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Madzagfalvi bicajtúra

Gyülekező: Széchenyi téren, a katolikus

templom mögött, szeptember 10-én, pénteken

15 30 otatol

Utvonal Szechenyi ter - Rákoczi u jobb olda

li sáv- Kettős-Körös békési híd - Kettős-Körös

jobb parti töltés korona — mezőberényi hídtól

vissza a Kettős-Körös bat parti töltés koroná

ján — Kettős-Körös békési híd — Rákóczi u.

kerékpárút.

Érkezés: kb. 18,00-19,00 óra között a

Széchenyi térre.

A rendezők kísérőantót biztosítanak.

A tára résztvevőit kérjük, hogvfegyelmezet

ten, a KRESZ szabályait betariva vegyenek

i’észt a túráii, saját érdekükben!

A !‚erékpártúrán mijulen résztvevő sajátfele

lő~ségére indulhat cl!

A túrót teljesítők apró ajándékot kapnak a

program emlékére.

Madzagfalvi futás

Jeleatkezés a Széchenyi téri zászlótartók

nál szeptember 12-én, vasárnap 9,45 óráig.

RAJT: Teleky utcai óvoda elől.

Útvonal: Teleky utcáról Malom ii-ig, a 47-

es főút jobb oldali sávjában Petőfi u., Széche

nyi tér. A katolikus templomnál elfordulnak

jobbra a Rákóczi út elejére, innen bekanya

rodnak az felújított Széchenyi téiTe.

CÉL: Széchenyi téren.

Szint idő: 20 perc.

Eredményhirdetés: Széchenyi téren.

A bejiuók apró ajándékot

kapnak a program emlékére.

Kérünk minden résztvevőt, hogy a KRESZ

nabályait maradéktalan id tartsák be!

A piogiamok miatti esetleges foiga

loniicortátozásokból adódó kellemet

lenségekért elnézését kéijük minden

közlekedőnek.
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Országos versenyek

\ ~cudezvAw ideje alatt, szeptember 12-
~u. a~a~rnap retzgcl 0,00 órától országos

km-es gyaloglóbajnokság, kis—
~ Hiuiwau un utcai futóverseny lesz a Békési

Kukai Klub s,’~zrvezésében.
A g~alLglohajnoksag résztvevői a

koveihezó útvonalon fognak versenyezni:
~z.cc hen~ i I ér. Teleky u. a Vashalom u—ig,
k~ickv (L Széchenyi tér (Ret~rniátus templom
ész Kap’ sta maház között).
Proccun bclejezése: a Széchenyi téren,

hztóao I 2.30 óra körül.
: Ik~ utca lezárására vasárnap reggel

5,01) órától 12,30 óráig kerül sor.

~-\ kismaratoni és Félmaratoni utcai
ürtóverseny I 0,00 órakor indul. A versenyzők
a következő útvonalon haladnak cl: Teleky u.,
Malom u., Petőű u., Széchenyi tér, Rákóczi
u., Körös gátján a duzzasztóig (itt a gáton
körbe) majd vissza a Rákóczi úti
kerékpárúton folyamatosan. Cél a Széchenyi
téren.

Fenti események idó»ontjaiban, űz

érintett útvonalakon forgaloínkorlátozásokra

lehet számítani, amiért űz érintett lakosok,

MADZAGFALVI HÉTPRÓBA

Jun-i. szeptember 12-én’ vasárnap 10,00
uritúl at. Przséhetiigeti grunclra várjuk azon
H~ húr. ~iókat, kacagást és vetélkedést szerető
6 i-i fős baráti társaságok jelentkezését, akik
‘-;‘ívcsen megküzdenek a Madzagfatvi
ílétpróha vúndorkosaráért.

Kérjük a csapattagokat, hogy a hétpróbára
olyan ruhában jöjjenek, amely fokozott
cénvbc\étclre alkalmas.

:\z elmúlt években mindig az aktuális
hap” umánvápuló témákhoz kapcsolódtak a

szíves megértését

különböző versenyszámok. A VI.
Madzagfalvi Napok hagyományápoló
rendezvényének idei témája a népi játékok.

