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XI. Madzagfalvi Napok — 2009. szeptember 4–5–6.
Tisztelt Vendégeink, Kedves Békésiek!
Immár hagyomány, hogy az õsz Békésen három vidám, tartalmas nappal köszönti a város lakosságát és az idelátogató vendégeket. XI. alkalommal rendezzük meg idén szeptember 4-5-6-án a
Madzagfalvi Napokat. Az õszelõ az év
talán legszebb, legtartalmasabb idõszaka. A föld meghálálja az egész éves
munkát, új kenyér kerül a családok asztalára. A nyár emlékeivel feltöltõdve a
természettel együtt mi is szeretnénk
ilyenkor egy kicsit megnyugodni, végigtekinteni a mögöttünk sorakozó hónapokon, azok eredményein. Akárcsak
egy jól gondozott kert, lakóhelyünk is
hûen tükrözi az ott élõk
mindennapjait, munkájukat, gondolataikat.
A Madzagfalvi Napok alkalmával a város
lakossága is végigtekinthet az elmúlt esztendõ
eredményein, tanulságain. A rendezvényeken
évrõl-évre megjelenõ intézmények, civil szervezetek is ilyenkor mutatják be mindazt, amire
büszkék. Sikereik, eredményeik ezen a három
napon válnak igazán

közkinccsé. Nem véletlen tehát, hogy
minden évben színesebbé, tartalmasabbá válik a rendezvénysorozat, hiszen
városunk és az itt mûködõ civil szervezetek is folyamatosan gyarapodnak.
Ennek a gyarapodásnak lehetünk részesei Békésen ezen a három napon valamennyien, akik ellátogatunk a számos
helyszínen zajló rendezvényekre. Az elmúlt években eddig soha nem tapasztalt
módon vett részt a lakosság a város életében. Az összefogás, egymás támogatása egyre inkább részvételre ösztönzi a
békésieket közös ügyeinkben. Szeretnénk, ha a Madzagfalvi Napokon még

többen válhatnának részeseivé ennek az
érzésnek, az együvé tartozás semmi
mással nem pótolható élményének.
Ezért hívunk és várunk most mindenkit szeptember elsõ hétvégéjén a
város képviselõ-testülete és a polgármesteri hivatal nevében is. Fontosnak
tartottuk, hogy mindenki találjon magának való érdekes, szórakoztató programot, akár egymaga, akár családja,
barátai körében látogat el valamelyik
helyszínre. Látogassák meg az Ízek utcáját akár szakácsként is, vagy barátaikkal, munkatársaikkal. Vegyenek részt
egy vidám, felszabadult vetélkedésben,
a Madzagfalvi Hétpróbán. Külön szeretettel
és tisztelettel hívjuk a
lakosság mellett azokat
is, akik egykor itt éltek
és magukénak érzik Békést, annak múltjával,
jelenével együtt. Ismerjék meg a hétvége programját, válogassanak
kedvük szerint a kínálatból, hogy szeptember
elsõ hétvégéjén minél
többen találkozhassunk
a XI. Madzagfalvi Napokon.

Viszontlátásra
a Madzagfalvi Napokon!
Izsó Gábor
polgármester

Erdõs Norbert
országgyûlési képviselõ,
alpolgármester
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyzõ
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XI. Madzagfalvi Napok

2009. szeptember 4. (péntek), 700—1200 óra között
7.00
8.00
10.00
11.00

Élõ bejelentkezés a piactérrõl a Torony Rádióban.
Közremûködik a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar.
Sportnap az óvodáknak, iskoláknak.
(Iskolák tornaterme és sportpálya).
ÖKO-PANNON Road-show - A szelektív hulladékgyûjtésrõl
(Sportcsarnok parkoló).
Gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos szobrának koszorúzása
születésük évfordulójának alkalmából.

XI. Madzagfalvi Napokon

2009. szeptember 4. (péntek), 1000—1800 óra között

SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉST NÉPSZERÛSÍTÕ ROAD-SHOW-T
szervez az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft., Békés Város Önkormányzata
és a Békési Hulladékgyûjtõ Kft.

Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. békési road show-jának
játékai azt tudatosítják a résztvevõkben, hogy amit a színes kukákba anyagfajtánként különválogatva gyûjtenek,
az visszajut az ipari szektorba. A mûanyag és üveg palackok, kartondobozok és az egyéb hasznosítható hulladékok nem lerakóba kerülnek, hanem feldolgozó üzemekbe, ahol virágláda, kerti pad, polár pulóver, újság készülnek belõlük, azaz olyan tárgyak, amelyekrõl talán nem is
gondolnánk, hogy "elõzõ életükben" hulladékok voltak.
A játékok:
 Az ÖKO-Fa egy célbadobós játék, ami a szelektív hulladékgyûjtés pontosságára hívja fel a figyelmet.
 A Rend(m)ezõ összefogásra tanít, hiszen a játék során a
terepszõnyegen elhelyezett hulladékokat a négy játékosnak úgy kell kihorgászni és a megfelelõ gyûjtõedénybe
tenni, hogy közösen mozgatják a kampót, amivel a hulladékok felszedhetõk.

 A Hasznosító torony a szelektálás-utókezelés-feldolgozás
körforgását mutatja be.
 A Tudás kereke pedig az anyagfajtánkénti hasznosításról
ad érdekes információkat.
Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. szelektív road show-ja
2003-ban indult útjára, évrõl évre eddig több mint 200 helyszínen volt jelen, mint például a Sziget Fesztivál, a VOLT
Fesztivál vagy a Hegyalja Fesztivál és csaknem 100 ezer érdeklõdõt ért el.
További információ:
Kancsár Mónika: tel.: 06-20-584-2824, ÖKO-Pannon
Nonprofit Kft., e-mail: mkancsar@okopannon.hu vagy Ilyés
Péter: tel.: 411-011, Békés Város Polgármesteri Hivatala.
Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.-rõl bõvebben a
www.okopannon.hu weboldalon tájékozódhatnak.
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XI. Madzagfalvi Napok
2009. szeptember 4. (péntek)
1300—2200 óra között

13.00
13.00
15.00
15.00
15.00

16.00
16.00
16.00

17.00
19.00

20.00
20.30
22.00

Díszmadár-kiállítás és Kisállat-simogató (Jantyik M. u. 5.)
Válassz engem! — Kisállatok örökbefogadása
(Jantyik M. u. 5. udvar)
Madzagfalvi Bicajtúra (Indulás a Széchenyi térrõl)
Nyitnak a vásárosok, kirakodók (Rendezvénytér)
XI. Madzagfalvi Napok és a "Békés bemutatkozik a
békésieknek" kiállítás ünnepélyes megnyitója
Megnyitja: Izsó Gábor, Békés város polgármestere
(Eötvös József Tagintézmény aulája)
"Virágos Békés" fotókiállítás megnyitója
(Kulturális Központ)
Madzagfalvi Teniszkupa. (Sportpálya: teniszpályák, diák
egyéni és páros versenyszámok)
PROGRAMOK A SZABADTÉRI SZÍNPADON:
Madzagfalvi Ovibuli
Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar
Belencéres Néptáncegyüttes
"Az Én hangom" énekverseny békési énekesei
III. Surman Box Gála (Városi Sportcsarnok) (belépõdíjas)
"Ifjúsági díjak", a "Virágos Békés" és a "Parlagfûmentes
övezet" díjátadói.
(Szabadtéri színpad)
Napi események összefoglalója (Szabadtéri színpad)
TÓTH GABI és zenekara élõkoncertje (Szabadtéri színpad)
Minibuli utcazenészekkel (Szabadtéri színpad)

A Házi Kis Kedvenctartók Békés Városi Baráti Köre
a XI. Madzagfalvi Napok keretén belül

2009. szeptember 4—5—6-án
KISÁLLAT-KIÁLLÍTÁST
ÉS KISÁLLAT-SIMOGATÓT RENDEZ
a Jantyik Mátyás utca 5. szám alatt
(volt kollégium épületében).

Láthatóak: egzotikus hüllõk, vadászgörények, teknõsök,
nyuszik, és még sok-sok kisállat.
NYITVA TARTÁS:
pénteken: 13.00–20.00-ig szombaton: 9.00–20.00-ig
vasárnap: 9.00–16.00-ig.

