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lebonyolításáról szóló beszámolóját elfogadja.
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Pénzügyi ellenjegyző

XVII. Madzagfalvi Napok
2015. szeptember 4-5.
Beszámoló

Bevezető
A Madzagfalvi Napok hagyományosan a helyi értékekre, azok feltárására épülő, a város
lakosságát megmozgató rendezvénysorozat. A mára kialakult rendezvényszerkezet is ezt a
koncepciót tükrözi.
Így idén is megjelentek a hagyományos rendezvény elemek, melyeket újabbak bevonásával
kívántunk érdekesebbé tenni. A programok pozícionálásban nagyobb hangsúlyt kívántunk fektetni
a helyi értékek feltárására, a helyi termelők, vállalkozások, szolgáltatók bevonására.
Az előző évek során kialakult a három napos rendezvényszerkezet, melytől ebben az évben az
intézmény teherbíró képessége kapcsán eltértünk, így felelős gazdálkodással két nap megtartását
tudtuk felvállalni. Bár lehetőségeink szűkösek voltak, igyekeztünk olyan programot összeállítani,
amely a rendelkezésre álló erőforrásainkat optimális használta ki. Mindkét este egy-egy élőkoncert
szórakoztatta a Békés- és környéke érdeklődő lakosait. Szombaton hagyományainknak
megfelelően tűzijáték zárta az eseményt.
Bár két napos volt az esemény, de így is több mint hetven rendezvényelem színesítette a
Madzagfalvi Napok programját.

Rendezvényszerkezet
●
●
●
●
●
●

Koncertek
Szórakoztató produkciók
Hagyományőrző rendezvények
Sport rendezvények
Gasztronómiai rendezvények
Város- és rendezvénymarketing

Nagyrendezvények
Péntek – szombati napokon kiemelt élőkoncerteket valósítottunk meg. A zenekarválasztás során fő
szempontunk, hogy a kultúraközvetítés a lehető legszélesebb igényeket is ki tudja elégíteni.
Pénteki fellépőnk az idősebb korosztályt célozza meg a legendás Expressz Együttes fellépésével.
Szombaton viszont a fiatalabb korosztályt kívántunk megszólítani. Erre az estre több fellépőt
kértünk fel, Az Abrakazabra zenekar kíséretével fellépett Kocsis Tibor, Tóth Vera és Somló Tamás.
A helyi értékek bemutatása során kiemelt fontosságúnak tartjuk a Békés bemutatkozik kiállítást,
melyet idén átneveztünk „Békés kincsestára – helyi értékek tárháza” címre, mellyel a helyi értékek
innovatív bemutatását kívántuk elősegíteni. Az előző években kezdtük megrendezni a Házi
Termékek kiállítását- és versenyét, melyet a helyi értékfeltárás jegyében a pénteki napon egy
szakmai napban mutattunk meg. A rendezvény során termékbemutatóra kértünk fel helyi termék
előállítókat. A szakmai napon jelen volt és előadást tartott Csíki Sándor az év gasztrobloggere,
egyetemi oktató.

Új elemek a Madzagfalvi Napokon
•
•

Békési Madzagos Házitermék Mustra - jó gyakorlatok bemutatása
Békés Megye Ízei Kiállítás és Vásár a FETA együttműködésével az Erzsébet-ligetben
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Házi szilvapálinka verseny zsűrizése a kulturális központban
Jótékonysági tortaszelet árusítás egy defibrillátor vásárlásáért az Ausztráliai és Békési
Polgárok Egyesületének és a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének
szervezésében
Madzagfalvi kölyökfalu, börze, mesepavilon, fotófal, jelmezek, játékok gyerekeknek az
Ezsébet-ligetben
,,Együtt a sokféleségben!” - Kerekesszékes akadálypálya és érzékenyítő foglalkozás a
Szent Lázár Alapítvány és a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete
szervezésében az Erzsébet-ligetben
Vízibubi, vízibicikli és egyéb vízi játékok az Élővíz-csatorna partján
„Békési Ízek Utcája” – főzőverseny békési alapanyagok felhasználásával az Élővízcsatorna partján
Bio-konyha – gluténmentes sütemények készítése és kóstoltatása a Békés és Környéke
Biokultúra Egyesület tagjainak közreműködésével a kulturális központban
II. Madzagfalvi Ikertalálkozó
Roma népismereti összeállítás a Reményhír Intézmény tanulóinak előadásában
Madzagfalvi nagymotor szemle a Békési Motoros Baráti Kör és az Ausztráliai és Békési
Polgárok Egyesületének szervezésében
Közös dobolás a Dobszerdával az Erzsébet-ligetben

