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X. Madzagfalvi Napok — 2008. szeptember 5-6-7.
Tisztelt Vendégeink, Kedves Békésiek!
Szeptember elsı hétvégéjén újra a jókedvé, a családoké és
a baráti társaságoké a fıszerep Békésen. Az idén tizedik
alkalommal megrendezésre kerülı Madzagfalvi Napokon
ismét változatos programokat kínálunk kistérségünk pihenni, szórakozni vagy éppen sportolni vágyó közönségének. Ragadjuk meg a kínálkozó alkalmat, legyünk ott minél többen a különféle helyszíneken, ahol minden korosztály kedvére választhat a kikapcsolódási lehetıségek közül. Ne feledjük, hogy egy város, egy közösség ereje elsısorban az ott élı emberek lelkében, céltudatosságában rejlik. Jöjjenek hát Önök is, ismerjék meg egymás eredményeit, büszkeségeit a kiállításokon. Látogassák meg az
ízek utcáját akár szakácsként is, vagy barátaikkal, munkatársaikkal vegyenek részt egy vidám, felszabadult vetélkedésben, a Madzagfalvi Hétpróbán. Mindannyiunk közös
sikere, hogy a Madzagfalvi Napok kistérségünk legjelentısebb programjává vált. Az egyre látogatottabb programok évrıl-évre megmutatják, hogy mind többen érzik
úgy: akár békésiként, akár elszármazottként visszatérve ez
az a három nap, ahol mind megélhetjük együvé tartozásunkat, amely ellentmondásokkal, konfliktusokkal terhelt
napjainkban szinte létkérdéssé vált. Ezen gondolatok jegyében hívunk, várunk mindenkit szeptember 5mindenén, 6-án és 7-én.

Viszontlátásra a Madzagfalvi Napokon!
Izsó Gábor
Polgármester

Erdıs Norbert
Országgyőlési képviselı, alpolgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
Jegyzı
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Idén is Rossini Macskaduett-jére indul a nagy macskaparádé a Városháza udvarán!
Harmadik alkalommal invitáljuk a békési cica-szépségeket korra, nemre, fajtára való tekintet nélkül egy
nagy megmérettetésre. Csak a szépség számít, semmi más! Tavalyi indulók és helyezettek is jöhetnek. Népes közönségben nem lesz hiány, a gyıztesek díjaihoz várjuk cica-barát vállalkozók felajánlásait.

FELHÍVÁS
FALATKA
III. Madzagfalvi Cicaszépségversenyen való részvételre
Helyszín: Békési Városháza udvara
Idıpont: 2008. szeptember 6. (szombat) 14.00 óra
Nevezés: a helyszínen 13.00 órától 13.45-ig
Minden résztvevı emléklapot és ajándékot kap, a gyıztes cicákat díjazzuk.
A rendezvény fı támogatója Falatka Állateledel Bolt és Dr.Heinerné Dr.Kecskés Aranka, Békés Város
jegyzıje.
További szponzorok jelentkezését várjuk! Különdíj is felajánlható.
Részletekrıl a Polgármesteri Hivatalban lehet érdeklıdni a 06 (66) 411-011 számon Kertész Eszternél.
Szeretettel hívunk, várunk minden érdeklıdıt!

A Madzagfalvi rendezvények keretein belül immár hagyomány a Penny Market parkolójában megrendezésre kerülı kutyaszépségverseny, melyre évrıl évre egyre többen kíváncsiak és egyre többen vesznek
részt rajta. Azon kívül, hogy óriási élményt nyújt kicsiknek és nagyoknak, a gyıztes kutyák díjazásban részesülnek.
A rendezvényre fajtától, nemtıl és kortól függetlenül elhozhatja kedvencét, megmutathatja büszkeségét a
kíváncsi sokadalomnak.