Belépõdíj: 100 Ft! Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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DÍSZMADÁR-KIÁLLÍTÁS
A Magyar Díszmadártenyésztõk
Országos Szövetsége
Békés megye H3-as csoportja
a XI. Madzagfalvi Napok keretén
belül

2009. szeptember 4–5–6-án

DÍSZMADÁR-KIÁLLÍTÁST
rendez
a Jantyik Mátyás utca 5. sz. alatt
(volt kollégium épületében).

LÁTHATÓAK:
 kis-, közép- és nagypapagájok,
 különbözõ díszpintyek,
 díszbaromfik,
 különbözõ egzotikus madarak.
Nyitva tartás:
pénteken
szombaton
vasárnap

1300–2000-ig
900–2000-ig
900–1600-ig

BELÉPÕ:
gyermekeknek: 150 Ft,
felnõtteknek: 250 Ft.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Az ESÉLY Állatés Természetvédõ Közhasznú
Egyesület

a Madzagfalvi Napok keretén
belül elsõként rendezi meg
A VÁLASSZ ENGEM!
KISÁLLAT ÖRÖKBEFOGADÁST
a Jantyik M. utca 5. szám alatt (az udvaron).

Örökbe fogadható állatok:
cicák és kutyák, kicsik és
nagyok egyaránt.

Ideje: szeptember 4–5–6.

Nyitva tartás:
pénteken
szombaton
vasárnap

1300–2000-ig
900–2000-ig
900–1600-ig

Belépés díjtalan!

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!
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XI. Madzagfalvi Napok
2009. szeptember 5.
(szombat)
730—1200 óra között

Madzagfalvi Rapid Sakkverseny versenykiírás

7.30 Madzagfalvi Biliárdkupa
(Hõzsõ utcai Nyugdíjasház)
8.00 Viharsarok nõi és férfi
kosárlabda-torna
(Dr.
Hepp Ferenc Tagintézmény
tornaterme és a Városi
Sportcsarnok)
9.00 Madzagfalvi Teniszkupa
(Sportpálya: teniszpályák,
nõi egyéni és páros versenyszámok)
9.00 Díszmadár-kiállítás és
Kisállat-simogató (Jantyik
M. u. 5.)
9.00 Válassz engem! – Kisállatok
örökbefogadása
(Jantyik M. u. 5. udvar)
9.00 Madzagfalvi Rapid Sakkverseny (Kulturális Központ)
9.00 Csónakázás a Kishajókikötõ csónakjaival az
Élõvíz-csatornán, indulás
minden félórában (beszállás a Kulturális Központnál).
10.00 Családi programok az
Erzsébet-ligetben, benne:
– jurtaállítás, íjászbemutató
és íjászat
– lovaglás
– barantabemutató és nyílt
edzés
– népi mozgásos játékok
– Airsoft bemutató
10.00 Sí-, snowboard felszerelések és a Saucony sport
termékek bemutatója.
(Sportcsarnok folyosó)
11.00 "Suhanó" BMX bemutató és kedvcsináló (Rendezvénytér)
11.00 "FALATKA" IV. Madzagfalvi Cicaszépségverseny (Május 1. Park)
11.00 Madzagfalvi
Véradás
(Kossuth u. 4.)

a Madzagfalvi Rapid Sakkversenyt.

2009. szeptember 5–6.

A Békési Tornaegylet Sakkszakosztálya és a Békés Városi
Kulturális Központ 2009-ben is megrendezi
A VERSENY CÉLJA:

versenysakkozás népszerûsítése, játéklehetõség 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 felõl lehetséges.)
A VERSENY PROGRAMJA:
2009. szeptember 5-én (szombat):
Nevezés a helyszínen
8.00–8.30
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
2009. szeptember 6-án (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.) felnõttek és igazolt versenyzõk
b.) 1994. január 1. után született játékosok
NEVEZÉSI DÍJ: NINCS!
NEVEZÉS:
kizárólag a helyszínen, 2009. szeptember 5-én 8.00-tól-8.30 óráig.
A versenybizottság tagjai:
Andor László a BTE Sakkszakosztályának vezetõje, Dr. Gosztolya
Ferenc edzõ, valamint a résztvevõk közül megválasztott két játékos.
A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA:
9 fordulós svájci rendszerben történik, számítógépes párosítással. A
játékidõ kétszer fél óra. Helyezések eldöntése számítógép alapján történik.
DÍJAZÁS:
elsõ három helyezett, mindkét csoportban: Madzagfalvi Emlékserleg.
Mindenkinek jó versenyzést kíván
a BTE sakkszakosztálya és a Békés Városi Kulturális Központ!
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XI. Madzagfalvi Napok
2009. szeptember 5. (szombat) 1400-2030 óra között
14.00
14.30

