
Tárgy: Beszámoló a XV. Madzagfalvi Napok 

rendezvény lebonyolításáról 

Sorszám: III/7 

Előkészítette: Koszecz Sándor igazgató 

Békés Városi Kecskeméti Gábor 

Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 

Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 

bizottság: 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. október 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 243/2013. (VI. 27.) határozatával 

jóváhagyta 2013. II. félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint a T. Képviselő-testület a 2013. 

októberi ülésén tárgyalja meg a XV. Madzagfalvi Napok rendezvény lebonyolításáról szóló 

beszámolót.  

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

vezetője elkészítette a 2013. évi XV. 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 XV. Madzagfalvi Napok rendezvény lebonyolításáról 

szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2013. október 24. 

Izsó Gábor  

   polgármester 

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

Jogi ellenjegyző 

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

Pénzügyi ellenjegyző 



XV. Madzagfalvi Napok – 201. szeptember 7-8. 

Beszámoló 
 

Az idei Madzagfalvi Napok, mely már a 15. alkalommal kerültek megrendezésre, az előzetes tervek 

szerint 1,5 naposra tervezetthez képest sikerült idén is 3 napra kibővíteni. A szűkös anyagi 

lehetőségeink mellett igyekeztünk átgondoltan, minimális pénzbeli ráfordítással ismét megteremteni 

a 3 nap lehetőségét, úgy, hogy egy nagy esti koncertet valósítottunk meg szombaton este, melyet 

ekkor követett a szokásos zenés tűzijáték. A további programelemeket a szokásos társadalmi 

összefogással, civil szervezetek, vállalkozók és magánemberek munkájának, felajánlásainak 

köszönhetően tudtuk életre kelteni. Igyekeztünk most is a helyi értékekre építeni, megmozgatni a 

város lakosságát. A hagyományos rendezvényelemeken túl újdonságokkal is színesítettük a 

programlehetőségek sorát. Bár fontos megemlíteni, hogy a minden évben bemutatásra kerülő 

attrakciók, kiállítások, városban működő közösségek bemutatói is évről – évre változnak, bővülnek 

így 2013-ban is új dolgokat, előadásokat láthattak az érdeklődők. A Békés Városi Kecskeméti 

Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ Békés Város Önkormányzatával közösen valósította 

meg a rendezvényt, melynek alappillére a városi, közösségi összefogás volt. Ezúton is köszönet 

illeti az együttműködők partnerségét.  

 

Az időpont választását nagyban befolyásolta a szeptember hónapban várható időjárás alakulása, 

ezért esett most is szeptember második hétvégéjére a XV. Madzagfalvi Napok. Időjárás 

szempontjából beigazolódott a döntés. Változást jelentett az első, pénteki nap szakmai nappá 

formálása, mely egyúttal azt is jelentette, hogy a szokásos iskolai sportprogramok elmaradtak, 

illetve az iskolák tanulóit az előző évekhez képest nem tudtuk akkora mértékben bevonni.  

A rendezvény alulfinanszírozottságát igyekeztünk az összefogásban rejlő erővel pótolni. Sajnos a 

pályázati források beszűkülése is egyre jobban érezhető az utóbbi pár évben. 

 

Idén is különös figyelmet szenteltünk a családi programoknak. Ennek során az Erzsébet – ligetben 

több ingyenes gyermek és családi programot rendeztünk annak érdekében, hogy a kispénzű 

látogatók is jól érezhessék magukat a rendezvényen, és ne csak az anyagi lehetőségeik szabják meg 

a rendezvényen való részvételt. 

