény pályázati bevétel lehetőségei szerények, de igyekszünk többletforrásokat bevonni. Az
előző évben regisztráltunk a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat rendszerébe, ahol információink szerint
2017-ben is lehetöség nyílik, un. projekt ötletek benyújtására. A projekt ötleteknek vidékfejlesztés
központúnak kell lenni. Ez a rendezvény esetében nem jelent problémát, hiszen az előző évektől

megerősödő ‘helyi érték” rendezvényelemek lehetőséget adnak arra, hogy a Madzagfalvi Napok
rendezvénysorozatában a vidékfejlesztés hangsúlyosan megjelenhessen. Ezzel a lehetöséggel
természetesen csak akkor tudunk élni, ha a pályázati kiírás a közeljövőben megtörténik.
Terveink között szerepel a helyi vállalkozók levélben, majd visszajelzés alapján személyes
megkeresése. Közös érdekünk, hogy együtt tudjunk gondolkodni olyan konstrukciók kialakításában,
amelyek kölcsönösen hasznosak mindkét fél számára. Ezt a koncepciót erősíti 5 Békés Kártya
rendszere Is, melyhez mára közel hetven helyi vállalkozó kapcsolódott és lakossági körben is
rendszeresen keresik, vásárolják a kártyát.
Idén már november elején ki szeretnénk adni a 2017-es Békés kártyát, hogy azaz Adventi vásárban
is használható legyen. Ezzel a lépéssel előrébb hozzuk a vállalkozók év végi felkészülését és igy a
Madzagfalvi Napok rendezvénysorozata jó alkalom lesz arra, hogy a Békés Kártya Is neki megfelelő
fókuszt kapjon.
Az előző években megjelent rendezvény névadó szponzorálási rendszerét idén is folytatni kívánjuk.
Célunk az interaktív Békés bemutatkozik kiállítás kapcsán is olyan lehetőséget teremteni a
vállalkozások, civil szervezetek számára, ahol kreatív eszközökkel tudják munkájukat, termékeiket
népszerüsiteni.

Költségvetés
Az elmúlt időszak alatt intézményi szinten Számos pályázati forrással bővitettük a város kulturális
rendezvényeinek költségvetését.
A Madzagfalvi Napok forrásbevonásának kulcsa a vidékfejlesztési szemlélet erősítése, melyet az
esetlegesen megnyíló vidékfejlesztési támogatási források kapcsán tudunk felhasználni.
A rendezvény finanszírozásában az alábbi komponensek jelennek meg:
• költségvetési támogatás,
• vendéglátós bérleti díja,
• árusok területfoglalási bérleti díjai,
• szponzori támogatás,
• belépőjegy (nem az intézményünknél, hanem a “Diszmadár” egyesületnél jelentkezik),
• pályázati támogatás.

Rendezvény biztosítási kérdések
Évek óta kiemelt kérdés volt, hogy a Madzagfalvi Napok rendezvénysorozata beletartozik-e az un.
„zenés-táncos rendezvény” kategóriájába. Álláspontunk szerint nem. Ugyanis a rendezvénynek
kétségtelen, hogy vannak zenés elemei, de maga az esemény nem erre épül, Csupán kiegészítő
rendezvényelemként van jelen a zene. Miért fontos ez?
A térségben gyakorlatilag az összes, a Madzagfalvi Napokhoz hasonló rendezvény kívül esik a
„zenés-táncos” kategórián. így a Kolbászfesztivál sem minősül annak, és a térség további
nagyrendezvényei sem. Abban az esetben, ha a törvény adta lehetőségünknél fogva nem
ragaszkodunk a zenés-táncos” kategóriához, úgy érvényes a rendezvényre az ÁFA tv. (2011. évi
XXXV. tv. 2) szerinti 5%-os zenekari ÁFA tartalom („belépödij nélkül tartott, a zenés, táncos
rendezvények müködésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá nem
tartozó, közösségi rendezvényeken nyújtott hangszeres élözenei szolgáltatás”).
A költségvetést figyelembe véve ez az esti fellépő zenekari költség AFA tartalmából kb 1000 eft
megtakarítást jelenthetne.
Megtartva a tavalyi döntést, idén is ezt az irányvonalat kívánjuk folytatni. Emellett természetesen
gondosan elkészitjük a rendezvénybiztositási tervet, hiszen a vendégek biztonságos szórakozása
minden egyéb szempontnál fontosabb.
A rendezvénybiztosítási terv elkészitésében partnerünk Garai Tamás.

