
 

Árpád Népe Egyesület 
 

 

Programajánló 
 

Egyesületünkről 
 

 

Az Árpád Népe Hagyományőrző, Kulturális és Sport Egyesület 2003-2004-

ben kezdte meg működését. Fő tevékenységünk a magyar hagyományok 

ápolása, megélése és a klasszikus, illetve az újhullámos társasjátékok 

népszerűsítése. A rendszeres edzések, illetve szakkör jellegű 

foglalkozásaink mellett budapesti és vidéki rendezvények programjai révén 

igyekszünk minél több emberhez eljuttatni üzenetünket. Eseményeinken 

szeretnénk – főleg a fiatalok körében- népszerűsíteni az élő kapcsolatok 

erejét, hogy az embereket minél közelebb hozzuk egymáshoz, hogy 

kapcsolatok, barátságok születhessenek. 

 

 

Állandó programjaink 
 

 

 

Az Árpád Népe Egyesület több korosztályra kidolgozott egy foglalkozás 

sorozatot, hogy minél szélesebb körben szerethessék, sajátíthassák el 

hagyományainkat. 

 

 

Programjaink ideje alatt az érdeklődők három fő témakörrel találkoznak: 

 

 

- A fegyveres hagyományoknál a IX-X. században az őseink által használt 

fegyverekkel gyakorlunk. 

- A kézműves hagyományoknál igyekszünk minél több technikával 

megismerkedni, hogy elkészíthessük saját felszerelési tárgyainkat. 

- A magyar kultúra területén megismerkedünk a magyar hagyományokkal, 

történelemmel, népzenével, néptánccal, énekekkel, gasztronómiával és az ide 

sorolható témákkal. 

 

 

Nagyon fontos szempont nálunk a saját tudás megszerzése, amit képesek 

vagyunk átadni másoknak. Ezért már a gyerekekkel is úgy foglalkozunk, 

hogy minél korábban elsajátítsák a társakkal szembeni segítőkészséget, 

megértést, hogy később szívből tudjanak foglalkozni azokkal, akik csak 

most ismerkednek hagyományainkkal. 

 

 

 

 

 

 



Rendezvényszervezés 

 

Az Árpád Népe Egyesület több mint tíz éves fennállása alatt 

ezernél is több rendezvényen vett részt, vagy segítette azokat 

szervezőként, ötletgazdaként is. 

 

Ez idő alatt, a tapasztalatokból merítve fő erősségünké vált az 

azonnali problémamegoldás, illetve a kreativitás. Számtalan 

rendezvényhez, projektnaphoz tudtunk beépíteni 

hagyományőrző programelemet a témakörüknek megfelelően. 

 

Sokszor előfordult, hogy megrendelőink olyan kéréssel fordultak hozzánk, amit azelőtt nem csináltunk, de 

illett profilunkhoz. Ezeket a különleges feladatokat mindig magas szinten sikerült megvalósítanunk. 

 

Megrendelőink egyedi kívánságait örömmel megvalósítjuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Elérhetőségeink: 

 

Telefon:  06/20 473-59-63 Urbán Péter elnök 

E-mail:  arpadnepemail@gmail.com 

Weboldal:  http://arpadnepe.mozello.hu/ 

Facebook:  Árpád Népe Hagyományőrző, Kulturális és Sport Egyesület 

 

2003-2017 Válogatott referenciák 

 
·Projektnap a IX. kerület Kosztolányi Dezső Általános Iskolában, 

Honfoglaló Nap,   

·Hagyományőrző foglalkozások a Magyarok Országos Gyűlésén,   

·Hunyadi Éj, a Hunyadi János iskolában XIV. ker.,  

·Egészségnapok és más rendezvények több iskolában, (IX; X; XIV; 

XVI), 

·Óvodai fellépések, (IX; X; XIV; XVI) 

·OTP csapatépítő tréning hagyományőrző programjainak 

szervezése,   

·XIV. kerület Álmos Nap szervezése, kivitelezése, a Cserepes 

Házzal és az iskolával közösen, 

·Cserepes Ház XIV. ker., fellépés a nyárbúcsúztató ünnepségen,  

·Fellépések az Erzsébet ligeti Színház rendezvényein XVI. ker. 