FELHÍVÁS
FALATKA
III. Madzagfalvi Kutyaszépségversenyen való részvételre
Helye: Békésen, a Penny Market parkolója
Ideje 2008. szeptember 7. (vasárnap) 15.00 órától
A kutyák nevezése: 14 órától a helyszínen
Minden résztvevı emléklapot és ajándékot kap, a három legszebb kutya díjazásban részesül.
Várunk minden fajta kutyát kortól, nemtıl függetlenül, keverékek is jöhetnek.
Felhívjuk minden kutyatulajdonos figyelmét, hogy csak veszettség ellen beoltott, féregtelenített kutyákkal
nevezhetnek. További részletekrıl érdeklıdni lehet a Polgármesteri Hivatalban, Püski Imrénél 06 (66)
411-011 (172 mellék).
A rendezvény fı támogatója Falatka Állateledel Bolt és Dr.Heinerné Dr.Kecskés Aranka, Békés Város
jegyzıje.
A rendezıség állatszeretı szponzorokat keres! Különdíj is felajánlható.

Minden érdeklıdıt szeretettel vár a rendezıség!
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Elszármazottak találkozója - Békés híre a világ minden táján
A Madzagfalvi Napok minden évben lehetıséget teremt arra, hogy a Békésrıl elszármazottak egy napra
hazalátogassanak szülıvárosukba. Sokan ezt az alkalmat kötik össze azzal, hogy a még városunkban élı
rokonaikkal is találkozzanak, eltöltsenek egy hosszú hétvégét az emlékek jegyében. Évrıl-évre egyre nagyobb számban vesznek részt az „Elszármazottak találkozója” elnevezéső rendezvényen. Idén Veres Gábor
Békésrıl elszármazott szobrász- és Veres Éva ötvösmővész kiállításának megnyitójával indul majd a kulturális program 2008. szeptember 6-án 15.00 órakor a Békési Galériában, melyet Izsó Gábor polgármester
beszámolója követ a kulturális központban (Békés, Jantyik u. 23-25.). Békés városa a pályázatokon nyert
összegekbıl számos fejlesztést tervez, errıl láthatnak beszámolót az egykori békésiek, akik szívükben
mindig azok maradnak. Az „út” végállomása idén a felújítás elıtt álló békési Fürdı lesz, ahol a régi idıket
felidézı hangulatban „pezsgıfürdızhetnek” a jelenlévık. Soha ilyen állapotában nem láthatják még egyszer a fürdıt.
Idén is elvárjuk mindazokat a békési elszármazottakat, akik szeretnének egy kellemes délutánt együtt tölteni ismerıseikkel.

„Madzagfalvi Hétpróba” – fıszereplı a burgonya
A hetes szám jegyében hét csapat, hét fıvel küzd egymás ellen, hét feladaton keresztül, a rendezvénytéren.
Idén a burgonya lesz a vicces, vidám hangulatú, erıt és kreativitást igénylı játékok középpontja, amely
egyaránt „próbára teszi” a testet és a szellemet. „Madzagfalva” harmadik napján, vasárnap megtartott játék
népszerő a családok és baráti társaságok körében.

FELHÍVÁS „MADZAGFALVI HÉTPRÓBÁRA”
Helyszín: Rendezvénytér - Kulturális Központ elıtt (Békés, Jantyik u. 23-25.)
Idıpont: 2008. szeptember 7. (vasárnap) 9.00 órától
Nevezés: a játék napján a helyszínen,
vagy elızetesen a Kulturális Központban személyesen vagy a 06 66-411-142 telefonszámon.
Fıdíj: gyümölcsökkel és minden földi jóval megtöltött vándorkosár.
Az elsı három helyezett külön nyereményben részesül.

Vállalkozók, kiállítók figyelem!
Az elmúlt évek tapasztalatai alátámasztják, hogy a Madzagfalvi Napok programjai közül jelentıs látogatottságú a „Békés bemutatkozik kiállítás”.
A Békési Kistérségi Általános Iskola Eötvös József Tagintézményének aulájában (Békés, Jantyik M. u.
21-25.) látható kiállítást - két és fél napon keresztül - naponta több ezren tekintik meg. Kiállítóként
ingyenesen jelenhet meg minden gazdasági társaság, városi intézmény, civil szervezet.
A Békési Kistérségben közösen fel tudjuk mutatni a városban rejlı lehetıségeket, üzleti adottságokat.
Erre kívánunk ingyenesen lehetıséget biztosítani a „Békés bemutatkozik” kiállításon is.

