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Békés Város Önkormányzati Híradója

Tisztelt Békésiek, Kedves Vendégeink!
2015. szeptem-

ber 4. és 5. között 
immár XVII. al-
kalommal kerül 
meg r e ndez é s r e 
a Madzagfalvi 
Napok tarka ren-
dezvénysorozata 
városunkban. A 
szeptember min-
dig is fordulópontot jelen-
tett a társadalom, de főleg a 
magyar vidék életében. Az 
aratás lezárulta után sok he-
lyen már pihen a termőföld, 
gépek rajzoltak új barázdákat 
a tájra. A kamrákban gyű-
lik a termés, roskadoznak a 
gyümölcsfák. Az iskolások-
nak új tanév, új kihívások 
következnek, de velük együtt 
ott az osztálytársak viszont-
látásának öröme is. Szept-
emberben fordul a naptár is, 
ám nem csak új hónap, új év-
szak is köszönt reánk, mely 
színeivel, gazdagságával lop 
derűt a szívekbe. Mint min-
den évben, ez alkalommal is 
a sport, a kultúra, a hagyo-
mányőrzés és a szórakozás 
terén kínálunk programokat 
Békés minden lakójának és 
a hozzánk ellátogatóknak. 
Az elmúlt évek során a Mad-
zagfali Napok egy igencsak 
jellegzetes, egyedi arculatot 
alakított ki magának, mely 
sokban megkülönbözteti a 
manapság divatos fesztivál 
jelzőtől. Ezt meggyőződé-
sem szerint annak köszön-
hetjük, hogy a rendezésben, 
lebonyolításban olyan elköte-

lezett civil, szak-
mai és magánsze-
mélyek működnek 
közre, akik nem-
csak, hogy ma-
gukénak érzik 
városunk ügyét, 
de szándékaikat 
tettekre is váltják. 
Iskoláink, egye-

sületeink, sportklubjaink 
számára pedig ezek a napok 
nem csak a kikapcsolódásra 
de a bemutatkozásra is re-
mek alkalmat jelentenek. A 
programok összeállításakor 
minden korosztály, a csalá-
dok, baráti társaságok, de az 
egyedül érkezők igényeit is 
figyelembe vettük. Szeret-
nénk, ha Madzagfalva idén is 
egy tartalmas, szórakoztató 
hétvégével mutatkozna be, 
ezért jól ismert, már hagyo-
mányos eseményeink, hely-
színeink közé igyekeztünk 
újakat is elhelyezni. Jöjjenek 
el hát minél többen, töltsük 
együtt ezt a színes hétvégét! 
Látogassák meg kiállításain-
kat, vegyenek részt vetélke-
dőinkben, vagy épp állítsák 
fel saját bográcsukat az Ízek 
utcájában! 

Békés Város Képviselő-
testülete és a szervezők nevé-
ben is nagy szeretettel invitá-
lom valamennyiüket a XVII. 
Madzagfalvi Napokra.

Izsó Gábor polgármester

Madzagfalvi
krónika

Az elszármazottak találkozójára 
idén várják a békésieket is!

Az idei esemény kiemelt témája a testvérvárosok bemu-
tatkozása, ezért minden érdeklődő számára nyitott a rendez-
vény, aki szeretné jobban megismerni a négy szomszédos 
ország egy-egy települését. Myszków, Gyergyószentmiklós, 
Magyarittabé és Koprivnice képes beszámolóval készül a 
saját értékeik, természeti kincseik és kapcsolati lehetőségeik 
bemutatására. A XVII. Madzagfalvi Napokon Békés három 
testvértelepülése – a lengyel Myszków, az erdélyi Gyergyó-
szentmiklós és a vajdasági Magyarittabé – bemutatkozik a 
békési lakosok és az érdeklődők számára. Egy negyedik ven-
dég településsel, a cseh Koprivnice-vel is megismerkedhetnek 
mindazok, akik ellátogatnak az Elszármazottak Találkozó-
jára szeptember 4-én, pénteken 14.30 órakor a Kulturális 
Központ nagytermébe. 

A találkozóra minden évben több mint száz Békésről el-
származott egykori lakos látogat haza, ez az alkalom nagy-
szerű lehetőséget kínál a régi ismerősökkel való beszélgetés-
re, a közös emlékek felelevenítésére és a rokonlátogatásra.