Abban az esetben, ha hét esapatnál többen
jelentkeznek, akkor előversengéssel dől cl a
résztvevő csapatok részvétele.

Jelentkezni lehet a Városi Művelődési
Központban, illetve a verseny helyszínén a
hétpróba előtt, 9,30 óráig.

Kutyabemutató és ebszépségverseny

házi kedvenceik is részt
Madzagfalvi Napokon, de nem
hanem mint feltépők.

kutvaszépségverseny különlegessége,
nun csak fitjtatiszta ebeket lehet

henevuzni, hanem az úgynevezett
„jatszótévi szerelem gyümölcseit” is. A
;zéps&ívytsenyre minden kis és nagy.
a r~os lorzos. pajkos kutyust várunk.

‘cIszta-u a kutyákat a bemutató alatt
es porazzal felcezetni.

A kutyáknak vizet a gazdiknak kell
biztosítani.

A Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport
Klubnak köszönhetjük azt a bemutatót,
amivel elkápráztatják az ebek egymást.

A kutyabemutató és ebszépségverseny
szeptember II-én, szombaton 15,00 órától
kerül megrendezésre a Penny Market
parkolójában.

Nevezni a helyszínen lehet 14.00- 14,45 óra
között a helyszínen.

közlekedóic kérjük

KerHss
ehytoek a

mire iszők
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10.30 A felújított Békés Városi Kön~tár átadása
(Köni~iár)

13.00 Díszmadár4dállítás taegnyitója .

(lennék kfá4ás to 5.)

14.00 A VI. Madsaglahi Napok és a Békés bemutatkozik
című kiállítás taegnyitója
(Eötvös József Általános Iskola autója)

14.30 Komorőezld Farkas Orsolya képzóművészeti
kiállításának megnyitája
t’Múi’elődési központ)

15.30 A megújult Széchenyi tér felavatása
(Széchenyi tér)

Madragfalvi Bicajtúra
indulás a Szécheup térről

17,00 MadzagfaM eu-huh
Békés óvodáinak kulturális bemutatója
(Szabadtéri színpad)

18.00 A Budapesti Központi Tűzoltózenekar showmúsora

Napi események összefoglalója
(Szabadtéri színpad)

A GROOVEHOUSE eg3iittes élőkoncertje
a diákok szavazatai alapján
(Szaha’ltéri színpad)

Szeptember iG., péntek ~. .

Szeptember 12., vasárnap .

8.30 A Városi !~ú.sági Fúvószenekar tmneaéje
(Széchenyi Kér)
Országos utánpótlás 35 kas-es gyaloglőbajnoksáti.
kis- is filmaratoni utcai batáverseny
Indulás a Széchenyi-téri zászlótartókid!
Madzagfabi Kupa
kispályás gycrmekfoei-h~uokság (Spo#csarnrrfd
IV Madagfal’ikapid Sakkverseny
(Fötvös JózsefÁltalános Iskola)
Írek uteája — Kakaspörkölt ás körös vidéki
tájjelhegú ételek fözóvarsenyc (Liget)
Madzagfalvi futás
hididós a Széchenyi-téri zószlsítartóktól
MadzagfaM hétpróba — vidám, játékos vetélkedők
f’Rendezrény térj
A Kossuth-szobor felavatása (Kossuth Loins u, I.)
Jó ebédhez Szól a aMa — Horváth Budi
is együttesének műsora (Szabadtéri színpad)

13.00 Bangó Margit nátainekes műsora
(Szabadtéri színpad)

14.00 Madzagfal’i játszóház (Rendeznény tér)
..

15.00
15.00

Q Szeptember 11., -szombat

9.00 órától MadzagfaM Kupa7.00 ~ 4MHz- a on Rádióban kispályás gyermckfoci-bajaokság (Sportcsarnok)

9,00 órától M Rapid Sakkverseay .