 

Teljesen új rendezvényelemek: Közösségfejlesztés a vidékfejlesztésért – Vidékfejlesztési 

konferencia az önszerveződésről és a 2014-2020 közötti lehetőségekről, Békési Házi Termék 

Verseny, annak zsűrizése és eredményhirdetése, valamint a Házitermék-és mesterség, valamint 

sörkollektor-bemutató, aszalással egybekötve, mely programelemek összefüggtek vidékfejlesztési 

törekvéseinkkel és azok bemutatásával. Ezen kívül: Együtt a város tisztaságáért – a házhoz menő 

szelektív hulladékgyűjtés nyílt bemutatója, trambulin és óriás marokkó, III. Tarhonyanap bevonása 

a madzagfalvi programokba, Varázskör-kötés – Madzagfalvi rekordkísérlet, Dobolós-ritmikus 

játszóház a Dobszerda Egyesülettel, Fitt Dance csoport bemutatója Muronyból, Dánfok vendéglő 

kispályás labdarúgó-kupa, Wing Chun Kung Fu bemutató. Ez utóbbi elem megtalálható volt már 

évekkel ezelőtt a programok között, több éves kihagyás után azonban újra van ilyen oktatás 

Békésen és a résztvevők be is mutatták az eddig megtanultakat. 

 

 



Megvalósult rendezvényszerkezet: 
 

Koncertek:  

- Szombat kora este: Palmetta Zenekar 

- Szombat este: Ossian Zenekar 

Szakmai előadások: 

- Közösségfejlesztés a vidékfejlesztésért – Vidékfejlesztési konferencia az önszerveződésről 

és a 2014-2020 közötti lehetőségekről a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezésében 

- Együtt a város tisztaságáért – a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés nyílt bemutatója 

Szórakoztató produkciók: 

- Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar 

- „Az Én hangom” énekverseny döntőseinek előadása 

- Jó ebédhez szól a nóta Farkas Károllyal és Rácz Bélával 

- Madzagfalvi Ovibuli 

- Belencéres néptáncegyüttes bemutatója 

- Kajakosok lampionos felvonulása 

- Diamond Dance Club – salsa bemutató 

- Városi Színjátszó Stúdió előadása 

- MAMSZI előadása 

- Fregolina Társastánc Klub bemutatója 

- Fitt Dance csoport bemutatója Muronyból 

- Madzagfalvi Meglepetésműsor a rendezvénytéren 

Hagyományőrző rendezvények: 

- Íjász - bemutató és íjászat a Békési Szabadidős Íjász Klubbal 

- Baranta bemutató és népi mozgásos játékok a Békéscsabai Baranta Csapattal 

- „Nótaszó” – a Békési Hagyományőrző Dalkör, a Békési Férfi Kórus, a Körös Citerazenekar 

és a Vadrózsa Asszonykórus zenés műsora 

- Tűzijáték 

Sport rendezvények: 

- „Szeki” Kishalfogó Verseny 

- Szuperbajnok verseny – a békési sportszervezetek bajnokainak vetélkedője 

- Linea Fitness Club bemutatója 

- 57. Viharsarok Kupa Kosárlabda Torna (férfi, női mérkőzések) 

- Kikötő – Kupa kajak-kenu duatlon és sárkányhajó verseny 

- Békés FC – Újkígyós FC felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés 

- Békés FC – Újkígyós FC ifjúsági bajnoki labdarúgó mérkőzés 

- Madzagfalvi futás – utcai futóverseny 

- Madzagfalvi Hétpróba – vidám, játékos vetélkedő 

- Játékos sportprogramok a Békési Sportiskolával 

- Önvédelmi bemutató a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézménnyel 

- Dánfok Vendéglő kispályás labdarúgó-kupa 

- Wing Chun Kung Fu bemutató 

Gasztronómiai rendezvények: 

- „Békési Ízek Utcája” – főzőverseny békési alapanyagok felhasználásával 

- Házi termék bemutató és kóstolás 

Civil közösségeket, lakosságot bevonó rendezvények: 

- A Békési Házi Termék verseny zsűrizése és eredményhirdetése kóstoltatással 

- Díszmadár – kiállítás (a belépőjegyekből származó bevétel nem nálunk realizálódott) 

- Válassz engem! – kisállatok örökbefogadása 

- Természetjáró Bicajtúra a KÖRTE-vel 

- Trambulin és óriás marokkó 



- Lovaglási lehetőség a Békési Szabadidős Lovasklubbal (a lovagoltatásból származó bevétel 

nem nálunk realizálódott) 