Utemezés
A rendezvény pontositása a Békés-tarhosi Zenei Napok lebonyolítása alatt folyamatosan történik.
A kitűzött időpontok módosulhatnak.
• Összevont technikai értekezlet július 29. péntek. Résztvevők:
• Szervezőbizottság,
• Segítők
• clvii szervezetek,
• közmunkások képviselői,
• Rendezvény biztosítás
• Rendörség,
• Polgárörség,
• Katasztrófavédelem,
• Egészségügyi biztosítás,
• Nyomdai munkák média
• Hirdetés augusztus hánaptál
—

Békés, 2016. május 12.
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XIX. Madzagfalvi Napok
2016. szeptember 1-3.
Előkészület beszámoló
A rendezvény története
Békés város “Madzagfalva legendájához több történet is köthető, az egyik szerint
Békés város polgárai a református templom tornyához harangot öntettek, melynek
költségeihez a szomszédos falvak lakói nem járultak hozzá. Ezért az itt lakók a
várost madzaggal keritették körbe, hogy a harangszót mások ne hallhassák. Másik
hiedelem azt tartja, hogy a békésiek zsebében mindig volt madzag, mellyel a
sárhajökat húzták ki, ha elakadtak szállítás közben, az akkor még aszfalttal be nem
borított utakon. Mindkettőben a lényeg a madzag, az összefogás jelképe.
A város egyik legnagyobb renderiényét először 1g99-ben rendezték meg, mely
legtöbbször valamilyen tematika köré épűlt. A közös elem mindig a kapcsolatok
fenntartása, építése, bővítése volt és ma is ez a legfontosabb momentum.

A rendezvény alapgondolata
A “madzag” egyszerre jelenti a hagyományt, a kapcsolatot I
kapcsolódást, az összeköttetést.
A hagyomány korszerű felfogásában a fenntarthat6ság kultúráját
jelenti. Lényegi vonatkozásaiban a válságban is hasznos, a helyi
értékekre- és közösségekre építő tudást és cselekvést erősíti a
rendezvény alapgondolatára épülő programszerkezet. Ez alapján
a hagyomány korszerű felfogása nem csak a múlt, hanem sokkal
inkább a fenntartható jövő kultúrájának az alapja. Itt vannak azok
a társadalmi-gazdasági minták, amelyek az öngondoskodásról, a
közösségek összefogásáról és a belsö eröforrásokról szólnak.
Erre a gondolatkörre, az aktív-és ökoturisztika köré épitjűk a város
turisztikai pozicionálását is.
A fentiek alapján a madzag (kenderspárga) a hagyományos
munkák eszköze is, de ha ezt az értelmezést kitágitjuk, akkor
voltaképpen minden olyan eszközről szó van, amely az emberember közötti kapcsolatépitést szolgálja akár konkrétan, akár
virtuálisan. Ezt a gondolatot támasztja alá a rendezvény mai
arculata is, hiszen a város közösségeinek a legnagyobb
összefogása ekkor valósul meg. A szervezömunkába átlagosan
20-30 közösség több száz tagja kapcsolódik be és a rendezvényen
naponta 5-6.000 fő, összesen 15-18.000 fö fordul meg.

MADZAG

F’A- L’V’A

Általános bemutató
A rendezvények tervezése-szervezése és lebonyolítása a
kulturális központ koordinálása mellett a város civil és vállalkozói
kapcsolataira, közösségeire épülnek. Olyan programsorozatot
kínálunk, ahol a város és környéke lakosai széles közönség rétege
találhatja meg a számára érdekes, hasznos és fontos
eseményeket. A három nap során átlagosan hatvan rendezvény
kerül megrendezésre.

A rendezvények az alábbi nagy témacsoportok köré épülnek:
.

Koncertek

.