(Majális, Gyereknap, szüreti Mulatság),   

·Szilas Menti Napok, falunap, hagyományőrző programok 

·Nagyvázsonyi Lovagi tornán, a Kapolcsi Művészetek Völgye 

keretein belül,   

·Magyar Cserkész szövetség centenáriumi ünnepsége, jurta állítás, 

kézműves foglalkozások, tánctanítás  

·Múzeumok Éjszakája, táncház a Textilmúzeumban,  

·T-Com Gyerek Sziget a FATOSZ felkérésére Íjászfoglalkoztató 

vezetése,  

·Egyesületi íjászverseny szervezése,  

·Kurultáj magnyitó vacsora, neves külföldi vendégek részvételével, 

a XVI. kerület, Erzsébetligeti színházban. Jurta állítás, kiállítás, 

táncház tartása, 

·Tánctanítás a Budapesti Bazilikánál,  

·Egyesületi nyári napközis táborok szervezése, kivitelezése,  

·Egyesületi nyári edzőtáborok szervezése, kivitelezése,  

·Önkormányzati nyári táborok hagyományőrző foglalkozások 

szervezése (II; VI; VII; VIII; IX; X; XII; XIV; XV; XVI; XVII), 

·Születésnapok szervezése hagyományaink tükrében,   

·Vendégünk a XVI. kerületi képviselő testület,   

·Magyar rovásírás verseny (XVI. ker.) döntőjén hagyományőrző 

programjai a Móra F Iskolában,   

·Cinkotai Tájház XVI. kerület iskolanapok,  

·ELMŰ családi nap rendezvényének hagyományőrző ágának 

szervezése,   

·Brókernet egészségnap,   

·Nagybörzsönyi Vadász Napok,  

·Nagybörzsönyi Falunapok, 

·Egressy Napok XIV. ker.,   

·Győr Lovagok találkozása - Világok Találkozása Európai 

Utcafesztivál,  

·Köles Konferencia, díszvacsora az OMT felkérésére neves 

vendégekkel, táncház tartása,  

·Élő történelemóra, jurta állítással több kerületi iskolában, (V; IX; 

X; XIII; XIV; XV; XVI; XVII) 

·Duna Ünnep rendezvénysorozat az OMT-vel közös szervezésben 

az V. kerületben,  

·Szent László Napok a X. kerületben,  

·Ingyenes történelmi foglalkoztató bemutató nap több iskolában, 

óvodában (VIII; IX; X; XIV; XV; XVI; XVII)  

·Projektnap és Zöld Pont vetélkedő a IX. kerületi Kerekerdő 

Óvodában,  

·Szüreti mulatság Piliscsabán,  

·Családi nap és Jurta Palota foglalkozások, XI. ker. Kána, 

·Nyári táborprogramok a Forrás Művelődési Ház táboraiban, 

·Kerepesen 

·Jászberényi családi nap 

·Majális a budapesti hajógyári szigeten 

·Családi nap a Demokrata újság szervezésében, Csepelen 

·Gyereknap a X. kerületi Óhegy parkban 

·Rail Cargó Egészségnap Budapesten 

·Károly Róbert Iskolanapok a XV. kerületben 

·Okosjáték játékválasztó rendezvénye az Erzsébetligeti Színházban 

·Margaréta családi napok a XVI. kerületben 

·Ózdi Családi Nap 

·Felsőpakony, Hermann Iskolanapok 

·Giorgió P. Iskolanapok 

·Kézműves foglalkozások külföldi magyar gyerekeknek a Rákóczi 

·Szövetség szervezésében  

·XVI. ker. Szerb Antal Gimnázium, Íjászat, vívás, kézművesség a 

diáknapon, 

·Hagyományőrző napok a XVI. ker. Bíbolakuckóban 

·X. ker. Giorgio Pascal Középiskola Diáknap 

·Felsőpakony, Hermann Ottó Ált. Isk. Családi Nap 

·XIII. ker. Életmód Nap 

 

