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Három a magyar igazság! - így tartja a magyar ember, amióta világ a világ. És milyen igaza van! 
A hármas számhoz kötődnek legszebb népi bölcsességeink és legkedvesebb történeteink, mely-
eket közös emlékezetünkben őrzünk és adunk át. A magyar népi kultúra jelképiségén nemzedékek 
nőttek fel. Akinek e mese- és mondavilág jelenti a közösséghez tartozás első élményeit, annak 
bizony mélyre nőnek majd a gyökerei. Az erős gyökerek pedig nevelnek, utat szabnak és irányt 
mutatnak. 

A hármas a csodák száma. A szegény ember felesége hármat kívánhatott, Lúdas Matyi háromszor 
leckéztette meg Döbrögit, és János vitéznek három kapu őrzőit kellett legyőznie, hogy Tündéror-
szágba jusson. 

Nos, kedves Barátom!
Mi is hosszú és kalandos utat tettünk meg indulásunk óta. Nekünk is voltak álmaink, mi is örömmel 
álltunk ellen az életünket sanyargató dölyfös nagyuraknak, és mi is készen álltunk a próbatételek 
kiállására. Ezek az álmok, ez a csibész ellenállás és ez a teremtésvágy szülték meg a Martosi 
Szabadegyetemet. 

A hagyomány mindig a hármasnál kezdődik. Mi most teremtettünk hagyományt! Általad, Veled és 
Érted. Álmodd velünk tovább az álmot az év legjobb öt napján! Légy csibész ott, ahol Veled együtt 
csibész mindenki! És élvezd Te is Tündérországot, amit most Martos és a Feszty-park jelent mind-
annyiunk számára. 

Hiszen tudod, az „élethez türelem kell, de a csodához bátorság”! 
E rövid köszöntő után nem maradt más hátra, mint hogy szeretettel figyelmedbe ajánljam a Mar-
tilapu sorait, és az egész szervezőcsapat nevében kívánjak tartalmas kikapcsolódást és jó szóra-
kozást a III. Martosi Szabadegyetemen!

Üdvözlettel, a szervezőcsapat nevében: 
Gubík László főszervező

Kedves 
Mart-lakó!
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Kevés felvidéki település polgármestere 
nem fogadná szívesen, hogy faluja egy ilyen 
nagyszabású nyári rendezvény helyszínéül 
szolgáljon. Az elismerés - a helyiek közül - el-
sősorban Katona Istvánt illeti, hiszen a szer-
vezők döntése alapján az általa megálmodott 
és felépített Feszty-park nyújthat otthont a 
MartFeszt eseményeinek. A rendezvény hát-
térbiztosításánál az önkormányzat és civil 
szervezeteink is fontos szerepet vállalnak.

A fesztivál pozitív fényben láttatja Martost, hi-
szen településünk a MartFeszt kapcsán több 
alkalommal szerepel a médiában, mint bármi-
kor azelőtt. Tapasztalataim szerint a helyiek 
nemcsak befogadták a rendezvényt, hanem 
magukénak is érzik. Egyúttal az előadások és 
koncertek hűséges látogatói is a martosiak.

A rendezvény külső bebiztosítása óriási kihí-
vás egy alig 700 lelket számláló kistelepülés 
számára. Igényes feladat a naponta falunkba 

érkező több száz személygépkocsi parkolá-
sának zökkenőmentes biztosítása, az évről-
évre sújtó szúnyoginvázió önerőből való meg-
fékezése és a tisztaság fenntartása.
Civil szervezeteink, elsősorban a Sziget pol-
gári társulás és a CSEMADOK helyi szerveze-
te ebben az évben vízi ügyességi versenyek 
szervezésével, valamint ingyenes csónaká-
zási lehetőség biztosításával szeretnének 
hozzájárulni a fesztivál programkínálatához.

Azt kívánom, hogy a nyári egyetem betölthes-
se eredeti küldetését: fiataljaink a beszélge-
tések, előadások által válaszokat kapjanak 
a felvidéki magyarság jelenét és jövőjét dön-
tően meghatározó kérdésekre, a koncertek 
pedig mindenkinek színvonalas és felhőtlen 
szórakozást nyújtsanak.

Keszeg István, 
Martos polgármestere

Harmadszor is Martoson
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Az idén csak a kezedben tartott részletes műsorfüzetet adjuk ki nyomtatott formában, a napi 
történésekről elektronikus úton tájékoztatunk folyamatosan a www.martfeszt.sk és a mart-
feszt.sk facebook oldalon. A műsorfüzet előzetes áttekintést nyújt a III. Martosi Szabadegye-
tem programjáról – figyelemfelkeltő és kedvcsináló céllal.

De idén sem kell különösebben reklámozni a műsort, hiszen a tavalyi és tavalyelőtti sikeres 
rendezvények mögött most sem fogunk lemaradni. A sok színes programból mindenki kedvére 
válogathat – korosztályra való tekintet nélkül. 

A szabadegyetem fővédnöke idén is Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, a közéleti 
beszélgetések és előadások vezető témája az önigazgatás és a magyar nemzetpolitika. Az 
MKP által tavaly megjelentetett önkormányzati elképzelés a szlovákiai magyarság megmara-
dásának és felemelkedésének feltételeit tárgyalja. Itt is szó lesz erről, kérdezhetsz, vitázhatsz. 
De más témákban is lesz erre bőven lehetőség. 

Az esti szórakoztatásról többek között Rúzsa Magdi, Demjén Ferenc, a Tankcsapda, a Beat-
rice, az Ismerős Arcok gondoskodnak az öt nap során, számos műfajt felvonultatva, hogy 
mindenki megtalálja az ízlésének megfelelőt. 

A Feszty-parkban és környékén több újdonság is van az előző évekhez képest. Például eső-
sátor, pihenősarok és mobiltöltő az Árgyélus-pihenősaroknál. Az alkalmi vendéglőknél pedig 
napi ételkupont lehet igényelni. A tábor területén wifi internet-hozzáférést biztosítunk, így pihe-
nésként végigpásztázhatod a martfeszt.sk oldalt – nehogy kimaradj valamiből.

Az idei MartFeszt sem feledkezik meg a jótékonykodásról. A leukémiás gyerekeket segítő 
Kantha Dóra Alapítvány szombaton családi délutánt szervez a Martosi Szabadegyetem égisze 
alatt. Ennek keretében népszerű zenészek koncertjei, gyermekprogramok és az egészséges 
életmódról szóló előadások is helyet kapnak. A szabadegyetem emellett a martosi óvodát gyer-
mekbútorokkal támogatja. 

Veled együtt mindenki itt van!
A MartFeszt szervezői

Tisztelt MartFeszt-látogató! Kedves Olvasó!
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Katona István, Martos
Számomra a MartFeszt, mint szabadegyetem 
pontosan azt jelenti, ami a nevében van: sza-
bad véleménynyilvánítást életünkről, helyze-
tünkről, életkörülményeinkről. Óriási elvárása-
im vannak az egyetemmel szemben, mert az 
esti koncertek csak a felszínt jelentik. A tarta-
lom nappal kell, hogy történjék, ahol a művelő-
dés, közélet, kultúra, politika határozza meg a 
létet, szellemi feltöltődést. Bízom benne, hogy 
élményekkel teli harmadik MartFeszt-ben lesz 
részünk az idén. A Feszty-park örömmel várja 
a magyar ifjúságot és minden magyart, akit 
érdekel népe jövője!

Kocsis Dániel, Buda: 
Martos egy szigetet jelent számomra, ahol 
kötetlenül tudok találkozni, és rohanás nélkül 
beszélgetni azokkal a barátaimmal, akikkel 
bár napi szintű kapcsolatban vagyok, a mun-
ka mellett kevés idő nyílik rá, hogy kivesézzük 
egymás élményeit. Mindezt kiváló kulturális 
és zenei programok környezetében tehetjük 
meg. 

Vörös Szabolcs, Dunamocs: 
Számomra a MartFeszt a felvidéki magyar-
ság Bibó kollégiuma, Felvidéken a nyugati fi-
atalság igényeinek meghallgatója, bátor célok 
megfogalmazója.

Cziprusz Zoltán, Rimaszombat: 
Számomra az év legjobb 5 napja Martos. Re-
mek előadások este színvonalas koncertek. 