-  „FALATKA” VIII. Madzagfalvi Cica- és Kutyaszépségversenyek 

- Kerékpáros Hárompróba a FETA-val 

- Airsoft bemutató a Békés-Airsoft Egyesülettel (a lőszerként funkcionáló játékgolyókból 

származó bevétel nem nálunk realizálódott) 

- Ingyenes kézműves játszóház a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel 

- Madzagfalvi városnéző kenutúra 

- Varázskör – kötés – Madzagfalvi Rekordkísérlet 

- Dobolós-ritmikus játszóház a Dobszerda Egyesülettel 

- Madzagfalvi Táncház a Belencéres Néptáncegyüttessel 

- II. Barta-Kupa – Madzagfalvi Kártyabajnokság 

- Sörkollektor és aszalás bemutató 

Egészségügyi rendezvények: 

- Egészségsátor az Erzsébet-ligetben 

- Madzagfalvi Véradás a Barta Udvarban 

Város- és rendezvénymarketing: 

- Élő beharangozó a Piac térről a Torony Rádióval. Közreműködött a Békés Városi Ifjúsági 

Fúvószenekar 

- „ Békés bemutatkozik…” kiállítás 

- „Virágos Békés” környezetszépítő verseny fotókiállítása 

- Napi események összefoglalója 

- Elszármazottak találkozója a Városházán, majd a Békési Múzeumbarátok Köre a III. 

tarhonyanap alkalmából vendégül látta az elszármazottakat 

Díjátadók: 

- „Virágos Békés” környezetszépítő verseny díjátadója 

- „Békési Ízek Utcája” – főzőverseny eredményhirdetése 

-  „Ifjúsági díjak” átadása 

Sorsolások: 

- Sorsolás a leadott Madzagfalvi kérdőívek között 

- FETA Kerékpáros Hárompróba eredményhirdetése  

A rendezvényt kísérő elemek: 

- Madzagfalvi vásárosok, nagy vendéglátós 

 

A produkciók számát tekintve pontosan 62 rendezvényelemmel találkozhattak az érdeklődők, 

eggyel több, mint az előző években, természetesen ebbe a számba nem vettük bele a 

sorsolásokat és vásárosok kavalkádját, mely kísérő elemként került megemlítésre. 

A megvalósult program az 1. sz. mellékletben található. 

 

A rendezvények megvalósulását segítő vállalkozások, civil szervezetek: 
Szeki Horgászbolt, Díszmadárkedvelők Békés Megyei Egyesülete, Esély Állat-és 

Természetvédő Egyesület, Körös Régió Természetjáró Egyesület, Magyar NemzetiVidéki 

Hálózat, Békési Kommunális és Szolgáltató Kft., LISZ Kft., Békési Polgárőrség, Békési 

Önkormányzati Tűzoltóság, Békési Húsfeldolgozó Kft., Juhász Cukrászda, Dübögő Hotel és 

Étterem, Nagyház Pince Borozó, Fenntartható Térségért Alapítvány, Barta István Zoltán, Jázmin 

Patika, Harilla Plusz Kft., Kovács Zoltán – csontkovács, Békéscsabai Baranta Csapat, Békési 

Szabadidős Lovas Klub, Falatka Állateledel, Békés Airsoft Egyesület, Békés Megyei Tisza 

Kálmán Közoktatási Intézmény, Békési Sportiskola, Nefelejcs Egyesület, Békési Piacfelügyelet, 

Békési Szabadidős Íjász Klub, Békési Múzeumbarátok Köre, Varázskör tagok, Dobszerda 

Egyesület, Belencéres Néptáncegyüttesért Egyesület, Magyar Vöröskereszt, Békési Kajak-Kenu 

Club, Kígyó és Daru Távol-Keleti Harcművészeti Egyesület, békési sportszervezetek. 

 



Rendezvénymarketing 
A rendezvénysorozat meghirdetése több szálon történt. A helyi média partneri együttműködése 

mellett nyomatatott megyei sajtóban is kiemelt figyelmet kapott a rendezvény. 5000 db A/4-es 

méretű, leporellós szórólapot és 500 db A/2-es méretű plakátot készíttettünk, melyet a megye 

számos pontján terjesztettünk. 

