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A balmazújvárosi Ifjúsági és Közösségi Házban rendeztük meg november 16-án a Márton 

napi Libator és vásár rendezvényünket. A program összeállításakor az volt a cél, hogy minél 

szélesebb korosztályt tudjunk megmozgatni, az óvodáskorú gyerekektől egészen az idős 

korosztályig. A 10 órakor kezdődő kézműves foglalkozáson kipróbálhatták a gyerekek a 

kalács sütést, a csigatészta készítést valamint a tökfaragást is. Mindemellett 10 órától az 

Ifjúsági Ház udvarán kerékpáros ügyességi versenyen mérhették össze tudásukat a fiatalok. A 

foglalkoztató jellegű programokon túl, szintén 10 órától kezdődött a helyi termékek vására, 

ahol a térség kézműveseinek, termelőinek portékái jelentek meg, olyan egységben a 

kísérőprogramokkal, mely komplexebben tudta bemutatni a különféle termékek felhasználási 

körét egy egyszerű vásárral szemben. Ezt megalapozni egyfelől a gasztronómiai körítés tudta, 

hiszen élesben láthatták dolgozni a késes, a fazekas, a fafaragó, vagy akár a kovács portékáit, 

ugyanakkor nem csak annak végtermékével kerülhettek közvetlen (ez esetben kulináris) 

kapcsolatba a látogatók, de az egyes munkafolyamatokba is bepillanthattak. 

Az időkerék rendezvénysorozat minden állomásán bemutatkozik egy helyi szervezet, 

egyesület, baráti kör, akiknek az a feladatuk, hogy ők készítik el a rendelkezésükre álló 

alapanyagokból a hagyományos adott jeles naphoz, jeles évszakhoz kapcsolható ételeket. 

Természetesen itt csak kóstolókról van szó, amiket azonban az idelátogatók közül bárki 

megízlelhet. A rendezvény "házigazdái" márton napkor az Angyalliget Lakóotthon dolgozói 

voltak, erre a napra ők lettek a "kaszroj angyalok". Hagyományos lakomaként ludas kását 

készítettek és ezzel kínálgatták a Mandala Dalszínház előadása alatt a nézőket. 

Ezt követően az idősebb korosztályt a manapság igencsak népszerű műfaj a Stand up comedy 

egyik hazai neves képviselője szórakoztatta. 

A márton napi párbaj ismételten azt a célt szolgálta, hogy a helyi szervezetek, egyesületek 

kaphassanak jelentősebb szerepet, őket kerestük meg, hogy állítsanak össze 5 fős csapatokat a 

vetélkedőre. Szép számmal és jelentős szurkolótáborral jöttek is versenyezni, ahol vegyesen 

ügyességi és szellemi feladatokon keresztül kellett összemérniük tudásukat. A vetélkedő 

végére a könnyed feladatoknak köszönhetően mindenki önfeledten bekapcsolódott a 

versenyfeladatokba, és ezt a hangulatot megőrizve ültünk le az est végén közösen 

elfogyasztani a résztvevők, a helyi kézművesek számára készített vacsorát. Az egész nap 

folyamán több mint 1000 ember megfordult a márton napi sokadalmon, ahol a változatos 

programoknak köszönhetően a visszajelzések alapján mindenki jó hangulatban távozott. 
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