Kérjük, tartsanak velünk, ismerjék meg jobban testvérvá-
rosainkat!

XVII. Madzagfalvi Napok - 
Békés Kincsestára – helyi értékek tárháza 

megnyitó ünnepség
2015. szeptember 4-én pénteken 14:00 órakor kerül 

sor a XVII. alkalommal megrendezett Madzagfalvi Napok 
hivatalos megnyitójára a Békés Városi Kecskeméti Gábor 
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ aulájában, melyre 
minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

A megnyitóünnepség, melyet a város polgármestere, Izsó 
Gábor nyit meg, egyben a Békés kincsestára -  helyi értékek 
tárháza rendezvény megnyitója is lesz.

INFORMÁCIÓK: A programokról bővebb 
felvilágosítást kaphatnak a Békés Vá-

rosi Kecskeméti Gábor Sport, Kulturális 
és Turisztikai Központban. 5630 Békés, 

Jantyik M. u. 23-25. • Tel.: 06-66/411-142 
www.madzagfalvinapok.hu



2. oldal 2015. szeptember

Békés Kincsestára  
– helyi értékek tárháza

Évek óta a rendezvények elmaradha-
tatlan eleme a „Békés bemutatkozik...” ki-
állítás, mely idén új néven mutatkozik be 
nemcsak a békésieknek, hanem valameny-
nyi, a városunkba érkező vendégnek is, így 
a rendezvénysorozat alatt kiállított munká-
kat, mesterműveket naponta  több százan 
tekintik meg.

A helyszín továbbra is a Reményhír In-
tézmény Eötvös József Általános Iskola 
aulája lesz (Békés, Jantyik M. u. 21-25.). 
A kiállítás legnagyobb ereje abban rejlik, 
hogy a Békési Kistérségben közösen tudjuk 
felmutatni a városban rejlő lehetőségeket, 
üzleti adottságokat. Erre kívánunk ingye-
nesen lehetőséget biztosítani bárkinek, aki 
egyediségével, értékeivel szeretne kitűnni, 
úgy érzi van mit megmutatnia és szívesen 
is tenné azt. 

A kiállítást idén első ízben a Kulturális 
Központ virágkötészeti szakkörének virág-
kompozíciói fogják színesíteni.

XVII. Madzagfalvi 
Hétpróba

17. alkalommal kerül megrendezésre a 
híres - nevezetes Madzagfalvi Hétpróba. 
Idén is várjuk azon játékos szellemű, 7 fő-
ből álló, felnőtt csapatok jelentkezését, akik 
kedvet éreznek egy vidám vetélkedőre.

A verseny kezdete: 2015. szeptember 
5. (szombat) 10.00 óra (Rendezvény tér) 
A 7 leggyorsabban nevező csapat vesz 
részt a versenyen! 

Nevezés: 2015. szeptember 2-ig (szer-
da) a Békés Városi Kecskeméti Gábor 
Kulturális, Sport és Turisztikai Köz-
pont. recepcióján leadott jelentkezési 
lappal lehet.

(További csapatok részére nem tudunk 
részvételt biztosítani.)

Szeretettel várunk minden kedves ve-
télkedni vágyót!

Kikötő Kupa 
sárkányhajó verseny
A Békési Kajak - Kenu Club és a Béké-

si Kishajókikötő megrendezi nyárbúcsúz-
tató, népszerűsítő sárkányhajó versenyét.

A verseny időpontja:  
2015. szeptember 5. (szombat) 

14.30

A verseny helyszíne: 
Békési Kishajókikötő 

(Békési Duzzasztómű mellett a 
békési oldalon)

A verseny rendezője: Békési Kajak-
Kenu Club és a Békési Kishajókikötő

Technikai értekezlet: 2015. szeptem-
ber 5. 9.00, a helyszínen
•	 Sárkányhajó:
•	 Csapatlétszám: 16-20 fő + 1 fő dobos
•	 Kategóriák: A nevező csapatoktól 

függően több kategória (abszolút baj-
nok, profi, amatőr, céges)

•	 Nevezési díj: 5000 Ft/csapat
•	 Minden eszközt és kormányost biz-

tosítunk!
Nevezés: e-mailben: csapatnévvel, ka-

tegóriával. (csapatvezető tel. száma, e-mail 
címe) e-mail: tibi.kalman@gmail.com

Nevezési határidő:  
2015. szeptember 2.