(Eats os Jo~sejAltai’mos Iskola)
7.1) V 9.00—12.30 Békés Megyei Népdalkörök gólaműsora (Szabadtéri

Fúvós szüqnd) -‘
(Piact’r) Közben kb. 11.00 órakor Balla Tibor,

. . . . . a Népművészet lijli Mestere CS 9.00
9.00—12.00 Sporusap a ‘ szamara Zöldi Lászlóné (Szantes) tekerősök hemutatoja

(Sportpálya) . [3.00 Rácz Béla is Farkas Károly műsora 9.00
Kata kofa dirni utobu mutata)a, (Szabadtéri színpad)
sportvcrsca k,jatek s Ik dole,

felkra’ra—z né~g3trme le SY 14.00 Békési Néptáacegyüttesek bemutatója
Sportaap a Farkas Gyula M g d a ‚ (Szabadten szenpad) 1000

p ő Ia ‘ t, Gimnziu Kell gium 14.00 Madzagfalvijatszohaz (Rendezvenj tsr)
d( jai ~m ra 14.04) MadzagfabéKötélugróKupa (Sportcsarnok) 10.30
(A— tekola to r I Ó Válogatóverseny az Európai Mesterek Tornájara 12.00

000 G I- s es r ‘ a a 15.00 Elszármazottak találkozója
(! a? ár7nest a he’ t I) (Piírosi Múrelődésí Központ Ír Békési Tájh&)

Kung$u bemutató (Szabadtéri színpad)
Gyulai Kutyás Agility Szahadidús Sport Klub
Kutyahernutató, keverékkutya- 14.00 A három malac is a három gida című meseját’ík —

es fajtakutya.szepseg’erseny a Napsugár Báhegyüttes műsora
(Per’qv Market parkalo) (Szabadtéri színpad)

15.30 Divatbemutató (Szabadtéri színpad) 14110 Szabadtéri Szimultún Salekverseny
16.00 Stefl is Zsizsi műsora (Szabadtéri szírwad) a békési Balog Imre komsrtályos curópahajonk
17.00 A Dobozi Művelődési Ház Aerobik Csoportjainak sakkozóval (Liget)

bemutatója (Szabadtéri színpad) 15.00 Írek utcája fózóverseay hivatalos
17.30 Csárdaszállósi társastáne-benutató eredményhirdetése (Szahodtérz színpad)

(Szabadtéri színpad) 15.00 BFKC — Cegléd NB! B-s i~ósági férli
17.45 Az in hangom éaekvez-seay döntőseiaek bemutatója kézilabda-mérkőzés ~Spartcsarnok)

(Szabadtéri szír ~pad) 15.45 Linen Fittness bemutatója (Szabadtéri rzbrpad)
kb. 18.00 A Maldári ugróiskola isa Szombathelyi 16.00 Páratlan páros — Poesaji Méa)ka

kötélugrócsoport bemutatója is Poesaji László műsora (Szabadtéri színpad) «
(Sportcsarnok) 17.00 Rosszak erdeje — hagyornányőrző népszíumő \~ t\

18,00 A Road Runner Band egYüttes műsora a Békési Nyugdíjas Szinjátszókös előadásában ‚\‚„j
(Szabadtéri színpad) ~abad~d.~írrpad~

19.15 Kajakosok lampionos felvouulása 17.00 BFKC — Cegléd NB! B-s
19.30 Békés Város polgánaesterének köqzöatője (Elóríz.csatorna) férli kézilabda.mérkőzés (Spa rlcscrrrrok)

Igúsági díjak átadása 19.30 A BLUES FOOLS BAND egyiittes élőkoncertje 18,00 Musical- és eperettbemutató (Szahadtén színpad)
(~‘ahadtea sz’,~ad) 2030 a;;;~€;z_iaioia ~ ~pi np~?’~ r ran

21,00 ~N?odL~9A~Ts:~iittes élőkoncertje 20110 ~~~zronceL~tie

16,00

20.00

20.30
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eS S;épüó EgyesWet)

ill Madzagf’dvi Luva’varscny
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Ikkés’ La’ ‚saspo?i L~esuIci)

