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Tisztelt Képviselő-testület!
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A fentiekre tekintettel elkészítettük és az előterjesztés mellékleteként a Képviselő-testület
ülése elé terjesztjük a Madzagfalvi Napok 2021 évi lebonyolításáról szóló beszámolót.
.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madzagfalvi Napok 2021. évi
lebonyolításáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
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XXIII. Madzagfalvi Napok
2021. augusztus 19-22.

Beszámoló
A rendezvény múltja és jelene:
Az 1998-ban Barta István Zoltán ötletgazda által megálmodott fesztivál, a
Madzagfalvi Napok városunk legnagyobb rendezvényévé nőfle ki magát az évek során.
A rendezvények tervezése és lebonyolílása ezúttal is a kulturális központ szervezésében és
koordinálásában valósult meg, több intézmény, civil szervezet, és békési vállalkozás
közreműködésével.
Az idei évben kiemelt hangsúlyt fektettünk arra, hogy a városban élők mindannyian
megtalálhassák a számukra legvonzóbb programokat. Békés városi értékeit bemutató
kiállításokkal. gyermekprogramokkal, sportprogramokkal, fiatalokat megszólító koncertekkel,
színes zenei stílust felvonultató előadókkal, gasztronómiai programokkal vármk az
érdeklődőket négy napon át.

Újdonsáiok:
Az előző években kialakult három napos rendezvényszerkezetet idén először 4 naposra
bővítettük. amely az előző évekkel ellentétben új időpontban, augusztus hónapban került
megtartásra. A Madzagfalvi Napok augusztus 20-i ünnepkörhöz való csatlakoztatása jó
döntésnek bizonyult, közreműködő partnereinknek sem okozott problémát az Új időpont.
Szent Istvái államalapításának évfordulóján délelőtt Ünnepi műsorral vártuk az érdeklődőket,
ahol a Római Katolikus Egyház képviseletében Szujó Antal plébános szentelte meg a
testvérvárosi kenyeret, majd a Baptista Gyülekezet képviseletében Bócsa Roland lelkipásztor
mondott imádságot, majd a Református Egyház képviseletében Katona Gyula esperes ár
áldotta meg az új kenyeret. Lehetőség nyílt a testvérvárosok kenyerének megvásárlására is,
míg délután közös testvérvárosi faültetésre került sor a Honfoglalás téren.

Az idei évben először. hagyornánylererntő szándékkal várostörténeti sétára iiivitá]tuk a
lakosságot és a városirnkba látogatókat a Békés Városi Jantyik Mátyás

Múzeum

közremiiködésével ezzel is népszerüsítve városunk értékeit érdekességeit.
A színes előadőkat felvonultató rendezvényiiiikön, az idei évben először csütörtök este
utcabállal vártuk az érdeklődőket. Az új programelem sikeres volt, rernényeini szerint
hagyománnyá válhat a jövőben. Sok éves problémát jelentetL hogy a városban élő fiataloknak
niics elég szórakozási 1ehetőségk, a kialakult pandémia méginkább ellehetetleriítette az
elmúlt évben ezt helyzetet. Az idei évben először, a szombati napon az esti koncertet
követően szabadtéri disco-val vártuk az érdeklődőket. majd retro disco-val zártuk a napot. Az
Új elernként megjelenő disco egyik kiemelkedő eleme volt a Madzagfalvi Napoknak, a
szabadtéri megvalósítás kiváló helyszínnek bizonyult. A négy nap során a Békési Polgárőrség
mellett biztonsági szolgálattal vigyáztuk a rendezvény gördülékeny lebonyolítását, nyugalmát.
Az idei évben először egy pénzügyi céggel is sikerült együttmííködnünk, aki jelentős
összeggel támogatta rendezvényünket. Céljaink között szerepel a jövő évben több szponzor
felkeresése.

