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Beszámoló a Madzagfalvi
napok rendezvény

• lebonyolításáról
Döntéshozatal módja: Véleményező bizottsóg:

Egyszerű Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
szótöbbség

Tárgyalás módja: Elökúszücuc:

nyílt ülés Koszecz Sándor igazgató - Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális Sport és Turisztikai Központ

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 287/2017. (VI. 29.) számú
határozatával jóváhagyta a 2017. második félévre vonatkozó munkatervét, amely szerint a
Képviselő-testület az októberi ülésén tárgyalja meg a Madzagfalvi napok rendezvény
lebonyolításáról szóló beszámolót.

Az érintett intézmény vezetője eleget tett a felkérésnek, ás megküldte az elkészített
beszámolót, amely ajelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására, és a határozati javaslatban
foglaltak elfogadására.

Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló a Madzagfalvi napok
rendezvény elbonyolításáról” tár’á előterjesztést megtárgyalta, és az abban foglaltakat
elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. október 13.

Izs’ Gábor
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XIX. Madzagfalvi Napok

2017. szeptember 1-3.
Beszámoló

A “madzag” egyszerre Jelenti a hagyományt, a kapcsolatot / kapcsolódást, az
összeköttetést,

A hagyomány korszerű felfogásában a fenntarthatóság kultúráját Jelenti. A
közmüvelödési törvényi változások az utóbbi időszakban hangsúlyosság tették a
kulturális alapú gazdaságfejlesztést, amely a mi felfogásunkban nemcsak a
kulturális-gazdaság fejlesztéséről szól, hanem a gazdaság kultúrájáról is. Így a
kulturális központ, mint közösségi intézmény, a rendezvényei által törekszik a
partneri kultúra, az un. win-win helyzetek megteremtésére. Ennek bizonyítéka az
a szé)eskörü társadalmi összefogás, amely a Madzagfalvi Napoknak kezdetektö
fogva a legfontosabb jellemzője.

Általános bemutató

A rendezvények tervezése-szervezése ás lebonyolítása a kulturális
központ szervezésében és koordinálásában, a város civil és
vállalkozói kapcsolataira, közösségeire épül. Olyan
programsorozatot kínálunk évről-évre, ahol a város és környéke
lakosai széles közönség rétege találhatja meg a számára érdekes,
hasznos ás fontos eseményeket. A három nap során átlagosan
száz rendezvény kerül megrendezésre.

A rendezvények az alábbi nagy témacsoportok köré épülnek:

• Koncertek

• Szórakoztató produkciók

• Hagyományörző rendezvények

• Sport rendezvények

• Gasztronómiai rendezvények

• Város-és rendezvénymarketing

• Kulturális alapú helyi értékfeltáró- és
gazdaságfejlesztö rendezvények

A Madzagfalvi Napok tehát a helyi értékekre, azok
feltárására épülő, a Város lakosságát megmozgató
közösségi fesztivál, ahol a város közösségeinek kiemelt
szerep jut.

MADZAG
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Áttekintés...

Idén is megjelentek a hagyományos rendezvény elemek,
melyeket újabbak bevonásával kivántunk érdekesebbé tenni. A
programok pozicionálásban nagy hangsúlyt fektettünk a helyi
értékek feltárására, a helyi termelők, vállalkozások, szolgáltatók
bevonására.
Igy a Ill. Környezetkultúra a helyi értékek jegyében
konferencián olyan vállalkozákat mutattunk be, akik
innovativitásuk, elöremutató gondolkodásuk kapcsán méltán
mutathatnak példát mindazoknak, akik keresik a
megvalósítható lehetöségeiket. Így a délelőtt során
bemutatkozott a Békési Madzagos Sör, a Grebb Burger, a
Robotikatt, valamint a Madzagos Sajtmanufaktúra. Az
inspiráló előadások során az érdeklődők tapasztalhatták, hogy
az értékteremtés szerves része adott esetben egy vállalkozás
elinditása.
Ez a közösségi, helyi értékfeltáró- és gazdaságfejlesztő irány a
megújult közművelödési törvény miatt is kiemelten fontos,
hiszen ez a szabályozás alapjaiban fogja megváltoztatni
kőzmüvelödés szerepét a települések életében. Az eddig
rendezvényszervezés központú tevékenység helyett a
közösségi aktivitásra épülö társadalomfejlesztő tevékenységek
fognak támogatást élvezni a kulturális kormányzat részéről.
Intézményünk felkészült, hogy ezeket a változásokat
megvalósítsa és ebben ma már kiterjedt partneri körrel
rendelkezünk.

