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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 219/2014. (VI. 26.) határozatával 

jóváhagyta 2014. II. félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint a T. Képviselő-testület tárgyalja 

meg a XVI. Madzagfalvi Napok rendezvény lebonyolításáról szóló beszámolót.  

Koszecz Sándor, a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 

vezetője elkészítette a 2014. évi XVI. Madzagfalvi Napok rendezvényről szóló beszámolót, melyet 

a jelen anyaghoz mellékelve terjesztünk T. Képviselő-testület elé. 

Kérem a T. Képviselő-testülettől, hogy a beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Kecskeméti Gábor 

Kulturális, Sport és Turisztikai Központ XVI. Madzagfalvi Napok rendezvény 

lebonyolításáról szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2014. október 28. 

Izsó Gábor  

   polgármester 

 .....................................  

Jogi ellenjegyző 

 .....................................  

Pénzügyi ellenjegyző 



XVI. Madzagfalvi Napok  

2014. szeptember 5-7. 

Beszámoló 
 

Bevezető 
A Madzagfalvi Napok hagyományosan a helyi értékekre, azok feltárására épülő, a város 
lakosságát megmozgató rendezvénysorozat. A mára kialakult rendezvényszerkezet is ezt a 
koncepciót tükrözi.  
Így idén is megjelentek a hagyományos rendezvény elemek, melyeket újabbak bevonásával 
kívántunk érdekesebbé tenni. A programok pozícionálásban nagyobb hangsúlyt kívántunk fektetni 
a helyi értékek feltárására, a helyi termelők, vállalkozások, szolgáltatók bevonására. 
 
Az előző évek során kialakult a három napos rendezvényszerkezet, melytől ebben az évben nem 
kívántunk eltérni. Bár lehetőségeink szűkösek voltak, igyekeztünk olyan programot összeállítani, 
amely a rendelkezésre álló erőforrásainkat optimális használja ki. Mindhárom este egy-egy 
élőkoncert szórakoztatta a Békés- és környéke érdeklődő lakosait. Vasárnap hagyományainknak 
megfelelően tűzijáték zárta az eseményt. 
Augusztus hónapban elkészítettük a rendezvény honlapját, mely a madzagfalvinapok.hu url címen 
érhető el. A rendezvény marketing során erre a honlapra irányítottuk a látogatói forgalmat, így a 
rendezvény kommunikációjában egy új, hatékony kommunikációs elem jelent meg ebben az 
évben.  
 

Rendezvényszerkezet 
● Koncertek 
● Szórakoztató produkciók 
● Hagyományőrző rendezvények 
● Sport rendezvények 
● Gasztronómiai rendezvények 
● Város- és rendezvénymarketing 

 

Nagyrendezvények 
Péntek - szombat - vasárnap az esti során három kiemelt élőkoncertet tudtunk megvalósítani.  
Pénteki fellépőnk Békés város szülötte, az X-Faktor tehetségkutató műsorban országos hírnévre 
szert tevő Csordás Ákos volt, akit a Hevesi Happy Band kísért. Szombaton a mulatós műfaj 
kedvelőinek kínáltunk programot, ekkor Márió volt a fellépő. Vasárnap kiemelt vendége pedig az 
Edda Művek volt.  
 
A helyi értékek bemutatása során kiemelt fontosságú lehetőség a Békés bemutatkozik kiállítás. Az 
előző évben rendeztük meg első alkalommal a Házi Termékek kiállítását, ezt a programot idén a 
város által állított helyi érték sátorral és bemutatóval jelenítettük meg.  
 
 

Vendéglátás 
2014-ben a vendéglátást az előző évek gyakorlata alapján a Csüllög Gergely által vezetett 
vállalkozás végezte. A vállalkozó és a szervezők között az üzleti kapcsolat szabályozott és korrekt, 
elszámolási probléma soha nem adódott, a szolgáltatás színvonala pedig az elvártnak megfelelő. 
 