A jelentkezéseket a Békés Városi Kulturális Központban várják 2008. augusztus 31-ig.
Továbbá várjuk azon árusok jelentkezését, akik a rendezvénytéri vásári forgatagot kívánják színesíteni portékáikkal.
Elızetes helyfoglalás 2008. 09. 04-ig a 66/411-142-es telefonszámon, illetve személyesen a Kulturális Központban.
2008. szeptember 5-én (pénteken) 15.00 órától a Békés bemutatkozik kiállítással egy idıben
„Otthonunk Békés megye” címmel nyílik megyetörténeti kiállítás.
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„Fogadj el - fogadd el” kamion látogat a városunkba
szeptember 5-én!
Egy különleges kamion érkezik városunkba. A kamion az országot bejárva, különbözı rendezvényhelyszíneken
hívja fel a figyelmet és mutatja be, hogyan élnek az értelmi fogyatékos, mozgássérült emberek.
Az elfogadás kamion törekszik arra, hogy a viszonylag kis térben is többféle benyomás érje a látogatót, lásson,
halljon, sıt maga is cselekvı részesévé váljon a kamion világának.
A kamion mellett, a békési „Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület” várja színes programjaival az érdeklıdı
gyermekeket, felnıtteket, épeket és sérülteket egyaránt.
9. 00 órakor Rendhagyó osztályfınöki órák
- ügyességi vetélkedık, sorváltók, szellemi totó, kamionlátogatás, számítógépes és egyéb játékok
11. 00 órakor Megnyitó
- Kamion és a kampány bemutatása
- Az „Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület” bemutatása
- Beszélgetés a témáról
Az „Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület” sátrában látogatható egész nap
- kézmőves foglalkozás, gyertyaöntés, arcfestés, tombola, ajándékvásár, ingyenes szőrıvizsgálatok, "forró csoki
bár"
Színpadi elıadások
- Rita - bohóc
Vidám, zenés mősor kicsiknek és nagyoknak
- Smallfeatbig koncert
Amatır füzesgyarmati hip-hop együttes
- Rea koncert
Gajdos Andrea feltörekvı fiatal énekesnı saját dalai és ismert slágerek

Madzagfalvi Kishalfogó Verseny
Nevezés a Szeki Horgászboltban 2008. szeptember 5-ig.
Verseny helye és ideje: Élıvíz-csatorna, Bagoly Vendéglıtıl a Rendezvény tér felıli oldalon.
Ideje: 2008. szeptember 6.
Gyülekezés:

8,00 órakor: a Madzagfalvi Horgászsátornál – (a Bagoly Vendéglı mellett)
8,30 órakor: Megnyitó, sorsolás
9,00 órakor: A kisorsolt helyek elfoglalása
Madzagfalvi Kupa
9,30 – 12,00 óráig: VERSENY
12,00 órától: Mérlegelés
Kispályás Gyermek Labdarúgó
13,00 órakor: Eredményhirdetés
Torna
Szabályok:
Elızetes bejelentkezés, nevezés a Szeki Horgászboltban.
Részvételi korhatár: I. korcsoport 0-9 éves korig.
Ideje: 2008. szeptember 7.
II. korcsoport 10-14 éves korig.
vasárnap 9.00 órától
Versenyzés: 1 botos úszós készséggel.
Helye: Sportcsarnok
Díjazás: 1-3. helyezett értékes horgász eszközök (bot, orsó).
(Békés, Csíkos u.)
Minden résztvevı díjazásban részesül.
Különdíjban részesül a legnagyobb, és legkisebb halat fogó versenyzı.
Focizni szeretı gyermekcsoportok, baráti társaságok, osztályok
Madzagfalvi Tenisz Kupa
jelentkezését várjuk a következı
két korosztályban: 5-6. és 7-8.
Helyszín: Békési Sportpálya – teniszpályák.
osztályosok.
Idıpont:
• 2008. szeptember 5. 16.00: Diák egyéni és páros
• 2008. szeptember 6. 9.00: Férfi egyéni és páros
• 2008. szeptember 7. 9.00: Nıi egyéni és páros
Nevezés: helyszínen, kezdés elıtt fél órával
Nevezési díj: nincs
Díjazás: kupa, érem
Érdeklıdni: Varga István 06-30-8307865