A Madzagfalvi Napok eseménysorozata hagyományosan a
Békés Kincsestára — helyi
kiállitásmegnyitóval vette kezdetét. Idén is azok a kiállítók
kaptak az átlagosnál sokkal nagyobb figyelmet, akik fontosnak
tartották a bemutatkozási lehetőséget és aktívan részt vettek
termékeik, szolgáltatásaik bemutatásában.
partnerünknek mindig hangsúlyozzuk, hogy ilyen mértékű
figyelmet ilyen kicsi energiabefektetéssel egy évben csak itt
kaphatnak. Többek között nagy sikere volta Guti édességeknek
a Robotikatt bemutatónak és a további interaktív, az
érdeklődőket érdekesen megszólitó bemutatóknak.

A megnyitó után elindultak a közősségi események a
rendezvénytéren is. Bemutatkozott a Gál Ferenc Főiskola
Békési Szakképzőiskolája, a Szent Lázár Alapitvány, a
Békési Mentálhigiénés Egyesület, az „ijcsata” csapata,
illetve idény is volta ligetben Békés Megye Ertékei Kiállítás ás
Vásár a FETA szervezésében.
A rendezvénysorozatból a sportesemények sem maradhattak
ki, idén először került megrendezésre a Madzagfalvi Felnőtt
Kézilabdatorna.
Az Átrézi-kút meglepetése sem maradhatott el, annál is inkább,
mert a bor mellett Balázs Gábor: Lépések az időben című
kőnyvének bemutatóját is láthatta az érdeklödő közönség.
A közösségi forgatagot este BMX- és tűzzsonglör bemutatóval
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Minden

tettük színesebbé, majd a Mártone
Netwörk zenekar és a Hevesi Happy Band élökoncertje zárta a napot szabadtéri színpadon.



Másnap szombaton folytatódtak a közösségi események,
kishalfogó versennyel, félmaratoni futóversennyel,

________

teniszkupával és sakkversennyel, valamint természetjáró
kerékpártúrával Indult a nap.
Idén először rendeztük meg „Madzagfalvi KuITÚRA”-t, ahol a
Város kulturális- és egyházi intézményeit, épületeit kellett
végiglátogatni.
Ezen a napon mutatkozott be a 3D nyomtatás is a Békés
Megyei Könyvtár együttmüködésének köszönhetöen.
Ugyancsak ehhez a programcsomaghoz kötődik az Envienta
egyesület aktivistáinak bemutatkozása a
Barkáscsbirodalommal.
Nagy öröm számunkra, hogy a „Békés Megyei Koraszülött
Mentöért” akcióban több alkalommal részt vettünk és a Magyar
Cukrász Iparosok Országos Ipadestületének és az
Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesületének
összefogásával megvalósult süteményvásár Jelentősen
hozzájárult a gyűjtés sikeréhez.
Ugyancsak ezen a napon rendeztük meg első ízben a Békési
Fiatalok Találkozóját. Célunk, hogy megszólitsuk azokat a
tehetséges helyi fataIokat, akik pályafutásukkal Fiatal koruk
ellenére már ma is példaként szolgálhatnak. Egyaránt keressük
az elszármazott és helyben élő fiatalokat, érdekes történeteiket.
A találkozó során arra kerestük a választ, hogy milyen szerepe
volt a településnek az indulásban és milyen lehetőségeket
látnak a további együttmüködésre?
Az estét a Sub Bass Monster és a Palmetta Zenekar

___________

élökoncertje zárta.

A Vasárnap kiemelt programjai a Madzagfalvi Hétpróba és a
„Békési Ízek Utcája” fözöverseny, amely a közösségi
együttlét megkoronázása is minden évben.
Ezen a napon vendégünk volt az NMI Művelődési Intézet
Nonprofit Kft. Hungarikum Játszóháza és a Magyar Ertékek
Vándortérképe és a Vándorkádex.
Az állandó rendezvények vasárnap is biztosították a forgatagot.
Az napot az Emeretta Rock Band, illetve Nagy Ferá és a
Beatrice élőkoncertje, majd zenés tűzijáték zárta.

