Kunfehértó Község Polgármesterének

Előterjesztése
a Képviselő-testület 20016. október 26-i ülésére
Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi üdülési szezon tapasztalatairól tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2016. évi II. félévi munkaterve tartalmazza az Önkormányzat 2016. évi
üdülési szezon tapasztalatairól szóló beszámolót. A 2016. évi rendezvények, illetve a 2016.
évi szezonbeszámolót az előterjesztés melléklete tartalmazza, melyet a turisztikai ügyintéző,
illetőleg a településüzemeltetési csoportvezető készített.
Kérem a Képviselő-testületet a beszámolók megvitatására, a határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat:
Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat
2016. évi rendezvényeiről, illetve a 2016. évi üdülési szezon tapasztalatairól készített
beszámolót.
Felelős: Huszár Zoltán polgármester
Határidő: Azonnal
Kunfehértó, 2016. október 24.

Huszár Zoltán s.k.
polgármester

Beszámoló
a 2016. évi rendezvényekről

A korábbiaktól eltérően az idei évben sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk, a Műfüves
Pályaavató, valamint a Szüreti Nap kivételével minden rendezvényünket elmosta az eső.

Az 2016-os rendezvényszezont február 13.-án a Disznótorral indítottuk. Egy sikeres pályázatnak
köszönhetően, idén nagyobb összeg állt rendelkezésünkre ennek megszervezésére. A tavalyi nagy
érdeklődésre való tekintettel, több adag étellel készültünk, és szerencsére mind elkelt. Ebben az
évben is a bevételt a „Rosszcsontok” Alapítvány kapta, ebből kifolyólag a Mosolyvár Óvoda dolgozói
segédkeztek az előkészületekben és az ételosztásban is.
A támogatásnak köszönhetően lehetőség nyílt a megszokott műsorokon kívül egy közismert fellépőt
is meghívni, amire a vártnál nagyobb tömeg volt kíváncsi. Sokan nem fértek be a sátorba, de az eső
ellenére a sátoron kívül is végignézték a fellépő előadását.
A sztárvendég után sem ért véget a rendezvény, a Koktél Duó hajnalig szórakoztatta a közönséget.
Összességében elmondhatjuk, hogy talán az egyik legsikeresebb rendezvényünk volt az év során.

Pályaavató: 2016. április 30.
Eredetileg a Retro Majálissal összekötött programnak indult, de az utolsó pillanatban mégis külön
rendezvény szerveződött a Műfüves focipálya megnyitására. Talán ez volt az egyetlen olyan
rendezvényünk, amely napsütéses, kellemes időben zajlott.
A programok 11 órától kezdődtek, és 18-ig tartottak.
A meghívott vendégeket a Sporttáborban láttuk vendégül, Mészöly Kálmánon kívül sokan érkeztek
testvértelepüléseinkről, hiszen ők is fontos szerepet kaptak rendezvényünkön.
A Focimeccsek közötti pihenő időben pedig a Kunfehértói Általános Iskola tanulói, és a Halas Fitnesz
növendékei szórakoztatták a közönséget.

Retro Majális: 2016. május 1.
Az idei évben alacsony költségvetésből sikerült a rendezvényt megvalósítani. Mivel az előző évben
nagy sikere volt, így idén már minden cég örömmel fogadta meghívásunkat. Az előző napi
programunk miatt, egy kicsit nehezen indultunk reggel, de a délelőtt folyamán gyorsan megalakultak
a csapatok, és kezdtek bele a játékos vetélkedésbe. Örömmel fogadtuk, hogy a nagyobb cégek
mellett baráti társaságok is nagy számban jelentek meg, így elmondhatjuk, hogy nagyobb volt az
érdeklődés az előző évhez képest. A műsorokat az Óvoda, Iskola és a Nyugdíjas Klub szolgáltatta.
Mivel délutánra megérkezett az eső, így hamarabb zárult a rendezvényt, mint a tavalyi évben.

Falunap: 2016. május 14.- 15.
A rendezvény előtti napok, már javában pakolással teltek, hiszen több olyan program, és látványelem
is készült, melyeket az előző évektől eltérően szerettünk volna megvalósítani. A Baba- mama
sarokkal, az állatsimogatóval, és egy játéksarokkal bővítettük a programot, és a színteret is. Az első
napon a hagyományokhoz híven a sporté volt a főszerep. A horgászverseny az eső ellenére lezajlott,
de a focinál okozott egy kis fennakadást az idő. A szombati délelőtti programok egy részét, átraktuk
vasárnapra, bízva abban, hogy az idő egy kicsit jobbra fordul. Szombat délután már a fellépések
rendben lezajlottak, viszont estére újra eleredt az eső, így a tábortűz sajnos nem lett megtartva.
A vasárnap délelőtt már esőmentesen zajlott, így az előző nap elmaradt játékokat, és a délelőttre
tervezett programokat meg tudtuk tartani. Sajnos délután ismét az esőé volt a főszerep, de a
műsorok a rossz idő ellenére is rendben lementek. A körülményekhez képest sokan kíváncsiak voltak
az esti utcabálra, és végül vasárnap estére megtelt
a tér.

A Falunapon elmaradt Tábortüzet, egy közös szalonnasütéssel június 17.-én tartottuk meg. A
rendezvénynek nagyon kellemes hangulata volt, de sajnos itt is az eső vetett végett a programnak, a
gyerekek legnagyobb bánatára, hiszen ők élvezték leginkább.

