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Tárgv: Beszámoló a 2019-es Adventi és KarácsonyiVásárról

Tisztelt Gazdasági Bizottság !

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2OL7. 04. 13-án
hozott O94l2Ot7. (lV.13.} Öt. sz. határozata alapján felhatalmazza az lntegrit-XX. Kft-t
hagyományteremtő céllal vásártartással egybekötött közösségi rendezvények megtartására.

A 2019. szeptember 5-én kelt kérelmünk alapján a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
szeptemberi ülésén engedélyezte számunkra a közterület-foglalást. Az engedély szerint a kipakolást
20]-9. november ]-2-én kezdtük meg és a munka nagy része november 15-én véget ért. A teljes
elpakolás január első napjaira fejeződött be.

A vásárban nagyjából 35 árus vett részt. Sajnos közülük nem mindenki a vásár teljes időtartama alatt.
Ennek vegyes okai voltak, melyek közt szerepel a vásározó által kínált termékek iránti csekély
érdeklődés, csalódás a programok gyakoriságában vagy NÉBlH utasítás.

Sokan, akik korábban sikeresen részt vettek az Erzsébeti vásáron most nem jöttek el. Tapasztalataink
szerint ezazért történt, mert míg korábban a Fővárosban 5-6 karácsonyivásárvolt, addig mostanra
minden kerületben van legalább egy, de fővárosi és agglomerációs szinten a számuk meghaladja az

ötvenet. Míg korábban az árusok rimánkodtak a helyekért, addig mára leginkább meghallgatják az

ajánlatot és választanak. Az általuk figyelembe vett szempontok: ldőtartam, ár, elhelyezkedés,
elhelyezkedés a vásáron belül, a kínált, közönségvonzó programok minősége, de leginkább azok
gyakorisága. Személyes véleményem szerint ebben tavaly jobbak voltunk.

A hangulatért felelős elemek is hiányosak voltak. Míg tavaly egységes díszkivilágítást helyeztünk el a
pavilonokon, ez ebben az évben technikai okok miatt elmaradt. Régóta tervezzük, hogy más
vásárokhoz hasonlóan, halk karácsonyi háttérzenét biztosítunk. Úgy tűnik, hogy a péntek délutánra
és szombatra szűkített nagyszínpadi programok nem voltak elegendőek. Az önkéntes utcazenészek
elzavarásra kerültek. (Habár ennek színvonala valóban alacsony volt.)

Pozitívumként tudunk beszámolni az ingyenes fa-játszótérről, a Mikulás-házról, néhány visszatérő
kézművesről és a ,,gasztro-udvar" egyes elemeiről (nem az árairól).

A Tavalyi év folyamán 28 új 2x2 méteres házat szereztünk be. Moduláris szerkezetüknek
köszönhetően ezek közül voltak, melyek 4 illetve 6 méteresre nőttek. A jelentkezők száma miatt a

korábbi évekhez hasonlóan bérelnünk kellett néhány házat, de ezek is jó minőségú pavilonok. Ha

valakinek feltűnt esetleg néhány rozoga viskó, akkor el kell ismernünk, hogy azok még az ESMTK-Ió|
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vásárolt darabok ,,utolsó mohikánjai", melyek valószínűleg itt fejezték be pályafutásukat. Az innen
származó házak nagy részét a tavalyi év folyamán elajándékoztuk kerületi rászorulóknak, akik
elsősorban tűzifának tudták felhasználni az adományt.

Közös vágyaink szerint a vásárban kizárólag kézmúvesek ajánlanák ízléses és hasznos portékáikat,
néhány kemencében sütögető nénike mellett. Sajnos attól félek, ezt nem tudjuk biztosítani. A valódi
kézművesek dúskálnak a jobbnál - jobb ajánlatokban, €y a legtöbb esetben egy kézműves jelképes

összeget fizet, mely nem fedezi a rá eső költségeket. Mivel az alsónemű és fröccsöntött tárgy árusok
jelentős részét kiszorítottuk, így a valódi bevételt termelők köre egyre szűkül. Ezáltal lehetőségeink is.

Úgy érezzük változásokra van szükség, ahhoz, hogy a tavalyihoz hasonló, de annál még jobb

hangulatú vásárokat tudjunk szervezni. Ezek közé tartozik:
- A vásár területének széthúzása a Kosutiban. (Ehhez az kell, hogy a rendezvény felső részét is

megtöltsük élettel. Egy nagy színpad helyett két kis és egyszerűbb színpadot állítanánk fel
ahol kisebb zenekarok, zenészek szolgálnák az ádventi hangulatot. Egy színpadot az Ady utca
irányában egyet me8 a játszótérnél alakítanánk ki

- Ezeken a színpadokon felváltva lenne élőzene, műsor, és mindegyik előtt ki lehetne alakítani
egy kisebb gasztró egységet

- Ha és amennyiben van rá anyagi lehetőség, egy valódi kisméretű jégpálya kialakítása
- A sátras kipakolás megszűntetése
- A helyi művészeti, kulturális és sportélet igénybevétele a programokban (ezek nagy része

díjmentes és sokakat vonz)
- Közösségi programok, csapatversenyek (például főzőverseny, ádventtel, karácsonnyal

kapcsolatos iskolai vetélkedő, stb.)
- Gyakoribb - folyamatos programok több helyen a vásárban szétszórva
- Egységes díszkivilágítás a pavilonokra
- Diszkrét háttérzene
- Mikulásgyár
- Több szemetes

Számos ötletünk van még, de örömmel fogadunk minden ésszerű javaslatot, mely segít vonzóbbá és

hangulatosabbá tenni a következő vásárokat.

Tisztelt Bizottság! Kérem a beszámoló elfogadását.

Az előterjesztést készítette: Potoczky Attila az lntegrit-XX Kft. ügyvezetője

Budapest, 2020. február 6.
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