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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a 
2017. júniusi-júliusi-augusztusi önkormányzati rendezvények értékeléséről szóló tájékoztatót 
megtárgyalta és elfogadja. 
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Beszámoló  

az augusztus-szeptemberi önkormányzati rendezvényekről 

 

1. Szent István nap 

A rendezvény fő szervezője a JFMK csapata volt. Együttműködő partner: a 
Városgondnokság, amely  jól előkészítette a helyszínt. 

Az új helyszín ideálisnak bizonyult, de szigorúbb elzárást igényel jövőre a felvonulási terület. 

A borcsapolás technikai megoldása javítandó.  

A tüzéjáték parádés volt, a görögtűz, amit ajándékba kaptunk, nem volt látható 
mindenhonnan, következőkben elhagyható. 

A sokszínű, több részből álló ünnepség jól kapcsolódott egymásba, bár a szobor és színpad 
távolsága nem volt ideális, de a konferanszié igyekezett megoldani ezen helyzetet. 

Az ünnepség minden eleme és  a konferáló házigazda személye is magas minőséget képviselt. 
A vendégektől sok-sok dicséretet kaptak a szervezők és az Önkormányzat is.  

Résztvevők létszáma: több ezer fő, az esti népzenei koncert végéig azonban csak alig százan 
maradtak. 

 

2. Ez A Te Napod (12.alkalommal) 

A rendezvény fő szervezője az ifjúsági koordinátor volt, több partnert segítségül híva. A 
helyszínt és a tárgyi-technikai háttér jó részét a JFMK biztosította. 

Bár az egyeztetések nagyon korán elkezdődtek, maga a szervezési munka megkésett, amint a 
propaganda is. A rendezvényen viszonylag kevesen vettek részt, volt  koncert, ahol inkább a 
40 körüli felnőttek voltak túlsúlyban. 

A szervezés során számos előre nem számított probléma merült föl, közülük a legnehezebb az 
eddigi szponzor kihátrálása a rendezvényből. Így a JFMK faluház kertének kis színpadára 
kerültek a koncertek és a disco. 

Megszólított célcsoport: nem volt egyértelműsítve. Az ifjúság korosztályi meghatározása 
nagyon tág, a szakma és a szakirodalom a 10-12 éves kortól kb. 30 éves korig ide sorolja az 
embereket. Ez a nagyon széles korcsoport nagyon sokféle, egymástól nagyon eltérő 
igényekkel jelenik meg.  
 



Fejlesztési javaslat: Fontos volna meghatározni, hogy kinek szól a rendezvény: általános 
iskolások? középiskolások? fiatal felnőttek? Segítené a szervezést, ha ez tisztázódna.  
Időben, jó időpontot kiválasztva, egy stabil, információk birtokában lévő felelős szervező 
vihetné végig a szervezési folyamat összehangolását. 
Fontos lenne a helyszínen, a megvalósításkor is  egyértelműen, dokumentálva kijelölni 
felelős, döntésképes személyt, akivel pl. váratlan helyzetben is tud hatékonyan együttműködni 
a művelődési központ ügyeletes szakembere.  
 
Alábbiakban Tóth Tamás ifjúsági koordinátor értékelése olvasható: 

Lebonyolítás, helyszín, programok: 

1. A helyszín újra a Faluház (JFMK), kertje és az intézmény és Coop áruház közötti 
parkoló lett. A lezárás megtörtént, a helyszín biztonságos volt, amiről az Őrmester 
KFT. gondoskodott. A helyszín és eszközök biztosításáért külön köszönet a Juhász 
Ferenc Művelődési Központnak. 

2.  A szervezést idén is az ifjúsági koordinátor összefogásával több szervezet 
bonyolította le. Egy új kisebb csapat alakult fiatalokból, akik különböző csoportokat 
képviselték (Vöröskereszt Ifjúsági tagozata, Ifjúsági Közösségi tér fiataljai, 
Bűnmegelőzési Klub és Polgárőrség fiataljai, Biatorbágyi Fiatalok A Fiatalokért 
Közhasznú Egyesület, Tiefe Wurzeln ifjúsági tagozata). 

