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X. Madzagfalvi Napok szakmai értékelése 

Elıkészületek 
A X. Madzagfalvi Napok elıkészítése közvetlenül a Békés-Tarhosi Zenei Napok zárása 

után megkezdıdött. Az elıkészületeket erıteljesen befolyásolta a július 1-én történt 
intézményi vezetıváltás. Eddig az idıpontig sem érdemi elıkészületi munka sem egyéb, a 
rendezvényhez kapcsolódó forrásbevonás, illetve ennek elıkészülete nem történt meg.  

Így július hónapban lehetett elkezdeni az érdemi szervezımunkát. Ez a körülmény azonban 
a rendezvény sikeres megvalósítását nem befolyásolt. 

A rendezvény programja augusztus elsı napjaira egyeztetésre került. 
Az elıkészületek során három egyeztetı találkozót tartottunk.  
Július 11-én és 16-án a szervezésben érintetteket hívtuk meg a Kulturális Központba 

egyeztetı megbeszélésre. A szervezés kezdeti szakaszában fontosnak tartottuk az érintettek 
ötleteinek kikérését és begyőjtését, valamint a helyi média bevonását az elıkészületi tervezési 
munkálatokba. 

Július 30-án a Polgármesteri Hivatalban került sor egyeztetı értekezletre, ahol a Hivatal 
érintett dolgozói ismerték meg a rendezvény addig kialakult szerkezetét és tájékoztatást 
kaptak a rendezvény elıkészületeiben és lebonyolításában való szerepükrıl. 

Augusztus elsı hetében valósult meg a részletes rendezvényterv pontosítása és a tervek 
nyomdai elıkészítése. 

A X. Madzagfalvi Napok költségvetése az elızı évekhez viszonyítva jelentısen csökkent. 
A csökkenés oka, hogy elmaradtak a reálisan tervezhetı pályázati többletforrások. Ennek 
okán az elızı évhez viszonyítva az idei költségvetés hozzávetıleg 1,5 millió forinttal 
kevesebb forrásból gazdálkodott.  

A megvalósult rendezvény szerkezete 
A X. Madzagfalvi Napok rendezvényeinek szerkezete alkalmazkodott a megelızı években 

kialakult szerkezethez. Fokozottan építettünk a helyi erıforrások bevonására, a helyi 
közösségek aktív szerepvállalására. 

A rendezvénytervezés szakaszában nem tartottuk célravezetınek a már kialakult szerkezet 
jelentıs átalakítását, mindamellett törekedtünk arra, hogy az elızı évekhez viszonyítva ne 
következzen be program csökkenés, színvonalesés. 

A rendezvény szerkezetének jelentısebb átalakítása ugyanis az idei lehetıségeknél jóval 
nagyobb elıkészületi munkát igényel. 

Az elızı évek gyakorlatát meghaladva a rendezvény idén egy héttel korábban került 
lebonyolításra, amely az idıjárási szempontot figyelembe véve jó döntés volt, célszerő ezt az 
idıpontot megtartani. A rendezvény így nyári melegben került megrendezésre, míg ha a 
hagyományosan kialakult szeptember hó második hetében került volna megrendezésre, akkor 
jelentısen hidegebb, esısebb idıszak jelentett volna problémát. 

Gyermek- és ifjúsági rendezvények 
A gyermek- és ifjúsági rendezvények sorából kiemelkedett az Együtt Könnyebb 

Közhasznú Egyesület partnerségével megvalósuló „Fogadd el – fogadj el” kampány, ahol a 
sérült gyerekek elfogadása került középpontba színvonalas kísérı rendezvényekkel, 
játszóházakkal. 

Jelentısebb rendezvények 
Városi Sportnap, „Fogadd el – fogadj el” kampány, Madzagfalvi ovi-buli, „Hujákolók” - 

Gólyalábas vásári produkció, Madzagfalvi Játszó, Bodrogközi Rita zenés gyermekmősora 

A helyi és megyei identitást erısítı rendezvények, kiállítások 
Ebben az évben rendhagyó módon a „Békés bemutatkozik a Békésieknek” kiállítás mellett 

megyetörténeti kiállítás is várta a látogatókat. Ez utóbbi kiállítás a Békés Megyei 
Önkormányzat „Megyejárás” elnevezéső programsorozatának keretében valósult meg. 
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Ez a kiállítási kör bıvülés voltaképpen jót tett a Békés bemutatkozik… kiállításnak is, mert 
koncentráltabban lehetett megjeleníteni a valóban helyi értékközvetítıket és kevésbé lett 
hangsúlyos a multinacionális cégek képviselete. A rendezvénynek hosszú távú célja, hogy a 
helyi értékeket erısítse és jelenítse meg. 