„Madzagfalvi futás” 
utcai futóverseny

A békési DAC a Madzagfalvi Napok 
keretében utcai futóversenyt rendez iga-
zolt versenyzők, hosszútávfutók, amatő-
rök és családok részére.

A verseny ideje: 2015. szep-
tember 5. szombat 9.00 óra.

Jelentkezés: a helyszínen 
(Rendezvény tér)

Útvonal: Csíkos utca -  
Fábián utca - Szánthó A. utca - 
 Széchenyi tér - Karacs T. utca

„FALATKA” 
X. Madzagfalvi 

Kutyaszépségverseny
Várjuk valamennyi ebtulajdonos je-

lentkezését, hogy kutyájával együtt meg-
mérettessék magukat.

A kutyaszépségverseny 
időpontja: 2015. szeptember 5. 

(szombat) 9.00 óra
Helyszíne: Békés,  

Csíkos utcai parkoló
Nevezni nemcsak fajtatiszta ebeket le-

het, hanem az úgynevezett „játszótéri sze-
relem gyümölcseit” is.

Kérünk minden nevezőt, hogy az állatok 
oltási könyvét hozzák magukkal a nevezés-
hez, veszettség elleni védőoltás és féregtele-
nítés hiányában nem nevezhető be a kutya.

Nevezés: A nevezési lapot kitöltve (az ál-
latok oltási könyvének fénymásolatával) 
a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kul-
turális, Sport és Turisztikai Központban 
2015. szeptember 2-ig lehet leadni, vagy 
e-mailben elküldeni a daranyi.berta@
bekesikultura.hu e-mail címre.
A NEVEZÉS INGYENES!
A program támogatója: Falatka Állateledel

„FALATKA”  
X. Madzagfalvi 

Cicaszépségverseny
A szépségverseny időpontja: 

2015. szeptember 5. (szombat) 
10.30 óra

Helyszín: Békés, 
Csíkos utcai parkoló

A versenyre nemcsak fajtatiszta macs-
kákat lehet nevezni, hanem az úgynevezett 
„játszótéri szerelem gyümölcseit” is. 

Célszerű a bemutató alatt a cicusokat 
kosárban szállítani. A macskáknak a vi-
zet a gazdiknak kell biztosítani, valamint 
kérjük a terület tisztaságának fenntartását. 

A versenyre nevezni a Békés Városi 
Kecskeméti Gábor Sport, Kulturális és 
Turisztikai Központban  személyesen, 
vagy a szojka.petronella@bekesikultura.
hu e-mail címen lehet 2015. szeptember 
2-ig a jelentkezési lap leadásával/elkül-
désével!

A NEVEZÉS INGYENES!

Fogd ki Te az 
aranyhalat! - „Szeki” 
Kishalfogó Verseny
A XVII. Madzagfalvi Napok keretén 

belül „Szeki” Kishalfogó Versenyre vár-
juk a 15 évnél fiatalabb horgászok jelent-
kezését.

A verseny időpontja:  
2015. szeptember 5. (szombat) 

7:00 óra
Helyszín: Békés, 

Élővíz-csatorna partja
A nevezés ingyenes.
Nevezni a Békés Városi Kecskeméti 

Gábor Sport, Kulturális és Turiszti-
kai Központ recepciójánál lehet 2015. 
szeptember 3. 16.00 óráig .

Támogatók: Szeki Horgászbolt
Körösvidéki Horgász Egyesületek Szö-

vetsége

Madzagfalvi
krónika



2015. szeptember 3. oldal
Madzagfalvi

krónika

Szeptember 4., péntek
8:00 Madzagfalvi beharangozó a Békési Piactéren a Városi Ifjúsági Fúvósze-
nekarral

8:00-21:00 Díszmadár - kiállítás a Díszmadárkedvelők Békés Megyei Egyesüle-
te szervezésében a Jantyik utca 5. szám alatt (Belépődíjas!)