 

Szponzorálás, támogatás 
A rendezvény pályázati bevétel lehetőségei szerények, de igyekszünk többletforrásokat bevonni. 
Az előző évben regisztráltunk a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat rendszerébe, ahova a helyi 
értékek bemutatása kapcsán pályázatot nyújtottunk be. A pályázat sajnos nem nyert támogatást.  
Az idei rendezvényt több helyi vállalkozó ötletével és konkrét munkájával támogatta. Így került első 
alkalommal megvalósításra Öreg Gábor javaslatára és aktív közreműködésével az I. Iker 
találkozóra, valamint az Öreg Gumis Kerékcsere versenyre.  
Juhász Zoltán helyi vállalkozó javaslatára pedig együttműködésben a vállalkozóval látványfőzést, 
ételosztást és motorbemutatót valósítottunk meg.  
 
A helyi vállalkozókkal közös érdekünk, hogy együtt tudjunk gondolkodni olyan konstrukciók 
kialakításában, amelyek kölcsönösen hasznosak mindkét fél számára. Az előző években 
megjelent rendezvény névadó szponzorálási rendszerét idén is folytattuk. Célunk az interaktív 
Békés bemutatkozik kiállítás kapcsán is olyan lehetőséget teremteni a vállalkozások, civil 
szervezetek számára, ahol kreatív eszközökkel tudják munkájukat, termékeiket népszerűsíteni. 
 

Költségvetés  
Bár számos helyen érzékelhetők már a válságból való kilábalás jelei, de ez térségünk 
vásárlóerejére sajnos nem mondható el. Ez minden évben rányomja a bélyegét a rendezvényre.  
Az elmúlt időszak alatt intézményi szinten számos pályázati forrással bővítettük a város kulturális 
rendezvényeinek költségvetését. Az előző évek során még alkalmunk volt arra, hogy korlátozott 
módon kereszt-finanszírozzuk a rendezvényt. Idén viszont a más típusú rendezvényeink pályázati 
lehetőségei is beszűkültek, így a Madzagfalvi Napok költségvetésére az elvonásokkal egyenesen 
arányosan egyre kevesebb forrás áll rendelkezésre. 
Szerény keretek között, de jelentős helyi összefogással valósítottuk meg a három napos 
rendezvénysorozatot.  
 
 
A rendezvény finanszírozásában az alábbi komponensek jelennek meg:  

● költségvetési támogatás, 
● vendéglátós bérleti díja, 
● árusok területfoglalási bérleti díjai, 
● szponzori támogatás, 
● belépőjegy (nem az intézményünknél, hanem a “Díszmadár” egyesületnél jelentkezik), 
● pályázati támogatás. 

 
 
Békés, 2014. október 20. 
 
 
 
 

Koszecz Sándor sk 
          igazgató  



 
1. sz. melléklet. 

 
A XVI. Madzagfalvi Napok megvalósult programjai 
 

Pénteki programok 

9:00 Körös-Kupa U13-as Labdarúgó Utánpótlás Torna a sportpályán 

9:00 Madzagfalvi Tenisz Kupa (Helyszín: sportpálya, teniszpályák) 

9:00 Játékos sportnap a békési óvodáknak a sportpályán 

10:00 – 15:00 Innovatív jó gyakorlatok - vidékfejlesztés a helyi gazdaságfejlesztésben címmel 

vidékfejlesztési konferencia a kulturális központ kápolna termében, a Magyar Nemzeti Vidéki 

Hálózat támogatásával a Fenntartható Térségért Alapítvány szervezésében. 