15.00

15.00
15.00
15.00
18.00
19.30
20.00
20.30

Motoros felvonulás és streetfighter show (Széchenyi tér)
Felvonulás és menettánc a Széchenyi térrõl a Rendezvénytérre
Közremûködnek a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar és a Belencéres
Néptáncegyüttes tagjai
"Körös-körül" Kistérségi Amatõr Mûvészeti Fesztivál (Szabadtéri
színpad) Vendégeink: köröstarcsai, mezõberényi, dobozi amatõr mûvészeti csoportok
Családi programok folytatása, mesterség bemutatók és játszóházak
(Erzsébet-liget)
Elszármazottak találkozója (Kulturális Központ)
Szuperbajnok verseny (Sportcsarnok)
Icethunder Együttes élõkoncertje (Szabadtéri színpad)
Kajakosok lampionos felvonulása (Élõvíz-csatorna)
Napi események összefoglalója (Szabadtéri színpad)
HEVESI IMRE és a La Bomba Együttes élõkoncertje (Szabadtéri színpad)

Madzagfalvi elszármazottak találkozója
2009. szeptember 5-én (szombaton) 15.00 órától a Békés Városi Kulturális
Központ színháztermében. (Békés, Jantyik M. u. 23-25.)
A találkozó alkalmával Izsó Gábor polgármester tájékoztatja az egykori békésieket az elmúlt év városi fejlesztéseirõl.

CÉGEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK,
CIVIL SZERVEZETEK FIGYELEM!

Cégbemutató
lampionos kajakban
A hagyománnyá vált "Kajakosok lampionos felvonulása" újdonságaként a
négyfõs baráti társaságoknak biztosított programmal együtt vízi reklámlehetõséget kínál az idei Madzagfalvi
Napok.
Várjuk mindazon cégek, egyéni
vállalkozások és civil szervezetek jelentkezését, akik feldíszített kajakban szeretnék bemutatni szolgáltatásaikat, termékeiket, tevékenységüket.
2009. szeptember 5-én, szombaton
19.30 órakor indul a vízi felvonulás az
Élõvíz-csatornán, a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola elõtti szakasztól.
Vízre szállás: 17.30 órától. Jelentkezési határidõ: 2009. szeptember 1. (kedd) 12.00 óra.
Kenut a szervezõk biztosítanak
minden résztvevõnek, az utazó reklámhajók feldíszítésében csak a kreativitás szabhat határt!

TISZTELT BÉKÉSI LAKOSOK!

A Magyar Vöröskereszt Békés Területi Szervezete a XI.
Madzagfalvi Napok alkalmával is szervez Véradást.
IDÕPONT: 2009. szeptember 5. (szombat)
1100–1500 között. HELYSZÍN: Békés, Kossuth u. 4.
A véradók között, ezen a napon 1600 órakor, a
Rendezvénytéren felállított színpadon kisorsolásra kerül 1 db Indesit háztartási gép, melyet az Indesit
Company Magyarország Kft. ajánlott fel.
Várunk minden egészséges, 18–65 év közötti felnõttet és fiatalt.

AKI VÉRT AD — ÉLETET AD!

Kérjük, hogy arcképes, személyazonosságát igazoló okmányát és TAJ-kártyáját minden véradó hozza magával!

