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Kedves Békésiek!
Szeptember 9-l 1-e között, immár hetedik alkalommal rendezzük meg a Madzagfalvi Napokat. A ren
ezvényen arra törekszünk, hogy minden korosztály megtalálja az érdeklődésének megfelelő eseményt.
Magas színvonalú programokkal, bemutatókical;. kiállításokkal és élő koncertek megrendezésével ké
~ü1ünk arra1 hogy minden vendégünic élményekI~Igazdagodva térjen haza’
Ezen a hetvegen sport, kultwa, elszarmazottak talalicozoja, kialhtasok, koncertek es harom napos mu
t$ag varja vendegemket Bekésen Sok szeretettel hivunk es varunk mindenkit az VII Madzagfalvi Na
Dkra. Kérem, érezzék jól magukat, jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kívánok Onöknek Békés
áros Képviselő-testülete nevében:
Pataki István
polgármester
Madzagfalvi bicajtúra

Madzagfalvi futás

Gyülekező: Széchenyi téren, a katolikus
mplom mögött, szeptember 9-én, pénteken
L30 órától.
Utvonal: Széchenyi tér Főtéri híd Kos
th Lajos u. Ady Endre út- Szarvasi út
urony előtti bekötőúton balra Ja.ntyik Kápoi
-vissza.
Erkezés: kb. 17,00-18,00 óra között a
)ortpályához.
—

—

—

—

.

A rendezők kísérőautót biztosítana!’.
I (ára résztve vált kérjük, hogyfegyelmezet
en, a KRESZ szabályait betartva vegyenek

Jelentkezés a Széchenyi téren, a posta
előtti parkolóban szeptember II-én, Vasárnap
9,45 ór~ig.
Utvonal: Széchenyi tér Petőfi u. Ma
lom utcai lámpákig vissza.
Szint idő: 20 perc.
Eredményhirdetés: Széchenyi téren.
—

—

-

A befutó!’ apró ajándékot
kapnak a program emlékére.
Kering!’ minden résztvevot, hagy a KRESZ
szabályait maradéktalanul tartsák be!
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Országos versenyek
A rendezvény ideje alatt, szeptember 11án, vasárnap reggel 9,00 órától Országos
utánpótlás 35, 20 ás 10 km-es gyaloglóbajnokság, kis- és
félmaratoni
utcai
futóverseny lesz a Békési Atlétikai Klub
szervezésében.
A
gyaloglóbajnokság
résztvevői
a
kővetkező útvonalon fognak versenyezni:
Széchenyi tér, Teicky u. 6- számig, és vissza
Program befejezése: a Széchenyi téren,
várhatóan 12,30 óra körül.
A Teleky utca lezárására vasárnap reggel
3,00 órától 12,30 óráig kerül sor.

A kismaratoni ás félmaratoni utcai
futóverseny 10,00 órakor indul. A versenyzők
a következő útvonalon haladnak cl: Teleky u..
Malom u., Petőfi u., Széchenyi tér’ Rákóczi
u., Körös gátján a duzzasztóig (itt a gáton
körbe) majd vissza a Rákóczi
úti
kerékpárúton folyamatosan. Cél a Széchenyi
wren 12,30 oraig a Rakoczi uti kerekparut a
verseny miatt lezarasra kerul
Fenti események időpontjaiban, sz
érintett
útvonalakon
forgalom
korlátozásokra lehet számítani, amiért sz
érintett
lakosok,
közlekedők
szíves
megértését
kérjük.

MADZAGFALVI HÉTPRÓBA
3005. szeptember iI-én, vasárnap 10,00
()rától az Erzsébet-ligeti grundra várjuk azon
vidám. mókát, kacagást és vetélkedést szerető
6+1 fős baráti társaságok jelentkezését, akik
szívesen megküzdenek a Madzagfalvi
l-létpróba vándorkosaráért.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az akwális
hagyományápotó témákhoz kapcsolódnak a
különböző versenyszámok.
A
VII.
Madzagfalvi
Napok
hagyományápoló rendezvényének idei témája~
Bódisné legendája.

Kérjük a csapattagokat, hogy a hétpróbára
olyan ruhában jöjjenek, amely fokozott
igénybevételre alkalmas.
Abban az esetben, ha hét csapatnál többen
jelentkeznek, akkor elöversengéssel dől cl a
résztvevő csapatok részvétele.
Jelentkezni lehet a Városi Művelődési
Központban, illetve a verseny helyszínén a
hétpróba előtt, 9,30 óráig.