‘‚te~,’ci’iu’r 12., sasárnap
Pu k’ladzagus ugy;sságl ‚arseny (LigLa)

J.iu() Iviadzagfalvi Lovas~erseny — fogatbajlö
ás díjugrató vcrsany
(Dabo;’ úti loiaspáha
— BékA’ Lot assport Egyasaha)

t’p’aucr 11—12.
asia \‘ihar’aíük Kupa

Női ás férfi kosárlabda-torna
(Dr Pkpp &~renc Ai”lános lika/a)

FOLL4MA rOSA/V LÁTOGATHA ró
HELYEK, ESEMENYEK

‚ns’.nn’uta5ts sátor (informácwk a randezvényekről, kákA,
aLeduanyuk. reklárnanyaguk vasárlási lehetősége)
bake, heniutatkozlk kiállítás

-- kurnuwczki Farkas Orsolya képzöniúvészet’ kiallítása
- Diatinadár-kiállftás

— bzahadiéri játékok ‚

— Cénakda — Q’ónakázás a; Elú’jz-esatornan
— Madzagtahi jagyespáruk eskuvője

‘5’ — A ‚sásán liangulatről népniúvészek,
‚endáglátősok gondoskodnak.\~fl

Az Vi. Madzagfalvi Napok
h~yszínei:

I Városi Művelődési Kozpont,
Eót~os József Altalánus Iskola

2 Spurtcsarnok

3 Erzsébet-liget

4 Sportpalya

I %lte..zt’

MADZAGFALVI
NAPOK

BÉKÉS
2004 szept~iaher 10—12.

5 Penny Market parkuloja
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I.) „Pancsoló kislány” tánc
Korona úti tagóvoda
óvónők: Balczóné Kovács Katalin

Kuff’er Gergelyné
2.) „Hej, Jancsika. Jancsika” szalagos tánc

Végvári tagóvoda
óvónők: Kis Gáborné

Szalkai Sándorné
3.) „Gyermektánc”

Integrált tagóvoda
óvónő: Dr. Szász Gáhorné

4.) „Zenés tánc”
Epreskerti tagóvoda
óvónő: Cserenyecz Szilvia

5.) „Tavaszi tánc”
Jantyik úti tagóvoda
óvónők: Pogoszov Anikó

Lipcseiné Weigert Szilvia

A zsüri elnöke Prohászka Béla, világbajnok

A verseny eredményhirdetése 15,00 órától a
ligeti színpadon lesz. A kateg6riák első három
helyezettje emléklapot és tárgyjutalmat kap,
illetve különdíjak is kiosztásra kerülnek.

6.) „Nekem szenvedélyem a labda” —

gyermektáne
Teleky úti tagóvoda
óvónők: Berecz Gábomé

Liptákné Szabó Zsófia
7.) „Süssünk, süssünk valamit”

Ujvárosi tagóvoda
óvónők: Bartyik Jánosné

Oláhné Ilyés Mariann
8.) „Botos tánc”

Hunyadi téri tagóvoda
ovonok Farkas Istvaune

Szelesne Arany Brigitta
9 ) „Kat’cas tanc”

Kozponti tagovoda
óvónők: Eisner Tiborné

Ökrös Krisztina

Mesterek tornája válogató

A békésiek már néhány éve, folyamatosan
találkozhatnak a maklári ugróköteles lányokkal.
Minden évben nagyon színvonalas músorral
kedveskedtek a Madzagfalvi Napok ideje alatt.

Ezt a hagyományt folytatva idén is
ellátogatnak hozzánk, de már jóval többen,
jóval nagyobb tétért. Most nem csak a
közönség megelégedésére kell ugrókötelezniük.
hanem a zsűrinek is meg kell felelniük.

Sportcsarnokban válogató verseny lesz az
Európai M ter T rn’jára.
A Maki’’ g 1 tagja, Szurovcsik
Kitti, V th Kitti és Kovács
Judit, bben a sportágban.