Szórakoztató produkciók

•

Hagyományörző rendezvények

•

Sport rendezvények

•

Gasztronómiai rendezvények

•

Város-és rendezvénymarketing

Nagy népszerűségnek örvendenek a sportprogramok, mint kosár
és kézilabda, tenisz, biliárd, sakk, családi futóverseny vagy a
Küzdösport Gála.
Rendszeres résztvevöje a Madzagfalvi Napoknak a Belencéres
Néptáncegyüttes, az Energy Dance Cool divattánccsoport, a
Békés óvodásai, Békés Város Ifjúsági Fúvós Zenekara. Az elözö
évben útjára indított Ki Mit Tud? rendezvény fellépői előadásukkal
szintén gazdagítják a programkinálatot. A programok közé más
fesztivál elemek is beépültek már, mint például a Körös-Körül
Kistérségi Fesztivál bemutatói. Nem maradhat eI egyetlen
alkalommal sem az elszármazottak találkozója, melyet 2017-től
szeretnénk kiegésziteni a fiatal elszármazottak találkozójával. A
bicajtúra, kisállatok simogatása és örökbe fogadása, a diszmadár
kiállítás, a csónakázás, vagy éppen a Madzagfalvi Cica- és
Kutyaszépségverseny. Külön kiemelendö a programok sorából a
Madzagfalvi Hétpróba, melynek időpontja már hagyományosan
vasárnap délelőttre esik. Szintén igen kedvelt elfoglaltság az
ugyancsak vasárnapra esö Izek utcája fözöverseny, ahol helyi
ízekre alapozva fö bográcsban az étel. Jó hangulatban, finom ízek
mellett gyűlnek össze baráti és családi társaságok és élvezik
együtt a főzést.
A rendezvénynapokat minden alkalommal egy-egy könnyűzenei
koncert zár, amelyre megtelik a város rendezvénytere. Ilyenkor 46000 fö ünnepel együtt. A Madzagfalvi napok programsorozatát
minden alakalommal zenés tűzijáték zárja.

—
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—

A Madzagfalvi Napok tehát a helyi értékekre, azok feltárására épülő, a város lakosságát
megmozgató közösségi fesztivál. A mára kialakult rendezvényszerkezet is ezt a koncepciót tükrözi.
Így Idén is megjelennek a hagyományos rendezvény elemek, melyeket újabbak bevonásával
kívánunk érdekesebbé tenni, A programok pozicionálásban nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a helyi
értékek feltárására, a helyi termelők, vállalkozások, szolgáltatók bevonására.
A tervezett rendezvények szervezése folyamatban van.
Az előző évek során kialakult a három napos rendezvényszerkezet. Igyekszünk olyan programot
összeállítani, amely a rendelkezésre álló erőforrásainkat optimális használja ki. Mindhárom este
egy-egy élőkoncert szórakoztatja majd a Békés- és környéke érdeklődő lakosait. Vasárnap
hagyományainknak megfelelően tűzijáték zárja az eseményt.

Rendezvényszerkezet
•
•
•
•
•
•

Koncertek
Szórakoztató produkciók
Hagyományörző rendezvények
Sport rendezvények
Gasztronómiai rendezvények
Város- és rendezvénymarketing

Nagyrendezvények
Péntek
szombat
vasárnapi napokon kiemelt élőkoncerteket kívánunk megvalósítani. A
zenekarválasztás során fő szempontunk, hogy a kultúrakőzvetités a lehető legszélesebb igényeket
is ki tudja elégíteni.
Pénteki fellépő a Hevesi Happy Band és Hevesi Tamás lesz. Szombaton a Sub Bass Monster és
a Palmetta Zenekar, míg vasárnap a Beatrice szórakoztatja az érdeklődőket.
A zenekarok menedzsmentjével a kapcsolatot felvettük, a fellépések pontosítása és a szerződések
megkötése folyamatban van.
—

—

A helyi értékek bemutatása során kiemelt fontosságúnak tartjuk a Békés bemutatkozik kiállitást,
amelyet idén is szeretnénk interaktivvá tenni. Az előző években kezdtük megrendezni a Házi
Termékek kiállitását- és versenyét, melyet a helyi értékfeltárás jegyében idén is meg kívánunk
valósítani.
Ezt a helyi érték bemutató tevékenységet teljesíti ki a hagyomány Ízek utcája főzöverseny, amely az
elmúlt évektől már az Erzsébet Ligetben kerül megrendezésre. Lehetséges csapatok
megkeresésével igyekszünk az idei főzőverseny csapatszámát bővíteni.
Tavaly rendeztük meg első ízben a zöldségképek kiállitását, amelyet idén több csapat bevonásával
kívánunk tovább fejleszteni. Ez a rendezvényelem értékközpontúan képes bemutatni a település
mezőgazdasági értékeit.
Abban az esetben, ha a fenntartó részéről igény mutatkozik, akkor idén is helyet tudunk biztosítani
a Virágos Békés kiállítás anyagának
A Diszmadár kiállitással kapcsolatban továbbra is fontosnak tartjuk az előző évek gyakorlatát
folytatni, miszerint a városban megtalálható két egyesület évente felváltva rendezhet kiállitást.

