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Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. L félévre vonatkozó munkaterve
szerint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a 2019. májusi ülésén tárgyalja meg a XXI.
Madzagfalvi Napok előkészületeiről szóló tájékoztatót.

Túri Andrea igazgató. eleget téve a felkérésnek, megküldte az áltab készitett tájékoztató
anyagot, melyet jelen előterjesztéshez mellékeltünk.

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

Határozati javaslat:
Békés Város Onkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottsága a XXI. Madzagfalvi Napok előkészületeiről szóló tájékoztatót a határozat
melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök

Békés, 2019. május 23.

Deákné Domonkos Julianna s.k.
bizottsági elnök



XXI. Madzagfalvi Napok

2019. szeptember 6-8.

Előkészületi beszámoló

2019-ben már a XXI. Madzagthh’i Napokra készülünk. Szervezőként törekszünk idén is

arra, hogy az évente visszatérőek meltett — újdonságnak számító rcndezvényelemeket is
beépítsünk, akár partnereink segítségével is. Törekszünk újabb és újabb célcsopottokat
megmozgatni, bevonni 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
• Gasztron6miai rendezvények
• Város- és rendezvénymarketing

Továbbá követni kívánjuk azt a koncepciót is, mely szerint az esti nagy zenekarok a
fiatalabbakat és az idősebbeket, a városban élő valamennyi társadaLmi réteget is képesek
legyenek megszólítani.
Ezért, 2019-ben, figyelembe véve a Tisztelt Képviselő-tesWlet tavalyi kérését, mely szerint
igyekezzünk békési, a városhoz kötődő, vagy innen elszármazott tehetségeket is bemutatni,
az alábbi előadókat kívánjuk meghívni:

2019. szeptember 6. (péntek): herceg Dávid békési előadó és IIon’áth Tamás a Megasztár
és a Csillag születik vetsenyzője, a Sztárban sztár e. televíziós műsor 5. évadúnak nyertese,
[egismerlebb dala a Meggyfa címet viseli. (Ezen a napon a fiatalabb közönség figyelmére
számítimk.)

2019, szeptember 7. (szombat): a gyermekeket megszólítandó Apacuka Zenekar, rnnjd az
esti fellépő Deák Diii Gyula és zenekara lesz, első sorban a rock kedvelőinek, mely igény
szintén minden évben felmerül.

2019. szeptember 8. (vasárnap): un, elő zenekarként a Dal című televíziós műsorban nagy
sikert aratott, békési kötödésű, Aeoustic Planet zenekar lép fel, akiket a Neoton együttes és
zenés tűzijáték követ.

Idén is folytatódik az EFOP - 1.5.3-16-2017-00097-es pályázati projekt - „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben — Településeinkért” címmel - 2018-bim
indított program, mely esetünkben a Madzagfalvi Napok idején mozgás-és egészséges
életmód programokat I’oglal magában. Kiemelt jelentőséggel bír továbbá az „Elszármazottak



találkozója” és a „Fiatal békésiek találkozója”, valamint a „Testvérle[epüíések találkozója”
is.

Tavaly a közönség jó szívvel Fogadta az óriás vidámparkot, mellyel most is kedveskedni
kívánunk számukra.

Á helyszín most isa kulturális központ előtti Rendezvény tár lesz,

Kérem a Tisztelt Képviselő-testtlletet ajavasolt zenekarok és az elötcijesztés elfogadására,

Békés, 2019. május 2.

j ‘Uút’i drea
igazgató