Sportproramok:
A XXIII. Madzagfalvi Napok első napja leginkább a gyermekeknek szólt, hiszen
csütörtök délelőtt játékos sportprogramokkal vártuk az óvodásokat a Rendezvény térre, majd
elindult a Békési Serdülő Kézilabda Kupa a városi sportcsarnokban. Délután játékos
sportágválasztóra hívtuk a gyermekeket,

melynek

keretében

a városban

működő

sportegyesiMetek mutatkoztak be. idén is hirdettünk futőversenyt, ahova egyénileg és
családilag is vártuk a jelentkezőket. A rendezvény délutánjain bemutatkozott a ShapeZone
Fitness a zumbacsoport. a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület, ezzel is népszerűsítve a
mozgásformájukat, újabb tagokat toborozva. Szombaton Békési U13-15 kézilabda kupa várta
az érdeklődőket a sportcsarnokban és Sipaki Ildikó Aerofit DSE versenyzője is színpadra
lépett.

Gyermekproi!ramok:
A játékos sportprogramokon túl különböző gyermekprogramokkal is vártuk a
legkisebbeket. A XXIII. Madzagfalvi Napok első napján, vagyis csütörtökön a Békési Román
Nemzetiségi Önkormányzat támogatásának köszönhetően a békéscsabai Jimmy bohóc vidám.
interaktív gyermekműsora szórakoztatta a gyermekeket. A négy nap során lehetőséget
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biztosltottunk a lovaglás és a rekesz mászás kipróbálására is. Szombat délután a Kacagó
Bábszmnliáz előadásában a Piroska és a motoros farkas című mesére hívtuk a rendezvényTe
ellátogatő gyermekeket és szüieiket. Gyermekprogramjaink közül a legnagyobb közönséget
megmozgató elem, a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár közreműködésével megvalósuló
Alma zenekar koncert volt, mely egyben a XXIII. Madzagfalvi Napok záróprogramja Is volt.

Zenei programok:
Az idei évben célimk volt minél több és változatosabb zenei stílussal rendelkező
előadó meghívása a XXIII. Madzagfalvi Napokra. A csütörtöki napon Sztojka Tibi műsorával
kezdődtek a zenei programok, majd a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar meglepetés
műsorát hallgathatta a közönség, este pedig az egész megyét megmozgató, a legnagyobb
népszerűségnek örvendő Majka és Cur[is élőkoncertje következett. A koncertet követően az
Antovszki Band közreműködésével utcabállal Zártuk a rendezvény első napját.
A XXIII. Madzagfalvi Napok második napján, pénteken színpadra léptek a Békési
Hagyományőrző Dalkör tagjai, akik a Körös Citerazenekarral közösen énekeltek. Szent István
államalapításának évfordulóján a Békés megyei néptáncegytittesek találkozójának adtunk
otthont, meiyjó hangulatú folkiór bemutatóval és táncházzal zárult a kamuti, gyomaL szarvasi
és békési táncegyüttesek közreműködésével. A szombati napon igazi zenei kavalkáddal vártuk
a vendégeinket, délután Nőtár Mary szórakoztatta a közönséget, Őt követte a színpadon
Mészáros Árpád Zsolt és Piros Krisztina musical műsorukkal, 20:45-től Ganxsta Zolee és a
Kartel élőkoncertjét hallgathatták mindazok, akik ellátogattak a Rendezvény térre. majd
Sterbinszky és Mynea Dj párosa folytatta az estét, végül Dj Karesz retro discojával zárult a
nap. A vasárnap családi nap volt, a rendezvényt az Alma Zenekar gyermekkoncertje zárta.