Honlapjainkon a bekesikultura.hu-n és a bekes.hu-n, illetve a Facebook-on előzetesként és a 

rendezvény során folyamatosan hírt adtunk a rendezvényről. Médiapartnereink, akik a 

munkánkat segítették: Torony Rádió, Békés Mátrix, Csaba TV, Békés TV, Békési Újság, 

Városházi Krónika, Békés Sport, Békés Megyei Hírlap, bekesvaros.hu. 

 

A Szatmári László által rendelkezésünkre bocsátott LED – falon a műsorszünetekben és a 

technikai beállások idején folyamatos tájékoztatást nyújtottunk a rendezvény legfontosabb 

lehetőségeiről, támogatókról, médiapartnerekről, fizetett hirdetésekről és egy térképen 

megjelenített menekülési útvonalakról. 

 

A Békés Kártya népszerűsítése végett az Információs sátorban helyesen kitöltött kérdőív 

segítségével az érdeklődők kizárólag a XV. Madzagfalvi Napok alatt ingyen juthattak hozzá a 

kedvezménykártyához. A kitöltött kérdőívek feldolgozása folyamatban van, mellyel a látogatók 

elégedettségét is mérni tudjuk. A rajtuk szereplő elérhetőségekre rendszeresen információkat 

kívánunk elküldeni azoknak, akik ehhez külön hozzájárultak. 

 

Szponzorálás, forrásbevonás, vállalkozói aktivitás növelése 
Közvetett támogatóként a Prímagáz, a Kavalkád Ételízesítőt gyártó vállalkozás, az OTP békési 

fiókja lépett be, a többi rendezvényelem támogatói békési magán- és kisvállalkozások voltak.  

 

Vendéglátás 
Tavaly a központi vendéglátást a budapesti székhelyű Junior Zrt. látta el. Mivel a cég idén nem 

kívánt azzal az előjogával élni, melyet a tavalyi szerződés rögzített, hogy elsőként ők tehetnek 

ajánlatot a vendéglátás biztosítására, így azt Csüllög Gergely és általa a Gastro Party Service 

látta el. A szolgáltató a szerződésben foglaltak szerint teljesítette vállalásait.  

 

Finanszírozás 
A rendezvény finanszírozásában az alábbi komponensek jelennek meg: 

- költségvetési támogatás 

- vendéglátós bérleti díja 

- árusok területfoglalási bérleti díjai 

- pályázati források 

- szponzori támogatás (nem anyagi és anyagi jellegű) 

- belépőjegy (nem az intézményünknél jelentkezik) 

- egyéb területbérlés 

 

A költségvetés fő összegeit az alábbi melléklet tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Madzagfalvi Napok 2013 

Önkormányzati támogatás 1 500 000 

Bevételek  590 971 

    

Bevételek összesen 2 090 971 

Kiadások 2 353 619 

Egyenleg -262 648 

Megnevezés  

Egyéb teljesítés (ízek utcája nevezések) 12 992 

Bérleti díj (vásárosok, vendéglátós) 515 500 

Reklám, hirdetés 62 479 

Működési bevételek (áfa nélkül) 590 971 

ÁFA 20 379 

Bevételek összesen 611 350 

  

  

Külső személyi juttatás+járulékok 0 

Készletbeszerzés 78 139 

Szállítási szolg.  

Villamosenergia  16 558 

Karbantartás  

Fellépési díjak 1 301 102 

Egyéb üzemeltetési, fenntartási k. 59 000 

Vásárolt közszolg. 10 000 

Áfa 419 151 

Belföldi kiküldetés  

Reprezentáció 182 379 Ft 

Díjak, egyéb befizetések   

Kiadás összesen 2 066 329 Ft 

Artisjus 150 000 

Megbízási díj / nyilvános wc 37 290 

Eü ügyelet 100 000 

2012. októberre áthúzódó tételek 287 290 

Kiadás összesen 2 353 619 Ft 
 

 

Békés, 2013. október 15. 

 

 

        Koszecz Sándor sk. 

               igazgató 

 

  

 