Szponzorálás, támogatás
A rendezvény pályázati bevétel lehetőségei szerények, de
mindig igyekszünk többletforrásokat bevonni. Az elözö évben
regisztráltunk a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat rendszerébe,
ahol a tervezés szakaszában még Úgy tudtuk, hogy 2017-ben is
lehetőség nyílik, un. projekt őtletek benyújtására. Ez sajnos nem
valósult meg. Ettől függetlenül továbbra is fontosnak tartjuk az esemény
központúságát, különösen annak fentebb jelzett kulturális vonatkozásai okán is.

Azt tapasztaljuk, hogy évről-évre egyre több vállalkozó ismeri fel a partnerségben rejlő erőforrásokat.
Azt, hogy az eseményen való aktív jelenlét nemcsak a rendezvénynek jó, de neki, mint támogató
vállalkozónak is. Ezekben az esetekben mindig hangsúlyozzuk, hogy a Madzagfalvi Napok nem
feltétlenül az értékesítési marketingröl szál, sokkal inkább a partneri együttműködésekröl, az
ismertség és bizalom növeléséről, a Figyelem koncentrációról, adott esetben egy-egy új
termék/szolgáltatás teszteléséről, amely egy tudatosan építkező, marketingkultúrával rendelkező
vállalkozó számára legalább olyan fontos, mint az értékesítés.
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A rendezvénysorozat kapcsán Békés Kártya akciót is hirdettünk, azoknak, aki aktivak voltak egy
egy esemény során, ingyenes Békés Kártáyával jutalmaztunk. Igy bövítettük azok körét, akik már
az adventi vásárban is kedvezményekkel vásárolhatnak.

Költségvetés

Az elmúlt időszak alatt intézményi szinten számos pályázati forrással bővítettük a város kulturális
rendezvényeinek költségvetését.
A Madzagfalvi Napok forrásbevonásának kulcsa a vidékfejlesztési szemlélet erősítése, melyet az
esetlegesen megnyíló vidékfejlesztési támogatási források kapcsán tudunk felhasználni,

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 Diszmadár’ egyesüIetné jelentkezik),
• pályázati támogatás.

Békés, 2017. október 12.

Koszecz S.*pde”
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1. sz. melléklet

A XIX. Madzagfalvi Napok megvalósított részletes programja

(Új programeiemek kiemelve)

2017. szeptember 1. (péntek)

8:00—17:00 Madzagfalvi Véradás a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének szervezésében a
Bana udvarban
10:00 Játékos sportnap a békési óvodáknak a sportpályán

I OttO I 3 :O( Kiirn csutluItúni a Iie1 i értékek j egy éhen — s,aktnui konferencia a ktiI ruráti kö;pt’nr
kápolna címében a Nemieti K tilmrál is A lap támogaiáú\ ül

10:00-16:00 “Évszázadok viharában” Békés régészete, története és néprajza; Körös-vidék
madárvilága; Durkó Antal Emlékszoba; Kecskeméti Gábor Emlékkiállítás várja az érdeklődőket a
Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum ..Nagyházában” (Békés. Múzeum köz 1.)
10:00-16:00 “Körök, egyletek, a civil társadalom története” címmel levéltári vándorkiállítás és
Görgényi Tamás “Erdő” című képzömüvészeti tárlata várja az érdeklődőket a Békés Városi Jantyik

Mátyás Múzeum kis-és nagytermében (Békés, Széchenyi tér4.)
10:00—20:00 Diszmadár-kiállitás a Díszmadárkedvelők Békés Megyei Egyesületének szervezésében a

Jantyik utca 5. szám alatt

14:00 Nyitnak a madzagfalvi vásárosok, kirakodók: többek között édességek, ajándéktárgyak,játékok,
lufi, villogó, körhinta, trambulin és ugráló vár is várja a kilátogatókat.
14:00 A XIX. Madzagfalvi Napok megnyitja kapult a vendégek előtt:
Békés kincsestára-helyi értékek tárházának megnyitója a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ és a
Reményhir Intézmény aulájában, mely pénteken 14:00-19:00 óra, szombaton 9:00-19:00 óra, vasámap 9:00-

19:00 óra között tekinthető meg.
Megnyitja: Izsó Gábor, Békés város polgármestere