Kütyabernutató és ebszépségVersenY

Kedves házi kedvenceik is részt
ehetnek a Madzagfalvi Napokon, de nem
mint nézők, hanem mint feliépők.
A kutyaszépségverseny kütönlegessége,
hogy nem csak fajtatiszta ebeket lehet
benevezni,
hanem
az
úgynevezett
..játszótéri szerelem gyümölcseit” is. A
szépségversenyre minden kis és nagy,
horzos torzos, pajkos kutyust várunk.
Célszerű a kutyákat a bemutató alatt
;záikosárral és pórázzal felvezetni.
—

A kutyáknak vizet a gazdiknak kell
biztosítani.
A Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport
Klubnak köszönhetjük azt a bemutatót.
amivel elkápráztatják az ebek egymást.
A kutyabemutató ás ebszépségverseny
szeptember 10-én, szombaton 15,00 órától
kerül megrendezésre a Penny Market
parkolójában.
Nevezni a helyszínen lehet 14,00-14,45 óra
a
helyszínen.
között
.
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INFORMÁCIÓS SÁTOR

A Városi Művelődési Központ mellett felállított Információs sátrakban a rendezvény ideje
alatt a kővetkező kiadványok, emléktárgyak vásárolhatóak meg:
KONYVEK:
-ÚJ KIADVÁNYOK:
B. Szűcs Irén: Békési ízek (ételleírások).
600.- Ft
Bódisné halma
300.- Ft
Múzeumi barangolások Békésen (CD)
800.- Ft
-

-

-

-

-

-

-

-

Gyarmath Olga “Tudsz-e Tarhosert lelkesedéssel dolgozni9”
F Palfy Zsuzsanna Békes-tarhosi nyitott könyv
Toth Juhanna A békesi reformatus gyülekezet küzdelmes
%zaLadal
Vegh Judit A bekesi inuzeum fokotő gyűjteménye
B Szucs hen Szikszay Sandor aranykoszorus mezeskalács mester
munkássága
.Jantyik Mátyás kiállítás leporeHója
Márton László: Nehéz kereset
Balázs Gábor: Lépések az időben

MADZAGFALVI EMLÉKTÁRGYAK:
Madzagfalvi Napok toll
Madzagfalvi Napok öngyújtó
Madzagfalvi Napok zászló
Madzagfalvi Napok notesz
Képeslapok (több fajta)

800 Ft
1 400 Ft
-

-

800 Ft
300 Ft
-

200.- Ft
100.- Ft
300.- Ft
900.- Ft

60.80.200.10.30.-

-

-

-

-

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

:

MEGJELENT A 2005 ÉVI VÁROSI FALINAPTAR
Hagyomanyainknak megfeletoen a Madzagfalvi Napokra elkeszul a jovo evi, 2006-os varosi
falinaptár. Ezúttal is a rendezvény hagyományápoló témáját ismerhetik meg a naptár oldalain.
A 2006 evi fahnaptar megvasarolható a rendezveny ideje alatt az
Információs satorban, 800 forintért
-

Kérdoiv a rendezvenyról
A rendezvény szervező bizottsága szeretné megtudni, ki milyen véleménnyel van a rendezvényről, mit
tart jónak, mit szeretne még látni, hallani a kővetkező években. A három napos rendezvényen 1 000
d’irab kerdoiv segitsegevel merjuk fel vendegeink megelegedeset A kerdoiv az Informacios satorban
toltheto ki nev nelkul Akik segitik a rendezvenyt, es a keidoiven kivul kitoltenek egy jelentkezesi lapot
.1zok kozott vasarnap 19,00 orakor egy madzagfalvi ajandekcsomagot sorsolunk ki az Informacios
~atorban
Javaslataikat, velemenyeiket figyelembe veve szeretne a Madzagfalvi Napok szervezo bizottsaga
wvabb folytatni munkajat, kozos gondolatok alapjan megrendezni a VIII Madzagfalvi Napokat

:
‘
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
L~jékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és az érintett Üzlettulajdonosokat, bogy a VII. Madzagtálvi
:1apokalatt az alábbi forgalomkorlátozásokra és parkoló lezárásokra kerül sor a városközpontban.
Iletve a rendezvények helyszínein:
A Kossuth utca 2. szám alatti épület, Jantyik utca felőli szakaszán lévő parkolók (a
cukrászdával szemben, a pavilon sorok előtt) lezárásra kerülnek csakúgy, mint a Jantyik utca elejétől a
t3agoly Vendéglőig, inivet a vásári ánisok itt fognak árusítani a három nap során.
A Kossuth utca 2. szám alatti tömbben és a Jautyik utcán lakók bejárása biztosított lesz ugyan.
de 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
ucLqa’~- körös vidéki tájjellegü ételek fözőversenye miatt.
A Karacs Teréz utca 1-2. szám alatt lakók, ill, a főzőversenyre érkezők szombat déltől

—

‘asarnap 18,00 óráig a Karacs Teréz Általános Iskola sportpályáját használhatják parkolási célokra, a
Uoluárörség irányítás mellett.

Kérjük az érintetteket, hogy a rendezvény ideje alatt a fentiekre tekintettel segítsék a Rendezőség
munkáját és a rendezvény látogatóinak szórakozását!

A programokon a részvétel, a rnadárkiállítás kivételével ingyenes.

A szervezők a programváltoztatás jogát fen.ntartják!
Külön autóbuszjáratok indulnak a város környéki településekre.
Gépjármüvel érkezők a Penny Market és a Spar Áruház parkolóját, a Katolikus Templom mögötti.
valamint a Millenniumi emlékművel szemközti
parkolót vehetik igénybe.

A rendezvény támogatói:
DRÉI-IER Sörgyárak Rt., Magyar Fejlesztési Bank,
Szerencsejáték Rt.. Országos Katasztrót’avédelmi Főigazgatóság,
Békés-Typo Bt., On Kft., Visual Project Kft.

.

koszonjuk a városi intézmények, civil szervezetek,
‚‘állalkozák és a lakosság segítségét!
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