Akarhat ennél jobbat egy olyan fiatal  aki kul-
turált körülmények közt szeretne szórakozni 
és feltöltődni egy héten keresztül?

Milány Bajnok Éva, Komárom: 
A táborozás gyerekkorom óta fontos része a 
nyaraimnak, hiszen az édesapámék (Bajnok 
István) szervezték az első művelődési tábo-
rokat, amelyeken én is mindig részt vettem. 
Később a barátaimmal, majd a családommal 
jártam táborokba. Aztán évekig nem volt hova 
menni, hiányzott ez az életemből. Ezért na-
gyon megörültem, amikor három évvel ezelőtt 
elindult a Martosi Szabadegyetem. Eddig 
mindkét alkalommal ott voltam a Feszty-park-
ban és most is ott leszek. A közéleti előadá-
sokat érdeklődéssel hallgatom, szeretem a 
koncerteket is, és nagyon jó a régi barátokkal 
találkozni. Ha tudok, minden programon részt 
veszek. 

Gresa Dávid, Rozsnyó: 
A MartFeszt számomra annyit jelent, hogy 

Mit jelent számomra a Martosi Szabadegyetem?
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nagy család . Aki volt már itt, az tudja, miért. 
A szervezőkkel majdhogynem testvérek va-
gyunk majdnem egy héten át... És ha néha 
nem is értünk egyet, akkor is együtt végezzük 
a teendőket. 

Horváth Emese, Perbenyík: 
Szabadság. Szórakozás. Találkozás. Meg-
újulás. Búcsúzás. - Ezt jelenti számomra a 
MartFeszt. Ez az 5 nap adja számomra az 
évi feltöltődést, az energiát és a jövőben való 
szoros barátságokat. Mindamellett, hogy jól 
érezzük magunkat, ismert sztárokkal találkoz-
hatunk, megismerhetjük a zenéjüket, fontos 
ismereteket sajátíthatunk el az előadások fo-
lyamán - saját érdekelődésünknek megfelelő-
en. A legfontosabb, hogy kapcsolatokat alakít-
hatunk ki, és új embereket ismerhetünk meg, 
akikkel életre szóló barátságokat köthetünk. 
Csak köszönni tudom a szervezőknek, hogy 
az év 5 napját ennyire felejthetetlenné tudják 
számunkra tenni és hazajövet a buszon azon 
gondolkodva, hogy már csak 365 nap, és újra 
MartFeszt. 

Pogány Erzsébet, Somorja: 
Az életemből valahogy a táborozás kimaradt, 
ezért nem tudtam, mit várhatok a mai fiatalja-
ink által kezdeményezett martosi fesztiváltól. 
A helyet már ismertem, korábban is jártam 
már a Feszty-parkban rendezett pünkösdi ün-
nepségeken, tudom, hogy kultikus, varázsla-
tos hely.

Az első alkalommal 2013-ban megrendezett 
Martosi Szabadegyetem idejére időzítettük 
a Szövetség a Közös Célokért társulás köz-
gyűlését, és ott döntöttünk a Via Nova Ifjúsági 
Csoport felvételétől a társulásunk tagszerve-
zetei sorába. A második évben Esterházy Já-
nos emlékének adózva az első napi program 
szervezésébe is beszálltunk, elmondhatom, 
hogy sikerrel. Elsősorban dolgozni mentem 
tehát Martosra, de a varázslatos környezet 
azonnal magával ragadott, ha tehetem, nem 
hagyom ki egy évben sem ezt a ragyogó kö-
zösségi programot - kultikus helyen, a martosi 
Feszty-parkban, az ifjú generáció tagjai kö-
zött. Hajrá fiatalok, hajrá MartFeszt!
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12:00 A III. Martosi Szabadegyetem meg-
nyitója 
Köszöntőt mond Gubík László főszervező, a 
Via Nova elnöke 
Martos és a MartFeszt zászlaját felvonja 
Keszeg  István, Martos polgármestere és 
Cziprusz Zoltán, a Via Nova alelnöke
Helyszín: Úszó színpad

12:15 
Iskoláink jövője - szülőföldünk jövője   
Oktatási fórum a hazai pedagógusokkal és a 
szakma képviselőivel 

Vendégeink a nemzetiségi iskolák színvonalas 
anyanyelvi oktatására irányuló petíció kezde-
ményezői és a tárgyalásokon résztvevő civil 
és politikai szervezetek képviselői: A. Szabó 
László (MKP), Bárdos Gyula (Csemadok), 
Fibi Sándor (petíciós bizottság), Jókai Tibor 
(SZMPSZ), Mézes Rudolf (SZMSZSZ), Pék 
László (Felvidéki Tehetségsegítő Tanács)
Házigazda: Varga Tibor 
Helyszín: Úszó színpad

14:00 Természetes régióink gazdasági fel-
virágoztatása, mint a hatékony külpolitika 
és nemzetstratégia záloga 

Nemzetgazdasági fórum Szász Jenővel, a 
Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökével, 
Farkas Ivánnal, az MKP gazdasági és régió-
fejlesztési alelnökével, Radetzky Jenővel, a 

Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara alelnö-
kével és Kalmár Ferenc miniszteri biztossal.

Moderátor: Duray Miklós (Szövetség a Kö-
zös Célokért), Házigazda: Csonka Ákos 
Helyszín: Úszó színpad

16:00 A III. Martosi Szabadegyetem fővéd-
nöki fóruma

Beszélgetés Kövér Lászlóval, az Ország-
gyűlés elnökével, Berényi Józseffel, az MKP 
elnökével és Potápi Árpád János nemzetpo-
litikáért felelős államtitkárral
Moderátor: Gubík László 
Helyszín: Úszó színpad

18:00 Muzsikás 
Helyszín: Úszó színpad

19:00 Mécs László Emlékév
A győztes pályázatokból álló kiállítást meg-
nyitja: Szász Jenő (NSKI)
Helyszín: Zsittnyan István Kultúrház

19:00 Kicsi Hang  
Helyszín: Erdei színpad

21:00 Rúzsa Magdi 
Helyszín: Turul-színpad

Afterparty: Expired Passport és Török Ádám  
Helyszín: Turul-színpad

A III. MARTOSI SZABADEGYETEM PROGRAMJA

SZERDA  |  július 8.
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09:00 Felvidék, szeretlek!
Környezettudatos „MUFFok”. Ünneplőbe öltö-
zünk és védjük a környezetünket! Csapatépítés 
a Felvidék Rádióval
Helyszín: Erdei előadótér

12:00 Most én ugatok! 
Magos Judittal, Magyarország legnépszerűbb 
magyar vizslájának gazdájával beszélgetünk 
könyvének sikeréről, a felelős kutyatartásról, 
és persze a házi kedvenc celEB által okozott 
örömekről. Gazdáját elkíséri Demény, a könyv 
főszereplője is.
Beszélgetőtárs: Varga Henrietta 
Helyszín: Erdei színpad

13:00 Légy résen! Fiatalok az adósrabszol-
gaság csapdájában. 
A magyarok lakta települések és a KKV-k 
fejlesztésének aktualitásai. 
Kincses Felvidék: Rövid értekezés a külho-
ni magyar értéktárról. 