KiáHítások:

Pénteken hivatalosan is megniyitotta kapuit a XXIII. Madzagfalvi Napok, Békés
kincsestára

—

helyi értékek tárházának kiállításával. A nagy múlttal rendelkező kiállításunk

ezúttal új környezetben, immár a megújult kulturális központ aulájában várta a látogatókat. A
kiállítók idén is szép számmal jelentkeztek. hogy megmutathassák értékeiket. Az állandó
néprajzi, helytörténeti és természetrajzi kiállítást is megtekinthették mindazok. akik
ellátogattak a Békési Nagyházba. míg a Békési Galériában Jantyik Mátyás országházi
falfesiményei és grafikái, valamint P. Szász Lajos néprajzi magángyűjteménye várta az
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érdeklődőket. Mind a négy napon lehetőség volt a Békési Ornitolőgiai Egyesület Díszmadár

kiáltításának megtekintésére.

Gasztronómia:
Fontosnak tartjuk, hogy évről-évre minden Madzagfalvi Napon helyet kapjanak a
gasztronómiai programelemek. A rendezvény pénteki napján Ambrus György mesterszakács
és csapatának látványlőzésével indultak a programok. A Békési-termék

—

Termelői vásár

címmel ezúttal is kistermelők portékáival vártuk az Erzsébet-ligetbe látogatókat, ahol mézet,
gyógynövényeket, lekvárokat és számos érdekességet kóstolhattak és vásárolhattak az
érdeklődők. Az augusztus 20-i ümepkörhöz kapcsolódóan „Mindennapi kenyerünk. oflhon
.

is megsütheted” elnevezésű programunkon. a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár és a
Békés

és

Környéke

Biokultúra

Egyesület

kenyérsütéssel

közreműködésével

és

kenyérkóstolással vártuk a kulturális központba látogatókat. „Régi békési ízek nyomában”
címmel laposborsó leves és tepertőkrém készült a helyi értéktár bizottság tagjainak
közreműködésével, az érdeklődők az elkészítés elsajátítása mellett meg is kóstolhatták az
ételeket. Vasárnap a Madzagfalvi Napok legnagyobb közösség- és csapatépítő programelerne,
a Békési Ízek Utcája” fzőversennye1 kezdődött a nap. ahol idén is számos egyesület,
intézmény, baráti társaság nevezett be, a fZzés alatt a jó hangutatról,
szándékkal, a résztvevők legnagyobb örömére

-‚

-

hagyományteremtő

a Sztojka Zenekar gondoskodott.

Visszatérő prorame1emek:
A vásúrosok és kirakódők ezúttal is

Szép

számmal jelentkeztek, az árusok sorában

édességek, ajándéktárgyak, játékok, lufi és kézműves termékek is várták a rendezvényre
látogatókat. Az idei évben is nagy sikere volt a vidámparknak, ahol kicsik és nagyok is

megtalálták az érdeklődési és életkoruknak megfelelő játékokat.
Évről-évre nagy népszerűségnek örvendenek az egészségmegőrző programjaink, ahol ezúttal
a masszázst, a vérnyomás- és vércukormérést, a hangtál meditációt, jógát és a
haHásvizsgálatot is kipróbálhatták a rendezvényünkre ellátogatók. A Békési Önkormányzati
Tűzoltóság közreműködésével ebben az évben is volt rekeszmászás. Az idei évben is
lehetőség

nyílt

véradásra, a

Magyar Vöröskereszt

Békés

Megyei

Szervezetének

szervezésében.
Lehetőséget biztosítottunk ebben az évben is a vállalkozások számára LED-fal hirdetésre,
örömünkre szolgál, hogy nem csak békési és megyei hirdetőink vamiak, hanem az idei évben
először az ország távolabbi pontjáról is igénybe vették hirdetési lelietőségüiket.
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Hayományőrzés:

Hagyománnyá vált, hogy a város legnagyobb rendezvényén, a Madzagfalvi Napokon
vendégtil látjuk a Békésről elszúrmazottakat, akik ezúttal is egy jó hangulatú, tartalmas napot
töltbettek városunkban.