14:00—18:00 Válassz engem!-kisállatok örökbefogadása a Jantyik u. 5. szám előtt a békési Esély Állat-és
Természetvédő Egyesület szervezésében

14:00 18:00 A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet kitelepülése a Rendezvény téren
14:00 18:00 Bemutatkozik a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola az Erzsébet-ligetben
14:00 18:00 Békés Megye Értékei Kiállítás és Vására FETA szervezésében az Erzsébet-ligetben
14:00 18:00 „Együtt a sokféleségben”-a Szent Lázár Alapítvány bemutatkozása a Bagoly Étterem mellett

az Erzsébet-ligetben

14:00-18:00 Nlenta Kézműves Sarok a Békési Mentálhigiénés Egyesülettel a Rendezvény téren
14:00-19:00 Célba lövés az “Íjcsata” csapatával az Erzsébet-ligetben

14:00-19:00 Lovaglási lehetőség a Békési Szabadidös Lovasklubbal az Erzsébet-ligetben
14:00-21:00 “Békés Megyei koraszülött Mentőért” %ault ai Lr»ehct-ligciben
14:30 Elszármazottak találkozója a kulturális központ szinháztermében (Békés. Jantyik M. u. 23-25.)
I t’:3i MEG LEI’ETÉ az Árkzi—kútnál a Szcntliáiornsáu Pleb:uiiawmplomnal. Csak I éeri lIülickiicL
Közben ueanitt Balázs Gábor: Lépések az időben cinlú könyve kapcsán iro—ol’asó

találkozó köuv vásár lai lehetőséggel.

16:00-20:00 Rekeszmászás és célba locsolás a Békési Önkormányzati Túzoltósággal az Erzsébet-liget
I 5:00 I. %Iadtagfalvi Felnőtt Kéuilabda Torna a Varosi pnrtcsainokban

16:00-16:30 Linea Fitness Klub bemutatója a szabadtéri színpadon

16:30-17:35 Madzagfalvi Ovibuli a szabadtéri színpadon

17:00-19:00 I-lázi szilvapálinka verseny zsűrizése a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ kápolna
tennében

I 7:00 I. M adzagfalvi Felnőtt Kézilahda Torna a VároSi Sptiitcsarnok ban
17:35-17:40 Sipaki Ildikónak, az Áerorit DSE versenyzőjének bemutatója a szabadtéri színpadon



7:45 Rongy Elek a példakép - a Békéscsabai Napsugár Bábszinház előadása ajátszótéren az Erzsébet-
ligetben

18:00-19:00 Niártone Netwörk zenekar élőkoncertje a szabadtéri színpadon
19:05-19:10 Giri bemutató a szabadtéri színpadon
I 9: I 0—i :30 Freesti le Dcmo Team BM\ bemutatója a ‚abidren szlnp3d előtt
20:10-20:25 Napi események összefoglalója a szabadtéri színpadnál
20:25-20:40 Tűzzsonglőr Show Tierra Jimmy-vel a Rendezvény téren (szabadtéri színpad előtt)
20:40-20:45 Izsó Gábor, Békés város polgár,nesterénck köszöntöje a szabadtéri színpadon
20:45-22:45 Hevesi Happy Band élő koncertje a szabadtéri színpadon
Vendég: Hevesi Tamás énekes

2017. szeptember 2. (szombat)

7:00 Madzagfalvi Kishalfogó Verseny a Békési Horgász Egyesülettel az Erzsébet-ligetben, az Élővíz-
csatorna partján

8:00-1 1:00 Madzagfalvi futóverseny és félmaratoni futóverseny — rajt-cél: Békési Uszoda (Mátra utca —

Vág utca — Szamos utca — Tátra utca — Mátra utca)
8:00-17:00 Madzagfalvi Véradás a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének szervezésében a
Barta udvarban

8:00-20:00 Díszmadár-kiálliíás a Diszmadárkedvelök Békés Megyei Egyesületének szervezésében a
Jantyik utca 5. szám alatt
(Belépődijas!)

