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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. év második félévére vonatkozó
munkaterve szerint novemberi ülésén tárgyalja meg a Madzagfalvi Napok 2019. évi
lebonyolításáról szóló beszámolót.

A fentiekre tekintettel elkészítettük és az előterjesztés mellékleteként a Képviselő-testület
ülése elé terjesztjük a Madzagfalvi Napok 2019. évi lebonyolításáról szóló beszámolót.

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

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nladzagfalvi Napok 2019. évi
lebonyolításáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Békés, 2019. november 21. ‚t(:: —E%__-
Kálmán Tibor
polgármester

JoL
Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző



XXI. Madzagfalvi Napok

2019. szeptember 06-08.

Beszámoló

A rendezvény alapgondolata

A város legnagyobb, 3 napos rendezvénysorozata, a Madzagfalvi Napok idén 21. alkalommal

került megrendezésre. Az 1998-ben Baita István Zoltán és lelkes segítő csapata által

megálmodott fesztivál legnagyobb erejének az a széleskörű társadalmi összefogás tekinthető,

amely megmozgatja a város aktív, tenni akaró lakosságát, civil szervezeteket, baráti

társaságokat egyaránt.

Általános beniutató

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

koordinálásában, a Város civil és vállalkozói kapcsolataira, kőzösségeire épül. Olyan

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

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

több, mint száz rendezvény kerül megvalósításra.

Az események az alábbi nagy témacsoportok köré épülnek:

• Koncertek

• Szórakoztató produkciók

• Hagyományőrző rendezvények

• Sport rendezvények, egészségmegőrző mozgásprogramok

• Egészséges életmód programok

• Gasztronómiai rendezvények

• Város- és rendezvénymarke[ing

• 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 szerep jut.

MADZAG
F’A L-V-A
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Az idei iuegvalósult rendezvényelemekről röviden

A XXI. Madzgfalvi Napok hetében nem csak a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar

közreműködésével hagyományosnak számító Madzagfalvi beharangozó valósult meg,

hanem az idei évben először a rendezvényt megelőzően, majd azt követően is közös

mcccsnézésre vártuk az érdeklődő sportszeretőket, akik a Rendezvény téren felállított LED

falas kivetítőn tekinthették meg a labdarúgó mérkőzéseket és szurkolhattak együtt a

Magyar válogatottnak.

Tavaly a jubiláló Madzagfalvi Napokon időkapszula elásással és faültetéssel úllitottunk

emléket az útókor számára, ezt a gondolatot megragadva idén íij elemként szerepelt a

programok között az „Ültess fát!” akció. A rendezvény hetében 37 facsemetét ültettünk cl

Békésen, a város intézményei, civil szervezetei, vállalkozói, és magánszemélyek

felajánlásából. A Madzagfalvi Napok megnyitója, mely hagyományosan egybe esik a Békés

kincsestára — helyi értékek tárhózának megnyitójával idén is nagy népszerűségnek

örvendett, számos helyi kiállító munkáját iekinthették meg mindazok, akik betértek

intézményünk aulájába a három nap alatt.

A megnyitó után elindultak a közösségi események a rendezvénytéren és a Kecskeméti Gábor

Kulturális Központban is. Bernutatkozott a Gál Ferenc FőiskoJa Békési Szaldépző Iskolája,

a Szent Lázár Alapítvány, a „Más Kép” Egyesület, a Békési Mentálhigiénés Egyesület, a

Fenntartható Térségért Alapítvány, a Békési Mentálhigiénés Egyesület, a Tündérkert

kézműves gyermek foglalkoztatójával, és a Lélekmód Életmód Tér-LÉT roadshow is, és

SeWic-képeket is készíthettek a rendezvényre kilátogatók.

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

kedvezményezett térségek c. pályázati projekt segítségével tudtunk idén Számos

programelemet megvalósítani a 3 nap során, úgy mint:

- Madzagfalvi mozgásprogramok: Sportolni jó! — középiskolások játékos sportvctélkedője,

Játékos sportnap a békési óvodáluuik, lovaglási lehetőség, rekeszmászús és célba locsolás,

Stepp fitt bemutató Tóth Szilviával, Madzagfalvi futóverseny és félmaratoni futóverseny,

rapid sakkverseny, mobil mászóütl gyerekeknek, célbalövés az Íjcsata csapatával, Linea

Aerobik bemutató, Energy Dance Cool hip-hop táncszínház bemutatója, Madzagfalvi

Hétpróba
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- Madzagfalvi egészséges életmód programok: Madzagfalvi Retro Véradás, Madzagfalvi

Véradó Kamion, Bio-konyha sütés-főzés, Illetve további egészséges életmóddal kapcsolatos

tanácsadúson, masszúzson, közérzet-javító foglalkozásokon lehetett részt venni a kulturális

központ egészség-szobájában

- Elszármazottak találkozója: Az ország különböző pontjáról érkező vendégeket a XXI.