9:00 Madzagfalvi Tenisz Kupa a sportpályán

9:00 Játékos sportnap a békési óvodáknak a sportpályán

10:00-13:00 Békési Madzagos Házitermék Mustra - jó gyakorlatok bemuta-
tása a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban

10:00-16:00 A 25. Csuta Nemzetközi Művésztelep és Jantyik Mátyás 
festőművész jubileumi kiállítása a Békési Galériában

12:30-15:00 Madzagfalvi természetjáró bicajtúra Tarhosra a KÖRTE szervezé-
sében. Gyülekező: a Dübögő Étteremmel szembeni parkolóban. Útvonal: a tarhosi 
Zenepavilonig

14:00 Békés-tarhosi „Énekiskola”, Zenepavilon és Kastélypark látogatása 
a Gemma Bt. idegenvezetésével

14:00 Nyitnak a madzagfalvi vásárosok, kirakodók: többek között édessé-
gek, ajándéktárgyak, játékok, lufi, villogó, légvár, körhinta, trambulin is várja az 
érdeklődőket 

14:00 A XVII. Madzagfalvi Napok megnyitja kapuit a vendégek előtt: 
Békés kincsestára - helyi értékek tárházának megnyitója a kulturális 
központ és a Reményhír Intézmény aulájában, mely pénteken 14:00-19:00 óra, 
szombaton 9:00-19:00 óra között tekinthető meg.  
Megnyitja: Izsó Gábor, Békés város polgármestere 
Közreműködik: a Megaton Együttes

14:00-17:00 Válassz engem! - kisállatok örökbefogadása a Jantyik u. 5. szám 
előtt a békési Esély Állat- és Természetvédő Egyesület szervezésében

14:00-18:00 ,,Együtt a sokféleségben!” - Kerekesszékes akadálypálya és ér-
zékenyítő foglalkozás a Szent Lázár Alapítvány és a Vakok és Gyengénlátók Békés 
Megyei Egyesülete szervezésében az Erzsébet-ligetben

14:00-19:00 Békés Megye Ízei Kiállítás és Vásár a FETA szervezésében az 
Erzsébet-ligetben 

14:00-19:00 Lovaglási lehetőség a Békési Szabadidős Lovasklubbal az Erzsé-
bet-ligetben

14:00-21:00 Vízibubi, vízibicikli és egyéb vízi játékok az Élővíz-csatorna 
partján

14:30-16:15 Elszármazottak találkozója a Kecskeméti Gábor Kulturális 
Központban

15:00-15:20 Roma népismereti összeállítás a Reményhír Intézmény tanulói-
nak előadásában az Erzsébet-ligetben

15:00-18:00 Jázmin Vöröskeresztes Egészségszoba a Békés kincsestára – 
helyi értékek tárházának helyszínén

15:00-19:00 Íjászbemutató és íjászat a Békési Szabadidős Íjász Klubbal az 
Erzsébet ligetben

15:50-15:55 Lauri Promotion Fitness bemutató Fit-Kid B kategóriák verseny-
zőivel: Fábián Lara, Mészáros Zóra, Sipaki Ildikó a szabadtéri színpadon

16:00-17:30 Madzagfalvi Ovibuli a szabadtéri színpadon

16:00-18:00 Kézműves játszóház a Reményhír Intézmény szervezésében az 
Erzsébet-ligetben

16:00-20:00 „Szertelenül élek” - egészségmegőrzés, a lelki egészségvédelem a 
békési Mentálhigiénés Egyesület szervezésében az Erzsébet-ligetben

16:30 Házi szilvapálinka verseny zsűrizése a kulturális központban

18:00-19:00 Hungariddim zenekar élőkoncertje a szabadtéri színpadon

19:15-19:35 BMX bemutató a színpad előtti kosárpályán

20:00-20:10 Napi események összefoglalója a szabadtéri színpadnál

20:10-20:20 Izsó Gábor, Békés város polgármesterének köszöntője

20:20-21:50 Sólymos Tóni és Express zenekar élőkoncertje a szabadtéri 
színpadon

22:20-23:20 Palmetta zenekar élőkoncertje a szabadtéri színpadon

Szeptember 5., szombat
7:00- 9:30 „Szeki” Kishalfogó Verseny az Élővíz- csatorna partján

8:00-12:00 Látványfőzés helyi alapanyagokból Békés Megyei Culinary Team és 
Barta István Zoltán szervezésében az Erzsébet-ligetben

8:00-17:00 Madzagfalvi Véradás a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szerve-
zete szervezésében a Barta Udvarban

8:00-21:00 Díszmadár - kiállítás a Díszmadárkedvelők Békés Megyei Egyesüle-
te szervezésében a Jantyik utca 5. szám alatt (Belépődíjas!)