Jelentısebb rendezvények 
Békés Város Képviselı-testületének soron kívüli ülése, „Békés bemutatkozik a 

Békésieknek” kiállítás, „Otthonunk Békés Megye” - megyetörténeti kiállítás, „Virágos 
Békés” fotókiállítás, Széchenyi és Kossuth szobrának koszorúzása, Békési Újság 
Kalendárium 2009 bemutatása, Jurta állítás, íjászbemutató, íjásztatás, Elszármazottak 
találkozója, Belencéres Néptáncegyüttes mősora, Madzagfalvi hétpróba, Pakucza József 
élménybeszámolója, Díszmadár-kiállítás, Kisállat simogató, Madzagfalvi cicaszépségverseny, 
Madzagfalvi Kutyaszépségverseny 

Koncertek 
Az elızı években kialakult hagyományokkal ellentétben idén nem volt rendszerszerő 

igényfelmérés a fiatalok körében arról, hogy mely zenekarokat szeretnék hallani a 
Madzagfalvi Napok során. Ugyanakkor a késın elinduló szervezés és a forráshiány is 
beszőkítette a lehetıségeket. Mindemellett a zenekarok kiválasztásában fontos szempontunk 
volt a minél szélesebb, ám színvonalas rétegigények kiszolgálása. A három nagykoncert közül 
Nagy Feró és Charlie esetében megtelt a rendezvénytér. A Pink Floyd Tribute Band fellépése 
viszont megosztotta a véleményeket. Szőkebb rétegigényt elégített ki, nem vonzott nagy 
tömeget, de az elektronikus médiában megjelent visszajelzések és a lelkes hallgatóság alapján 
olyan rétegigény került kielégítésre, amely az eddigiek során nem volt jellemzı. 

Kísérleti jelleggel vasárnap délután került sorra a Békési Tehetségek Rockzenei 
Találkozója, ahol három zenekar lépett fel, a Feszültség, a Hazai Termék és a Zen Pocok 
együttesek. A visszajelzések alapján érdemes lenne/lehetne egy olyan tehetségkutató 
rendezvény elindítása, amely akár a Madzagfalvi Napok keretén belül a késıbbiekben 
nagyobb teret adhatna a tehetséges zenészek megszólaltatásának. 

Jelentısebb rendezvények 
Nagy Feró és a Beatrice, Pink Floyd Tribute Band, Torony Band, Charlie, Békési 

Tehetségek Rockzenei Találkozója, „Dobszerda” együttes mősora, Berbécs zenekar mősora, 
„Smallfeatbig” együttes mősora, REA koncert 

Szórakoztató színpadi- és egyéb produkciók 
A Madzagfalvi Napok fontos sajátossága, hogy mint a város teljes lakosságát megszólító 

rendezvénysorozat a lehetı legszélesebb rétegigényeket is ki tudja elégíteni, természetesen a 
kultúra, a közösségi mővelıdés lehetıségének keretein belül.  

Ebben a blokkban a legsikeresebb rendezvény a Motoros felvonulás és „Streetfighter” 
show volt, amely több mint ezer embert vonzott.  

Jelentısebb rendezvények 
„Energy Dance Cool” Divattánc csoport bemutatója, Nyugdíjas „Ki mit tud” gálamősora, 

Madzagfalvi Nótaóra, Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar, Operett Kabaré, Linea Fitness 
Aerobic bemutató, Madzagfalvi Szépségverseny, Motoros felvonulás és „Streetfighter” show, 
Robbanómotoros modellautó bemutató 

Sport- és egészséges életmód rendezvények 
Minden évben nagy hangsúllyal jelenik meg a város nagy részét megmozgató 

sportrendezvény-sorozat, amely Kálmán Tibor sportreferens szervezımunkájának 
köszönhetıen igen nagy rendezvényszámban és érdeklıdés mellett kerül lebonyolításra. 

Az idei rendezvény igen jelentıs színfoltja volt Schobert Norbert és Rubint Réka fellépése, 
akik nagyszámú érdeklıdıt mozgattak meg a rendezvénytéren. Ehhez a rendezvényhez 
kötıdött az egészségsátor felállítása, amely vérnyomás- koleszterin és egyéb mérésekkel és 
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hasznos tanácsokkal segítették a nagyszámú érdeklıdı egészséges életvitelének elımozdítását 
Hegyesi László bio-bolt tulajdonos segítségével. 

Ugyancsak ide sorolható az elsı alkalommal sikeresen megrendezett Madzagfalvi Véradás 
akció is. 