Jelentkezés: Városi Sportcsarnokban 2008. szeptember 7-én
(vasárnap) 8.30 óráig
Nevezési díj: NINCS!
Érdeklıdni: Városi Sportcsarnok
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2008. SZEPTEMBER 7-ÉN, VASÁRNAP 9.00 ÓRÁTÓL
„ÍZEK UTCÁJA”
BÉKÉSI TÁJJELLEGŐ ÉTELEK FİZİVERSENYE
Fıszereplı a burgonya - (2008 a burgonya éve)
Helyszín: Karacs Teréz utca Liget felıli oldala
Csoportok, baráti társaságok, közösségek, civil szervezetek jelentkezését várjuk
a Békés Városi Kulturális Központban (Jantyik M. u. 21-25.).
Jelentkezési határidı: 2008. augusztus 31.

JELENTKEZÉSI LAP
Csapat neve:
...................................................................................................................................................................
Csapatkapitány neve, címe, telefonszáma:
...................................................................................................................................................................
Készítendı étel megnevezése:
...................................................................................................................................................................
A fızıversenyen való részvétel feltételei:
• az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagokat, hozzávalókat, eszközöket, és a fızéshez
szükséges tőzifát a csapat biztosítja. Egy csapat kétféle ételt is készíthet!
• a készített ételbıl 5 adagot a csapat átad zsőrizésre.
• az ételhez szükséges köretet külön tálalóedényben kell a zsőrinek átadni, amihez a tálalóedényt a
szervezık biztosítják.
A csapatok a fızıversenyre való jelentkezésükkel elfogadják a következı részvételi feltételeket:
• az elkészített ételt árulni tilos!
• a csapatok a fızıhely tisztántartásáról maguk gondoskodnak, az ételek elkészítése során a
tőzvédelmi óvintézkedéseknek eleget tesznek, az esetleges károkért teljes körő anyagi felelısséget
vállalnak.

Madzagfalvi Bicajtúra

Madzagfalvi Futás és Családi Futóverseny!

Bicajozz velünk a Dobozi hídhoz!
Rajt: 2008. szeptember 7. 9.00 óra, a Teleki u. óvoNemcsak egészséges, de családi programnak is ide- da,/cukrászda elıl.
ális, hisz a természet hívó szava mindenkinek szól! Útvonal: Teleky u., Malom u. a lámpáig, onnan a PeTúravezetıt, szerelıkocsit a rendezıség biztosít a tıfi u., Fıtér, Katolikus Templomnál jobbra, majd
jobbra be az Elektropont elıtt a kerékpárútra.
résztvevık számára!
Cél: a Bíróság elıtt.
Gyülekezı: 2008. szeptember 5. (péntek) 14.30 órától
Résztvevık: 0-99 éves korig bárki, a Családi Futóvera Széchenyi téren.
senyen egy szülı – két gyermek, vagy két szülı – egy
gyermekes csapatok jelentkezhetnek (a szülı lehet
Indulás:
nagyszülı is).
Szeptember 05-én, pénteken 15.00 órakor
Érkezés: kb. 17.00 – 18.00 óra körül
Nevezés: a helyszínen.
Rossz idı esetén a bicajtúra nem marad el!!!
Díjazás: egyéniben elsı három helyezettnek érem,
családi
kategóriában elsı három család tiszteletdíjat
A bicajtúrát teljesítıknek ajándékokkal kedveskedünk.
kap.
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A Magyar Díszmadártenyésztık Országos Szövetsége
HO7 Békés Városi Csoportja a X. Madzagfalvi Napok keretén belül
2008. szeptember 5-6-7-én