A fórum első felében Horecsnyík Melinda 
közgazdász tart előadást a nem banki hitelek 
buktatóiról és a fiatal munkavállalók eladósodá-
sának megakadályozásáról. 
A fórum második felében Vitárius Lajos, a 
Dél-Szlovákiai Közgazdászok Közösségének 
elnöke ad elő a KKV szektor fejlesztésének 
meghatározó szerepéről a 2014-2020-as uniós 
programozási ciklusban.  
A fórum végén Varga Péter, a Gazda PT 
elnöke és Huszár László, a Szlovákiai Ma-
gyar Művelődési Intézet elnöke megnyitja a 
Hungarikum udvart a Feszty-parkban. 
A fórum házigazdája: Samu István
Helyszín: Erdei színpad

14:00 Kezdj okosan! Fiatalok Közép-Európa 
vállalkozói környezetében 
Kerekasztal-beszélgetés Kovács Patrikkal, 

a JEUNE elnökével, Szolnoki Szaboccsal, a 
SMART Pont Hálózat vezetőjével, 
Gulyás Tiborral, a HÖOK elnökével és Jusko 
Tamással, a Via Nova gazdasági kabinetjének 
elnökével
Házigazda: Iván Tamás
Helyszín: Színpad-udvar 

15:00 Meghódította a világot 
Vendégünk Kiss Virág fitneszmodell, aki küz-
delmeiről, világversenyeken elért sikereiről és 
az egészséges életmód titkairól mesél
Beszélgetőtárs: Pócsik József
Helyszín: Erdei színpad
  
    
16:00 Dikta-túrák 
Közönségtalálkozó a Bolíviából szabadult 
Tóásó Előddel és Lukács Csaba újságíróval
Házigazda: Méry János
Helyszín: Színpad-udvar

17:30 ARGO 2 
Filmvetítés és közönségtalálkozó a film alkotói-
val és szereplőivel
A közönségtalálkozó moderátorai: 
Finta Gergely és Samu István
Helyszín: Zsittnyan István Kultúrház

20:00 Demjén Ferenc 
Helyszín: Turul-színpad

22:30 Kerekes Band 
Helyszín: Turul-színpad

Afterparty: Firkin 
Helyszín: Erdei színpad

CSÜTÖRTÖK  |  július 9.
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8:00-11:00 Adj vért, és ments életet!
Helyszín: Véradás a Zsittnyan István Kultúr-
házban

09:00 Felvidék, szeretlek! 
Martjátékok határok nélkül a Felvidék Rádióval 
Helyszín: Erdei előadótér

10:00-18:00 Civil információs nap
A Szövetség a Közös Célokért vendégei 
a Komárom-Esztergom megyei és Győr-
Moson-Sopron megyei Civil Információs 
Központok (CIC) vezetői. Célunk a felvidéki 
magyar szervezetek tájékoztatása a Nemzeti 
Együttműködési Alap és a Visegrádi Alap 
pályázati lehetőségeiről.
Helyszín: SZAKC-asztal

12:00 Egy futballfüggő naplójából  
Gazdag József jegyzetei, riportjai és futball-
publicisztikai munkái alapján megírt könyvé-
nek bemutatója
Beszélgetőtárs: Farkas Attila
Helyszín: Erdei színpad 

13.00 Erdélyország az én hazám
Fráter Olivér, a Nemzetstratégiai Kutatóinté-
zet elnökhelyettese és Medvigy Endre
irodalomkutató beszélgetése Nyirő József ha-
gyatékáról és a transzilvanizmus gondolatáról
Házigazda: Varga Tibor
Helyszín: Színpad-udvar
 
   
14:00 Kukkónia  
Beszélgetés a Csallóköz értékeiről és a 
születőben lévő csallóközi márkáról Világi 
Oszkárral, a Slovnaft vezérigazgatójával
Moderátor: Horony Ákos
Helyszín: Erdei színpad
      

15:30 A háború árnyékában  
Kerekasztal-beszélgetés az ukrajnai válság-
ról, a kárpátaljai magyarság helyzetéről és 
az Európát fenyegető civilizációs válságról 
Nógrádi György biztonságpolitikai szak-
értővel, Brenzovics László ukrajnai parla-
menti képviselővel, a Kárpátaljai Magyarok 
Kulturális Szövetsége (KMKSZ) elnökével és 
Németh Szilárd parlamenti képviselővel, a 
nemzetbiztonsági bizottság alelnökével
Moderátor: Cziprusz Zoltán
Helyszín: Színpad-udvar 

17:00 „Csakárenyi történetek”
Fellép a vezekényi Görbe Tükör Színjátszó 
Csoport
Helyszín: Erdei színpad

14:00 -  18:00 A gyermekmosoly örökre 
szóló műremek 
Kézműves foglalkozások és játékok a legki-
sebbek részére
Helyszín: Gyereksarok

19:00 Zorall 
Helyszín: Turul-színpad

21:30 Tankcsapda 
Helyszín: Turul-színpad

Afterparty: Zsapka-Emmer Duó
Helyszín: Erdei színpad

PÉNTEK  |  július 10.
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09:00 Felvidék, szeretlek! 
Martilagzi! Lakodalmas nap a Felvidék 
Rádióval 
Helyszín: Erdei előadótér

10:00 Szállj csónakba! 
Helyszín: Vizes vetélkedők és csónakázás a 
Nyitra holtágán 

12:00 Titkok nyomában
70 éve kísért a pozsonyligetfalui tragédia. 
Dunajszky Géza felvidéki író előadása. 
Moderátor: Ilko Zoltán
Helyszín: Színpad-udvar
        
13:00 Asszimilált világ. Változatok a hon-
talanságra
Bauer Béla, a Századvég vezető kutatójá-
nak előadása a Kárpát-medencei ifjúságkuta-
tás eredményeiről. 
Moderátor: Agócs Gergely
Helyszín: Színpad-udvar
       
14:00 Születőben a Felvidék-márka 
Vendégünk a II. Felvidék Szépe szépség-
királynője, Balog Viktória és a szépség-
verseny egyik udvarhölgye, Szabó Bianka, 
valamint a Felviszék Szépe főszervezője, 
Václav Tamás. A Felvidéki Labdarúgó Vá-
logatott sikereiről a csapatkapitány, Novota 
Zoltán, illetve Varga Péter és Nagy Dávid, 
a Felvidéki Labdarúgó Egyesület vezetői szá-
molnak be.
Moderátor: Iván Tamás, a Felvidéki Labdarú-
gó Bajnokság főszervezője
Helyszín: Erdei előadótér

15:00 Hit és hűség
Vendégeink Boráros Imre Kossuth-díjas 
színművész és Csáky Pál, az MKP EP-kép-
viselője
Házigazda: Nagy Dávid
Helyszín: Színpad-udvar

16:00 „Együtt erő vagyunk, szerteszét 
gyöngeség”.  Kárpát-medencei kerekasztal 
Nemzetpolitikai fórum Wetzel Tamás nem-
zetpolitikáért felelős helyettes államtitkárral, 
valamint Kelemen Hunor (RMDSZ), Pásztor 
István (VMSZ) és Berényi József (MKP) 
pártelnökökkel 
Moderátor: Cziprusz Zoltán
Helyszín: Erdei előadótér 

14:00 – 18:00 A MartFeszt Angyalai – Jóté-
konysági délután a Kantha Dóra Alapítvány-
nyal 

14:00 A Kantha Dóra Alapítvány bemutatása 
és tevékenységének ismertetése. 
Iveta Radičová volt miniszterelnök és Hor-
váth Ferenc, az Egyetemes Béke Szövetsé-
ge békenagykövete köszöntője.
14:30 Vadkerti  Imre (Jimmy) és zenekara
15:10 Élet a daganatos betegség után. 
Kovácsné Thurzó Gabriella, a PROVITEX 
– Rák és Immunrendszer-kutató Kft tulajdo-
nosa és ügyvezetője előadása.
15:40 Zsapka quartet: Zsapka Attila, Zsapka 
Tina, M. Zsapka Mónika, Zsapka Zsolt
15:55 Beszélgetés daganattal küzdő gyerme-
kekkel, a betegségből kigyógyult gyermekek-
kel és szüleikkel
16:10 Mészáros Tamás énekel
16:20 Az onkológia és a hematológia 
szerepe a gyógyításban. MUDr. Ekshmidt 
Gabriella előadása
16:35 Last Blues Band – LBB együttes
17:05 A civilizációs betegségek gyógyítása.  
Krommel Ferenc,  a Globcom Rt. igazgatója 
és az O3 polgári társulás elnökének előadása.
17:25 DJ Szemi & Sipos Dávid  (DJ and Sax)
17:50 Zárszó. Kantha Mária és Vadkerti 
Zsuzsanna

A MartFeszt Angyalai délutáni műsorában 
további gyermekprogramok, kézműves 
foglalkozások, arcfestés, bohócműsor, 
ugrálóvárazás szerepel, melyek mellett állan-

SZOMBAT  |  július 11.