2021-ben ötödik alkalommal hívta életre a Békési fiatalok

találkozőját a Békési Fiatalokért Egyesület. Minden évben egy-egy téma köré építik a
találkozó témáját, most 2021 -ben a rnűvészelre esett a választásuk.

Versenyek:

Fontosnak tartjuk. hogy minden korosztály megtalálhassa azt a prograrnelemet,
melyben rnegrnutathatja magát, így több felhívást is közzétettiink az előző évekhez hasonlóan.
Idén VI. alkalommal kerestük Madzagfalva legjobb házi szilvapátinkáját, a versenyre ezúttal
is Szép számmal érkeztek nevezések. Madzagfalvi Kishalfogó versenyre vártuk a gyerekeket a
Puskaporos tavon a Békési Horgász Egyesület közreműködésével, majd elindult a XIII.
Madzagfalvi Felnőtt és Gyermek Rapid Sakkverseny is a kulturális központban. Idén XVI.
alkalommal került megrendezésre a FALATKA cica- és kutyaszépségverseny, ahova ezúttal
is sokan jelentkeztek kis kedvenceik benevezéséveL A Békési Ízek utcája főzőverseny ebben
az évben is a legnagyobb közösséget megmozgató programelem volt. 2021-ben is
meghirdettíik a Barta-kupa 66-os kártyajáték és malomjátékot, ahova idén is

Szép

számmal

jelentkeztek.

Partnereiuk:

Visszatérő. együttműködő partnereink között köszöntöttíik az idei évben is a Szent
Lázár Alapítvány, a Más-Kép Egyesület. az Együtt Könnyebb Közhasznú Egyesület. az
Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány, valamint a Hétkrajcár Egyesület által életre hívott
„Együtt a sokféleségben!” elnevezésű programelemet, mely a szervezetek bemutatkozásán túl,
különböző érzékenyitő foglalkozással várta a hozzájuk ellátogatókat.
Ismét kitelepült a rendezvényünkre a FETA. a Hetednapi Adventista Egyház,
bemutatkozott a Gál Ferenc Egyetem, ‚Vá1assz engem!” címmel kisállatok örökbefogadására
is lehetőség nyílt az „Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesülettel a XXIII.
Madzagfalvi

Napokon.

A

Békési

Rendőrkapitányság

KRESZ-tesztiapokkal

és

a

részegszemüveg kipróbálással várta az érdeklődőket, a Békés Megyei Rendőr fókapitányság

közremíMcödésével rendőrségi toborzásra került sor. Karács Ágnes szertartásvezető az idei
évben is várta a párokat a jelképes házasságkötésre a madzag jegyében.

Üsszezés:

Nagy öröm számunkra. hogy a 99 programelemet felsorakoztató rendezvénysorozatra
20 000 fő feletti létszám látogatott Id a megye számos településéről és nagyvárosokból
egyaránt. Összességében elmondható hogy egy sikeres rendezvényt tudhatunk magunk
mögött. A programok összeállításakor igyekez[ünk minden korosztálynak és minden zenei
ízlést kedvelőnek megfelelni.

Büszkén mondhatjuk el. hogy 2021-ben

a megye

legszinvonalasabb rendezvényét valósítottuk meg.

MeyaIósuIt proiramok:

Augusztus 19. (csütörtök):
9:00-10:00 Játékos sportprogramok a békési óvodáknak az Erzsébet-ligetben
9:00 Békési Serdülő Kézilabda Kupa

—

2021 a Sportcsarnokban

10:00-14:00 Állandó néprajzi, helytörténeti és természetrajzi kiállítás a Békési
Nagyházban. Belépőjegy árak: felnőtt: 200 Ft; nyugdíjas és gyermek: 100 Ft.
10:00-16:00 Jantyik Mátyás országhazi falfestményei és grafikái, valamint P. Szász
Lajos néprajzi magángyűjteinénye a Békési Galériában. Belépőjegy árak: felnőtt: 200 Ft;

nyugdíjas és gyermek: 100 Ft.
14:00 Nyitnak a vásárosok, kirakodók: többek között édességek, ajándéktárgyak, játékok,
lufi, villogó, körhinta és ugrálóvár is várja a kilátogatókat
I 4:00
14:00