Nyitva tartás:

DÍSZMADÁR-KIÁLLÍTÁST
rendez
a Jantyik Mátyás utca 5. sz.
alatt
(volt Kollégium épületében).
Láthatóak:
 Kis-, közép- és nagypapagájok
 Különbözı díszpintyek
 Díszbaromfik
 Különbözı egzotikus madarak

Pénteken
Szombaton
Vasárnap

13-20 óráig
09-20 óráig
09-16 óráig

Belépı:
Gyermekeknek: 150.- Ft
Felnıtteknek:
250.- Ft

Minden érdeklıdıt szeretettel várunk!

A Házi Kis Kedvenctartók Békés Városi Baráti Köre
a X. Madzagfalvi Napok keretén belül
2008. szeptember 5-6-7–én
KISÁLLAT KIÁLLÍTÁST
rendez
a Jantyik Mátyás utca 5. szám alatt
(volt Kollégium épületében).

Láthatóak:
• Békés legnagyobb Afrikai óriáscsigája
• Vadászgörények
• Teknısök
• Nyuszik, és még sok-sok kisállat

Nyitva tartás:
Pénteken
Szombaton
Vasárnap

13-20-ig
09-20-ig
09-16-ig

Békésen most elıször
KISÁLLAT SIMOGATÓ
is színesíti a kiállítást!

Belépı: Ingyenes!
Minden érdeklıdıt szeretettel várunk!

2008. augusztus
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A Békési Tornaegylet Sakkszakosztálya és a
Békés Városi Kulturális Központ 2008-ban is megrendezi a
Madzagfalvi Rapid Sakkversenyt.
A verseny célja: versenysakkozás népszerősítése, játéklehetıség
biztosítása, valamint a sportbaráti kapcsolatok ápolása.
A verseny helye: Békés Városi Kistérségi Általános Iskola
Eötvös József Tagintézménye (5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25.)
(Versenyhelyszín megközelítése a Kulturális Központ felıl.)

A verseny programja:
2008. szeptember 6. (szombat)
8,00 - 8,30
Nevezés a helyszínen
8,45
Ünnepélyes megnyitó
9,00 – 10,00
I. forduló
10,10 – 11,10
II. forduló
11,20 – 12,20
III. forduló
12,30 – 13,30
IV. forduló
13,40 – 14,40
V. forduló
2008. szeptember 7. (vasárnap)
9,00 – 10,00
VI. forduló
10,10 – 11,10
VII. forduló
11,20 – 12,20
VIII. forduló
12,30 – 13,30
IX. forduló
13,45 Ünnepélyes eredményhirdetés

A verseny két csoportban zajlik
a., felnıttek és igazolt versenyzık
b.,1993. január 1. után született játékosok
Nevezés: Kizárólag a helyszínen, 2008. szeptember 6-án
8,00-tól-8,30 óráig.
A versenybizottság tagjai: Andor László a BTE Sakkszakosztályának vezetıje,
Dr. Gosztolya Ferenc edzı, valamint a résztvevık közül
megválasztott két játékos.
A verseny lebonyolítása: 9 fordulós svájci rendszerben történik, számítógépes párosítással. A játékidı kétszer félóra.
Helyezések eldöntése számítógép alapján történik.
Díjazás: elsı három helyezett, mindkét csoportban: Madzagfalvi Emlékserleg

Nevezési díj: nincsen!

Hujákolók
Gólyalábas produkció Békésen!
Szeptember 6-án 16.00 órától a Rendezvénytéren
A „Hujákolók” egy olyan hagyományırzı színház, kézmőves- és játszóház egyben, ahol a gyerekek egy igazi
vásári forgatagban találhatják magukat. Valódi népi fa körhinta fonott kosaraiba ülhetnek, fajátékokkal múlathatják az idıt, megfejthetik az ördöglakat titkát, billeghetnek gólyalábakkal, fakopáncsot őzhetnek, és csuhébabákat készíthetnek. A vásárok jellegzetes figurái vidám vircsaftjukkal élettelivé varázsolják a teret. Mondókákat tanulhatnak, játszhatnak azokkal a játékokkal, melyekkel nagyapáink szórakoztak.