5

Felvonulás és menettáncra
hív mindenkit
szombat délután a város!
Új keletû idén az a felvonulás, amely szintén szombaton 14.30 órakor indul a Széchenyi térrõl a Rendezvénytérre, egészen
a Madzagfalvi Kapuig. A Békési Ifjúsági
Fúvószenekar Bagoly László vezényletével, klasszikus dallamokkal hívja fel majd
mindenki figyelmét arra, hogy kortól,
nemtõl függetlenül bátran csatlakozzon a
menettánccal egybe kötött felvonuláshoz.
Remek alkalom nyílik, hogy a mára már
nemzetközi hírnévnek örvendõ békési
Belencéres Néptáncegyüttessel együtt táncoljanak végig a fõút ezen szakaszán. A
nyertes testvérvárosi pályázat eredményeként a Békés testvértelepüléseirõl érkezõ
gyergyói és magyarittabéi vendégek, valamint a mallnitzi osztrák néptánccsoport
gyermekei táncolnak együtt a vonuló tömeggel. Táncolva közelítik meg fellépésük helyszínét köröstarcsai, mezõberényi
és dobozi amatõr mûvészeti csoportok is,
õk 15.00 órakor kezdik meg a "Körös-körül" Kistérségi Amatõr Mûvészeti Fesztivál mûsorát. Izsó Gábor polgármester invitálására, a Madzagfalvi Napok idejére,
hazalátogat közel száz egykori békési lakos is, akik ezeken a napokon találkoznak
családjukkal, barátaikkal, felelevenítik a
közös élményeket. Egészen a fõtéri híd lábánál feldíszített kapuig vonul a nemzetközivé váló egykori és jelenlegi békési
embereket összegyûjtõ menet, ahol a helyi
népdalkör békési nótával, hûs borral és
frissen sült pogácsával köszönti a menettánc résztvevõit. A Békésrõl származókat
Izsó Gábor polgármester köszönti, és beszámol az elmúlt esztendõben elért békési
fejlesztésekrõl, valamint a jövõbeni tervekrõl. A kulturális központ színháztermében a Mallnitzról érkezõ gyermekcsoport néptánc mûsora szórakoztat minden
érdeklõdõt.

„Falatka” IV. Madzagfalvi Cicaszépségverseny
HELYE: Május 1. Park IDÕPONTJA: 2009. szeptember 5. (szombat), 11.00 óra
NEVEZÉS: a Békés Városi Kulturális Központban szeptember 1-jéig

„Falatka” IV. Madzagfalvi Kutyaszépségverseny
és a MEOE Békéscsabai Szervezetének bemutatója
HELYE: Május 1. Park IDÕPONTJA: 2009. szeptember 6. (vasárnap), 15.00 óra
NEVEZÉS: a Békés Városi Kulturális Központban szeptember 1-jéig

A versenyre nemcsak fajtiszta ebeket és macskákat lehet benevezni, hanem az úgynevezett "játszótéri szerelem gyümölcseit" is. Célszerû a kutyákat a bemutató alatt szájkosárral és pórázzal felvezetni, a cicusokat pedig kosárban szállítani. A kutyáknak és macskáknak a vizet a gazdinak kell biztosítania.
Kérünk minden nevezõt, hogy az állatok oltási könyvét hozzák magukkal a nevezéshez, veszettség elleni védõoltás és féregtelenítés hiányában nem nevezhetõ be a cica vagy kutya!
A bemutatóban engedelmességi feladatok végrehajtása, õrzõ-védõ bemutató és dog-dancing lesz látható.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Madzagfalvi
Hírmondó
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XI. Madzagfalvi Napok
2009. szeptember 6. (vasárnap) 800–1100 óra között
8.00
9.00

9.00
9.00
9.00
9.00

Viharsarok nõi és férfi kosárlabda-torna
(Dr. Hepp Ferenc Tagintézmény tornaterme)
Madzagfalvi Teniszkupa
(Sportpálya: teniszpályák, férfi egyéni és páros
versenyszámok)
Díszmadár-kiállítás és Kisállat-simogató
(Jantyik M. u. 5.)
Válassz engem! - Kisállatok örökbefogadása
(Jantyik M. u. 5. udvar)
Madzagfalvi Rapid Sakkverseny
(Kulturális Központ)
Madzagfalvi futás és családi utcai futóverseny. (Indulás a Teleky utcai óvodától)

Madzagfalvi
Hétpróba

Hagyományainkat folytatva,
immár XI. alkalommal
rendezzük meg
a híres-nevezetes
Madzagfalvi Hétpróbánkat!

9.00
9.00

10.00
10.00

11.00

Gyermek Kispályás Labdarúgó-torna (Sportcsarnok)
Ízek utcája — Békési tájjellegû ételek
fõzõ- és sütõversenye.
(az Élõvíz-csatorna két oldala)
Madzagfalvi Hétpróba - vidám, játékos vetélkedõ (Rendezvénytér)
Színjátszó matiné - Békési színjátszók találkozója és gyermekmûsora
(Kulturális Központ)
Madzagfalvi játszóház a Nefelejcs Egyesülettel
(Erzsébet-liget).