 

 

 

 

 

 

http://arpadnepe.mozello.hu/


2017-es év időrendi referenciái 
 

01. 21. Rákóczi Szövetség kézműves foglalkozások külföldi 

vendégeknek (Diaszpóra program) 

01. 28. Születésnap a Bíbolakuckóban 

02. 04. Születésnap a Bíbolakuckóban 

02. 26. Rákóczi Szövetség kézműves foglalkozások külföldi 

vendégeknek (Diaszpóra program) 

02. 27. X. ker. Pataky I középiskola, bemutató látogatás 

02. 28. XVI. ker. Hunyadi M. középiskola, bemutató látogatás 

03. 07. X. ker. Giorgió P. középiskola, bemutató látogatás 

03. 10. XVI. ker. Csonka J. középiskola, bemutató látogatás 

03. 13. XVI. ker. Szerb A. középiskola, bemutató látogatás 

03. 14. Rákóczi Szövetség kézműves foglalkozások külföldi 

vendégeknek (Diaszpóra program) 

03. 17. VIII. Vörösmarty középiskola, bemutató látogatás 

03. 22. XIV. ker. Álmos V. középiskola, bemutató látogatás 

03. 24. XIV. ker. Hunyadi J. Várlak közénk rendezvény 

03. 29. X. ker. Bercsényi Nap középiskola, bemutató látogatás 

04. 12. XVI. ker. Szerb Antal Gimnázium napja, kézművesség, 

íjászat, vívás 

04. 16. Rákóczi Szövetség kézműves foglalkozások külföldi 

vendégeknek (Diaszpóra program) 

04. 21. X. ker. Giorgió P. Diáknap, lepénysütés, kiállítás, 

szalonnasütés, népi ének tanulás 

05. 01. Hajógyári majális, jurta falu, lándzsadobás, kézművesség, 

íjászat, vívás, népi játékok, társasjátékok, 

05. 06. Születésnap a Bíbolakuckóban 

05. 12. Felsőpakony iskolanap, jurta állítás, népi 

hangszerbemutató, néptánc és ének tanulás, vívás 

05. 13. Születésnap a Bíbolakuckóban 

05. 20. XIV. ker. Hunyadi J. Iskola Családi nap, kézművesség, 

íjászat, jurta állítás, népi játékok 

05. 20. XIII. ker. Életmód nap, jurta állítás, kézművesség, népi 

játékok, íjászat 

06. 09. Rákóczi Szövetség kézműves foglalkozások külföldi 

vendégeknek (Diaszpóra program) 

06. 09. XIV. ker. Hunyadi Éj, „akadályverseny” papírmerítés (víz 

elem), tüzes vesszőlövés (tűz elem) 