Szponzorálás, támogatás
A rendezvény pályázati bevétel lehetőségei szerények, de igyekszünk többletforrásokat bevonni. Az
előző évben regisztráltunk a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat rendszerébe, ahol információink szerint
2017-ben is lehetőség nyílik, un. projekt ötletek benyújtására. A projekt ötleteknek vidékfejlesztés
központúnak kell lenni. Ez a rendezvény esetében nem jelent problémát, hiszen az előző évektől

megerősödő helyi érték” rendezvényelemek lehetőséget adnak arra, hogy a Madzagfalvi Napok
rendezvénysorozatában a vidékfejlesztés hangsúlyosan megjelenhessen. Ezzel a lehetőséggel
természetesen csak akkor tudunk élni, ha a pályázati kiírás a közeljövőben megtörténik.
Terveink között szerepel a helyi vállalkozók levélben, majd visszajelzés alapján személyes
megkeresése. Közös érdekünk, hogy együtt tudjunk gondolkodni olyan konstrukciók kialakításában,
amelyek kölcsönösen hasznosak mindkét fél számára. Ezt a koncepciót erősíti a Békés Kártya
rendszere is, melyhez mára közel hetven helyi vállalkozó kapcsolódott és lakossági körben is
rendszeresen keresik, vásárolják a kártyát.
Idén már november elején ki szeretnénk adni a 2017-es Békés kártyát, hogy azaz Adventi vásárban
is használható legyen. Ezzel a lépéssel előrébb hozzuk a vállalkozók év végi felkészülését és így a
Madzagfalvi Napok rendezvénysorozata jó alkalom lesz arra, hogy a Békés Kártya is neki megfelelő
fókuszt kapjon.
Az előző években megjelent rendezvény névadó szponzorálási rendszerét idén is folytatni kívánjuk.
Célunk az interaktív Békés bemutatkozik kiállítás kapcsán is olyan lehetőséget teremteni a
vállalkozások, civil szervezetek számára, ahol kreatív eszközökkel tudják munkájukat, termékeiket
népszerüsíteni.

Költségvetés
Az elmúlt időszak alatt intézményi szinten számos pályázati forrással bővitettük a város kulturális
rendezvényeinek költségvetését.
A Madzagfalvi Napok forrásbevonásának kulcsa a vidékfejlesztési szemlélet erősítése, melyet az
esetlegesen megnyíló vidékfejlesztési támogatási források kapcsán tudunk felhasználni.
A rendezvény finanszírozásában az alábbi komponensek jelennek meg:
• költségvetési támogatás,
• vendéglátós bérleti díja,
• árusok területfoglalási bérleti dai,
• szponzori támogatás,
• belépőjegy (nem az intézményünknél, hanem a “Díszmadár” egyesületnél jelentkezik),
• pályázati támogatás.

Rendezvény biztosítási kérdések
Évek óta kiemelt kérdés volt, hogy a Madzagfalvi Napok rendezvénysorozata beletartozik-e az un.
„zenés-táncos rendezvény” kategáriájába. Álláspontunk szerint nem. Ugyanis a rendezvénynek
kétségtelen, hogy vannak zenés elemei, de maga az esemény nem erre épül, csupán kiegészítő
rendezvényelemként van jelen a zene. Miért fontos ez?
A térségben gyakorlatilag az összes, a Madzagfalvi Napokhoz hasonló rendezvény kívül esik a
„zenés-táncos” kategórián. igya Kolbászfesztivál sem minősül annak, és a térség további
nagyrendezvényei sem. Abban az esetben, ha a törvény adta lehetöségünknél fogva nem
ragaszkodunk a „zenés-táncos” kategóriához, úgy érvényes a rendezvényre az ÁFA tv. (2011. évi
XXXV. tv. 2) szerinti 5%-os zenekari AFA tartalom (,‚belépődij nélkül tartott, a zenés, táncos
rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá nem
tartozó, közösségi rendezvényeken nyújtott hangszeres élőzenei szolgáltatás”).
A költségvetést figyelembe véve ez az esti fellépő zenekari költség ÁFA tartalmából kb 1000 eft
megtakarítást jelenthetne.
Megtartva a tavalyi döntést, idén is ezt az irányvonalat kívánjuk folytatni. Emellett természetesen
gondosan elkészítjük a rendezvénybiztosítási tervet, hiszen a vendégek biztonságos szórakozása
minden egyéb szempontnál fontosabb.
A rendezvénybiztosítási terv elkészítésében partnerünk Garai Tamás.

Utemezés
A rendezvény pontositása a Békés-tarhosi Zenei Napok lebonyolitása alatt folyamatosan történik.
A kitűzött időpontok mádosulhatnak.
• Összevont technikai értekezlet július 29. péntek. Résztvevők:
• Szervezőbizottság,
• Segítők
• civil szervezetek,
• közmunkások képviselői,
• Rendezvény biztosítás
• Rendőrség,
• Polgárőrség,
• Katasztrófavédelem,
• Egészségügyi biztosítás,
• Nyomdai munkák média
• Hirdetés augusztus hónaptól
—

Békés, 2016. május 12.
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