A mbati válogatóversenyen sikeresen
szereplők jogosultságot szereznek a
novemberben, Egerben megrendezésre kerülő
Európai Mesterek Tornájára.

Az Ízek utcája főzöverseny mellett,
természetesen továbbra is lehet készíteni n ‘ shéf.
szabadtéri ételeket is. versenyen kívül.

Szeptember 12-én. vasárnap 9,00 ór ‘

kezdődik a verseny, amelyen kakaspörkölt
körös vidéki tájjellegű ételeket lehet készí

M

Szeptember 10-én, pénteken 17,00 órától a város óvodásai ismét bemutatót tartanak a szabadtéri
színpadon, amely programon a következő esopo pn k fel:

Szeptember I i_én’szomhaton 14,00 órától a
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCiÓK

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és az érintett Üzlettulajdonosokat’ hogy a VI. Madzagihivi

Napok kapcsán az alábbi forgalomkorlátozások ŐS Parkoló lezárásokra kerül scr a városközpontban,

illetve a rendezvények helyszínein:

A Kossuth utca 2. szám alatti épület, Jantyik utca lUőli szakaszán lévő parkolók (a

cukrászdával szemben, a pavilon sorok előtt) lezárásra kerülnek csakúgy, mint a Jantyik utca elejétől a

Bagoly Vendéglőig, mivel a vásári árusok itt fognak árusítani a három nap során.

A Kossuth utca 2. szám alatti tömbben és a Jantyik utcán lakók hejárása biztosított lesz ugyan,

tIe csak korlátozottan lehet a be- és kihajtást megvalósítani, polgárőrök segítségével.

A Karacs Teréz utca 2. számú tömb előtt lévő két parkoló lezárásra kerül a vasárnapi „Ízek

utcája”- kakaspörkölt és körös vidéki tájjellegü ételek főzöversenye miatt.

A Karacs Teréz utca 1-2. szám alatt lakók, ill, a főzőversenyre érkezők szombat déltől

vasárnap 18,00 óráig a Karacs Teréz Általános Iskola sportpályáját használhatják parkolási célokra, a

Polgárőrség irányítás mellett.

Ké~jük az érintetteket, hogy a rendezvény ideje alatt afentiekre tekintettel segítsék a Rendezőség

munkáját ás a rendezvény látogatóinak szóralcozásót!

A programokon a részvétel, a madárkiállítás, NB I B-s kézilabda mérkőzés kivételével ingyenes.

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

Külön autóhuszjáratok indulnak a város környéki településekre.

Gépjármüvel érkezők a Penny Market és a Spar Áruház parkolóját vehetik igénybe.

A rendezvény támogatói:
DREHER Sörgyárak Rt., Békés Megyei Területfejlesztési Tanács, Országos Katasztrófavédelmi

Főigazgatóság,
Körös-Berettyói Vízgazdálkodási~~Fárs~i1ás.

Békés-Typo Bt., On Kft., Békés Drén Kit, Visual Project Kit

Köszönjük a varosi Intézmények, c/iii szervezetek,
vállalkozók ás a lakosság segítségét!

Madzagfalvi Hírmondó a Városházi Krónika külőnszáma. A Városházi Krónika megjelenik havonta.
Kiadja: Békés Város Onkormányzata Polgármesteri Hivatala. Cím: 5630 Békés’ Petőfl u.2. Tel.:
66/41 1—01 1. Internetcím: ‘vww,bekesvaros,hu F-mail cím:varoshaza(ö~hekesvaros,hu Felelős
szerkesztő: Molnárné ér. Farkovács Márta cimzetes l’őjegvzó. Lapzárta: minden hónap utolsó
keddjén. 12,00 óra. Ny ilvántartási szám: 75.098— 1997. Ferjeszti : Mag~ ar Posta Rt.’ Békés. Készült

ra felhaaznált papírból a [‘V PG Bt. nvomdájaban 8 80<) peldanvhan (. ím : 5630 Békés. Szarvasi Út
IS. [iI~ lSSh! i4l9~7l 16.