SÖRFESZTIVÁL (2016. július 14.- július 17.)
Az elmúlt húsz év alatt, az egyik legszerencsétlenebbül alakult Sörfesztiválon vagyunk túl idén. A
rendezvényt, mint már a korábbi években is, hónapokkal korábban kezdtük el szervezni. A fellépőkkel
a szerződéseket, már év elején sikerült megkötni, a hirdetések, reklámanyagok is tavaszra
elkészültek. Az előkészületi munkálatok időben, pontosan lezajlottak. A Tópartot a rendezvényre
teljesen előkészítettük, favágások, tereprendezések időre elkészültek.
A rendezvény előtti hajnalra megérkezett a vihar, olyan pusztítást hagyva maga után, hogy kétséges
volt a rendezvény teljes kimenetele. Egy rendkívül példaértékű összefogással, viszonylag gyorsan
helyreállítottuk a romokat, viszont az áramot nem sikerült megoldani. Az első fellépő előtti fél órában
jött vissza az áram, és sikerült végül a koncertet megtartani. Nagyon hasznos volt az aggregátor,
hiszen mint később kiderült, a Démász csak részlegesen tudta biztosítani az áramot számunkra.
A kezdeti nehézségek után, már csak az iszonyatos mennyiségű esővel, sárral, és a rendkívül hűvös
idővel kellett megbirkózni. Sajnos azt már az első nap után láttuk, hogy a rendezvény nem fog tudni
teljes kapacitással lezajlani, így próbáltunk a költségeken faragni. A személyzet létszámát
csökkentettük, és a délutáni amatőr fellépők is lemondásra kerültek.
Az idő miatt a vízi színpad környékén sem volt a megszokott tömeg. A szombat esti fellépő, pedig már
a nagyszínpadon kapott helyet.
Az időjárás előrejelzést és a riasztásokat figyelve, állandó volt a készültség. A szervezők, és a
biztonsági szolgálat a rendezvény ideje alatt folyamatosan megbeszéléseket tartottak.
Belépőjegyek értékesítése
SÖRFESZTIVÁL
2015. Év
0. Nap (csütörtök)
1. Nap (péntek)
2. Nap (szombat)
3. Nap (vasárnap)

Napijegy
1.025 db
2.424 db
5.742 db
1.346 db

Bérlet
907 db
418 db

2016. Év
Elővétel
127 db

Napijegy
1.147 db
1.178 db
1.327 db
183 db

Bérlet
245 db
57 db

Elővétel
1.328 db

Mind a bérletek, mind pedig a napijegyek eladása jelentősen visszaesett a tavalyi évhez képes.
Nagyon radikális különbség a szombati, és a vasárnapi napijegyek és a 4 napos bérletek
értékesítésénél mutatkozik.
Az idei szezon során az extra szezonbérletek eladása is visszaesést mutat.
Ami viszont pozitívum, hogy elővételes 4 napos bérletekből jelentősen többet sikerült értékesítenünk
az idei év során.
Mindenképpen megmutatkozik az elővételes jegyek fogyásán, hogy időben elkészültek a
szóróanyagok, a reklámok, illetve az is, hogy két ütemben lehetett a bérleteket vásárolni.

Családi Nap: 2016. augusztus 8.
A rendezvény második alkalommal került megrendezésre. A tavalyi év sikerének köszönhetően, idén
gondosabb szervezés, és előkészületek előzték meg. Mivel a Sörfesztiválunk a grillverseny részét
elhagyta, így a Családi Nappal párosítottuk. A délelőtt folyamán került volna megrendezésre a
grillverseny, aminek díjazására rengeteg felajánlást sikerült begyűjteni. Sajnos ezen a napon sem volt
kegyes az idő hozzánk és egész délelőtt esett az eső. Emiatt a Lyra koncert, és a grillverseny is
elmaradt. A napot a Kolompos együttes koncertjével tudtuk indítani, azonban azt is csúsztatnunk
kellett 11 órai kezdésről 14 órára.
A kiállítást, az aszfaltrajzversenyt, és az óriás puzzle kirakását végül a Galériában kellett lebonyolítani.
Mivel délutánra egy kicsit jobb lett az idő, így a 15 órától kezdődő programok rendben lezajlottak, és
az idő ellenére is sokan kilátogattak a tópartra. Az interneten is folyamatos volt az érdeklődés, hogy
mikor tudunk kezdeni, és melyik programot tudjuk megtartani. Ez is azt bizonyítja, hogy a jól
megválasztott fellépők mellett, a sok újítás is
vonzotta az embereket.

Szüreti Nap: 2016. október 8.
A Szüreti Napon kivételesen szerencsénk volt az időjárással, az nem szólt közbe. A szervezők a
korábbi éveknél igyekeztek színesebb programot összeállítani. A hagyományos elemek a következőek
voltak: futóverseny, felvonulás, látványpréselés. Ételekkel a Vöröskereszt, Vas Laci és a Sóstó Csárda
várta az embereket. A megszokottól eltérően két koncert is szórakoztatta a nagyszámú közönséget,
valamint íjászati lehetőség is volt, ahol az íjászok estig el sem tudták hagyni a területet. További újítás
volt, hogy a hagyományos műsorokat kizárólag az Erdei Ferenc téren felállított nagy színpadon adták
elő a táncosok, így a rendezvény egy helyszínre koncentrálódott, melynek köszönhetően jóval
magasabb számú résztvevő volt.