Előadások: 

 Európai példák a rövid ellátási lánc szervezésében - Kujáni Katalin, Földművelésügyi 

Minisztérium Mezőgazdasági Főosztály növénytermesztési referense 

 A Gyulai Tündérkert, mint helyi jó gyakorlat bemutatása - Szűcs Gergely, a Wenckheim 

Krisztina Közalapítványkuratóriumi tagja 

 Biokonyhától a termékfejlesztésig - Csarnai Erzsébet, Békés és Környéke Biokultúra 

Egyesület alelnöke 

 Játszókert – az ehető játszótér - Hagyáné Takács Ibolya, Mezőkovácsházi Kék Ibolya 

Kertészet 

 Minden ZÖLD-ség számít! - Koszecz Andrea projektmenedzser és Bonyhádi 

Péterné szakmai koordinátor, Közös Pont Egyesület 

 30km – Ahol a vevők rád találnak. Új, geo-lokalizációs mobil alkalmazás, a helyi 

kereskedelem támogatásáért. -Krepelka Ágnes, ügyvezető 30km.hu 

 Kulturális intézmények megújuló szerepe – Kulturális játszóterektől a helyi 

gazdaságfejlesztésig - Koszecz Sándor, Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport 

és Turisztikai Központ igazgatója 

12:00 – 22:00 Díszmadár - kiállítás a Békési Ornitológiai Egyesülettel a Kossuth u. 4. szám alatt   

14:00 Nyitnak a madzagfalvi vásárosok, kirakodók: többek között édességek, ajándéktárgyak, 

játékok, lufi, villogó, légvár, körhinta, trambulin és Dottó kisvonat is várja az érdeklődőket a 

Madzagfalvi Napok idején 

14:00 – 23:30 Vízibubi, vízibicikli, kötélhúzás vízen és egyéb vízi játékok, arcfestés, quadozás, 

sörbicikli az Élővíz-csatorna partján  

14:00 – 19:00 GEMMA Aranykalászos Játszóház az Erzsébet-ligetben 

                          - kincskeresés a szalmabálában 

                          - keresztrejtvény, gyermekeknek színező 

                          - kukoricamorzsolás 

                          - növény - termék párosítás 

                          - magvakból kreatív készségfejlesztés 

                          - tárgyfelismerés 

                          - puzzle 

14:00 – 17:00 Válassz engem! - kisállatok örökbefogadása a Jantyik u. 5. szám előtt a békési Esély 

Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület szervezésében 

14:00 – 19:00 Lovaglási lehetőség a Békési Szabadidős Lovasklubbal az Erzsébet-ligetben 

14:30 – 15:00 Jantyik Mátyás mellszobrának avatása a Jantyik u. 5. sz. előtt 

15:00 A XVI. Madzagfalvi Napok kitárja kapuit a vendégek előtt: 

A "Békés bemutatkozik…" kiállítás és a Virágos Békés környezetszépítő verseny fotókiállításának 

megnyitója a kulturális központ aulájában, mely pénteken 15:00 – 19:00 óra, szombaton és 

vasárnap  9:00 – 19:00 óra között tekinthető meg. Megnyitja: Izsó Gábor, Békés város 

polgármestere 



15:00 Az Erzsébet-ligetben várja látogatóit a három nap során az a sátor, melyben Békés helyi 

értékei sorakoznak fel, valamint ugyan itt működik az Információ sátor is. 

15:00 – 18:00 Jázmin Vöröskeresztes Egészségszoba a "Békés bemutatkozik…" kiállítás helyszínén 

16:00 – 17:30 Madzagfalvi Ovibuli a szabadtéri színpadon 

17:00 Kenderből és lenből házi vásznat - avagy hogy készül a Kisvakond nadrágja című néprajzi 

kiállítás megnyitója a Békési Galériában.   