9:00 Nyitnak a madzagfalvi vásárosok, kirakodók: többek között édességek, ajándéktár’yak.játékok.
lufl, villogó, körhinta, trambulin és ugráló vár is várja a kilátogarókat.
9:00 Niadzagfalvi Tenisz Kupa a sponpályán

9:00 I. Mad,attlalvi Felnőtt Kéii]ahda Torna a Vdroi Sportcaniokhan
9:00 Niadzagfalvi Rapid Sakkverseny a Békési TE sakkszakosztáíyának szervezésében a Kecskeméti
Gábor Kulturális Központ mozgásos (tükrös) temiében
9:00 Madzagfalvi természetjáró kerékpártúra
9:00-10:00 “FALATKA” XII. Madzagfalvi Cicaszépségverseny a Csíkos utcai parkolóban
9:00—l 2:00 Részeg siernüveg kiprúbálúsi [ehetöeg es KRESZ—tesztlap töltés Rékés Városi
Rendőrkapitányság jó\ oltából a Rendezvény téren
9:00-19:00 Békés kincsestára-helyi értékek tárházának kiállítása a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ és a Reményhir Intézmény aulájában
9:00-19:00 Célbalövés az “Íjcsata” csapatával az Erzsébet-ligetben
9:00—19:00 Mobil más;ófal rzyc rekeknek i \Jaea—he!2y I Turisztikai és Sport Központ C Zempkn
KatartdpaiL) jóvottáhol az ki tébet—ligethen t kürtér. intn enes)
10:00 Madzagfalvi kajak-kenu duatlon verseny a Békési Kajak-Kenu Clubbal az Élővíz-csatornán
10:00-12:00 Bio-konyha - sütés-fözés a békési Tündérkert gyümölcseiből a Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ II-es tanfolyam termében

I 0:00— I 6:00 ‘‘ \lad,agfalvi Kufl’Ú R. “ iii eremén’.játékkal. TúraáIh,mátik: Béke Vírosi ianryik Mátvá
Múzeum ás a flákéi ( :11 ena. láj hiz. rctbrmátu templom. Szetitharomsag Plehatiiatetuplom. romn ortodo\
e n ipt om

10:00-16:00 “Évszázadok viharában” Békés régészete, története és néprajza; Körös-vidék
madárvilága: Durkó Antal Emlékszoba; Kecskeméti Gábor Emlékkiállítás várja az érdeklődőket a
Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum „Nagyházában” (Békés, Múzeum köz I.)
10:00-16:00 “Körök, egyletek, a civil társadalom története” címmel levéltári vándorkiállítás és
Görgényi Tamás “Erdő” című képzőművészeti tárlata várja az érdeklődőket a Békés Városi Jantyik
Mátyás Múzeum kis-és nagytermében (Békés, Széchenyi tér4.)
10:00-16:00 A Tájházban berendezett békési parasztporta tekinthető meg.