„Medence” Kupa Kispályás Labdarúgó Torna
A verseny színhelye: Békési strand - 33-as nagyLebonyolítás: A nevezési létszámtól függıen több
medencéjében
csoportban. Részletes megbeszélés a technikai érIdıpont: 2008. szeptember 6. 9.00
tekezleten.
Nevezési határidı: 2008. szeptember 5. 12.00
Nevezni lehet: Kálmán Tibor (06/20-805-7251,
Fontosabb szabályok: Technikai értekezleten
kalman.tibor@bekesvaros.hu) önkormányzati ifjúrészletesen ismertetésre kerülnek.
sági- és sportreferensnél
Technikai értekezlet: 2008. szeptember 6. 8.15, a
Díjazás: kupa, oklevél, legjobb kapus, játékos, gólhelyszínen
király, legidısebb játékos
Nevezési díj: nincs
Nevezési feltételek: 16 életévüket betöltött sportolni vágyók által alkotott csapatok indulására számítunk. játékos saját felelısségére játszik! A pálya sajátosságai miatt fontos az odafigyelés a saját és máMinden
sok testi épségére!

8. oldal

Madzagfalvi Hírmondó

2008. augusztus

A X. Madzagfalvi Napokon megrendezésre kerülı
MADZAGFALVA SZÉPE
választásra várjuk 15 év feletti hölgyek jelentkezését!

Jelentkezési határidı: 2008. szeptember 5.
Elıválogató: 2008. szeptember 6.
Döntı: 2008. szeptember 7. 13,00-14,00 –ig.
Jelentkezni lehet:
Telefonon: Neo Divatstúdió: 30/300-2268, vagy email-ben:
info@neodivat.hu (név, életkor, lakcím, email cím, telefonszám megadásával), vagy személyesen: Molnár Máriánál a Békés Városi Kulturális Központban (Békés, Jantyik M. u. 21-25. tel.: 66/411-142, 20/569-8058)

www.neodivat.hu

Nevezési díj: 2000 Ft.
Jelentkezést kizáró ok, ha a jelentkezırıl korábban akt, vagy fél akt felvétel jelent meg.
A jelentkezıket értékes nyeremények várják!

A zsőriben közremőködik SCHOBERT NORBERT!

Mozogj együtt Rubint Rékával és Schobert Norbival!
A házaspár újra útnak indult megmozgatni az országot. Az immáron 10 éve az
egészséges életmóddal foglalkozó pár évrıl évre egyre több helyre látogat el
tornát, életmód-tanácsadást tartani és dedikálni.
2008. szeptember 7-én Békésre, a Madzagfalvi Napokra érkeznek, hogy egy
kis aktív, ebéd elıtti tornaórát tartsanak 11.00 órától azoknak, akiknek fontos
az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás.
Akinek táplálkozási tanácsadásra van szüksége, vagy dedikáltatni szeretne, a
torna után mindenkit szeretettel vár Réka és Norbi!

Békés Megyei Hírlap Családi Indiánkenu Túlélıverseny
Táv: 18 km 7 ügyességi feladattal az Élıvíz csatornán.
Nevezés: A Békés Megyei Hírlapban megjelenı nevezési lapon.
Rajt - Cél: Békés, Erzsébet híd (Kulturális Központ mellett)
Díjazás: Kupa, érem (gyıztesnek vándorkupa, minden résztvevı oklevelet, ajándékot kap).
Érdeklıdni: Sós Imre, Zerge Ifjúsági Túrasport Egyesület: 0630-2059470
Csapat összeállítása: 2 felnıtt (1 férfi, 1 nı), 2 gyermek (összéletkoruk nem lehet több 28 évnél)
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