3. A rendezvény anyagi hátterét idén a Biatorbágy Önkormányzata által elfogadott 
ifjúsági koncepció nyújtotta pénzügyi keret biztosította. Sajnos, idei évben nem 
sikerült magán felajánlást találni a rendezvényhez, ezért külön köszönet az 
Önkormányzat gyors segítségének, hogy a rendezvényt meg tudtuk tartani. 

4. Három koncertet és egy dj-t sikerült az estére a közönség szórakoztatására 
leszerződtetni. 

5. A rendezvény biztonságos lebonyolításában a biztonsági cég mellett a helyi rendőrség, 
polgárőrség, és Bűnmegelőzési Egyesület is segített. A rendezvényen rendbontás nem 
történt. 

 Tapasztalatok: 

1.  A rendezvény látogatottsága, sajnos idén elég alacsony volt ez köszönhető a nem túl 
szerencsés időpont választásnak (az évnyitóval egybe esett). Az idei tapasztalatot 
felhasználva a jövőben csak szombat délutánra lehet tervezni. 

2.  A szervezésben nagy segítséget nyújtottak a társ szervezetek, intézmények, jól 
összehangolt munka alakult, az akadályokat közösen megoldottuk, viszont nem 
valósult meg, hogy a szervezetek szervezett formában is megjelenjenek a 
rendezvényen. Ezen a jövőben javítanunk kell. 

3.  A helyszín megfelelő volt, jól össze tudtuk hangolni a művelődési központ és a 
rendezvény programjait. 

4.  Sajnos sok program a nem megfelelő időpont miatt nem került megrendezésre. Street 
ballra nem jelentkeztek csapatok  a péntek délután miatt, a bemutatók pedig előre nem 
látható betegségek miatt maradtak el. A fellépők személyében is betegségek miatt 
voltak változások. Viszont az újdonságnak kipróbált beer pong verseny nagyon 
népszerű volt a fiatalok körében. 

 Jövőbeni tervek, lehetőségek: 



1.  A most kialakult csapat a jövőben gördülékenyebben fogja tudni megszervezni a 
napot, a fiatalok igényeihez igazítva. A szervezést ezzel az új csapattal időben 
elkezdve, s a rendezvényhez magán szponzorokat találva jövőre újra meg tudja majd a 
település szervezni. 

2.  Érdemes lenne nyitni a szomszédos települések irányába is, egy térségi ifjúsági nappá 
alakítani az ifjúsági napot. Nem csak a helyi szervezeteknek adva így lehetőséget a 
bemutatkozásra. Már kialakulóban van egy együttműködés a környező települések 
ifjúsági önkormányzatai és ifjúsággal foglalkozó szervezetei között, mely egy nyertes 
Erasmus pályázatban konkretizálódott is. Ezt kihasználva jövőre ezt a nyitást is ki 
fogjuk tudni használni. 

3. A sport részét a napnak a hétvégi időponttal újra meg lehet majd szervezni, mert arra 
lenne igény a fiatalok körében, csak a péntek délután nem volt erre megfelelő időpont. 

 Összegzés: 

Összességében egy remek hangulatú ifjúsági napon vagyunk túl, ami a rengeteg nehézség, és 
akadály ellenére valósulhatott meg. Külön köszönet illeti a JFMK intézményét a helyszínért, 
és az Önkormányzatot a támogatásért. Örömteli, hogy egy szűkebb, nagyon aktív és egy 
tágabb segítő kör kialakulhatott helyi fiatalokból a szervezés során. A helyi szervezetekkel 
viszont szorosabbra kell fűzni az együttműködést, hogy aktívan vegyenek részt az ifjúsági 
napon. 

 

Biatorbágy, 2017. szeptember 13. 

Összeállította: Szádváriné Kiss Mária 
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