Bővebb infó: www.martfeszt.sk
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09:00 Mert adni jó…! 
Adománygyűjtés a Kantha Dóra Alapítvány 
részére és kupakgyűjtés a beteg gyermekek 
javára  a Felvidék Rádióval 
Helyszín: Erdei előadótér

10:00 Istentisztelet 
a református templomban

12:00 Az év sorozatszínésznője 
Beszélgetés Gubík Ági színésznővel
Beszélgetőtárs: Bózsing Katalin és Fodor Enikő
Helyszín: Színpad-udvar

13:00 
Szerelmes Kárpát-medence
Duray Miklós és Jankovics Marcell 
előadása
Házigazda: Gubík László és Katona István
Helyszín: Erdei előadótér

14:00 A szabadegyetem zárófóruma 
Beszélgetés régióink és közösségünk önkor-
mányzati koncepciójának megvalósítási lehe-
tőségeiről. Vendégeink: Őry Péter, Horony 
Ákos és Mihók Gábor 
Moderátor: Samu István
Helyszín: Színpad-udvar

dó gyermekfelügyelet biztosított. 
A délután moderátorai: Beke Beáta és 
Neszméri Tünde
Helyszín: Úszó színpad

18:00 Borban az igazság
Borkóstolóval összekötött előadás a H&V 
Pinczészet, Muzsla és az ugyancsak muzslai 
Zalaba Pincészet boraival.
Előadóink: Mészáros Henrietta és Csákvári 
Viktor, valamint Zalaba József és 
Zalaba Dávid.

Házigazda: Nagy György
Helyszín: Színpad-udvar

20:00 Nagy Feró és a Beatrice 
Helyszín: Turul-színpad

22:00 Deák Bill Gyula 
Helyszín: Turul-színpad

Afterparty: LGT emlékzenekar 
Helyszín: Turul-színpad

14:00 -  18:00 A gyermekmosoly örökre 
szóló műremek 
Kézműves-foglalkozások és játékok a legki-
sebbek részére
Helyszín:  Gyereksarok

15:30 „A szeretetből vállalt küzdelem szül 
meg bennünket”
Tábori mise és beszélgetés Böjte Csaba 
ferences rendi szerzetessel 
Házigazda: Ilko Zoltán
Helyszín: Turul-színpad

18:00 Balkan Fanatik
Helyszín: Turul-színpad

20:30 Ismerős Arcok 
Helyszín: Turul-színpad

Afterparty: DJ Batyi 
Helyszín: Erdei színpad

SZOMBAT  |  július 11.

VASÁRNAP |  július 12.

A szervezők fenntartják
a műsorváltozás lehetőségét!



13

Indul a Martosi Szabadegyetem harmadik évfolyama. Ki más is nyithatná meg a rendezvényt, 
mint a megálmodó és főszervező, Gubík László, illetve a fesztivált befogadó község polgár-
mestere, Keszeg István, valamint Cziprusz Zoltán, a Via Nova alelnöke. A megnyitóra 12:00 
órakor kerül sor az Úszó színpadon.

Megmaradásunk kulcsa az oktatás. Iskoláink viszont fokozott veszélyeknek vannak kitéve, 
hiszen az asszimiláció célkeresztjében állnak. Egyre több viharfelhő gomolyog fölöttük, így mind-
annyiunk jövője fölött is, éppen ezért alapvető elvi kötelességünk megvédeni közművelődési 
intézményeinket. A modus vivendikről a Martosi Szabadegyetemen a téma legszakavatottabb 
ismerői és harcosai fognak beszélni a szerdai nyitónapon. Ott lesz többek között: A.Szabó 
László, Jókai Tibor, Mézes Rudolf, Bárdos Gyula, Pék László és Fibi Sándor. (12:15, Úszó 
színpad)

A Kárpát–medence határain belül lévő magyarlakta területek gazdasági felvirágoztatása a 
magyarság szülőföldön való megmaradásának a kulcsa. Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Ku-
tatóintézet elnöke a magyar örökség újrafogalmazását, a magyar jövő tudatos kiépítését ezen 
a különleges helyszínen, Martoson fogja bemutatni. Farkas Iván a fórumon felhívja a figyel-
met a déli régió leszakadó, hátrányos helyzetére és kidolgozott, vállalható cselekvési tervet és 
választási programot fog ismertetni. A fórum témája lehetőséged ad az érdeklők számára, hogy 
betekintést kapjanak, hogyan lehet alapvető gazdasági változásokat megvalósítani, úgy, hogy 
régióink, szülőföldünk fejlődése elősegítse a nemzeti identitás megerősítését. További ven-
dégeink: Radetzky Jenő, a Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara alelnöke, valamint Kalmár 
Ferenc miniszteri biztos. (14:00, Úszó színpad)

Harmadszor is MartFeszt!

Iskoláink jövője – szülőföldünk jövője

SZERDA  |  július 8.

Természetes régióink gazdasági felvirágoztatása 
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A fesztivál fővédnökének, Kövér Lászlónak, a Magyar Országgyűlés elnökének Berényi József-
fel, a Magyar Közösség Pártja elnökével folytatott beszélgetése az első és a második Martosi Sza-
badegyetem legnépszerűbb rendezvényei közé tartozott. Idén is várjuk a folytatást. Ezúttal Potápi 
Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is csatlakozik a vendégekhez. „A tavalyi válasz-
tások éve kapcsán, és most, nyolc hónappal a parlamenti választás előtt, lesz miről beszélgetnünk” 
– mondta Berényi József, és elárulta, hogy sok kérdésre számít a közönség részéről az előttünk 
álló mozgalmas politikai életet illetően. 
16:00 órától az Úszó színpadon.

Szerdán este régi jó ismerősünk a Muzsikás 
együttes 18:00 órától szórakoztatja a közön-
séget vidám zenéjével az Úszó színpadon. A 
Felvidéken nagy népszerűségnek örvendő Ki-
csi Hang 19:00 órakor lép fel az Erdei színpa-
don. Rúzsa Magdi 21:00-kor várja rajongóit a 
Turul-amfiteátrum színpadán. Ezután Afterparty 
következik az Expired Passport és Török Bá-
lint vezényletével – akár hajnalig, szintén a Tu-
rul-színpadon.

A III. Martosi Szabadegyetem fővédnöki fóruma

Mennyi jó zene! Muzsikás
A Muzsikás már csaknem egy emberöltőnyi 
időt töltött sikeres zenéléssel. Az eddigi két 
MartFeszt vendégeként is meghódították a kö-
zönséget. Nem is csoda, hogy harmadszorra is 
meghívást kaptak, s mivel hálás hallgatóságra 
találtak itt, az se csoda, hogy ezúttal is elfogad-
ták a meghívást. 

A magyar népzenét önálló, minden más mű-
fajjal egyenértékű zenei stílusként fogadtatták 
el - ebben ők az élenjárók. A huszadik századi 
magyar komolyzenét és a hagyományos nép-
zenét ötvözik. Az egész világon ismerik őket, 
játszottak már a földgolyó legjelentősebb kon-
certtermeiben, és elnyerték a legrangosabb ze-
nei elismeréseket. Neked is lehetőséged lesz, 
hogy örömöt lelj játékukban. 

SZERDA  |  július 8.
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A Harmónia-díjas Kicsi Hang zenekar 1999 
tavaszán a Galántai Magángimnáziumban állt 
össze.  Egyszerű ez címmel jelent meg az első 
CD-jük, húsz, többségében József Attila, Pi-
linszky János, Radnóti Miklós és Sinka István 
verseinek megzenésítésével. A második album 
2004 őszén látott napvilágot Ki viszi át? címmel. 
Azóta sorra születnek az albumok, amelyeknek 
a dalai nemcsak a hanghordozón, hanem Mar-
toson is nagyot fognak szólni.

Kicsi Hang

Délvidéki születésűként a magyarországi te-
hetségkutató-hullám talán legnagyobb felfe-
dezettje. Az elmúlt kilenc év során az egyik 
legkeresettebb magyar énekessé vált, neves 
dalszerzőkkel és producerekkel dolgozik együtt, 
három stúdió- és négy koncertlemezt adott ki. 
2007-ben ő képviselte sikeresen Magyarorszá-
got az Eurovíziós Dalfesztiválon. Saját színházi 
estje is van, Martoson pedig másodszor talál-
kozhatunk vele. 

Rúzsa Magdi 

Az Expired Passport szubjektív hardrock ze-
nekar a Csallóközből, amely sokféle stílusból 
merítve rakja össze sajátos felfogású zenéjét. 
Szövegeik a jelenkori társadalom és az emberi 
kapcsolatok gondjairól szólnak, olykor némi éllel 
és humorral, máskor érzelmesebben, de van, 
hogy direktebb fazonírozással. Tavalyi, eddigi 
második nagylemezük, a ZOO kiváló kritikákat 
kapott. Martoson eddigi két lemezük dalaiból 
szemezgetnek, rendszeres vendégük, Török 
Ádám (a legendás Mini énekese és fuvolása) 
jelenléte pedig nemcsak a zenei élményre, ha-
nem a hangulatra is biztosíték

Expired Passport

SZERDA  |  július 8.