A felsorolásból érzékelhető, hogy az állandó rendezvényelemek mellett hangsúlyosan jelen van a
rendezvény megújításának az igénye. Tekintve, hogy a rendezvény hangsúlyosan épít a település
közösségeinek bemutatkozására, így ez, a sokak által kívánatosnak tartott megújulás is csak
közösségi összefogással tehető teljessé. Ebbe a folyamatba minden együttműködő partnert
várunk.
A Házitermék mustra során olyan termelőket, helyi termék előállítókat kértünk fel termékeik
bemutatására, akik néhány éve döntöttek az élelmiszer előállítás mellett. Munkájuk példa lehet
mindenki előtt, aki fontosnak tartja az alulról építkező helyi gazdaságfejlesztés folyamatát.
Termékbemutatót tartott:
- Lipcseiné Varga Erika – kecskesajtok
- Csányi Alexandra – Babóca kecskesajtok
- Bacsó Péterné – sajtok, tejtermékek
- Lipcsei Zoltán – pecsenyecsirke
- Bodnár Balázs – nemezkészítés
- Püski László – kolbász és húskészítmények Püski Manufaktúra
A Békés Megyei Ízei kiállítás és vásár során az Erzsébet-liget központi részén mutatkozhattak be a
lakosságnak a helyi érték képviselői. A lakossági fogadtatás igen pozitív volt.
Első alkalommal rendeztük meg a Házipálinka versenyt, melyre tíz induló nevezett be. A
rendezvényt folytatni kívánjuk és bízunk benne, hogy egyre többen megmutatják értékeiket.
Külön köszönet illeti Juhász Zoltánt és az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete szervezését,
amely során jótékonysági tortaszelet árusítás eredményeként megvalósult a kitűzött cél, a
defibrillátor fedezete. Az eszköz beszerzése folyamatban van, mely a beszerzés után a kulturális
központban és a nyári időszakban a Dánfoki Üdülőközpontban lesz elhelyezve.
Furcsának tűnhet, hogy a „Békési Ízek Utcája” rendezvény az új rendezvényelemek között került
felsorolásra. Ennek az oka, hogy idén először áttelepült a rendezvény az Erzsébet-ligetbe, így egy
térben valósult meg a főzőverseny és a többi kísérőrendezvény. Ez azért is fontos, mert a ligetben
lehetőség van a főzőverseny további bővítésére, fejlesztésére. Ezt a helyszínt a továbbiakban is
megkívánjuk őrizni.

Vendéglátás
2014-ben a vendéglátást Csüllög Gergely által vezetett vállalkozás végezte. Minden évben újra
tárgyaljuk az együttműködés feltételeit és igyekszünk olyan megoldást találni, amelyben minden
résztvevő jól jár, így a vendég is. A vendéglátós idén jelezte, hogy nem tud résztvenni a
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Madzagfalvi Napok vendéglátási feladatainak ellátásában, így helyi vendéglátósként a Bagoly
Étterem tulajdonosát Patai Ferencet kértük fel a szolgáltatás biztosítására.

Szponzorálás, támogatás
A rendezvény pályázati bevétel lehetőségei szerények, de igyekeztünk többletforrásokat bevonni.
Az előző évben regisztráltunk a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat rendszerébe, ahol 2015-ben is
lehetőség nyílt, un. projekt ötletek benyújtására. A projekt ötleteknek minden alkalommal
vidékfejlesztés központúnak kell lenni. Ez a rendezvény esetében nem jelentett problémát, hiszen
az előző évektől megerősödő “helyi érték” rendezvényelemek lehetőséget adtak arra, hogy a
Madzagfalvi Napok rendezvénysorozatában a vidékfejlesztés hangsúlyosan megjelenhessen.
A projektötlet támogatásban részesült, így a pályázatból az alábbi rendezvényelemek kerültek
megvalósításra:
- Békési Madzagos Házitermék Mustra
- Békés Megye Ízei Kiállítás és Vásár
- Békési Ízek Utcája
Célunk volt az interaktív Békés bemutatkozik kiállítás kapcsán is olyan lehetőséget teremteni a
vállalkozások, civil szervezetek számára, ahol kreatív eszközökkel tudták munkájukat, termékeiket
népszerűsíteni.
2014-ben két helyi vállalkozó aktív közreműködése által két új rendezvényelemmel bővült a
programsorozat. Öreg Gábor közreműködésével a Békési Ikrek Találkozója, Juhász Zoltán által
pedig motoros bemutató és látványfőzés valósult meg. Az ötletgazdák részéről idén is megvolt a
nyitottság a további együttműködésre, így az elkezdődött munkát tovább folytattuk. Bízunk abban,
hogy ehhez a kezdeményezéshez további vállalkozók is szívesen csatlakoznak.
Idén Barta István Zoltán jelezte, hogy 333 fő bevonásával rekord véradást tervez, ami ugyan nem
ilyen létszámmal valósult meg, de ez semmit nem von le az akció rendkívüli fontosságából.
Az előző években megjelent rendezvény névadó szponzorálási rendszerét idén is folytattuk.