06. 10. Felsőpakony Juniális, jurta állítás, íjászat, vívás, népi 

játékok, kézművesség, társasjátékozás, 

06. 10. XIV. ker. Kaffka Családi Nap, íjászat, vívás 

06. 20-25. Egyesületi napközis tábor 

06. 24. Pécel, Szent Iván Éji tűzugrás szertartás, jurta állítás, népi 

hangszer bemutató, táltos dobolás, népi ének tanulás, néptánc 

tanítás 

07. 05. V. kerületi Önkormányzati napközis tábor hagyományőrző 

program tartása 

07. 06. II. kerületi Önkormányzati napközis tábor hagyományőrző 

program tartása 

07. 07. X. kerületi Önkormányzati napközis tábor hagyományőrző 

program tartása 

07. 09. Születésnap a Bíbolakuckóban 

07. 10. IX. kerületi Önkormányzati napközis 

tábor hagyományőrző program tartása 

07. 11. VI. kerületi 

Önkormányzati napközis tábor 

hagyományőrző program 

tartása 

07. 13. XIV. kerületi Önkormányzati napközis tábor 

hagyományőrző program tartása 

07. 14. XIV. kerületi Önkormányzati napközis tábor 

hagyományőrző program tartása 

07. 19. XXII. kerületi Önkormányzati napközis tábor 

hagyományőrző program tartása 

07. 20. XVI. kerületi Önkormányzati napközis tábor 

hagyományőrző program tartása 

07. 21. VIII. kerületi Önkormányzati napközis tábor 

hagyományőrző program tartása 

07. 25. VI. kerületi Önkormányzati napközis tábor hagyományőrző 

program tartása 

07. 27. XXII. kerületi Önkormányzati napközis tábor 

hagyományőrző program tartása 

08. 02. XXII. kerületi Önkormányzati napközis tábor 

hagyományőrző program tartása 

08. 03. XVI. kerületi Önkormányzati napközis tábor 

hagyományőrző program tartása 

08. 04. VII. kerületi Önkormányzati napközis tábor 

hagyományőrző program tartása 

08. 10. XII. kerületi Önkormányzati napközis tábor 

hagyományőrző program tartása 

08. 16. XVIII. kerületi Önkormányzati napközis tábor 

hagyományőrző program tartása 

08. 19. Maglód államalapítási Ünnepség, jurta állítása régi tárgyak 

kiállításával, beöltözéssel, kézműves foglalkozások (4 féle), íjászat, 

vívás, jurta kuckó, gabonaőrlő játszóház, népi játékok, 

társasjátékok, 

08. 20. Budapest, Augusztus 20 ünnepség, jurta állítás, népi 

játékok, társasjátékok, íjászat, vívás, kézművesség (3 féle) 

08. 20.Pécel, Augusztus 20 ünnepség, jurta állítás, népi játékok, 

társasjátékok, gabonaőrlős játszóház, kézművesség (3 féle), 

Népzenei színpadi koncertszervezés, néptánc tanítás és tánchát 

08. 21. XIV. kerületi Önkormányzati napközis tábor 

hagyományőrző program tartása 

08. 24. XVI. kerületi Önkormányzati napközis tábor 

hagyományőrző program tartása 

09. 11. XIV. ker. Hunyadi J. kiállítás és bemutató 

09. 16. Rail Cargó családi és Egészségnap, jurta falu, a nagy jurta 

közös felállítása, kiállítás és beöltözés a régi ruhákba, íjászat, 

gabonakonyha, kézművesség, jurtakuckó, vívás, népi játékok, 

társasjátékok 

09. 23. XIV. ker. Hunyadi J. Családi nap, íjászat, ruhák próbája, 

népi játékok, gabonaőrlős játszóház 

09. 23. Felsőpakony Szüreti bál, Jurta állítás és jurtakuckó 

játszóház, gabonaőrlős játszóház, népi játékok, íjászatoktatása, 

táncház, tüzes vesszőlövés. vívás 

10. 08. XVI. ker. Okosjáték Játékválasztó Hat játékmestert delegál 

az egyesület. 

10.14. Pécel, szüreti felvonulás, kézműves foglalkozás, táncház.

 

 

 

 

 

 



2018-as év időrendi referenciái 

 
02. 25. Pécel Farsangi mulatság és Kiszézés. 

03. 08. Budapest XIV. ker. Hunyadi J. Ált. Isk. Várlak Közénk 

program. 

03. 28. Budapest XVI. ker. Szerb A. Gimnázium Diáknap. 

04. 24. Budapest XIV. ker. Tihany Ovi Hagyományőrző hét. 

05. 05. Nagybörzsöny Falunap. 