16

Délelőttönként a Felvidék Rádió emberei az Erdei előadótéren szórakoztatják a szabadegyetem 
látogatóit. Reggel kilenctől legalább délig tart a sok móka, kreatív foglalkozás, vetélkedő és játék. 
Tartalmas időtöltésre számíthatsz!  

A Felvidék Rádió kínálata

Július 8., szerda.  Jöttünk! Láttunk! Maradunk!
Zászlófelvonás, sátorépítés, csapatalakítás és persze az elmaradhatatlan DZSEDÁJ buli! 

Július 9., csütörtök  Környezettudatos MUFFok
Ünneplőbe öltözünk és védjük a környezetünk. A tavalyi MartFeszten megalakult Magyar Ufók 
Felvidéki Frakciója. A természetvédelem jegyében újrahasznosított anyagokból készítenek ünne-
pi gúnyát a Martlakók. Az ufójelmezek versenyre kelnek, ígéretes díjak ellenében.

Július 10., péntek  MartJátékok határok nélkül
Felvidék, szeretlek! kvíz az elmédnek, Martolimpia a testednek.

Július 11., szombat   MartiLagzi
Itt az idő, hogy kimondd a boldogító IGEN-t.

Az első Martosi szabadegyetemen megköttetett az első martosi házasság. Roli és Angelika 
martosi frigyéből ma már egy aranyos magyar gyermek mosolyog. Ennek szellemében a Fel-
vidék Rádió lakodalmas napot tart. Lesz menyasszonyi ruha verseny, menyecske tánc, no meg 
hajnalig tartó mulatság!

Július 12. vasárnap  Mert adni jó!
Adománygyűjtés a Kantha Dóra Alapítványnak és kupakgyűjtés a beteg gyermekek javára.

12:00, Erdei színpad
Vendégünk Magyarország legaranyosabb 
celEBe! Demény, a kötsög. Vizsla, de nem ám 
az „egyszerű”  fajtából. Okosabb, mint bármelyik 
kétlábú. Sőt, igazi zseni.  Diktátor, vizslablogger, 
véleményvezér, vagy nevezd, aminek akarod. A 
kutyák életvezetési tanácsadója, akinek külde-
tése, hogy eszméivel felszabadítsa elnyomott 
kutyatársait.  Egy igazi celEB, aki július 9-én, 
csütörtökön  a MartFesztre látogat, hogy hirdes-
se a deményizmust. Gyere, és tarts velünk Te 
is! Viva la Deményism!

Mindenkit hív a Felvidék Rádió  
CSÜTÖRTÖK  |  július 9.

Most én ugatok!   
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Kerekasztal-beszélgetés Kovács Patrikkal, a 
JEUNE elnökével és Szolnoki Szabolccsal, a 
SMART Pont Hálózat vezetőjével 14:00-kor a 
Színpad-udvaron.
A JEUNE Kovács Patrik elnöksége alatt Eu-
rópa legnagyobb fiatal vállalkozói ernyőszer-
vezeteként a megfelelő jogi-szabályozási és 
gazdaságpolitikai eszközökkel érdemben sze-
retné javítani az európai fiatalok foglalkoztatási 
helyzetét és vállalkozóvá válását. Ezáltal meg-
teremteni az uniós kkv-szektor fennmaradását 
lehetővé tevő új vállalkozói generációt, amin 
nagyban múlik Európa jövője. A Smart Pont 
Hálózat célcsoportja a 35 év alatti fiatalok, 
akik megvalósítani kívánt vállalkozásötlettel, 
vagy már létező vállalkozással rendelkeznek. 
A projektjeikben kiemelten három ágazat üzleti 
ötletei kerültek előtérbe: az infokommunikációs 
technológia, a zöldgazdaság és a kreatív ipar. 
Smart Pontok Budapesten két helyszínen talál-
hatók, legújabban pedig a Dunakanyar régióját 
ellátó Smart Pont nyílt Szentendrén.

Két részből áll ez a fórum, amely 13:00 órakor 
kezdődik az Erdei színpadon. Az első részben 
Horecsnyík Melinda közgazdász tart előadást 
a nem banki hitelek buktatóiról és a fiatal mun-
kavállalók eladósodásának megakadályozásá-
ról. A fórum második felében Vitárius Lajos, 
a Dél-szlovákiai Közgazdászok Közösségének 
elnöke ad elő a kis- és középvállalkozások fej-
lesztésének meghatározó szerepéről a 2014-
2020-as uniós programozási ciklusban.

A fórum végén Varga Péter, a Gazda PT elnöke 
megnyitja a Hungarikum udvart a Feszty-park-
ban. Ezt nem hagyhatod ki!

24 éves, gyönyörű szőke nő, fantasztikusan ki-
dolgozott testtel – ő Kiss Virág fitneszmodell. 
Az élő bizonyítéka annak, hogy egy nő lehet 
egyszerre szép és okos. Angol-politológia sza-
kon végzett, valamint  negyedéves joghallgató, 
ha pedig edzésről van szó, nem ismer lehe-
tetlent.  Elszánt sportoló, aki komoly sikereket 
tudhat maga mögött. Július 9-én, csütörtökön 
ő lesz a MartFeszt vendége, hogy meséljen a 
sikerről, küzdelmeiről és arról, hogyan találtak 
egymásra a súlyzókkal. Jöjj és láss – délután 
háromkor az Erdei színpadon.

Kezdj okosan! Fiatalok 
Közép-Európa vállalkozói 
környezetében

Légy résen! Fiatalok az 
adósrabszolgaság 
csapdájában

Meghódította a világot! 

Kiss Virág
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Hogyan szabadult ki Tóásó Előd Bolíviából? 
– beszélgetés Lukács Csabával

Bár kissé krimibe illő a történet, mégis teljesen 
törvényes körülmények között menekítették ki 
Tóásó Elődöt Bolíviából. A titkolózást és komoly 
szervezést igénylő akcióról mesél majd Lukács 
Csaba, a  Magyar Nemzet és a Baptista Szere-
tetszolgálat munkatársa július 9-én, csütörtökön 
a MartFeszten. A bajba jutott állampolgárnak 
nyújtott segítségért a magyar állam ünnepélyes 
körülmények között állami kitüntetésben része-
sítette Lukácsot és a Baptista Szeretetszolgála-
tot. „Kövér László házelnöknek a miniszterelnök 
személyére vonatkozó szavait kölcsönvéve azt 
lehet mondani, hogy a magyar társadalomnak 
óriási szüksége van minél több olyan rendkívüli 
emberre, mint Lukács Csaba.” 
Hol és mikor tudhatsz meg mindent a megrázó 
történetről? Csütörtökön négykor a Színpad-
udvaron.

10 év után újra Argo  - Filmvetítés és közönség-
találkozó a film alkotóival és színészeivel

2004-ben nagy siker övezte az Argo című fil-
met, amelynek rendezője Árpa Attila. Megérte 
10 évet várni, mert Balog Tibi, Bodri, Psycho és 
a többiek visszatértek, 2014-ben ugyanis elké-
szült a folytatás, a várva várt Argo 2. Hogy Ti 
is átérezzétek az Argo-hangulatot , július 9-én, 
csütörtökön érkezik a MartFesztre Árpa Attila, 
a film rendezője, Árpa József producer, vala-
mint  a film szereplői, a Tysont alakító Kiss Jó-
zsef és a Hangyás Dzsonit megformáló Nagy-
pál Gábor, hogy bepillantást engedjenek a 
kulisszatitkokba és megmutassák, milyen is az, 
amikor ,,Tibi megoldja okosban”. 
Érdemes lesz velünk tartani – a Zsittnyan Ist-
ván Kultúrházban 17:30 órakor.