8:30 Viharsarok Kosárkupa Helyszín: Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola (lányse-
lejtező), Sportcsarnok (fiúselejtező), Karacs Teréz Tagiskola (utánpótlás-torna)

9:00 Madzagfalvi futóverseny. Útvonal: Csíkos utca-Fábián utca- Szántó A. 
utca – Rákóczi utca -  Karacs T. utca

9:00 Nyitnak a madzagfalvi vásárosok, kirakodók: többek között édességek, 
ajándéktárgyak, játékok, lufi, villogó, légvár, körhinta, trambulin is várja az 
érdeklődőket 

9:00 Madzagfalvi Tenisz Kupa a sportpályán

9:00 VII. Madzagfalvi Gyermek Rapid Sakkverseny a Békési TE Sakk Szakosz-
tályával Andor László emlékére a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban

9:00-10:00 "FALATKA" X. Madzagfalvi Kutyaszépségverseny a Csíkos utcai 
parkolóban

9:00-12:00 „Békési Ízek Utcája” – főzőverseny békési alapanyagok felhasználá-
sával az Élővíz-csatorna partján

9:00-14:00 II. Madzagfalvi Ikertalálkozó - Ötletgazda: Öreg Gábor. Helyszín: 
Önkormányzati konyha, bejárat a Csíkos utca felől

9.00-14:00 Barta Kupa - Madzagfalvi Kártya Bajnokság és Malomjáték a Békési 
Nyugdíjasok Egyesületével az Erzsébet-ligetben 

9:00-19:00 Békés kincsestára - helyi értékek tárháza a kulturális központ és a 
Reményhír Intézmény aulájában

9:00-21:00 Vízibubi, vízibicikli, és egyéb vízi játékok az Élővíz-csatorna 
partján

A XVII. MADZAGFALVI NAPOK RÉSZLETES PROGRAMJA 
2015. szeptember 04-05.
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Hirdessen Békés város több ezres nézőközönséget vonzó rendezvényén!
A Rendezvény téren felállított 

nagyszínpad mögött egész nap 
bérbe vehető a LED falas kive-
títőnk. A lehetőséget első sor-
ban vállalkozók/vállalkozások fi-
gyelmébe ajánljuk, amely a XVII. 
Madzagfalvi Napok mindkét 
napján, azaz 2015. szeptember 

4-5-én érhető el. A kivetítés ára 
a két napra mindösszesen bruttó 
7.500 Ft/hirdetés. A hirdetések-
hez 1024x768-as felbontású fek-
vő képeket várunk. Jelentkezése-
ket 2015. szeptember 1. (hétfő) 
16.00 óráig tudjuk fogadni. Keres-
se Darányi Berta munkatársunkat 

az alábbi elérhetőségek valamelyi-
kén: Békés Városi Kecskeméti Gá-
bor Sport, Kulturális és Turisztikai 
Központ:

E-mail: 
daranyi.berta@bekesikultura.hu
Tel.: 06 66/411-142/17-es mellék 

vagy 20/244 66 03

10:00-17:00 Madzagfalvi városnéző kenutúra a KÖRTE-vel. Indulás ingyene-
sen minden egész órakor az Élővíz-csatorna partjáról (az utolsó indulás 17 órakor 
lesz).

10:00 Hosszúfoki Emléktúra a Békési Múzeumbarátok Köre szervezésében. 
Gyülekező: a Dübögő Étteremmel szembeni parkolóban. Útvonal: A Kettős-Körös-
nél lévő Hosszúfoki gátszakasz 

10:00-12:00 Madzagfalvi Hétpróba – vidám, játékos vetélkedő a Rendezvény-
téren

10:00-14:30 Kikötő - Kupa - kajak-kenu duatlon verseny a békési 
kishajókikötőben

10:00-16:00 A 25.  Csuta Nemzetközi Művésztelep és Jantyik Mátyás 
festőművész jubileumi kiállítása a Békési Galériában

10:00-16:00 Madzagfalvi kölyökfalu börze, mesepavilon, fotófal, jelme-
zek, játékok gyerekeknek az Ezsébet-ligetben 

10:00-17:00 Válassz engem! - kisállatok örökbefogadása a Jantyik u. 5. szám 
előtt a békési Esély Állat- és Természetvédő Egyesület szervezésében