17:30 – 17:55 Linea Fitness bemutatója a szabadtéri színpadon 

17:55 – 18:55 "Az Én hangom" énekverseny döntőseinek bemutatója a szabadtéri színpadon 

18:55 – 19:00 Energy Dance Cool bemutatója a szabadtéri színpadon 

19:00 – 19:10 A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhelyi 

Komendánsok Fegyveres Alaki Bemutatója a színpad előtti kosár pályán 

19:10 – 19:30 BMX bemutató a színpad előtti kosár pályán 

20:00 – 20:45 Napi események összefoglalója és a Virágos Békés környezetszépítő verseny 

díjátadója a szabadtéri színpadon 

20:45 – 23:30 Csordás Ákos és a Hevesi Happy Band élőkoncertje a szabadtéri színpadon és 

utcabál a Rendezvény téren 
 

Szombati programok 

7:00 – 10:30 „Szeki” Kishalfogó Verseny az Élővíz-csatornán 

8:30 58. Viharsarok Kupa Kosárlabda Torna (Helyszín: Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Városi 

Sportcsarnok) 

8:00 – 22:00  Díszmadár - kiállítás a Békési Ornitológiai Egyesülettel a Kossuth u. 4. szám alatt 

(Belépődíjas!) 

9:00 Nyitnak a madzagfalvi vásárosok, kirakodók 

9:00 VI. Madzagfalvi Gyermek Rapid Sakkverseny a Békési TE Sakk Szakosztályával a kulturális 

központban 

9:00 Madzagfalvi Tenisz Kupa (Helyszín: sportpálya, teniszpályák) 

9:00 – 13:00 Látványfőzés az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesületével az Erzsébet-ligetben 

10:00 – 19:00 GEMMA Aranykalászos Játszóház az Erzsébet-ligetben 

9:00 – 19:00 A "Békés bemutatkozik…" kiállítás és a Virágos Békés környezetszépítő verseny 

fotókiállítása a kulturális központ aulájában 

9:30 – 10:30 "FALATKA" IX. Madzagfalvi Cicaszépségverseny a kulturális központ Jantyik utcai 

parkolójában 

10:00 Jantyik Emlék Kerékpártúra a Békési Múzeumbarátok Köre és a KÖRTE szervezésében 

Útvonal: A Murony külterületén lévő Murvahelyen belül a Kápolnás dűlő (Gyülekező a SPAR 

parkolójában.) 

10:00 – 13:00 Bio-konyha - kenyérsütés, illetve édes és sós sütemények készítése különböző 

gabonafélékből a kulturális központ II-es tanfolyam termében 

10:00 – 15:00 "Kerülj a legjobbak közé!" - honvédségi toborzás az Erzsébet-ligetben 

10:00 – 15:00 Kikötő - Kupa - kajak-kenu duatlon  verseny a békési kishajókikötőben 

10:00 – 16:00 Madzagfalvi Véradás a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetével 

Helyszín: a Reményhír Intézmény 7/A és 7/B földszinti termei, megközelíthető a "Békés 

bemutatkozik…" kiállításon keresztül.  

10:00 – 17:00  Válassz engem! - kisállatok örökbefogadása a Jantyik u. 5. szám előtt a békési Esély 

Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület szervezésében 

10:00 – 18:00 Madzagfalvi nagymotor szemle az Erzsébet-ligetben 

10:00 – 19:00 Íjász - bemutató és íjászat a Békési Szabadidős Íjász Klubbal az Erzsébet-ligetben 

10:00 – 19:00 Lovaglási lehetőség a Békési Szabadidős Lovasklubbal az Erzsébet-ligetben 

10:00 – 23:40 Vízibubi, vízibicikli, kötélhúzás vízen és egyéb vízi játékok, arcfestés, quadozás, 

sörbicikli az Élővíz-csatorna partján  

10:30 – 13:30 A Berta Műhely bemutatja vándorszínházának előadását. Elhangzik: Az ember a 

legerősebb és a Furulyás Palkó című magyar népmese. Mesél: Berta János vándorkomédiás, 



közreműködik: Csikós Nóra Helyszín: Erzsébet-liget 

11:00 – 14:00 I. Madzagfalvi Ikertalálkozó 

11:00 – 18:00 Jázmin Vöröskeresztes Egészségszoba a "Békés bemutatkozik…" kiállítás helyszínén 