Balog Tibi mindent visz!  Dikta-túrák 
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Demjén Ferenc  Kerekes Band

Firkin 

A 70-es években a Bergendy együttessel ért el 
országos sikert, a 80-as évektől pedig más mű-
fajban, a V’ Moto-Rock zenekarral alkotott ma-
radandót. A rendszerváltáskor ő is váltott, szó-
lópályába kezdett, és azóta 16 lemezt adott ki, 
közben pedig a Honfoglalás és a Sacra Corona 
filmzenéjéhez is megírta a máig rengeteget ját-
szott főcímdalokat. Négy évtizedes pályafutása 
akár egy egész koncertet képes a legsikere-
sebb slágerekkel teletűzdelni. Dalszövegeire is 
érdemes odafigyelni, még ma is aktuális mon-
danivalójuk van.
Turul-színpad, 20:00.

A Kerekes Band autentikus gyimesi népzenét 
játszó együttesként kezdte pályafutását, de 
2006-ban, egy betyáros csavarral átnyergeltek 
arra a műfajra, amelyet ők maguk hoztak létre. 
Az őserőt megszólaltató csángó népzenével tü-
zelték fel a Jimi Hendrix-féle zúzós rockot, meg-
szólalt a Csángó Boogie, és innen már egye-
nes volt az ethno-funk testvériség hódító útja. 
Idén végre Martosra is elhozzák a hamisítatlan 
stadion-folk hangulatot.

Fedezd fel őket csütörtökön 22:30-kor a Turul-
színpadon.

2008 októberétől indult hódító útjára a Firkin ze-
nekar, amely a kelta bulizene féktelenül szeret-
hető műfaját honosította meg Magyarországon. 
Azóta több mint 300 koncertet adott itthon és 
külföldön is.

Mára már minden neves hazai fesztivál és kon-
certhelyszín fellépője a Firkin. Legnagyobb ma-
gyarországi elismeréseként a Művészetek Pa-
lotája meghívta a zenekart egy exkluzív koncert 
megtartására, amelynek átütő sikere meghozta 
a zenekar számára a szélesebb körű elismerést.

Afterparty a Firkinnel az Erdei színpadon.
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Adj vért, és ments életet! 
A Martosi Szabadegyetem III. évfolyama több 
jótékonysági programnak is helyt ad. A szom-
bati MartFeszt Angyalai jótékonysági délután 
mellett pénteken, július 10-én véradást szervez-
nek.  A Zsittnyan István Kultúrházban reggel 
nyolc és tizenegy óra között várják a véradó-
kat. Az eseményt a Kantha Dóra Alapítvány, a 
MartFeszt partnere szervezi. A véradás a komá-
romi kórház szakmai felügyelete mellett zajlik.

A szakemberek előzetesen megvizsgálják az 
önkéntes véradókat, akiktől személyenként 
450 milliliter vért vesznek le. A jelentkezőknek 
először is formanyomtatványt kell kitölteniük, 
amely az egészségi állapotukat méri fel. Ezt kö-
vetően történik a vérvételt megelőző vizsgálat, 
majd a véradás. 

Használd ki a lehetőséget, hogy nemes csele-
kedetet tehess. 

Egy futballfüggő 
naplójából 

Gazdag József tíz éven át volt szerkesztője 
az Új Szó futballal foglalkozó mellékletének, a 
Focitippnek. Az „Egy futballfüggő naplójából“ 
című kötete ezt a tíz évet foglalja magába, 
újságírói pályafutásának a keresztmetszete. 
Tárcáinak válogatása új nézőpontból világít 
rá a sportújságírás dimenzióira, kapcsolódási 
pontokat találva a pszichológiával, a szocioló-
giával és az irodalommal. Gazdag József már 
sok helyen megfordult könyvével, mindenütt 
nagy sikert aratva. Július 10-én a MartFesztre 
is ellátogat, hogy személyesen mutassa be 
második kötetét. 

Használd ki a lehetőséget, hogy találkozhatsz 
egy remek könyv szerzőjével – 12:00 órakor az 
Erdei színpadon.

A gyermekmosoly örökre 
szóló műremek
Kisgyermekével érkezik a Feszty-parkba? Jól 
teszi, hiszen gondoskodik az utánpótlásról: ta-
lán ők lesznek a huszadik MartFeszt résztvevői. 

Idén azonban még könnyen találkozhat a „Mi-
kor megyünk már?” kérdéssel. Hogy ne kelljen 
megosztania figyelmét, és hogy gyermekei is jól 
szórakozzanak, a szervezők új helyszínnel, a 
Gyermeksarokkal várják a legifjabbakat. Pén-
teken és vasárnap 14:00 és 18:00 óra között 
szakemberek tartanak foglalkozásokat, szom-
baton pedig a Kantha Dóra Alapítvány prog-
ramja keretében szórakozhatnak a kicsik is. 

Különböző szabadtéri játékokkal, kézműveske-
déssel és egyéb kreatív tevékenységekkel 
igyekszünk élményt adni nekik.

PÉNTEK  |  július 10.
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Kukkónia –  a Csallóköz értékei 
,,A régiekre emlékezni – hagyománytisztelet. Szeretni, becsülni, védeni az ősi földet, ahol elő-
deink éltek és dolgoztak, ahol születtünk és élünk, vagy ahonnan elszakadtunk, de ahová az 
élet fáradalmait kipihenni visszatérünk – kötelesség. Minden nép büszke hazájára, szülőföld-
jére, megbecsüli, ápolja történelmi, kulturális emlékeit, a régmúlt hagyományait. Ezt tesszük 
most mi is…“

Július 10-én, pénteken Világi Oszkár, a Slovnaft vezérigazgatója látogat el a MartFesztre, 
hogy megossza velünk Kukkónia titkait. Kukkónia (ismertebb nevén a Csallóköz) kincseket rejt, 
és kalandra hív. Ebbe a gazdag, rejtélyes világba tekinthetünk be, Világi Oszkár „idegenveze-
tővel”. Tarts velünk Te is! 14:00-kor az Erdei színpadon. 

A háború árnyékában
Mi lesz veled, Európa?
A 2014 március elején Ukrajna keleti részén 
kirobbant fegyveres konfliktust Európa egyik 
legveszélyesebb konfliktusának tartják a bal-
káni háborúk óta. Az oroszbarát szakadárok 
csaknem egy éve gyakorlatilag harcban állnak 
az ukrán hadsereggel. A február 12-én Minszk-
ben folytatott béketárgyalások ellenére néhány 
városban folytatódtak a harcok Kelet-Ukrajná-
ban.  Ha mindez nem lenne elég Európának, 
idén májusig több mint 50 000 bevándorló ér-
kezett Magyarország területére, ami jóval túl-
haladja a tavalyi számokat. Felmerül a kérdés, 
hogyan és milyen törvényi és egyéb eszköz-
zel lehetne lezárni Magyarország déli határát, 

amely a délről és keletről Európába igyekvő me-
nekültek és migránsok bevett útvonalának egyik 
legfontosabb állomása. Ezekre a problémákra 
keressük a válaszokat július 10-én, pénteken 
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel, 
Brenzovics László ukrajnai parlamenti képvi-
selővel és Gulyás Gergellyel, az Országgyűlés 
alelnökével. Érdemes lesz velünk tartani! 15:30 
órakor a Színpad-udvaron.

PÉNTEK  |  július 10.
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Zorall

A Zorall rockegyüttes 2002-ben alakult. Ismert 
rockzenekarok tagjaiból, szinte hobbiból, egyet-
len ötletre alapozva. A zenekar régi magyar 
slágerek és rockklasszikusok összegyúrásával, 
valamint régebbi magyar popslágerek rocko-
sításával készít új számokat. Kezdetben saját 
szórakoztatásukra számítógépen készítették el 
régi magyar slágerek feldolgozásait. A dalszö-
vegeket ismert külföldi rock- és punkalapok-
ra húzták rá. Így lett Máté Péter Régi útjából 
hardcore nóta, vagy így szólal meg ska stílus-
ban a Piramis Ajándéka. Turul-színpad, 19:00.

Tankcsapda

A Tankcsapda a rendszerváltás óta kirobbant-
hatatlan a magyar zene élvonalából. A zenekar 
a hőskorszak után indulva is a legsikeresebb 
magyar hard rock csapattá nőtte ki magát. Ti-
zenhárom stúdióalbumon vannak túl huszon-
hat év alatt, ma is mindenütt teltházak várják 
őket a koncertjeiken. Tavaly már adtak egy 
kis ízelítőt Martoson a negyed évvel később 
megjelent albumukról, amely a megjelenés 
hetében kétszeres platinalemez lett. Bárhol 
bukkanjon fel a Tankcsapda, és bármit csinál, 
tömegek kíváncsiak rá. Turul-színpad, 21:30.

