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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 208. év második félévére vonatkozó
munkaterve szerint az októberi ülésén tárgyalja meg a Madzagfalvi Napok 2018. évi
lebonyolításáról szóló beszámolót.

A fentiekre tekintettel elkészítettük és az előterjesztés mellékleteként a Képviselő-testület
ülése elé terjesztjük a Madzagfalvi Napok 2018. évi lebonyolításáról szóló beszámolót.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madzagfalvi Napok 2018. évi
lebonyolításáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

Békés, 2018. október 19. JJv
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XX. Madzagfalvi Napok

2018. szeptember 07-09.
Beszámoló

A rendezvény alapgondolata

A város legnagyobb, 3 napos rendezvénysorozata, a Madzagfalvi Napok idén 20. juhileumát
ünnepelte. Az 1998-ben Barta István Zoltán és lelkes segítő csapata által megálmodott
fesztivál legnagyobb erejének az a széleskörű társadalmi összefogás tekinthető, amely

megmozgatja a város aktiv, tenni akaró lakosságát, civil szen’ezeteket, baráti társaságokat
egyaránt.

Általános bemutató

A rendezvények tervezése-szervezése és Lebonyolítása a kulturális központ szervezésében és

koordinálásában, a város civil ás vállalkozói kapcsolataira, közösségeire épül. Olyan

programsorozatot kínálunk évről-évre, ahol a város ás környéke lakosai széles közönség

rétege találhatja meg a számára érdekes, hasznos ás fontos eseményeket. A három nap során

több, mint Száz rendezvény kertil megvalósításra.

Az események az alábbi nagy témaesoportok köré épülnek:

• Koncertek

• Szórakoztat6 produkciók

• Ilagyományőrző rendezvények

• Sport rendezvények, egészségmegőrző mozgásprogramok

• Egészséges életmód programok

• Gasztronómiai rendezvények

• Város- ás rendezvénymarketing

• Kulturális alapú helyi értékfeltáró- és gazdaságfejlesztő rendezvények

A Madzagfalvi Napok tehát a helyi értékekre, azok feltárására épülő, a város lakosságát

megmozgató közösségi fesztivál, ahol a város közösségeinek kiemelt szerepjut.

MADZAG
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Az idei megvalósult rendezvényelemekről röviden

Az állandó, „oszlopos” programel.emek mellett idén a legnagyobb hangsú[y a jubileum

kapcsán az emlékezésen és az ünneplésen volt. Ez aWalomból Juhász Zoltán cuhúszmester

jóvoltából 500 szeletes torta került kiosztásra a Madzagfulvi Napok megnyitójakor, mely

hagyományosan egybe esik a Békés kincsestára — helyi értékek tárházának megnyitásávaL

Az Erzsébet-ligetben időkapszula elásásával és faültetéssel állitottunk emléket az utókor

számára, melyen újdonságként a Ilódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar működött közre.

Az esemény helyszínére a 470-es főúton keresztül az I. és II. Világháborús Emlékmű

megkoszorúzását követően érkeztek.

A megnyitó után elindultak a közösségi események a rendezvénytéren is. Bernutatkozott a

Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskolája, a Szent Lázár Alapítvány, a „Más Kép”

Egyesület, a Békési Mentálhigiénés Egyesület, a Fenntartható Térségért Alapítvány, a

Békési Meutálhigiénés Egyesfllet, a Tündérkert kézműves gyermek foglalkoztatójával.

Az EFOP 1.5.3-16-2017-00097-es „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben —

kedvezményezett térségek c. pályázati projekt segítségével titdwnk idén számos

programelemet megvalósítani a 3 nap során, úgy mint;

- Madzagfalvi mozgásprogramok: Spoflolni jó! — középiskolások játékos spotivetélkedöje,

Játékos sportnap a békési óvodáknak, lovaglási Ichetöség, Célbalövés az „Íjesata” csapatával,

Energy Dance Cool hip-hop táneszínbáz feHépése, rekeszrnászás és célba locsolás, latin

versenytóne-bemutató, Sipaki Ildikónak és Mészáros Zórának az Aerofit DSE versenyzőinek

bemutatója, hitóverseny, Madzagfalvi Tenisz Kupa, rapid sakkverseny, mobil mászófal

gyerekeknek, Madzagfalvi Hétpróba, Linca Fitness bemutatója.