-

-

17:00 Bringás Békés a FETA szervezésében a Rendezvény téren
1 8:00 “Együtt a sokféleségben” a Szent Lázár Alapítvány, a Más Kép Egyesület, az
-

Együtt Köiinyebb Közhasznú Egyesület és az Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány és a
I-lét Krajcár Egyesület bemutatkozása az Erzsébet-ligetben
14:00 22:00 Hetednapi Adventista Egyház Békés „Lelki betérője” az Erzsébet-ligetben
-

I 5:00 20:00 Díszmadár-kiállitás a Békési Omitológiai Egyesülettel a Jantyik M. u. 5. sz.
-

alatt. (Belépődíjas!)
16:00-18:00 Játékos, ügyességi sportágválasztó az Olimpia jegyében gyerekeknek a
Rendezvény téren

6

I 6:00 I 8:00 Bemutatkozik a Gál Ferenc Egyetem Békési Szakképző Iskola az Erzsébet-

ligetben
16:00 19:00 Egészségmegőrző programelemek, többek között vércukor- és
-

vérnyomásmérés, masszázs, haHásvizsgálat a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban

16:00 I 9:00 Rekeszmászás és célba locsolás a Békési Önkormányzati Tűzoltósággal az
-

Erzsébet-ligetben
16:00 20:00 Válassz engem! kisállatok örökbefogadása az “Esély” Állat- és
-

-

Természetvédő Közhasznú Egyesülettel a Jantyik M. u. 5. sz. előtt
I 7:00 “Békési pálinkamustra”

—

VI. Békési Madzagos Házi Szilvapálinka Verseny

zsürizése a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban (zártkörű rendezvény)
17:00 19:00 Jóga és hangtál meditáció a Kecskeméti Gábor Kulturális Központbaii
-

1 7:50-1 8:30 Sztojka Tibi műsora a szabadtéri színpadon
1 8:00 01 :00 Békés Selfie sellie automata a Rendezvény téren
-

-

I 8:30 1 9:00 Jiinmy bohóc
-

—

Beiia János gyermekműsora a szabadtéri színpad előtt

19:30 20:00 A Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar meglepetésniűsora a szabadtéri
-

színpad előtt
20:40 20:45 Kálmán Tibor, Békés város polgármesterének köszöntője a szabadtéri
-

színpadon
20:45 Majka és Curtis élőkoncert
A koncert után utcabál sz Antovszki Band közreműködésével

Augusztus 20. (péntek):

8:00 Látványfőzés Anibnis György rnesterszakáccsal a Rendezvény téren
8:00

-

17:00 Madzagfalvi Véradás a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete

szervezésében a Barta udvarban,
8:00 20:00 Díszmadár-kiállítás a Békési Ornitológiai Egyesülettel a Jantyik M. u. 5. sz.
-

alatt. (Belépődíjas!)
9:00 Nyitnak a vásárosok, kirakodók: többek között édességek. ajándéktárgyak,játékok,
lufi.. villogó körhinta és ugrálóvár is várja a kilátogatókat
10:00 Szent István Napi Ünnepség az Erzsébet-ligetben, a Gödörben
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10:00-14:00 Állandó néprajzi, helytörténeti és tcrmészctrajzi kiállítás a Békési
Naházban. Belépőjegy árak: felnőtt: 200 Ft; nyugdíjas és gyermek: 100 Ft.
10:00-14:00 Jantyik Mátyás országházi falfestményei és grafikái, valamint P. SzIsz
Lajos néprajzi magángyűjteménye a Békési Galériában. Belépőjegy árak: felnőtt: 200 Ft;
nyugdíjas és gyermek: I 00 Ft.
10:00 18:00 Bemutatkozik a Gál Ferenc Egyetem Békési Szakképző Iskola az Erzsébet-