11:30 – 12:30 I. Madzagfalvi Iker Hasonmásverseny a szabadtéri színpadon 

14:00 "Plein air" - Görgényi Tamás festőművész kiállításának megnyitója a kulturális központ 

kápolna termében 

14:30 – 15:30 Balog Zoltán énekes gitáros műsora - "Életem regénye" címmel a szabadtéri 

színpadon 

14:30 Békés - Méhkerék SE ifjúsági bajnoki labdarúgó mérkőzés a sportpályán 

15:00 Elszármazottak találkozója a Dánfoki Üdülőközpontban 

15:30 – 15:45 Wing Chun Kung Fu bemutató a Kígyó és Daru Távol-Keleti Harcművészeti 

Egyesülettel a szabadtéri színpadon 

15:45 – 16:00 Békés Városi Színjátszó Stúdió előadása a szabadtéri színpadon 

16:00 – 16:30 Töprengők - Kissó & CB + Rave előadása a szabadtéri színpadon 

16:30 Békés - Méhkerék SE felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés a sportpályán 

16:30 – 17:15 Belencéres Néptáncegyüttes bemutatója a szabadtéri színpadon 

17:15 – 17:45 Szabadtéri Táncház a Belencéres Néptáncegyüttessel a Rendezvény téren 

17:15 – 17:20 A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének sorsolása a Madzagfalvi 

Véradók között a szabadtéri színpadon 

18:00 – 18:50 Blues Steel Zenekar koncertje a szabadtéri színpadon 

19:00 – 19:15 I. Madzagfalvi Ikertalálkozó díjainak átadása a szabadtéri színpadon 

19:45 – 20:45  Palmetta Zenekar koncertje a szabadtéri színpadon 

21:00 – 21:15 Kajakosok lampionos felvonulása a Békési Kajak-Kenu Clubbal az Élővíz-csatornán 

21:30 – 22:00 Napi események összefoglalója a színpadnál 

22:00 – 23:40 Márió és Zenekara 

 

 

Vasárnapi programok 

8:30 58. Viharsarok Kupa Kosárlabda Torna (Helyszín: Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Városi 

Sportcsarnok) 

8:00 – 17:00 Díszmadár - kiállítás a Békési Ornitológiai Egyesülettel a Kossuth u. 4. szám alatt  

9:00 Nyitnak a madzagfalvi vásárosok, kirakodók 

9:00 Madzagfalvi Tenisz Kupa (Helyszín: sportpálya, teniszpályák) 

10:00 – 19:00 GEMMA Aranykalászos Játszóház az Erzsébet-ligetben 

8:30 – 9:00 Nyílt aerobic óra Ani aerobic csapatával és bemelegítés a Madzagfalvi utcai 

Futóversenyre a Rendezvény téren 

9:00 Madzagfalvi futás – utcai futóverseny, indulás a Csíkos utcáról. 

9:00 – 19:00 A "Békés bemutatkozik…" kiállítás és a Virágos Békés környezetszépítő verseny 

fotókiállítása a kulturális központ aulájában 

9:00 Barta Kupa - Madzagfalvi Kártya Bajnokság és Malomjáték a Békési Nyugdíjasok 

Egyesületével az Élővíz-csatorna partján 

9:00 – 12:00 Nótaszó a Békési Hagyományőrző Dalkör, a Körös Citerazenekar és a Vadrózsa 

Asszonykórus közreműködésével az Élővíz-csatorna partján 

9:00  „Békési Ízek Utcája” - főzőverseny békési alapanyagok felhasználásával az Élővíz-csatorna 

partján 

9:00 – 18:00 Madzagfalvi városnéző kenutúra a KÖRTE-vel, indulás ingyenesen minden egész 

órakor az  Élővíz-csatorna partjáról 

9:30 – 10:00 Nyílt Zuumbasic óra és bemelegítés a Hétpróba versenyre a Rendezvény téren 