Költségvetés
Bár számos helyen érzékelhetők már a válságból való kilábalás jelei, de ez térségünk
vásárlóerejére sajnos nem mondható el. Ez sajnos minden évben rányomja a bélyegét a
rendezvényre.
Az elmúlt időszak alatt intézményi szinten számos pályázati forrással bővítettük a város kulturális
rendezvényeinek költségvetését.
A Madzagfalvi Napok forrásbevonásának kulcsa a vidékfejelsztési szemlélet erősítése, melyet a
továbbiakban is erősíteni kívánunk, hiszen ez az a koncepció a szórakozás mellett közvetlen- és
közvetett eszközökkel segíti a lakosok életminőség javulását.
Az időszak pénzügyi zárása folyamatban.
A rendezvény finanszírozásában az alábbi komponensek jelentek meg:
● költségvetési támogatás,
● vendéglátós bérleti díja,
● árusok területfoglalási bérleti díjai,
● szponzori támogatás,
● belépőjegy (nem az intézményünknél, hanem a “Díszmadár” egyesületnél jelentkezik),
● pályázati támogatás.
Békés, 2015. október 16.

Koszecz Sándor
igazgató
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A XVII. Madzagfalvi Napok megvalósult rendezvényei
Péntek
- 8:00 Madzagfalvi beharangozó a Békési Piactéren a Városi Ifjúsági Fúvószenekarral
- 8:00-21:00 Díszmadár - kiállítás a Díszmadárkedvelők Békés Megyei Egyesülete
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 bemutatása 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 szervezésében
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
- 14:00 A XVII. Madzagfalvi Napok megnyitja kapuit a vendégek előtt
- Békés kincsestára - helyi értékek tárházának megnyitója
- 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 érzékenyítő
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 Erzsébetligetben
- 14:00-19:00 Lovaglási lehetőség a Békési Szabadidős Lovasklubbal az Erzsébet-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 tanulóinak
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 kategóriás versenyzőivel: 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 Erzsébetligetben
- 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
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Szombat
- 7:00- 9:30 „Szeki” Kishalfogó Verseny a Dánfoki Üdülőközpontban
- 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 Szervezete
szervezésében a Barta Udvarban
- 8:00-21:00 Díszmadár - kiállítás a Díszmadárkedvelők Békés Megyei Egyesülete
szervezésében a Jantyik utca 5. szám alatt (Belépődíjas!)
- 8:30 Viharsarok Kosárkupa Helyszín: Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola (lányselejtező),
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 Szakosztályával
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 felhasználásával 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
- 10:00-17:00 Madzagfalvi városnéző kenutúra a KÖRTE-vel - Indulás ingyenesen 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-Körösnél lévő Hosszúfoki gátszakasz
- 10:00-12:00 Madzagfalvi Hétpróba – vidám, játékos vetélkedő a Rendezvénytéren
- 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, jelmezek, 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 Erzsébet-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 Erzsébetligetben
- 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 szabadtéri 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
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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 bemutatója az Erzsébetligetben
15:30-16:00 A „Békési Ízek Utcája” főzőverseny eredményhirdetése a szabadtéri
színpadon
16:00-17:00 A Belencéres Néptáncegyüttes bemutatója a szabadtéri színpadon
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 mérkőzés 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
17:30-17:45 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 eredményhirdetése a
szabadtéri színpadon
21:00-23:00 Somló Tamás, Tóth Vera és Kocsis Tibor élőkoncertje, kísér az Abrakazabra
zenekar a szabadtéri színpadon
23:15 Zenés tűzijáték
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Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ

Madzagfalvi Napok 2015
Önkormányzati támogatás
Bevételek

1 500 000
3 393 352

Bevételek összesen
Kiadások
Egyenleg
Intézményi költségvetés terhére
Egyenleg összesen

4 893 352
7 406 215
-2 512 863
2 512 863
0
Megnevezés

Egyéb m.c.tám.kp.sz.(pályázat)
Területbér
Egyéb bevételek, áfa
Bevételek összesen
2015. októberre áthúzódó tételek
Bevételek összesen
Külső személyi juttatás + járulék
Üzemeltetési anyagok (Készletbeszerzés)
Kommunikációs szolg. (jogdíj)
Villamosenergia
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (fellépési díjak, műsorvezetés, tűzijáték, hangfénytechnika)
Egyéb szolgáltatások
Reklám és propaganda kiadások
Áfa
Egyéb dologi kiadások

350 000
795 118
52 422
1 197 540
2 195 812
3 393 352
805 516
384 177
101 702

4 684 290
425 400
4 252
1 000 878

Kiadás összesen

7 406 215 Ft

2015. októberre áthúzódó tételek
Kiadás összesen

0
7 406 215 Ft

Békés, 2015.október 20.