ligetben
10:00-20:00 Békési termék

—

Termelői vásár a FETA szervezésében az Erzsébet-ligetben

10:00 20:00 Válassz engem! kisállatok örökbefogadása az “Esély” Állat- és
-

-

Tennészetvédő Közhasznú Egyesülettel a Jantyik M. u. 5. sz. előtt
1 1 :00 Békésről elszármazottak találkozója a Városházán
14:00 Békés kincsestára helyi értékek tárházának megnyitója a Kecskeméti Gábor
-

Kulturális Központ aulájában. Megnyitja: Kálmán Tibor, Békés város polgármestere.
14:00 16:00 Részegszemüveg kipróbálási lehetőség és KRESZ- tesztiap töltés a Békési
-

Rendőrkapitányságjóvoltából a Rendezvény téren

14:00 19:00 Egészségmegőrző programelemek többek között vércukor- és
-

vérnyomásmérés. masszázs hallásvizsgálat a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban
14:00 19:00
-

ami összeköt!” Madzagfalvi Szerelmi Kötések Karács Ágnes
-

szertartásvezetővei az Erzsébet-ligetben
14:00 22:00 Hetednapi Adventista Egyház Békés „Lelki betérője” az Erzsébet-ligetben
-

14:30 “Jó ebédhez szól a nóta” a Békés 1-lagyományőrző Dalkör és a Körös Citerazenekar
műsora a szabadtéri színpadon
15:00 MINDENNAPI KENYERÜNK...otthon is megsütheted!

—

A Békés Városi Püski

Sándor Könyvtár és a Békés és Környéke Biokultúra Egyesület szervezésében kenyérsütés a
Kecskeméti Gábor Kulturális Központban
15:30

—

I 7:30 Békés megyei néptáncegyütícsek találkozója a szabadtéri színpadon.

Megnyitja: Dankó Béla országgyűlési képviselő. Kísér a Suttyomba zenekar.
16:00
16:00

-

-

19:00 Lovaglási lehetőség a Békési Szabadidős Lovasklubbal az Erzsébet-ligetben
1 9:00 Rekeszmászás és célba locsolás a Békési Önkormányzati Tűzoltósággal az

Erzsébet-ligetben
1 7:00 Testvérvárosi faültetés a Honfoglalás téren. Beszédet mond: Polgár Zoltán Békés

város alpolgármestere.
1 7:30-l 8:00 “Ős Jam Session” táncház és folkiór bemutató a békési, kamuti, szarvasi és
-

gyomai táncegyüttesekkel
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19:00 19:30 ShapeZone Fitness- Gymstick TM bemutató Tóih Silvivel a Rendezvény
-

téren
20:45 Republic élőkoncert a szabadtéri színpadon
-

Augusztus 21. (szombat)

7:00 Madzagfalvi Kishalfogó Verseny a Békési Horgász Egyesülettel a Puskaporos-tavon
8:00 I 7:00 Madzagfalvi Retro Véradás a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete
-

szervezésében a Barta udvarban
8:00 20:00 Díszmadár-kiállitás a Békési Ornitolőgiai Egyesülettei a Jantyik M. u. 5. sz.
-

alatt. (Belépődijas!)
9:00 Békési U13 U15 kézilabda kupa
-

—

2021 a Sportcsarnokban

9:00 Nyitnak a vásárosok, kirakodók: többek között édességek, ajándéktárgyak. játékok.
lufi., villogó. körhinta és ugrálóvár is várja a kilátogatókat
9:00 XH1 Madzagfahi Felnőtt és Gyermek Rapid Sakkverseny a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központban
9:00 Futóverseny egy körös egyéni és családi futás. Gyülekező a Madzagfalvi Kapunál.
-