2009. szeptember 6-án, vasárnap 900 órától
„ÍZEK UTCÁJA”
Békési tájjellegû ételek fõzõ- és sütõversenye

Várjuk azon játékos szellemû,
7 fõbõl álló csapatok jelentkezését, akik kedvet éreznek egy vidám vetélkedõre! Mint minden
évben, idén is egy téma köré csoportosítjuk a feladatokat, ez idén
a víz és a strand lesz!

JELENTKEZÉS:
elõzetesen a Békés Városi
Kulturális Központban
(Békés, Jantyik M.u. 23-25.)
A VERSENY KEZDETE:
2009. szeptember 6.
(vasárnap) 10.00 óra
Szeretettel várunk minden
kedves vetélkedni vágyót!

Helyszín: az Élõvíz- csatorna két oldala. Csoportok, baráti társaságok, közösségek, civil szervezetek jelentkezését várjuk a Békés Városi Kulturális
Központban. (Jantyik M. u. 23-25.)
A fõzõ- és sütõversenyen való
részvétel feltételei:
– az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagokat, hozzávalókat, eszközöket, és a fõzéshez szükséges tûzifát a csapat biztosítja. Egy csapat kétféle ételt is készíthet!
– a készített ételbõl 5 adagot a csapat átad zsûrizésre.

– az ételhez szükséges köretet külön tálalóedényben kell a zsûrinek átadni, amihez a tálalóedényt a szervezõk biztosítják.
A csapatok a fõzõ- és sütõversenyre való jelentkezésükkel elfogadják a
következõ részvételi feltételeket:
– az elkészített ételt árulni tilos!
– a csapatok a fõzõhely tisztántartásáról maguk gondoskodnak, az ételek elkészítése során a tûzvédelmi óvintézkedéseknek eleget tesznek, az
esetleges károkért teljes körû anyagi
felelõsséget vállalnak.

2009. augusztus
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XI. Madzagfalvi Napok
2009. szeptember 6. (vasárnap) 1300–2200 óra között
13.00

15.00
15.00

Programok a szabadtéri színpadon:
"Energy Dance Cool" Divattánccsoport
Városi Színjátszó Stúdió énekesei
Linea Aerobic Club bemutatója
Közben: "Ízek utcája" fõzõ- és sütõverseny
eredményhirdetése
Hevesi Imre gyermekmûsora
(Szabadtéri színpad)
"FALATKA" IV. Madzagfalvi Kutyaszépség-

18.00
20.00
20.30
22.00

verseny és a MEOE Békéscsabai Szervezetének bemutatója
(Május 1. Park)
Palmetta Zenekar koncertje
(Szabadtéri színpad)
Napi események összefoglalója
(Szabadtéri színpad)
EDDA élõkoncert (Szabadtéri színpad)
Tûzijáték

Madzagfalva Vállalkozói címek versenykiírása
Játsszon, nevezzen ingyen, és nyerjen a XI. Madzagfalvi Napokon!
A 2009. szeptember 4–5–6-án megrendezésre kerülõ
XI. Madzagfalvi Napok fõszervezõi a Városi Önkormányzat és a Békés Városi Kulturális Központ a Vállalkozói Centrummal összefogva vállalkozások ingyenes
nevezését várja a következõ címek elnyerésére:
1. Madzagfalva kofája
2. Madzagfalva termelõje
3. Madzagfalva szolgáltatója
Megjegyzés: a "Madzagfalva
kofája" verseny jelen kiírástól
eltérõ részleteit a Rendezvénytér árusainak külön felhívásban
bocsátjuk rendelkezésére.
A nyertesek díjai: VÁNDORSERLEG és EMLÉKLAP
A verseny attrakciója:
1. Ingyen reklám és marketing a vállalkozásoknak
2. Image-építés
3. Ünnepélyes keretek között, több ezer ember
elõtt eredményhirdetés
Jelentkezési határidõ: 2009. szeptember 3. csütörtök, 16
óra
Szavazás menete:
1. A XI. Madzagfalvi Programfüzetbe elhelyezett szavazólapon bárki szavazhat, a szavazók között szeptember 6-án tombolahúzás lesz.
2. Tombola nyeremény: ajándékkosár.