10:00-i 8:00 Válassz engem!-kisállatok örökbefogadása a Jantyik u. 5. szám előtt a békési Esély Állat-és
Természetvédő Egyesület szervezésében
10:00-18:00 A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet kitelepülése a Rendezvény téren
10:00-18:00 “Iránya sereg!”-honvédségi toborzás az Erzsébet-ligetben
10:00-18:00 „Együtt o sokfé)eségben”-a Szent Lázár Alapitvány bemutatkozása a Bagoly Étterem mellett
az Erzsébet-ligetben
10:00-18:00 Jázmin \Töröskeresztes Egészségszoba a Flarila Plusz Kft. és Kovács Zoltán csontkovács
közremüködésével a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ aulájában
10:00-1 8:00 Békés Megye Értékei Kiállitás és Vására FETA szervezésében az Erzsébet-ligetben
10:00-19:00 Lovaglási lehetőség a Békési Szabadidős Lovasklubbal az Erzsébet-ligetben
10:00—2 :00 ‘‘ Bélcés M egyei Koraszülött len tőért ‘‘ sú tor az lr,sébL’t—Iiuetben, ahol
bűn Úritól a 1. ttg) ar Cukrász Iparosok ( )ts;agos lpartcsrülewnek és ai A tis;tmljat Békesi Polgárok
Lvesületúnck szefogás: hól otekon’ sát,i sütcmén3 vásár :t koraszíllátt mentőautó tebzeitIésitek
inegvásárlásáétt.
10:30-11:30 “FALATKA” XII. Niadzagfalvi Kutvaszépségversenv a Csíkos utcai parkolóban
I 1:30 ‘‘ Bing’’ Agilit) bem utató az Erzsébet—ligetben
11:00 Ez itt azén hazám címmel graflkai kiállítás megnyitója és könyvbemutató Butizi
Veronika és Varga Anikó alkotók munkáiból a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ kápolna termében.
Megnyitja: Mucsi András. Békés Város kulturális tanácsnoka
A könyvet ismerteti: Földesi Zoltán, a kiadvány megjelentetője
Közrernüködnek: a Belencéres Néptáneegyüttes szólistúi
11:00 I. Madzagfalvi Felnőtt Kézilabda Torna a Városi Sportcsarnokban
13:00-19:00 Íjászbemutató és ijászat a Békési Szabadidős jász Klubbal az Erzsébet-ligetben
13:45-14:45 Nagy-magyarországi népdalok a 40 éves Békési Hagyományőrző Dalkör. a Békési Férfikórus
és a Körös Citerazenekar előadásában a szabadtéri színpadon
14:00-18:00 Menta Kézműves Sarok a Békési Mentálhigiénés Egyesülettel a Rendezvény téren
14:00-19:00 Madzagfalvi Kölyökfalu a Csubaszabadiéri Egyesület szervezésében az Erzsébet-ligetben (a
Bagoly Étterem ésjátszótér között).
14:45-15:15 Kids Sz Ladies tánc csoport bemutatója Békéscsabáról a szabadtéri színpadon
5it() L \Iar]iagfal i Fel nőtt Kézilabda Torna a \ áwsi Spoitcsarttokbani
5:00 JóIékon SÚ2i Libaúsítatő \:ersen% a Békcs mcvci koraszülött mentoauio iClsJcrelCsL’Crt a Lihús

tanya L ‚retnüködééveI az Flő íz—csatornán
I 5:00— I :00 Békési fiatalok taIáIko;őa iii I r,scbet— litiethen a köttárnól
15:45-16:15 Horváth Eleknek és tanítványainak előadása a szabadtéri színpadon
16:00-20:00 Rekeszmászás és célba locsolás a Békési Önkormányzati Tüzoltőságga] az Erzsébet-liget
16.15-16:45 Nagy Attila gitáros latin műsora a szabadtéri színpadon
16:45-17:00 Szivárvány Hastánc Csoport fellépése a szabadtéri színpadon
700 I. Madzagfaivi Felnőtt Kezilahda torna a Városi poncsaniiokban

17:00-17:30 Belencéres Néptáncegyüttes bemutatója a szabadtéri színpadon
17.30-17:45 Belencéres táncház a Rendezvény téren (szabadtéri színpad előtt)
17:45-17:55 „A legszebb konyhakertek” verseny díjátadója a szabadtéri színpadon
18:45-20:15 Sub Bass Monster élő koncertje a szabadtéri színpadon
20:15-20:30 Kajakosok lampionos felvonulása az Élőviz csatornán
20:45-21:00 Ifjúsági díjak átadása a szabadtéri színpadon
21:00-21:15 Napi események összefoglalója a szabadtéri szinpadnál
21:15-22:45 Palmetta „kavalkúd” élö nagykoncert a szabadtéri színpadon



2017. szeptember 3. (vasárnap)

8:00-18:00 Diszmadár-kiállítás a Díszmadárkedvelök Békés Megyei Egyesületének szervezésében a
Jaatyik utca 5. szám alatt

(Belépödijas!)

9:00 Nyitnak a madzagfalvi vásárosok. kirakodók: többek között édességek. ajándéktárgyak. játékok. Inti,

villogó. körhinta, trambulin és ugráló Vár IS várja a kilátogatókat.

9:00 Nladzagfalvi Teniszkupa a sportpályán
9:00—12:00 NI obil múiófal gyerekeknek a M aga—hegyi poii é iuri,i ik:ii IK üzpunt ( Zemplen
Kalandpaík jóvoltából :iz Er,sébet—l I2Ltben ( kűrtér. ine cne

9:00-14:00 „Békési Ízek Utcája” főzőverseny az Erzsébet-ligetben

9:00-14:00 A Békési Nyugdíjasok Egyesületének szervezésében Barta Kupa. 66-os Kárty ajáték és
\lalomjáték az Erzsébet-ligetben