9:00 Várostörténeti séta
Előzetes regisztrációhoz kötött. regisztráció: www.jantyikmatyasmuzeum.hu
Indulás: Békési Galéria.
9:00-15:00 Rendőrségi toborzás a Békés Megyei Rendőr főkapitányság közreműködésével
-

a Rendezvény téren
9:00-19:00 Békés kincsestára helyi értékek tárháza kiállítás a Kecskeméti Gábor Kulturális
-

Központ és a Reménybir Intézmény aulájában
9:00-19:00 Egészségmegőrző programelemek többek között vércukor- és vérnyoniásmérés.
masszázs, hallásvizsgálat a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban
9:00 22:00 Hetednapi Adventista Egyház Békés „Lelki betérője” az Erzsébet-ligetben
-

10:00-14:00 ÁHandó néprajzi, helytörténeti és természetrajzi kiállítás a Békési
Nagyházban. Belépőjegy árak: felnőtt: 200 Ft; nyugdíjas és gyermek: 100 Ft.
10:00-14:00 Jantyik Mátyás országházi falfestményei és grafikái, valamint P. Szász
Lajos néprajzi magángyűjteménye a Békési Galériában. Belépőjegy árak: felnőtt: 200 Ft;
nyugdíjas és gyermek: 100 Ft.
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10:00 I 8:00 Bemutatkozik a Gál Ferenc Egyetem Békési Szakképző Iskola az Erzsébetligetben
10:00 20:00 Válassz engem! kisállatok örökbefogadása az »Esély” Állat- és
-

-

Természetvédő Közhasznú Egyesülettel a Jantyik M. u. 5. sz. előtt
14:00 18:00 Klímatudatos Békés klímatudatos figyelemfelhívó programok felnőtteknek
-

-

az Erzsébet-ligetben
1 5:OO-15:45A Nyíri Lajos Táncsport Egyesület párosainak társastánc bemutatója a

szabadtéri színpadon
15:00-17:00 V. Békési fiatalok találkozója a Békési Fiatalokért Egyesület szervezésében az

Erzsébet-ligetben a Faház mellett
15:00-1 8:00 “Régi békési ízek nyomában” laposborsó leves és tepertőkrém készítés és
kőstoló a helyi értéktár bizottság tagjainak. Balog Gábornénak és Varga Isivánnak (csaviga)

a közremiiködésével a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban
1 5:00

-

19:00 Lovaglási lehetőség a Békési Szabadidős Lovaskiubbal

1 5:45 „Piroska és a motoros farkas” a Kacagó Bábszínház műsora a Rendezvény téren
1 6:00

—

1 9:00 Rekeszmászás és célba locsolás a Békési Önkormányzati Tűzoltósággal az

Erzsébet-ligetben
16:45 Sipaki Ildikó, az Aerofit DSE versenyzőjének bemutatója a szabadtéri színpadon

17:20

—

I 8:00 Nótár Mary műsora a szabadtéri színpadon

1 8:00 Mészáros Árpád Zsolt és Piros Krisztina musical műsora a szabadtéri színpadon
I 9:00
20:00

—

—

1 9:30 Békés ZumBngád Team bemutatója a szabadtéri színpad előtt
20:15 VI. Békési Madzagos Házi Szilvapálinka Verseny eredményhirdetése a

szabadtéri színpadon
20:1 5 20:30 Ifjúsági díjak átadása a szabadtéri színpadon
-

20:45 Ganxsta Zolee és a Kartel élőkoncert a szabadtéri színpadon. A koncertet
-

szponzorálja, a Foldana Pénzügyi Zrt.
22:30 Sterbinszky X Mynea dj-k a szabadtéri színpadon
00:30 Dj Karesz

—

relro disco a Rendezvény téren

Augusztus 22. (vasárnap)