Zsapka-Emmer Duó
Zsapka Attila és Emmer Péter számos, vagy 
inkább számtalan színpadon megfordult már – 
minduntalan óriási sikert aratva, de a MatrFeszt 
rendszeres látogatóinak sem kell őket különö-
sebben bemutatni, hiszen beleértve az idei 
fesztivált is, mindegyikre elfogadták a meghí-
vást. Via Novával különben is jó kapcsolatokat 
ápolnak, ez is hozzájárul a tényhez, hogy nem 
hiányozhatnak a Martosi Szabadegyetemről. 
Zenéjükkel az elmúlt két alkalommal szinte 
hajnalig szórakoztatták a zenekedvelőket, és 
minden bizonnyal most is így lesz pénteken, 
július 10-én az Erdei színpadon

PÉNTEK  |  július 10.



23

Felvidék, mint brand? Miért is ne?!
Mondják,hogy a magyar nők a legszebbek. 
Pláne a felvidékiek. Ezt Václav Tamás, a 
Felvidék Szépe verseny főszervezője is jól 
tudja. Neki is köszönhető, hogy Balogh Vik-
tória fejére korona került a II. Felvidék szépe 
szépségversenyen. Egyik udvarhölgye pedig 
Szabó Bianka. Általuk nyerhetünk betekin-
tést a szépségverseny szervezésébe és a 

Születőben a Felvidék-márka

Titkok nyomában
Szombaton délben a Színpad-udvaron Dunajszky 
Géza, a Titkok nyomában c. könyv szerzője tart elő-
adást. A második világháború utáni magyar üldözte-
tés sok-sok epizódját tárta már az olvasó elé.  Titkok 
nyomába eredt, s ezeket a Martlakókkal is megoszt-
ja. Olyan eseteket mond el, amelyeket az idősebbek 
kényszerből elszenvedtek, de sokáig nem volt sza-
bad, illetve tanácsos róla beszélni. 

13:00 órakor az Asszimilált világ c. műsorra kerül 
sor ugyancsak a Színpad-udvaron. Bauer Béla, a 
Századvég vezető kutatójának előadása a Kárpát-
medencei ifjúságkutatás eredményeiről.

Hit és hűség – 15:00 órakor a Színpad-udvaron. 
Vendégeink Boráros Imre Kosuth-díjas színmű-
vész és Csáky Pál, az MKP EP-képviselője.

versenyre való felkészülésbe.  De a Felvidék 
nem csak szép nőktől hemzseg, hanem bő-
ven akad tehetséges sportoló is. A szépség 
mellett a futball is górcső alá kerül július 11-
én. Vendégeink lesznek Varga Péter és Nagy 
Dávid, a Felvidéki Labdarúgó Egyesület elnö-
ke és alelnöke, valamint Novota Zoltán, a 
Felvidéki Labdarúgó Válogatott csapatkapitá-
nya. 14:00, Erdei előadótér.

SZOMBAT  |  július 12.
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„Az élethez türelem kell, de a csodához bátorság.“ – a III. Martosi Szabadegyetem szlogenje, amely 
idén valóban hagyományteremtőnek ígérkezik.  Ez az 5 nap nem csak a szórakozásról, a műve-
lődésről és a közéletről szól, hanem legfőbb küldetése a jótékonyság. Mert kapni jó, de adni még 
jobb. Ebben a szellemben segítik a fesztivál szervezői a martosi óvodát, ahova gyermekbútorokat 
szállítanak. A MartFeszt angyalainak is szentelünk egy családi délutánt a Kantha Dóra Alapítvány 
javára, amely Kantha Mária 2000 karácsonyán rákbetegségben elhunyt lányának állít emléket. 
Az esemény védnökei  Iveta Radičová ex-miniszterelnök és Mészáros Péter békenagykövet – a 
budapesti székhelyű Egyetemes Béke Szövetségének (UPF) az elnöke. A délután folyamán elő-
adásokat hallhatunk az egészséges életmódról, valamint a rákellenes harcról, ahol az érdeklődők 
személyesen beszélgethetnek a rákból kigyógyult gyermekekkel és szüleikkel. Pénteken délután 
pedig önkéntes véradásra lesz lehetőség a Feszty-parkban.  Gyere te is és tartozz a MartFeszt 
Angyalai közé, mert adni és segíteni a legjobb dolog!

A MartFeszt Angyalai 
SZOMBAT  |  július 12.
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2015. július 11. – szombat  14:00 – 18:00 ig    Feszty-park   -   Úszó színpad   

14:00 - 14:30  Megnyitó

A KANTHA  DÓRA  ALAPÍTVÁNY bemutatá-
sa  és  tevékenységének ismertetése       
Iveta Radičová exminiszterer köszöntője                   
Horváth Ferenc, az Egyetemes Béke Szövet-
sége békenagykövetének köszöntője

14:30 - 15:10   
Vadkerti Imre (Jimmy) és  zenekara 

15:10 - 15:40   
Élet a daganatos betegség után
Kovácsné Thurzó Gabriella, a PROVITEX – 
Rák- és Immunrendszer-kutató Kft
tulajdonosa és ügyvezetője előadása 
 
15:40 - 15:55   
Zsapka quartet koncertje  
Zsapka Attila, Zsapka Tina, M. Zsapka Móni-
ka, Zsapka Zsolt

15:55 - 16:10 
Beszélgetés daganatos betegséggel küzdő 
gyermekekkel, a betegségből kigyógyult 
gyermekekkel  

16:10 - 16:20 Mészáros Tamás énekel 
16:20 - 16.35     
Az onkológia és a hematológia szerepe a 
gyógyításban 
MUDr. Ekshmidt Gabriella előadása  

16:35 - 17:05    
Last Blues Band – LBB együttes

17:05 - 17:25    
A civilizációs betegségek gyógyítása fok-
hagymakivonatokkal     
Krommel Ferenc, a  Globcom Rt. Igazgatója, a 
O3 polgári társulás elnöke előadása

17:25 - 17:50    
DJ Szemi & Sipos Dávid (DJ and Sax)

17:50 - 18:00  Zárszó 

Kísérőprogramok :

13:30-18:30  
DUDÓ  bohóc, lufizás, arcfestés, játékok, 
kis légvár és nagy légvár     
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A MartFeszt idén is helyet ad a felvidéki gasztronómiának, köztük a finom nedűknek is. A szak-
emberek: Mészáros Henrietta és Csákvári Viktor, a H&V Pinczészet Muzsla képviseletében, 
valaminz Zalaba József és Zalaba Dávid a szintén muzslai Zalaba Pincészet képviseletében. 
Borkóstolóval egybekötött előadást tartanak szombaton, július 11-én. Az érdeklődők a minőségi 
felvidéki borok kavalkádjával találkozhatnak, de sok mindent megtudhatnak a borfogyasztás 
kultúrájáról, a borok étkekkel való párosításáról és még sok egyéb másról.

A felvidéki borokat felvonultató eseményre szombat délután 18 órától várják a borkedvelő közön-
séget a Színpad-udvaron. A hozzá nem értők is jöjjenek, hadd tanuljanak a tapasztaltabbaktól!

Borban az igazság  -  Randevú a magyar borral és borkultúrával

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” 
- Kárpát-medencei kerekasztal 

A Kárpát-medence legaktuálisabb politikai történései kerülnek terítékre azon a nemzetpolitikai fó-
rumon, ahol vendégeink Wetzel Tamás nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Kelemen 
Hunor (Romániai Magyar Demokrata Szövetség), Pásztor István (Vajdasági Magyar Szövet-
ség) és Berényi József (Magyar Közösség Pártja). A kisebbségi lét közös problémáiról, céljairól 
és kilátásairól, valamint az összefogás szükségességéről is hallhatsz a fórum vendégeiről. Tarts 
velünk a nemzeti összetartozás jegyében szombaton 16 órától az Erdei előadótéren!