10:00-18:00 "Kerülj a legjobbak közé!" - honvédségi toborzás az Erzsébet-
ligetben

10:00-19:00 Lovaglási lehetőség a Békési Szabadidős Lovasklubbal az Erzsé-
bet-ligetben

10:30-11:30 "FALATKA" X. Madzagfalvi Cicaszépségverseny a Csíkos utcai 
parkolóban

11:00-14:00 Bio-konyha – gluténmentes sütemények készítése és kóstoltatása 
a Békés és Környéke Biokultúra Egyesület tagjainak közreműködésével a kulturális 
központban

11:00-19:00 Békés Megye Ízei Kiállítás és Vásár a FETA szervezésében az 
Erzsébet-ligetben

11:00-18:00 Jázmin Vöröskeresztes Egészségszoba a Békés kincsestára – 
helyi értékek tárházának helyszínén

12:30-13:30 Nagy-magyarországi népdalok a Békési Hagyományőrző Dalkör, 
a Békési Férfikórus és a Körös Citerazenekar előadásában a szabadtéri színpadon

13:30-14:00 II. Madzagfalvi Ikertalálkozó – Ikerhasonmás verseny a szabad-
téri színpadon

14:00 Békés FC - Sarkadkeresztúr ifjúsági bajnoki labdarúgó mérkőzés a 
sportpályán

14:00-16:00 Madzagfalvi nagymotor szemle a Békési Motoros Baráti Kör 
és az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesületének szervezésében a Csíkos utcai 
parkolóban

14:00-19:00 Jótékonysági tortaszelet árusítás egy defibrillátor vásárlásáért 

az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesületének és a Magyar Cukrász Iparosok 
Országos Ipartestületének szervezésében

14:30-15:00 Kemény Gitárklub bemutatója az Erzsébet-ligetben

14:30-17:30 Sárkányhajózás a békési kishajókikötőben

15:00 El(nem)felejtett öltések – a Gyergyószentmiklósi Népiskola kiállítása a 
kulturális központ kápolna termében. Megnyitja: S. Turcsányi Ildikó, főmuzeológus

15:00-15:30 Közös dobolás a Dobszerdával az Erzsébet-ligetben

15:00-18:00 Tisza Kálmán Szakképző Iskola diákjainak önvédelmi bemu-
tatója az Erzsébet-ligetben

15:30-16:00 A „Békési Ízek Utcája” főzőverseny eredményhirdetése a 
szabadtéri színpadon

16:00-17:00 A Belencéres Néptáncegyüttes bemutatója a szabadtéri színpa-
don

16:00-18:00 Wing Chun Kung Fu bemutató és kipróbálási lehetőség a Kígyó és 
Daru Távol-Keleti Harcművészeti Egyesület szervezésében az Erzsébet-ligetben

16:30 Békés FC - Medgyesegyháza SE felnőtt bajnoki labdarúgó mérkő-
zés a Békési Sportpályán

17:00-17:15 Szabadtéri Táncház a Belencéres Néptáncegyüttessel a 
Rendezvény téren

17:15-17:30 Fregolina Társastánc Klub bemutatója a szabadtéri színpadon

17:30-18:00 Streetfighter Show a Rutin Autósiskola támogatásával a Dánfoki 
bekötő úton

17:30-17:45 Energy Dance Cool bemutatója a szabadtéri színpadon

17:45-18:00 Zuumbasic csoport bemutatója a szabadtéri színpadon

18:00-18:15 Hastánc bemutató a muronyi hastáncosok közreműködésével a 
szabadtéri színpadon

18:15-18:30 II. Madzagfalvi Ikertalálkozó versenyeinek díjátadója a 
szabadtéri színpadon

18:45-19:15 Petruska András élőkoncertje a szabadtéri színpadon

20:15-20:30 Kajakosok lampionos felvonulása az Élővíz-csatornán

20:30-20:40 Napi események összefoglalója a szabadtéri színpadnál

20:40-21:00 Ifjúsági díjak átadása és a Házi szilvapálinka verseny ered-
ményhirdetése a szabadtéri színpadon

21:00-23:00  Somló Tamás, Tóth Vera és Kocsis Tibi élőkoncertje, kísér az 
Abrakazabra zenekar a szabadtéri színpadon

23:15 Zenés tűzijáték

A szervezők a változtatás jogát minden esetben fenntartják!