8:00 12:00 Diszmadár-kiállítás a Békési Ornitológiai Egyesülettel a Jarityik M. u. 5. sz.
-

alatt. (Belépődijas!)
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9:00 Nyitnak a vásárosok, kirakodók: többek közölt édességek, ajándéktárgyak. játékok.
lufi, vitlogó, körhinta és ugrálővár is várja a kilátogatókat
9:00 10:00 “FALATKA” XVI. Madzagfalvi Cicaszépségverseny a Csíkos utcai
-

parkolóban
9:00

—

14:00 Egészségmegőrző programelemek többek között vércukor- és

vérnyomásmérés, masszázs, haHásvizsgálat a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban
9:00

—

14:00 “Békési Ízek Uteája” főzőverseny. Közben zenél a SZTOJKA ZENEKAR az

Erzsébet-ligetben.
9:00

—

14:00 Barta Kupa, 66-os kártyajáték és Malomjáték a Békési Nyugdíjasok

Egyesületének szervezésében az Erzsébet-ligetben. Jelentkezés a helyszínen.
9:00 15:00 Békés kincsestára helyi értékek tárháza kiállítás a Kecskeméti Gábor
-

-

Kulturális Központ és a Reményhír Intézmény aulájában

9:00 17:00 Hetednapi Adventista Egyház Békés „Lelki betérője” az Erzsébet-ligetben
-

10:00

-

12:30 Madzagfalvi Hétpróba a Rendezvény téren

10:00 17:00 Bemutatkozik a Gál Ferenc Eetem Békési Szakképző Iskola az Erzsébet-

ligetben

I 0:00 17:00 Válassz engem! kisállatok örökbefogadása az “Esély» Állat- és
-

-

Természetvédő Közhasznú Egyesülettel a Jantyik M. u. 5. sz. előtt
10:30 1 I :30 “FALATKA” )y Madzagfalvi Kutyaszépségverseny a Csíkos utcai
-

parkolóban
1 3:00 16:00 Lovaglási lehetóség a Békési Szabadidős Lovaskiubbal az Erzsébet-ligetben
-

14:00 17:00 Klíniasuli a FETA-val az Erzsébet-ligetben
-

14:00 17:00 Rekeszmászás és célba locsolás a Békési Önkormányzati Tűzoltósággal az
-

Erzsébet-ligetben
15:00 15:20 “Békési Izek Utcája” főzőverseny eredményhirdetése a szabadtéri színpadon
-

15:20 „Az én kedvenc sportom!” rajzverseny eredményhirdetése a szabadtéri színpadon

I 5:45 Tombolasorsolás az “Esély” Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület
-

megsegítésére a Jantyik M. u. 5. sz. előtt
16:00 17:00 Az Alma zenekar koncertje
-

Békés, 2021 október 14.
.
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Dr Pappne Dandá Andrea
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Madzagfalvi Napok 2021
Bevételek
Önkormányzati támogatás+intézményi költségvetés terhére
Egyéb m .c.tám .kp.sz.(Román Nemzetiségi Önkormányzati támogatás)

10793 875
70 000

Szolgáltatások ellenértéke (Területbérlet, nevezési díjak)

3 725 507

Kiszámlázott ált. forgalmi adó

1 005 893

Bevételek összesen

15 595 275

Megbízási díj+járulék

176 742

Külső személyi juttatás (repi-ásványvíz)

28 818

Üzemeltetési anyagok (érem ‚serleg, karszalag)

28 909

Informatikai szolg. (tárhely)
Karbantartás
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fellépési díjak)
Egyéb szolgáltatások
(személyszállítás,villanyszerelés,színpadtechnika,takarítás,színpadfedés)

I 800
10 000
10773 700
2 946 612

Reklám és propaganda kiadások (színes hirdetés, reklámhirdetés)

296 400

Áfa

773 741

Egyéb dologi kiadások (jogdíj)

558 553

Kiadás összesen
Egyenleg

Békés, 2021. október 15.

15 595 275
O