SZOMBAT  |  július 12.
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A Beatrice lányzenekarként indult, majd 
Nagy Feró csatlakozása után a glamrock és 
a diszkó világában is szerencsét próbált, de 
végül az 1978-as újraalakulásakor vált azzá 
a feketebárány rockzenekarrá, amiért egész 
Magyarország megszerette… kivéve persze a 
szocialista állampárt funkcionáriusait. A Beat-
rice elemi dühvel mert kimondani olyan dol-
gokat a 70-80-as évek fordulóján, amelyeket 
mások nem nagyon. Magyarország egyik leg-
sikeresebb zenekara. Turul-színpad, 20:00.

Nagy Feró és a Beatrice

Artisjus-díjas magyar blues-énekes, akit 
gyakran „a magyar blues királyaként” is em-
legetnek. Bill kapitány 67 évesen olyan mű-
sort csinál, hogy az embernek csak úgy kop-
pan az ála a földön. Dirty blues, blues rock, 
rhythm’n’blues – mindegy a fekete torkú kőbá-
nyai díszpolgárnak, koncertjein ugyanis meg-
mutatja, miért tartják élő legendának. Mindezt 
megtapasztalhatod szombaton 22:00-kor a 
Turul-színpadon.

Deák Bill Gyula

A zenekar egyik alapító tagja Baross Lau-
ra 2010 elején jött az ötlettel, hogy szeretne 
LGT-számokat előadni. A fellépés nagy si-
kert aratott, így nem volt kérdés a folytatás. 
A Komáromi Napok szervezői lehetőséget ad-
tak nekik. A zenekar felállása azóta többször 
átrendeződött. Az alapmag: Baross Laura, 
Bukai László, Holczhely Árpád, Baross János 
és a Vajda testvérek, Laci és Iván, és a vendé-
gek: Nagy László, Ölvecky András, Ferdinand 
Habersack, Marek Kamocsai. Afterparty az 
LGT emlékzenekarral a Turul-színpadon.

LGT EMLÉKZENEKAR

SZOMBAT  |  július 12.



28

Gubík Ági 1977-ben született Zselízen. Színé-
szi pályáját Szlovákiában kezdte a Posledná 
večera (Utolsó vacsora) című rövidfilmben, 
majd Magyarországon is megnyíltak előtte a 
filmes kapuk. Ő játszotta a főszerepet Till Attila 
első nagyjátékfilmjében, a Pánikban. Alakítá-
sát 2008-ban a Legjobb női főszereplő díjával 
jutalmazták a filmszemlén. 2011 – 2013 között 
a Haction című sorozat Grétáját alakított, de 
az igazi áttörést a Barátok közt jelentette szá-
mára. Berényi Ágnes szerepéért megkapta a 
Televíziós Újságírók Díját. Július 12-én, va-
sárnap pedig Martosra látogat, hogy meséljen 
színészetről, sikerről és arról, hogyan hódította 
meg szlovákiai magyarként a magyarországi 
közönség szívét. 12:00, Színpad-udvar.

Az év sorozatszínésznője

Jankovics Marcel, a Nemzet Művésze cím-
mel kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas 
rajzfilmrendező, grafikus, kultúrtörténész, író. 
Számos rajzfilm rendezője és forgatókönyv-
írója. A magyar mondavilág és jelképtár gaz-
dagságát bemutató kutatásait több könyvbe 
szerkesztette. Két választási időszakban a 
Nemzeti Kulturális Alap elnöke volt.

Duray Miklós felvidéki politikus, közíró, cím-
zetes egyetemi docens, aki a nemzetpolitika 
témakörben szakértő, a Kárpát-medence el-
ismert stratégája. Az 1989-es fordulat előtti 
időszakban kisebbségi jogvédő tevékenységé-
ért üldözték, 1989 után az Együttélés politikai 
mozgalom alapítója, parlamenti képviselő volt 
2010-ig. Az MKP-t alapító három elődpárt el-
nökei közül mára csupán ő maradt a nemzeti 
elkötelezettségű párt tagja. 

Mindkét előadóra jellemző a széles látókör 
és sokoldalú műveltség, a Kárpát-medence 

Szerelmes Kárpát-medence
alapos ismerete, a Felvidék szeretete. Közös 
témájuk lehet Jankovics Marcel nagyapjának 
1939-ben megjelent emlékirata, a Húsz esz-
tendő Pozsonyban, amely a felvidéki magyar-
ság küzdelméről szól, a trianoni döntés után. 
13:00, Erdei előadótér.

VASÁRNAP |  július 12.
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Mik tartoznak Dél-Szlovákia gazdasági fel-
zárkóztatásának intézményi feltételei közé? 
Ismerd meg a szlovákiai magyar közösség 
megmaradásának és gyarapodásának sarok-
pontjait! Középpontban az MKP önigazgatási 
koncepciója. A tavaly közvitára bocsájtott ter-
vezetet a dokumentum kidolgozásában ve-
zető szerepet játszó Őry Péter, az MKP ön-
kormányzati és közigazgatási alelnöke, illetve 
vendégei ismertetik. Gyere el a szabadegye-
tem zárófórumára, és tudj meg mindent régió-
ink és közösségünk önkormányzati koncepció-
jának megvalósítási lehetőségeiről! Vasárnap 
14 órától a Színpad-udvaron. 

A szabadegyetem zárófóruma

Böjte Csaba Ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány működtetésével 1993 
óta gyermekmentéssel foglalkozik, az árvasorsra jutott, vagy más okból ellátásra szoruló gyer-
mekeket segíti. Az alapítvány célja: Segíteni a legkisebbeket, azokat, akik másnak nem kellenek! 
A legutóbbi tíz évben 12 könyv jelent meg, amelyek az ő gondolatait, tapasztalatait tartalmazzák, 
három film mutatja be életútját, munkásságát. Számtalan díjat kapott, legutóbb Gödöllőn a Ma-
gyar Szabadságért díjat, 2002-ben Magyar Örökség díjat, 2010-ben a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Középkeresztjét. Gyermekmentő, értékteremtő tevékenysége elsősorban Romániában 
zajlik, de munkájának gyümölcsét az egész Kárpát-medencében szüreteljük, Istentől megáldott 
munkája kisugárzik egész magyar nemzetünkre. Tábori mise és beszélgetés Böjte Csaba feren-
ces rendi szerzetessel 15:30-kor az Erdei előadótéren. 

A szeretetből vállalt küzdelem szül meg bennünket

VASÁRNAP |  július 12.



30

A Balkan Fanatik több mint egy évtizede öt-
vözi szinte az összes könnyűzenei stílust a 
magyar és balkáni népzenével. Felbukkannak 
itt pop-rock, hiphop, dubstep és reggae ele-
mek, a dalok pedig széles skálán kalandoz-
nak a lírai népdaltól a fergeteges mulatásig. 
A Jorgosz és Lepés Gábor vezette együttes 
saját kultúránkat akarja belevinni a zenéjébe 
az angolszász stílus egyszerű helyi másolá-
sa helyett. Kultúránkat pedig ezáltal igen sok 
helyre elvitték már, hiszen a környékbeli or-
szágokon túl felléptek Kínában és az Egyesült 
Államokban is. Július 12-én csak Martosig kell 
menni értük. Tehát vasárnap 18:00, Turul-
színpad.

Balkan Fanatik

Az új évezred hajnalán alakult Ismerős Arcok 
zenekar mára a magyar könnyűzenei élet iko-
nikus szereplőjévé nőtte ki magát. Rockból, 
bluesból és népzenéből építkező zenéjüknek 
elsősorban Nyerges Attila énekes őszinte 
szövegvilága vált a védjegyévé. Dalaik köz-
vetlen, emberi hangnemben közvetítik azt a 
szilárd értékrendet, amely legjobban a család, 
nemzet, barátság, becsület, tisztesség sza-
vakkal írható le. Ebbe éppúgy beleférnek az 
emberi történetek, mint nemzeti hovatartozá-
sunk megélése, sőt, mindez szerves egységet 
alkot a tolmácsolásukban. Az Ismerős Arcok 
harmadik alkalommal lép fel a MartFeszten, 
ők adják a fesztivál rendszeres záróakkordját. 
Vasárnap 20:30-kor látjuk őket a Turul-amfi-
teátrum színpadán.

Ismerős Arcok

A legvégén még mulatunk egy jót! DJ Batyi vár az  Erdei színpadon mindenkit, s rophatjuk, 
ameddig csak bírjuk.

Afterparty DJ Batyi-val
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