3. Szavazás ideje: 2009. szeptember 4–5–6.
4. A szavazószelvényt a Rendezvénytéren elhelyezett
urnákba lehet elhelyezni.
5. A rendezvény szervezõi személyes megkérdezésekkel
is segítik a szavazószelvények kitöltését.
6. A versenyre nevezõ vállalkozások névsorát városzszerte, és a Rendezvénytér több pontján elhelyezett
plakáton olvashatják a szavazók.
7. A versenyre nevezõ vállalkozások egységes arculatú
"jelentkezési emblémát"
kapnak, amelyet a boltban,
üzletben, vagy a kiállítás
helyén akár már a jelentkezés napjától is kihelyezhetnek. Pl.:
Neveztem Madzagfalva kofája címért!
SZAVAZZ RÁM!!!

A kölcsönös együttmûködés jegyében számítunk érdeklõdésére.
Bõvebb információ:
Békés Városi Kulturális Központ
5630 Békés, Jantyik M. u. 23-25.,
Tel/fax.: 06 66/411-142; 06 20/569-80-58,
bekesikultura@bekesikultura.hu
Vállalkozói Centrum
5630 Békés, Agrár Innovációs Központ Kossuth u. 3.
Tel.: 06/20-281-55-90, e-mail: vallcentrum@invitel.hu,
Domokosné Bartyik Márta intézmény-menedzsernél.
Koszecz Sándor
A Békés Városi Kulturális Központ igazgatója
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Jelentkezési lap
Madzagfalva Vállalkozói címek
elnyerésére
Ingyenesen nevezek a XI. Madzagfalvi
Napok vállalkozóinak kiírt versenyre az
alábbi kategóriába (a megfelelõ rész
aláhúzandó):

1.
2.
3.

Madzagfalva kofája
Madzagfalva termelõje
Madzagfalva szolgáltatója

A jelentkezési lapot legkésõbb 2009. szeptember 03. 16.00 óráig kell leadni a Békés Városi
Kulturális Központ, 5630 Békés, Jantyik M. u.
23–25. címre személyesen vagy postai úton,
valamint lehetõség van elektronikusan is elküldeni a bekesikultura@bekesikultura.hu
e-mail címre.
A jelentkezéshez kérjük az alábbi adatokat megadni:
Cégnév:
...........................................
...........................................

2009. augusztus

Szavazólap
Tisztelt szavazó!
Játsszon és nyerjen ajándékkosarat
a XI. Madzagfalvi Napokon!
Kérjük, töltse ki a mellékelt kérdõívet:
1. 2009. év Madzagfalva kofája, cég neve:
.............................................
2. 2009. év Madzagfalva termelõje, cég neve:
.............................................
3. 2009. év Madzagfalva szolgáltatója, cég neve:
.............................................
Kérjük, segítse rendezvényünk színvonalát emelni az
alábbi kérdõív kitöltésével:
1. A mûsorok színvonalával meg vagyok elégedve:
igen
nem
2. A rendezvény új, eddig nem látott eseményeket nyújtott:
igen
nem
megnevezése:
.............................................
3. Találtam hiányosságokat, nehézségeket:
igen
nem
megnevezése:
.............................................
4. A 2010-ben megrendezésre kerülõ Madzagfalvi Napokhoz az alábbi javaslataim vannak:
.............................................
.............................................

Tevékenység megnevezése:
...........................................
...........................................

Kapcsolattartó neve, tel., e-mail:
...........................................
...........................................

Cég címe:
...........................................
...........................................

Kelt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................
Cégszerû aláírás

.............................................
A hiánytalanul kitöltött szavazólapot dobja be a kihelyezett
urnákba, vagy adja át személyesen a rendezvény szervezõinek, így részt vehet a szeptember 6-ai TOMBOLA sorsoláson, ahol békési vállalkozók termékeit és szolgáltatásait
nyerheti meg.
Ahhoz, hogy nyereményét el tudjuk juttatni Önhöz, kérjük,
adja meg az alábbi adatait, amelyeket a szervezõk bizalmasan kezelnek, azt harmadik személy felé nem adják tovább.
Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lakcím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel., e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Kulturális Központ hírlevelére feliratkozom:
igen
nem

............................
Szavazó aláírása
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