Jelentısebb rendezvények 
Városi Sportnap, Madzagfalvi bicajtúra, Madzagfalvi Szuperbajnok verseny, Madzagfalvi 

Tenisz Kupa, Viharsarok Kupa – Nıi és férfi kosárlabda torna, Békés Megyei Hírlap Családi 
Indiánkenu Túlélıverseny, Madzagfalvi Medence Focitorna, Kishalfogó Verseny, Surman 
Boxgála, Országos utánpótlás 35, 20 és 10 km-es gyalogló-bajnokság, Madzagfalvi futás kis- 
és fél maratoni utcai futóverseny, Madzagfalvi Rapid Sakkverseny, Gyermek Kispályás 
Labdarúgó Torna, Mozogj együtt Rubint Rékával és Schorbert Norbival, Madzagfalvi 
Véradás 

Gasztronómiai események 
Az idei év gasztronómiai eseményének aktualitását az adta, hogy ezen a területen a 2008-

as év a burgonya éve. Ennek okán a Madzagfalvi Napok legjelentısebb gasztronómiai 
rendezvénye az Ízek utcája rendezvény fıszereplıje is a burgonya lett. Az elızı évek 
bejáratott gyakorlata alapján ez a rendezvény is nagy népszerőségnek örvendett. 
Tulajdonképpen a helyszíni adottságok lehetıségeinél jóval több csapat jelentkezett. A jövıre 
vonatkozóan megfontolandó lehet az Élıvíz csatorna másik oldalán is fızési helyeket 
kialakítani.  

Az idei évnek is volt Guinness Rekord kísérlete. A „madzaghoz” kapcsolódóan İri István 
vállalkozó fızött 2008 adagos „kötött galuska” levest. 

Jelentısebb rendezvények 
Ízek utcája, 2008 adagos Madzagfalvi kötött galuska leves Fızés – Guinness Rekord. 

A rendezvényt kiszolgáló tevékenységek 
Média központ 
Idén a Békés Városi Kulturális Központ épületében került berendezésre a rendezvény 

életérıl tudósító médiaközpont, amelyben a Békési Televízió és a Békésmátrix munkatársai 
gyakorlatilag percrıl-percre tudósították a város lakosságát. Az internetes megjelenés által 
adott lehetıségek új dimenziót nyitottak meg a rendezvény lebonyolításban. A fórumon jelzett 
észrevételeket és szükségleteket gyakorlatilag azonnal követni tudtuk. A partnerközpontú 
rendezvény lebonyolítás során a továbbiakban is számítunk a helyi elektronikus és nyomtatott 
média képviselıinek együttmőködésére. 

Marketing munka 
A rendezvény marketing tevékenységét szakszerő lebonyolítását Csomósné Ottlakán 

Magdolna és Hajdú Lívia koordinálta.  
Nagyon sok apró ajándéknak örülhettek a különbözı eseményeken résztvevık 

közremőködık. Idén is megjelent a Madzagfalvi Hírmondó, valamint a programok szórólapja, 
plakátja.  

A rendezvény technikai háttere, biztosítása 
A rendezvény technikai háttere mára teljesen kiépült. Gyakorlatilag minden probléma 

nélkül sikerült jól összehangolt munkával a rendezvényt bonyolítani. A technikai 
lebonyolítást nagyban segítették a közhasznú munkások.  

A rendezvény szakszerő biztosításában segítségünkre volt a Katasztrófavédelem, a 
Rendırség, a Polgárırség és a Nemzetırség, Tőzoltóság és a Sani-Med Kft, aki az 
egészségügyi biztosítással járó feladatokat látta el.  

Támogatók, bérlık 
A Madzagfalvi Napok legfontosabb költségvetési bevételi forrását idén is Békés Város 

Önkormányzata biztosította. 
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Támogatóink közül kiemelkedı volt az idén is a Dréher Sörgyárak Rt., amely jelentıs 
anyagi és eszközbeli támogatást biztosított.  

A kialakult pénzügyi helyzetre tekintettel minden jelentıs beszállító partner szükség esetén 
igen jelentıs kedvezményekkel járult hozzá a rendezvény sikeres lebonyolításához. Így 
támogatóink között jelent meg a Visual Projekt Kft és a Leskovics Pirotechnikai Kft is. 

A nagy támogatóink mellett több helyi vállalkozó is segítségünkre volt, a Cica, Kutya 
szépségversenyen, a Gyermek Horgászversenyen stb.  

Az idei évben újragondoltuk az elızı év területbérleti gyakorlatát és visszatértünk a két 
évvel ezelıtti helypénzszámítási módhoz, melynek következtében gyakorlatilag reális 
területbérleti díjként a 2007. évi bevétel háromszorosát realizáltuk. 

A bevezetıben említett okok miatt az idei évben sajnos nem álltak rendelkezésünkre 
pályázati források.  

Mindezen tényezıket egybevetve, takarékos, racionális gazdálkodással szerényebb anyagi 
lehetıségek mellett sem maradtunk el sem rendezvényszámban sem látogatottságban az elızı 
évektıl. Jelentıs eredménynek tudjuk be, hogy sikerült a rendezvény költségvetését 
egyensúlyban tartanunk. 

 
 
Békés, 2008. október 16. 
 
  
 
                                                                                                          Koszecz Sándor 
 igazgató 

 

 

Határozati javaslat: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a X. Madzagfalvi Napok 

rendezvény lebonyolításáról szóló beszámolót elfogadja. 

Határid ı: azonnal 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2008. október 17. 
 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