Madzagfalvi Napok hivatalos megnyitó ünnepsége és a Békés kincseslára — helyi értékek

tárhúzának megnyitója után, Dottó kisvonat vitte az Ártézi-kúthoz, ahol a különleges

alkalom tiszteletére fehér bor folyt, a vendégek legnagyobb megelégedésére. A jó hangulatról

a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar gondoskodott és fellépett a Belencéres

Néptáncegyüttes csoportja is. Nem maradtak éhen a messziről érkezett vendégek, hiszen a

Békési Polgárőrök Egyesülete frissen sütött kolbásszal várta a Békésről elszármazottakat a

helyszínen. 17:30 órakor „Bújj, bújj zöld ág” — avagy hogyan készül a híres békési

vesszőkosár című kiállítás megnyitóján vehettek részt a vendégek a Békési Galériában. Az

érdeklődők megtekinthették a Galéria nagytermében látható Dr. Grin Igor: A természet

hullámhosszán —Nyári és öszelői etűdök Pepi grófkeiljéből című fotókiállítást is.

- Békési fiatalok és fiatal elszármazottak találkozója: a Békésröl elszármazott és a helyben

élő tehetséges, városukért tenni akaró, jó gyakorlatokat, életutakat bemutató fiatalok

találkozhattak, akiknek kötődésük van a zenéhez és/vagy a gasztronómiához, hiszen az idei

év találkozójának témája ez volt. Kiváló helyszínnek bizonyult mindehhez ebben az évben is

az Erzsébet-liget.

Újdonságként találkozhattak az érdeklődők az Erős ember bemutatóval, a Madzagfalvi

fotófallal, a legkisebbek örömére Buboréln’arázs - interaktív buborékfújással, valamint

népi játszóházzal is vártuk az érdeklődőket. Idén először hirdettünk Kerékpáros felvonulást,

ami szintén nagy népszerűségnek örvendett. A „Madzag ami összeköt! — Madzagfalvi

Szerelmi Kötések” címen az idei Madzagfalvi Napok szombatjún és vasárnapján

hagyományteremtő szándékkal újra felállítottunk a madzagfalvi házasságkötő sátrat, ahol

idősebbek és fiatalabbak egyaránt megerősítették valós, vagy megkötötték képzeletbeli

húzasságukat. Ismét szerepelt a Madzagfalvi városnéző kenutúra a programok között, több,

mint százan ültek hajóba. Idén a Békési Esély Állatvédő Egyesület megsegítésére

tombolavásárlást és vasárnap tombolasorsolás is helyet kapott a programok között. A

vásárosok sorát tavaly egy nagyobb vidámparkkal bővítettük, ami idén is helyet kapott a
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fiatalok legnagyobb megelégedésére. A Békési Takarék Szövetkezet melletti füves pályán 6

látványos szórakozási elem, játék várta az érdeklődőket.

Békéscsaba város idén is bekapcsolódott a programsurozatba a Madzagfalvi Nemzetközi

Viharsarki Kosárlabda Kupa keretén belül, melynek otthont az Evangélikus Sportcsarnok

adotL

A hagyományosan megrendezett programok idén is népszerűek voltak. 22 csapat nevezésével

zajlott a Békési Ízek Utcája főzőverseny, kicsik és nagyok Összesen több mint 60 kisáilattal

vettek részt a Falatka Madzagfalvi Cica— és Kutyaszépségversenyen, valamint ismét sokan

vettek részt a sakkversenyen és a 66-os kártya és malomjáték bajnokságon is. Immár ötödik

alkalommal kerestük — idén 23 benevezett nedü közül — Madzagfalva legjobb pálinkáját.

Sok látogatót vonzott a Békési Motoros Baráti Kör által életre hívott Madzagfalvi

nagymotor szemle és a Diszmadárkedvelők Békés Megyei Egyesülete szervezésében

megvalósuló díszmadár kiállítás is. Sokan látogattak el a Madzagfahi Ovibulira is, ahol a

város óvodáinak apróságai mutatkoztak be saját müsorukkal.

A legnagyobb érdeklődés természetesen mindig a délutáni és esti koncerteket kíséri.

Pénteken a Xandra’s zenekar, majd Herceg Dávid békési előadó fellépése után Horváth

Tamás koneertje töltötte meg a teret rajongókkal. Szombaton délután az Apacuka zenekar

után este a Deák Bill Blues Bnnd, vasárnap pedig a Hcatlie Dávid és zenekara, majd a

Neoton Família Sztárjai adtak nagysikerű koncertet. A fellépök között köszönthettük

továbbá az Acoustie Planet zenekari, valamint a szintén békési Singer Ladies formáeiót Is a

ShowtBors zenekar kíséretében.