- Madzagfalvi egészséges életmód programok: Madzagfalvi Véradó Kamion, Bio-konyha

sütés-főzés, Békés Megye Ízei Kiállítás és Vásár a FETA szervezésében, külön sátor alatt

lehetett további egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadáson, masszázson, közérzet-javító

foglalkozásokon részt venni, Jázmin Vöröskeresztes Egészségszoha

- Elszármazottak találkozója



- Békési fiatalok és fiatal elszármazottak találkozója, mellyel céLunk, hogy megszólítsuk

azokat a tehetséges helyi fiatalokat, akik pályafütásukkal Fiatal koruk ellenére már ma is

példaként szolgálhatnak. Egyaránt keressük sz elszámiazott ás helyben é[Ő fiatalokat, érdekes

tönéneteiket. A találkozó során arra kerestük a választ, hogy milyen szerepe volt a

településnek ae indulúsban ás milyen lehetőségeket látnak a további együttműködésre? Ebben

az évben a Békési Újság „Staféta” rovatában szereplő békési fiatalok bemutatkozására épült a

találkozó.

Újdonságként találkozhattak sz érdeklődők a „TerüU, tcrülj, asztalkám” — terítő

versennyel a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskob pincérei ás cukrásztanulói

számára, a mát említett honvédségi felvonulással, mindhárom nap során egy Fiatal DJ

tehetség, G.U.S Djs Bottyan bemutatkozásával, örömzenélt Zséka a Baba-main klub

szervezésében, békési selfie-t lehetett készíteni, volt capoiera-és grafflti bemutató, valamint

a Dolce Dance Nemzetközi Táneiskola bemutatkozása. A vásárosok sorát egy nagyobb

vidámparldcal bővítetwk. A Békési Takarék Szövetkezet melletti rnves pályán 7 látványos

szórakozási elem, játék várta az érdeklődőket.

Idén először Békéscsaba város Is bekapcsolódott a progromsorozatba a Madzagfalvi

Nemzetközi Viharsarlű Kosárlabda Kupa keretén belül, melynek otthont az Evangélikus

Sportcsarnok adott.

A hagyományosan megrendezett programelemek között népszerű volt sz Átrézi-kút

meglepetése, ahol térzenével kedveskedtünk a bort kóstol6knak. 25 csapat nevezésével zajlott

a „Békési Ízek Utcája” főzőverseny, kicsik és nagyok örömmel vettek részt kisállataikkal a

cica-és kutyaszépségversenyea. Minden évben várt esemény továbbá - a teljesség igénye

nélkül - a ldshalfogó-verseny, a nagymotor szemle, a szilvapálinka zsürizés, ahogy a

diszmadás-kiállilús is.

A legnagyobb érdeklődésre mindig az esti koncertek idején számíthatunk, ez nem volt

másképp most sem. Pénteken a békési énekesnövel büszkélkedő Aeoustic Planetet az

Abrakazabra Zenekar kíséretében Radies Cigi, Kökény Attila és Bebe fellépése követte.

Szombaton mm rock zenét szeretőkxek kedveztünk a Good Time Boys — Red Hot Chili

Peppers Tribute bemutatkozásával, akiket Hobo blues koneertje követett. Vasárnap a



Copicrs Rock Baud és Rudán Joc bemutatkozúsa után Fenyő Miklós és csapata adott
fergeteges koncertet retro ruhabemutatóikkat és a legendás Fenyő és Hungária slágerekkel.

Idén rendhagyó módon elöször a három napos programsorozatot zenés tűzijáték helyett — az
újdonságoldrnz sorolva — miimdeiús lézcrshow-val zártuk.

Szponzorálás, támogatás

Az EFOP 1.5,3-16-2017-00097-üs pályázati projektnek köszönhetően, erőforrásaink
kiegészitéseként sikerült olyan neves és nem árulok cl titkot, ha azt írom, hogy költséges
előadót meghívni, mint Hobo vagy Fenyő Miklós. Szerencsések vagyunk, mert a projekt
egészen 2020-ig folytatódik, Vagyis a támogatásra számíthatunk az elkövetkező 2 évben is,

Azt tapasztaljuk, hogy évről-évre egyre több vállalkozó ismeri Fel a partnerségben rejlő
erőforrásokat. Azt, hogy sz eseményen való aktív jelenlét nemcsak a rendezvénynek jó, de
neki, mint támogató vállalkozónak is. Ezekben az esetekben mindig hEmgsúlyozzuk, hogy a
Madzagfalvi Napok nem feltétlönül az értékesítési markctingről szól, sokkal inkább a partneri
együuműködésekről, az ismedség és bizalom növeléséről, a figyelem koneentrációról, adott
esetben egy-egy új termék/szolgáltatás teszteléséről, amely egy tudatosan építkező,
marketingkultúrával rendekező vállalkozó számára legalább olyan fontos, mint az értékesítés.