06. 18-22. Budapest XVI. ker. Hagyományőrző napközis tábor. 

06. 22. Budapest XIV. ker. Önkormányzati tábor kézműves 

foglalkozások. 

06. 23. Pécel, Szent Iván Éj. 

06. 23. Inárcs Szent Iván Éj. 

06. 23. Csomád Falunap. 

06. 27. Budapest XVI. ker. Önkormányzati tábor őrlőkerekes, 

lepénysütéses foglalkozások. 

06. 29. Budapest XIV. ker. Önkormányzati tábor kézműves 

foglalkozások. 

07. 02. Budapest X. ker. Önkormányzati tábor Íjászat, vívás, jurta 

állítás, néptánc, hangszerbemutató foglalkozások. 

07. 03. Budapest XXII. ker. Önkormányzati tábor jurta állítás, 

vívás, viseletek felpróbálása foglalkozások. 

07. 05. Budapest II. ker. Önkormányzati tábor, vívás, íjászat, 

kézműveskedés, néptánc foglalkozások. 

07. 06. Budapest XIV. ker. Önkormányzati tábor kézműves 

foglalkozások. 

07. 09-12. Budapest XVI. ker. társasjáték tábor. 

07. 10. Budapest XXII. ker. Önkormányzati tábor kézműves 

foglalkozások és lándzsadobás. 

07. 12. Budapest XIV. ker. Önkormányzati tábor lándzsadobás, 

vívás, íjászat foglalkozások. 

07. 13. Budapest XIV. ker. Önkormányzati tábor kézműves 

foglalkozások. 

07. 16. Budapest XVI. ker. Önkormányzati tábor népi játékok 

foglalkozások és vitézi próba. 

07. 18. Budapest XXII. ker. Önkormányzati tábor kézműves 

foglalkozások, népi játékok versenye. 

07. 20. Budapest XIV. ker. Önkormányzati tábor kézműves 

foglalkozások. 

07. 23-24. Dömsöd Hagyományőrző tábori programok. Jurta, 

kézműves, íjászat, vívás, őrlőkerék… 

07. 25. Budapest XVI. ker. Önkormányzati tábor jurta állítás, 

hangszerbemutató és hangszerkészítés foglalkozások. 

07. 27. Budapest XIV. ker. Önkormányzati tábor kézműves 

foglalkozások. 

07. 31. Bugyi önkormányzati hagyományőrző táboros nap tartása. 

Íjászat, vívás, népi játékok, jurta állítás, társasjátékok, 

lepénysütés… 

08. 01. Budapest V. ker. Önkormányzati tábor kézműves 

foglalkozások, vívás, íjászat. 

08. 02. Budapest XXII. ker. Önkormányzati tábor íjászat és fokos 

harc foglalkozások. 

08. 03. Budapest XIV. ker. Önkormányzati tábor kézműves 

foglalkozások. 

08. 06. Budapest VII. ker. Önkormányzati tábor jurta állítás, 

íjászat, vívás, fegyverbemutató foglalkozások. 

08. 07. Budapest XXII. ker. Önkormányzati tábor jurta állítás, 

gabonaőrlés, lepénysütés foglalkozások. 

08. 08. Budapest XVI. ker. Önkormányzati tábor jurta állítás, 

mesemondás, társasjátékos foglalkozások. 

08. 09. Budapest XVIII. ker. Önkormányzati tábor kézműves 

foglalkozások, jurta állítás, vívás,fegyverbemutató. 

08. 09. Budapest XIV. ker. Önkormányzati tábor íjászat,vívás 

foglalkozások. 

08. 10. Budapest XIV. ker. Önkormányzati tábor kézműves 

foglalkozások. 

08. 11-12. Pilisvörösvár . Jurta állítás, kézműves foglalkozások, 

őrlőkerék, íjászat, vívás, társasjátékok, kiállítás… 

08. 13. Budapest XVI. ker. Önkormányzati tábor vívás íjászat 

foglalkozások. . 

