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Falunapot tartottak szombaton Martonoson. Az idén először a helyi közösség családi jelleget adott az eseménynek, amelyen így elsősorban a 
falubeli gyermekes családok vettek részt és a művelődési műsorban is elsősorban a helyi óvodások, általános iskolások és a Testvériség Művelő-
dési Egyesület szakosztályai mutatkoztak be a közönségnek, de mivel senkit sem utasítottak el, vidéki fellépőket is láthattak a falubeliek a lufi kkal 
díszített színpadon. 

A falunapon színvonalas kézműves kiállítást láthattak az érdeklődők, megnézhették a helyi tűzoltók valamint a Vöröskereszt bemutatóját, a 
gyerekeknek pedig érdekes és ötletes gyermekprogramokkal kedveskedtek a szervezők.  

A kiállításon nem csak a kézimunkázók gyönyörű munkáit láthatták az érdeklődők, hanem a messze földön híres martonosi kosárfonók néhány 
remek alkotását is. A Tiszavirág kézimunkacsoport hímzéseiről, amelyekkel a MIRK-en is szép sikereket érnek el az asszonyok, Rada Éva szólt. 

– Különböző hímzéseket látunk itt, például szalaghorgolást, simahorgolást, lyukhímzést, keresztöltéses horgolástól kezdve mindent, amit csak 
tudunk. Ellessük a többiektől a kiállításokon, ahol igyekezünk minél több hímzéstechnikát elsajátítani. Rengeteg kész munkánk van már, a kiállítá-
son látottak csak egy töredéke annak. 

Az idei falunapot a helyi közösség a martonosi családok jegyében igyekezett megszervezni, ami reményeik szerint az eddigieknél sokkal jobban 
megmozdíthatja a falut, kicsalhatja kuckóikból a családokat, akik egy kis családi főzés mellett talán eltölthetnek egy szép napot a falu ünnepén. Az 
elképzelés úgy látszik bevált, mivel tíz család döntött a főzés és remélhetőleg a délután sorra kerülő családi vetélkedőkön való részvétel mellett is, 
sokan pedig puszta szemlélőként jöttek el az eseményre, mondta Horváth Gergely tanácselnök

– A gyerekeknek elsősorban a délelőttöt szántuk, amikor még nincs olyan nagy hőség, de el kell mondanom hogy a kicsik a délutáni programok-
ból is derekasan kivették részüket. Sajnos a falunap mindig beleesik az aratásba, sok ember emiatt nem ér rá, de azért tettük Martonos ünnepét erre 
a napra, mert a gyermekeink még idehaza vannak. Vidékről nem nagyon hívtunk szereplőket, elsősorban a saját gyerekeinket szerepeltetjük, hogy 
szokják meg, hogy fellépnek és övékének érezzék ezt a falut.

Főzőversenyt ezúttal ugyan nem tartottak, de azért legalább 14-15 bográcsban főtt valami fi nomság, amit jó hangulatban fogyasztottak el a részt-
vevők, akik között a családok mellett ott voltak a helyi civil szervezetek csapatai is. Bödő Sándor  

Martonos ünnepe  

Falunap és családi nap – egy tető alatt