5:00 A; NN II Nonprolh Kit 11 uniarikuttt .Iátszúháza a; I r;séhet—li2ethen. Uyarn fl kiál[itara kerü
a M:tg\ ar Eitkek \‘ándortéiképe és a Vándotk4idcx

Megnyitja: Jzw (óhw. l?éhú’i i’w’os ‚wIgurnn’fere

9:00-19:00 Békés kincsestára - helyi értékek tárházúnak kiállítása a Kecskeméti Gábor Kulturális
Kőzpont és a Reményhír Intézmény aulájában

9:00-19:00 Barkác%birodalom a; Envientaval. 31) nyomtatás a Békés Megyei Könv tárral az Lr,%ehet—

ligetben

9:00-19:00 Célbalövés az „Íjcsata” csapatával az Erzsébet-ligetben

10:00-12:30 Madzagfalvi Hétpróba a Rendezvény téren
10:00-16:00 Jázmin Vöröskeresztes Egészségszoba a Harila Plusz Kft. és Kovács Zoltán csontkovács

közreműködésével a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ aulájában

10:00-18:00 Békés Megye Értékei Kiállítás és Vására FETA szervezésében az Erzsébet-ligetben

10:00-18:00 Válassz engem! - kisállatok örökbefogadása a Jantyik u. 5. szám előtt a békési Esély Állat-és

Természetvédő Egyesület szervezésében

10:00—2 I :00 ‘‘Békés Megx ci Koraszülött Nien tőér( ‘‘ sátor ai Ei,sébet— ligetben
10:00-19:00 Lovaglási lehetőség a Békési Szabadidős Lovasklubbal az Erzsébet-ligetben

15:00 — 17:00 Madzagfalvi nagymotor szemle a Békési Motoros Baráti Kör szervezésében a Rendezvény

téren (szabadtéri színpad előtt)

15 00 I t:00 Oriús iigesséti társasjátékok gyermekek é felnót;ek részere egvráut, a hekscabai VÁR-

JÁTÉK esaatá al az I réher—Iigetben a játzÓterné[

15:15-15:15 “Békési Ízek Utcája” fözőverseny eredményhirdetése a szabadtéri színpadon
15:45-16:15 Energy Dance Cool táncszinház műsora a szabadtéri színpad
16:00-20:00 Rekeszmászás és célba locsolás a Békési Ónkormányzati Tűzoltókkal az Erzsébet-ligetben

17:00-18:00 Emeretta Rock Band élő koncertje a szabadtéri színpadon
18:0018:30 Zumba bemutató a szabadtéri színpad előtt

19:00-19:10 Házi szilvapálinka-verseny eredményhirdetése a szabadtéri színpadon
19:10-19:30 Napi események összefoglalója a szabadtéri szinpadnál
19:30-2 1:00 Nagy Feró és a Beatrice zenekar élő koncertje a szabadtéri színpadon

A koncert után zenés tűzijáték.



Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális. Sport és Turisztikai Központ

Önkormányzati támogatás
Bevételek
Bevételek Összesen
Kiadások

Madzagihhi Napok 2017

Kiadás összesen 6 507 698 Ft

I 500 000
557 250

3 057 250
6 507 698

Egwnleg -3 450 448

Intézményen kívüli és egyéb forrásból flnanszirozva 3 45041%

Egyenleg összesen O

Megnevezés
Területhér 61)4 133
Egyéb bevételek (reklám, nevezési díjak) 122 048
Fizetendő állt 196 069
Bevételek összesen 922 250
2017. októberre áthuzoda tételek
Bayal Kft lerülethér 635 000
Bevételek Összesen I 557 250

Külső személyi juttatás tjárulék 73 260
Uzemeltetési anyagok (Készletheszerzés) 424 092
Bérleti díjak O
Karbantartás O
Villamosenergia
Szakmai tevéken’ séget segítő szolg. (Illépési díjak. müsorvezetés. tüzijáték. hang-

‘ 401 608lénytechnika)
—

Egyéb szolgáltatások 40 800
Reklám és propaganda kiadások 3 000
Állt 710936
Egyéb dologi kiadások 30 000

Kiadás összesen 3 683 698 Ft
Hangosítás. Idlépési díj 2 624 000

Egyéb Ibrrásból lnanszírozottt tételek 2 824 00<)

Békés. 2017októher 17.