08. 14. Budapest VII. ker. Önkormányzati tábor kézműves 

foglalkozások, jurta állítás, mesemondás, fegyverbemutató. 

08. 15. Bugyi önkormányzati hagyományőrző táboros nap tartása. 

Íjászat, vívás, népi játékok, jurta állítás, társasjátékok, 

szalonnasütés, versenyek… 

08. 17. Budapest XIV. ker. Önkormányzati tábor kézműves 

foglalkozások. 

08. 17. Budapest VIII. ker. Önkormányzati tábor kézműves 

foglalkozások, jurta állítás, vívás,mesemondás, hangszerbemutató, 

néptánc. 

08. 19. Maglód, falunapok, íjászat, vívás, jurta állítás, viseletek 

felpróbálása, kézművesség, népi játékok… 

08. 19. Szada, íjászat, vívás, kézművesség, jurta játszóház, 

gabonaőrlős játékok a kis jurtánál, viseletek felpróbálása… 

08. 20. Városligeti Sz. István Ünnepség. 

08. 23. Budapest XIV. ker. Önkormányzati tábor íjászat, vívás 

foglalkozások. 

08. 24. Budapest XIV. ker. Önkormányzati tábor kézműves 

foglalkozások. 

09. 13. Budapest XVI. ker. Szent-Gy. Ált. Isk. Ingyenes bemutató 

napunk. 

09. 17. Budapest XIV. ker. Hunyadi J Ált. Isk. Ingyenes bemutató 

napunk. 

09. 29. Budapest XIV. ker. Hunyadi J Ált. Isk. Családi nap. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pilisvorosvar.hu/bejegyzesek/vorosvari/programok/meghivo-a-xxvii-vorosvari-napok-megnyito-unnepsegere/


Programkínálatunk 

 
 

 

Kosaras körhinta 

 

Telepítés csak a körhintára, vagy 

egy programcsomagban is 

lehetséges. 

 

 

Programcsomag: 

- körhinta 

- kis jurta őrlőkerékkel, 

gabonakonyhával 

- kis jurta játékokkal 

- ügyességi népi játékokkal 

 

 

Lehet egyéni programcsomagot is kérni kínálatunkból! 

 

 

 
 

 

 

 



Kézművesség 
 

●nemezelés 

●fafaragás 

●fonalas munkák 

●bőrözés 

●papírmerítés 

●gyöngyözés 

●textil munkák 

●agyagozás 

●STB… 

 

Íjászat 
 

●íjászat oktatása 

●íjászverseny 

szervezése 

●íjász bemutató 

●tüzes vessző lövése 

 

Jurtakuckó gyerekfoglalkoztató 
 

●Kis jurta állítása, régi játékok a 

legkisebb korosztálynak. Kiváló 

program kisgyerekes családoknak 

is. 

 

Kiállítás a jurtában 
 

●régi tárgyak kiállítása 

●régi ruhák, fegyverek, páncélok 

felpróbálása 

●fényképezkedés a kiállításon 

Vívás 
 

●vívás oktatása 

(egyéni vagy 

csoportos) 

●vívó bemutató 

●fokosharc 

●küzdőtéri 

gyakorlatok 

●versenyek 

szervezése 

●erdei csaták 

 

Társasjátékok 
 

●társasjáték 

foglalkozások 

●játékmester 

bemutatókra 

●fantasy 

szerepjátékok, 

játék és 

bemutató 

●mesével 

egybekötött 

játékok 
 

Akadályverseny 
 

●vitézi 5 vagy 7 

próba (fegyveres és 

népi játékos) 

