
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottsága 2018. április 24-i ülésére

Tárgy:

Tájékoztató a XX. Madzagfalvi
Napok előkészületeiről

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Túri Andrea igazgató, KGKK

Tisztelt Bizottság!

Túri Andrea, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója azzal a kérésse’ fordult a
Bizottsághoz, hogy az tárgyalja meg a XX. Madzagfalvi Napok programtervezetét, Illetve a
helyszín kiválasztását. Az általa készített anyagot ajelen előterjesztéshez mellékeltük.

Kérem a Tisztelt Bizottságot. hogy a tájékoztatót szíveskedjen megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.

Határozati lavaslat:

A határozati javaslat az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén kerül
megfogalmazásra.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök

Békés, 2018. április 20.

Deákné Domonkos Julianna s.k.
bizottsági elnök



XX. Madzagfalvi Napok

2018. szeptember 7-9.

Előterjesztés

2018-ban már a XX. Madzagfalvi Napokra készülünk, igy szervezőkként igyekszünk a
jubileum kapcsán hangsúlyosan flgyeini arra, hogy olyan, - az évente visszatérőek mellett —

újdonságnak számító rendezvényelemeket építsünk be, akár partnereink segítségével, mely
újabb és újabb célcsoportokat mozgat meg, von be a város legnagyobb programsorozatába.
Az előző évek során kialakult a három napos rendezvényszerkezet idén is meg kívánjuk
őrizni:

. Koncertek
• Szórakoztató produkciók
• Hagyományőrző rendezvények

Sport rendezvények
Gasztronómiai rendezvények

• Város- és rendezvénymarketing

Továbbá követni kívánjuk azt a koncepciót is, mely szerint az esti nagy zenekarok a
fiatalabbakat és az Idősebb generációt, a városban élő valamennyi társadalmi réteget Is
képesek legyenek megszólítani.
Ezért, 201 8-bari javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testület részéről megvitatásra és
jóváhagyásra az alábbi előadókat:

2018. szeptember 7. (péntek): Abrakazabra Zenekar (mint élőzenei kíséret), mellette
szólóénekesek: Kökény Attila, Bebe, Radics Gigi

2018. szeptember 8. (szombat): Majka és Curtis

2018. szeptember 9. (vasárnap): Fenyő Miklós és zenekarának koncertje
A három napos rendezvénysorozatot pedig 8 perces, zenés tűzijáték zárja.

Új helyzet állt elő a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ felújítási, átalakítási munkáival
kapcsolatosan, melyek ez év őszére prognosztizálhatóak. Egy részének, az ún. energetikai
beruházásnak, mely Békés Város Önkormányzatának nyertes pályázati forrásából valósul
meg, 2018. október végére teljesen el kel! készülnie. Ez többek között tetőszigetelést és a
nyílászárók korszerűsítését is jelenti. Az időpont egybeesik az idei Madzagfalvi Napokkal,
ekkor a kulturális központ épülete kívülről fel lesz állványozva,

A fentiek tekintetében a tűzijáték fellövésének helyszíne kérdésessé vált, mely a
programsorozat megkoronázásaként semmi képpen sem elhagyható programelem. Múlt
hónapban Leskovics István pirotechnikussal helyszíni szemlét tartottunk és a Rendezvény



tér, Erzsébet-liget vonatkozásában minden lehetséges helyszínt megvizsgálva, arra a
megállapításra jutott a szakember, hogy a tűzijátékot fellöni csakis a központ tetejéről lehet.

Mivel ez érinti a felújítás munkálatait és félő, hogy akár a katasztrófavédelem is
aggályosnak tarthatja a Wzijáték fellövését innen, előfordulhat, hogy nem kapunk rá
engedélyt.
Felmerült opcióként, az egész Madzagfalvi Napok új helyszíneként, a DánfokiUdülőközpont is. Ebben az esetben minden rendezvényelem kivitelezhetö, hátulütője, hogy
a költségvetési bevételeink egy részétől, a vendéglátás területbérleti díjától, melyhozzávetötegesen évente 600.000 Ft, elesünk. Ugyanis az üdülőközpont területén a BayalKft. étkezési szolgáltatás tekintetében kizárólagossággal rendelkezik, az ott lévő
rendezvényekre kitelepülési joga van, melyért plusz területhasználati díjat nemszámolhatunk fel, ahogyan elesünk a napi kb. 40 db, egyenként 1000 Ft értékű, avedéglátósnál levásárolható étkezéstől is, melyet az aznapra beosztott munkatársainkszoktak megkapni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javasolt zenekarok elfogadására és kérem,döntsenek, mely helyszínt választva kezdjük meg a XX. Madzagfalvi Napok szervezését.

Békés, 2018. április t8.
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Túri Andrea
igazgató