10:00 – 11:30 "FALATKA" IX. Madzagfalvi Kutyaszépségverseny a Május 1. parkban 

10:00 – 12:00 Madzagfalvi Hétpróba - vidám, játékos vetélkedő a Rendezvény téren az idei év fő 

témája: Jantyik év 

10:00 – 17:00 „Válassz engem!” – kisállatok örökbefogadása a békési Esély Állat- és 



Természetvédő Közhasznú Egyesület szervezésében a Jantyik u. 5. szám előtt 

10.00 – 22:00 Vízibubi, vízibicikli, kötélhúzás vízen és egyéb vízi játékok, arcfestés, quadozás, 

sörbicikli az Élővíz-csatorna partján  

11:00 – 18:00 Jázmin Vöröskeresztes Egészségszoba a "Békés bemutatkozik…" kiállítás helyszínén 

13:15 – 13:30 Kozma Lajosné és Szabó István társastánc bemutatója, az Országos Senior 

Táncverseny tavalyi, békési és idei szeghalmi döntőinek első helyezettjei. 

13:30 – 14:30 Nosztalgiaműsor Farkas Károly és Rácz Béla előadásában a szabadtéri színpadon 

15:00 – 17.00 Szuperbajnok verseny a Városi Sportcsarnokban 

14:00 – 18:00 Öreg Gumis Kerékcsere Verseny a Rendezvény téren, jelentkezni a helyszínen lehet! 

13:00 – 19:00 Lovaglási lehetőség a Békési Szabadidős Lovasklubbal az Erzsébet-ligetben 

14:30 – 15:00 Diamond Dance Club salsa bemutatója a szabadtéri színpadon 

15.00 – 15:25 „Békési Ízek Utcája” – főzőverseny eredményhirdetése a szabadtéri színpadon 

15:25 – 15:35 MAMSZI előadása a szabadtéri színpadon 

15:35 – 16:20 Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar műsora a szabadtéri színpadon 

16:20 – 16:35 A muronyi Szima Fitness tánccsoport műsora a szabadtéri színpadon 

16:35 – 16:50 Kecskeméti Mária és Szivák Vivien hastáncbemutatója a szabadtéri Színpadon 

16:50 – 17:30 Fregolina Társastánc Klub bemutatója a szabadtéri színpadon 

18:00 – 18:50 Kenton Zenekar koncertje a szabadtéri színpadon 

19:00 – 19:20 Roller Show a Rendezvény téren 

20:00 – 20:45 Napi események összefoglalója, "Ifjúsági díjak" átadása és az Öreg Gumis 

Kerékcsereverseny eredményhirdetése a szabadtéri színpadon 

20:45 – 22:35 EDDA koncert 

22:40 – 22:55 Zenés Tűzijáték 
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2. sz. melléklet 

 

A rendezvény áttekintő költségvetése 

 

Madzagfalvi Napok 2014 

Önkormányzati támogatás 1 500 000 

Bevételek  1 461 152 

    

Bevételek összesen 2 961 152 

Kiadások 4 621 546 

Egyenleg -1 660 394 

Megnevezés 

 Egyéb teljesítés (ízek utcája nevezések, reklám bevételek) 54 882 

Bérleti díj (vásárosok, vendéglátós) 1 406 270 

    

Működési bevételek (áfa nélkül) 1 461 152 

ÁFA 20 898 

Bevételek összesen 1 482 050 

  

  Külső személyi juttatás+járulékok 183 379 

Üzemeltetési anyagok (Készletbeszerzés) 145 508 

Kommunikációs szolg. 15 748 

Villamosenergia  4 828 

Szakmai tevékenységet segítő szolg. (fellépési díjak, műsorvezetés, 

tűzijáték, hang-fénytechnika) 3 107 622 

Egyéb szolgáltatások 259 500 

Reklám és propaganda kiadások 23 956 

Áfa 868 005 

Egyéb dologi kiadások 13 000 
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