●versenyeken 

oklevél és 

emléklaposztás 

●tüzes 

vesszőlövés 

●sötétben való 

régi tárgyak 

felismerése 

●rovásvisszafejtés felvezető 

programokkal 

Táborszervezés 
 

●tábor 

programelemek 

szervezése 

●napközis tábor 

szervezés 

●sátortábor 

szervezés 

●erdei iskolai 

programszervezés 

Jurta állítás 
 

●6 méteres 

jurta állítás 

●kis jurta 

állítás 

●jurta falu 

●kiállítás szervezése a jurtában 

●táncház a jurtában 

●élő történelemóra előadás a 

jurtában 

●közös jurta állítás a vendégekkel 

●díszletként 

Népzene, néptánc 
 

●hangszerbemutató 

●népi ének tanítás 

●élő népzene 

●néptánc tanítás 

●táncház szervezés 

●gyerek táncház, 

népi játékokkal 

Kirándulás szervezés 
 

●kirándulás 

szervezése 

●erdei csata a 

kiránduláson 

●előadás, beszélgetés 

a kiránduláson 

●főzés, sütés a 

kiránduláson 

●akadályverseny 

szervezése 

 

Ügyességi népi játékok 
 

●játékok udvara 

●versenyszervezés 

●vitézi próbák 

●játékok a jurta falu 

udvarán 



Mese és legenda 
 

●mese a kis jurtánál 

●bábos előadás 

szervezése 

●mesevilág a 

nagy jurtában 

●mese a XXI. 

században és a 

társasjátékok világának 

kapcsolódása 

●fantasy mesék, játékok 

 

Sütés, főzés 
 

●lepénygyúrás, sütés 

●szalonnasütés tábortűznél 

●bográcsozás 

●gabonaőrléstől sütésig 

 

 

Kézi malom 
 

●kis jurtás kézi 

malmos 

gabonaőrlés 

gyerekeknek 

(játszóház) 

●élő 

gabonakonyha 

bemutató 

őrléstől a 

sütésig 

 

Tüzes programok 
 

●tüzes 

vesszőlövés 

●tűzugrás 

●kiszebáb égetés 

 

Lándzsa és csatacsillag dobás 
 

●Lándzsa és a 

csatacsillag dobás 

oktatása 

●bemutatók, vagy 

versenyek részeként 

 

Népzenei koncertszervezés 
 

●színpadi koncert és táncház 

●utcazene 

 

 

Felvonulások 
 

●lovas 

felvonulás 

●felvonulás, 

programok 

szekéren 

Jeles napok 
 

●napforduló 

●advent 

●mikulás 

●Luca nap 

●farsang 

●kiszézés 

●1848 

●húsvét 

●pünkösd 

●pozsonyi csata 

●Augusztus 20 

●szüret 

●stb. 

Bemutató foglalkozások 
 

●élő történelemóra 

●népi hangszer 

bemutató, 

tánctanítás 

●gabonakonyha 

őrléstől a 

sütésig 

Lovas rendezvények 
 

●lovas felvonulás 

●szekeres 

felvonulás 

●harci bemutató 

●lovas bemutató 

 

Élőzene-néptánc 
 

●néptánc tánctanítás 

●táncházak 

●bemutatók 

●élő zene, tánc 

felvonulásokhoz 

Kreatív programszervezés 
 

●Programszervezés a megrendelő 

elképzeléseinek tükrében (mesenap, 

kommunikációs nap, stb.). 

 

●Projekt, téma és egyéb napokhoz való 

programszervezés (Hunyadi éj, 

honfoglaló időutazás, stb.). 

 

●Sportnap, egészségnap, csapatépítők, 

játékválasztó, stb. 

 

 

 

 

 



Összetett példarendezvények 
 

Az itt leírt rendezvények csak példák. A programok költségét és a programelemeket a megrendelők 

kívánságai szerint újraalkothatjuk, illetve egyedi elképzelésekkel is megfűszerezhetjük. 

