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Beszámoló a 2017. májusi önkormányzati rendezvények előkészítéséről 
 

 
 
1. LOVAGI MAJÁLIS SZENT LÁSZLÓ TISZTELETÉRE 
2017. május 1., 11.00-18.00 
Füzes-patak partja 
 
Hagyományos rendezvény történeti elemekkel. Célcsoport a város egész lakossága. Önfeledt 
tavaszi vigasság a szabadban. A Faluház születésnapja.  
A helyszín a gyermeknapon jól bevált, a város központi útvonalai mentén, védett környezet. 
A rendezvény tartalma: 
Főudvarmesterünk irányításával a nap folyamán megismerkedünk a Szent László 
legendáriummal, lovagi témájú játékokat játszunk és vetélkedünk. 
Főudvarmester: Róka Szabolcs drámapedagógus, segítője Kátai Zoltán, mindketten Tinódi-
lant díjas magyar énekmondók, népzenészek. 
A Faluház ezen a napon ünnepli 25. születésnapját! Találd meg a rendezvényen elrejtett 25-ös 
logókat, fotózd le kreatívan és tedd fel a JFMK Facebook oldalára. A legjobbak jutalomban 
részesülnek! 
Részletes program a műsorfüzetben 
 
 
2. MUZSIKÁLÓ GYEREKLIGET 
2017.május 27., szombat, 11.00-19.00 
Füzes-patak partja 
 
A legszínesebb és legnagyobb gyermekeket és kisgyermekes családokat megszólító 
hagyományos szabadtéri program az év során 
Az idei GYEREKNAP témája a zene. Hangokat csalunk elő a hangszerekből és hétköznapi 
tárgyakból, hangszereket készítünk természetes anyagokból és hulladékokból. A napot pedig 
hatalmas közös zenéléssel zárjuk! 
Hangmesterek: Vargyas-Tóth Juliska, Törőcsik Tamás 
 
9.30 ÖRÜLÜNK, HOGY MEGSZÜLETTÉL 
Biatorbágy város köszönti újszülött lakóit a Juhász Ferenc Művelődési Központban, a városi 
életfa előtt. 
 
11.00: Hangszerekkel a világ körül – a világ legkülönlegesebb hangszereinek bemutatója az 
Ethnosound fiatal zenészeivel. 
Hogyan szól a szamárállkapocs és a kígyóbőr? Mi énekel szebben, a fűrész, vagy a tibeti 
hangtál? Hogy morajlik az óceándob anélkül, hogy megütnénk? Varázsol-e esőt a kiszáradt 
kaktuszág? Lehet-e orral furulyázni? Mit mond a beszélő dob? 



 
 Egy izgalmas világutazásra hívunk mindenkit, ahol rengeteg különleges ritka hangszert 
ismerhetünk meg. Egy kis ízelítő a bemutatásra kerülő hangszerekből: didgeridoo (az ausztrál 
bennszülöttek ősi fúvós hangszere), hangtálak, esőbot, óceándob, termés csörgők, 
szamárállkapocs, koshi, zaphir szélharang, bansuri (bambuszfuvola), ney, beszélő dob, 
darbuka, cajon, kpanlogo, dorombok, ney, kagylókürt, kínai császárok edénye, kalimba, 
sansula, kristálytál, table tubes, nyelves dob, hang drum, orrsíp, indián szerelmi furulya, oud 
(lant), guembri (marokkói húros hangszer), aquaphone és sok más érdekes hangszer a világ 
minden részéről. 
 
12.00: A halász és a nagyravágyó felesége Cip-cirip bábszakkör előadásában. 
Az ismert mesét ezúttal biatorbágyi gyerekek előadásában láthatjuk. 
 
15.30: Csodaliget lakói 
A Csodaliget lakói serényen készülődnek a Gyermeknapra. Alig várják már, hogy zenekart 
alakíthassanak Veletek. Zenei kalandozásuk során megismerhetitek Bohóka Tündért, 
Brekekkét, Ödönt a százlábút, táncolhattok, mint a vidám tulipánok, és ti is pillangókká 
válhattok. A zenekarban köszönthetjük Abbas Muradot, a PMAMI zenetanárát. 
 
17.30: Brass Cirkusz 
Zene zendül, harsona harsan, dob dönög - egy lendületes indulóra bevonul a zenekar: öt 
rézfúvós és egy dobos. A fergeteges belépőt követően kezdődhet a világraszóló előadás.  
Méhes Csaba pantomim művész és a Brass in the Five zenekar elővarázsolja a cirkuszvilág 
felejthetetlen figuráit: bűvészt, illuzionistát, bohócot, állatidomárt, kötéltáncost, cirkuszi 
lovakat,  félelmetes tigrist...  
 
19.00: Világra szóló közös zenélés a készített vagy vásárolt hangszerekkel 
 
EGÉSZ NAP JÁTSZÓTÉR: 
Tűzoltó-, mentő- és rendőrautó kipróbálása a Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes 
Tűzoltóegyesület szervezésében, hangszerkészítés természetes anyagokból és hulladékból, 
hangszersimogató és –vásár, Néder Norbi körhintája, PERON, zenés könyvek és játékok 
Kisgombos Könyvesbolttól, Matilda kertje hangzófallal és egyéb játékokkal, vízidodzsem és 
ugrálóvárak, tréfás hangok a Zenebatyuból. A legkisebbeket baba- és mamafoglalkoztató 
várja a Családsegítő Szolgálat, a Lélekformálók és a Három királyfi, három királylány 
szervezésében, valamint ízelítőt kaphatnak a Kerekítő és Csiri-biri foglalkozásokból is. 
 
 
Biatorbágy, 2017. április 12. 
 

Szádváriné Kiss Mária igazgató 
 