Idén a háromnapos programsorozatot egy különleges látványt nyújtó zenés vízishow-val

zártuk.
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Szponzorálás, támogatás

A „30 éve szal)adon Emlékbizottság” támogatásával és az EFOP 1.5.3-16-2017-00097-ös

pályázati projektnek köszönhetően erőforrásaink kiegészültek. Szerencsések vagyunk, mert az

utóbbi projekt egészen 2020-ig folytatódik, Vagyis 3 támogatásra számíthatunk a következő

évben is.

Azt tapasztaljuk, hogy évről-évre egyre több vállalkozó ismeri fel a pat-tnerségben rejlő

erőforrásokat. Azt, hogy az eseményen való aktív jelenlét nemcsak a rendezvénynek jó, de

neki, mint támogató vállalkozónak Is. Ezekben az esetekben mindig hangsúlyozzuk, hogy a

Madzagfalvi Napok nem Feltétlenül az értékesítési marketingről szól, sokkal inkább a partneri

együttmüködésekről, az ismertség és bizalom növeléséröl, a flgyelem koncentrációról, adott

esetben egy-egy új termékiszolgáltatás teszteléséről, amely egy tudatosan építkező,

marketingkultúrával rendelkező vállalkozó számára legalább olyan fontos, mint az értékesítés.

Költségvetés

A rendezvény finanszírozásában az alábbi komponensek jelennek meg:

• költségvetési támogatás,

• vendéglátás bérleti díja,

• árusok területfoglalási bérleti díjai,

• szponzori támogatás,

• belépőjegy (nem az intézményüntél, hanem a Békési Ornitológiai Egyesületnél

elent kez ik),

• pályázati támogatás

Összegzés

A programsorozat összeállítása során igyekeztünk most is azt az elvet követni, hogy bárki, aki

ellátogatott az idei eseményekre, niegtalálhatta a neki tetszőt: egyéni, csoportos és családi

versenyekkel, különböző zenei ízlést és korosztályt kielégítő színpadi produkciókkal, amatőr,

fiatal tehetségek bemutatkozásával. Bővelkedtünk a pozitív visszajelzésekben.
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Figyelembe véve a Tisztelt Képviselő-testület tavalyi kérését, igyekeztünk békési, a városhoz

kötődő, vagy innen elszármazott tehelségeket Is bemutatni, meghívúsunkra érkezett Herceg

Dávid békési előadó és a Singer Ladies formáció is.

Az ötletelések sorában, - melyet Szívesen fontolunk meg — idén is szerepelt, hagy a

kirakodóvásárt próbáljuk meg színesíteni. Ezen törekvésünket nehezíti, hogy ebben az

időszakban, a megyében egyre több rendezvény valósul meg, többek között a Szarvasi

Szilvanap, a békésesabai Megyenap, a szintén békéscsabai BioRitmus Fesztivál stb., mely

rendezvényekkel „osztoznunk kell” az árusokon és a kilátogató közönségen egyaránt.

Békés, 2019. november 12. -

Túri Andrea

igazgató \‘:
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Madzagfalvi Napok 2019

Bevéte]ek 11 031 202

Kiadások 11 465 629

Egyenleg -434 427

Egyéb forrásból finanszírozva (pénzmaradvány, egyéb intézményi források) 434 427

Egyenleg összesen O

Megnevezés

Területbér 1 343 502

Egyéb bevételek (rek]ám, nevezési díjak) 144 882

Rendezvényszervezési bevétel 7 197 600

Fizetendő áfa - 2345 218

Bevételek összesen 11 031 202

Kűlső személyi juttatás +járulék (reprezentáció) 136 391

Üzemeltetési anyagok (Készletbeszerzés) 532 991

Bérleti díjak 48 300

Informatikai szolgáltatás 600

Szakmai tevékenységet segítő szolg. (fellépési díjak, műsorvezetés, vízjáték és
7 530 800

lángshow, hang-fénytechnika)

Egyéb szolgáltatások (villamos hálózat, esetkocsi) 713 790

Reklám és propaganda kiadások (plakát, leporelló, grafikai munka, molinó fel
259 400

es leszereles)

Áfa 1 829 879

Egyéb dologi kiadások (artisjus) 264 478

Tárgyi eszköz beszerzés, létesítés (színpad állvány) 149 000 Ft

Kiadás összesen 11 465 629 Ft

Kiadás összesen 11 465 629 Ft

Békés, 2019. november 12.

A
«t c%C2,

‘“

Turi Andrea

igazgató
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