Költségvetés

A rendezvény finanszírozásában az alábbi komponensek jelennek meg:

• költségvetési támogatás,

• vendéglátós bérleti díja,

• úrusok területfoglalási bérleti díjai,

• szponzori támogatás,

• belépőjegy (nem az intézményünknél, hanem a Békési Ornitológiai Egyesüleínél
jelentkezik),

• pályázati támogatás.



Osszegzés

A programsorozat összeállítása során Igyekeztünk most is azt sz elvet követni, hogy bárki, aki
ellátogatott sz idei eseményekre, megtalálhatla a neki tetszőt: egyéni, csoportos és családi
versenyekkel, különböző zenei ízlést és korosztályt kielégítő színpadi produkciókkal, amatőr.
fiatal tehetségek bemutatkozásával. Bővelkedtünk a pozitív visszajelzésekben. Mind szóban,
mind írásban több vendég fejezte ki tetszését, köszönve azt, hogy sz esti koncertek időben,
felesleges késői lárma nélkül fejeződtek be, a világszínvonalú animációs lézershow szintén
többeket kápráztatott el (a világszínvonalú jelzőt idéztem a visszajelzést adöktól).
Olvashattunk egy egész hosszú beszámolót a Facebook-on az egyik vendégtől arról, hogy a
vidámpark körhintája hogyan idézett meg üatalkori emlékeket számára. Az esti koncertek
kora nyári moghirdetésekor többen hiányolták a rock zenekarokat, mely ötletek még pont
időben érkeztek ahhoz, hogy rock stílushan játszó előadókkal lásd: Copiers Rock Baad, Red
Hol Chili Peppers ‘l’ribute Band vagy Rudás Joe szerződhessünk. Az ötletelések sorában, -

melyet szívesen fontohmk meg — szerepelt, hogy a kirakodóvásárt próbáljuk meg színesíteni.
Ezen tőrekvésünket nehezíti, hogy ebben sz időszakban rendezik a Szarvasi Szilvanapot Is,
mely rendezvénnyel „kell osztoznunk” az árusokon. Már sz escménysorozat közvetlen
megvalósítási szakaszában merült fel helyi tehetségek felsorakoztatásának igénye, Úgy mint
Herceg Dávid előadó, akit értelem szerint idén már nem tudtunk megkeresni, de az ötletet,
mely szerint több helyi, tehetséges fiatal mutatkozzon be, támogatni kívánunk, Dicsérték
továbbá a nagy vendéglótós munkatársainak udvarias kiszolgálását is. Az étel-és
italkínálatlal is elégedettek lehettünk.

Békés, 2018-10-08
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XX. N4adzagfalvi Napok 2018
Önkormányzati támogatás I 000 000
Bevételek -________________ - —________________________ 3 050 860
Bevételek Összesen 4 050 860
Kiadások

_______________________

ID 849 900
-6 799 040

Egyéb forrásból flnanszírozva (pénzmaradvány, egyéb intézményi Források) Ő 799 040

Egyenleg összcseu O

Megnevezés
Teriiletbér 1 351 856
Egyéb bevételek (reklám, nevezési ciijak) 1 050 395
Fizetendő áfa 648 609
Bevételek összesen 3050 860

Külső személyi juttatás I járulék (reprezentáció) 204 623
U7emeltctési anyagok (Készietbeszerzés) 614 214
Bérleti díjak 48300
Kaibantarlás O
Viii amosenergia

Szakmai tevékenységet segítő szolg, (fellépési díjak, mííson’ezetés, tűzijáték,
6 469 000hang-Fénytechnikn)

_________________ ____________________ _____________________________

—

Egyéb szolgáltatások (szóróiap, villamos hálózat, sziupacitechnika, eset kocsi) I 053 525
Reklám és propaganda kiadások 84 750

932 350
Egyéb dologi kiadások O

Kiadás összesen 9 406 162 Ft
Áthúzódó kiadások I 443 138

Októberre áthúzódó tételek összesen 1443 138

Kiadás összesen 10 849 900 Ft

Békés, 201 8.október 09.
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