 

A megrendelőink ajánlatkérésénél a tiszteletdíj kiszámítása a következő szempontok alapján történik: 

 

- szállítási költség 

- felszerelés mennyisége 

- foglalkoztatók, animátorok száma 

- a program előkészítésének időtartama 

- a program időtartama 

- anyagköltség (ha van) 

- a program látogatottsága (hány emberrel 

kell majd foglalkoznunk) 

- foglalkoztatók élelmezése, több napos 

rendezvénynél a szállás költsége 

- egyéb lehetséges költségek 

 

 

Egyesületünk előre meghatározott keretösszeg alapján is tud megfelelő programot összeállítani. 

 

Árkategóriák: 

25.000 forinttól egy animátorral, egyszerűbb foglalkozások kis létszámú csapatoknak, 2-3 óra időtartamra. 

 

60.000 forinttól egy vagy több animátorral, közepes mennyiségű felszereléssel. A program látogatói 

önállóan keresik föl az eseményünket, vagy több kisebb, de szervezett csoportban vesznek részt a 

foglalkozásokon. Esemény időtartama 2-3 óra vagy 4-6 óra. 

 

150000 Ft, vagy annál nagyobb pénzügyi kerettel rendelkező rendezvényeken a feladatoknak megfelelően 3 

vagy több programvezetővel dolgozunk nagyobb mennyiségű felszereléssel. Az esemény látogatottsága 

fesztivál jellegű, de kívánság szerint szervezett csoportokat is tudunk vállalni. Esemény időtartama 6-8 óra. 

 

 

Falu-önkormányzati napok 
 

Összeállítás: 
 

- jurta kuckó, játékokkal 

- Íjászat oktatása 1 állásból 

(biztonsági vesszőkkel). 

- ügyességi népi játékok 

- Egy féle kézműves 

foglalkoztató. 

- Jurta állítás és kézi malom 

gabonaműhely. 

 

 

 

A program összegéről a megrendelést követően 

árajánlatot tudunk küldeni. 

 

 

Iskolanapokra 
 

Összeállítás: 
 

- Egy féle kézműves foglalkoztató 

(témának megfelelően). 

- Jurta kuckó apró játékokkal és kézi 

malom gabonaműhely. 

- Íjászat oktatása 1 állásból 

(biztonsági vesszőkkel).  

- Váltásban csoportos vívás egy 

oktató ellen. 

- Ügyességi népi játékok. 

 

 A program 

összegéről a megrendelést 

követően árajánlatot tudunk 

küldeni. 

 

 

 

 

 



Hagyományőrző programok itthoni, vagy 

külföldi magyar csoportoknak. 
 

Összeállítások: 
 

I. Kézműves foglalkozás a csoporttal: 

- gyöngy karkötő készítése, körmönfonás, 

kötélsodrás, nemez tulipán készítése. 

 

A program ára 1500 Ft/ fő, számlával+szállítás, 

anyagköltség. Időtartam 2-3 óra. Foglalkoztatók 

száma 2 fő. 

 

II. Történelmi, kulturális áttekintő a csoporttal: 

- Közös jurta állítás és a jurta ismertetése. 16:00 

- Honfoglaló fegyverek bemutatása.  

- Vívás, íjászat kipróbálása.                       17:00 

- Hangszerbemutató, népi énektanulás, néptánc, 

tánctanulás.                                                19:00 

- Esti élőzenés táncház.                             20:00 

 

A program ára 2500 Ft/fő (min. 50 fő), 

számlával+szállítás, anyagköltség, 2 

foglalkoztatóval, 3 tagú zenekarral. 

Időtartam 6-7 óra. 

Önkormányzati napközis táborprogram 
 

Programlehetőségek 
 

1. Íjászat oktatása és vívás oktatása. 

2. kézműves foglalkoztatók 

3. Népi játékok udvara és íjászverseny (oklevéllel, 

emléklappal). 

4. Fokos harc tanítása, beöltözés, lándzsadobás. 

5. Közös jurta állítás, hangszerbemutató, néptánc, 

vívás. 

6. Népi játékok (15 féle), vitézi ötpróba versenyek 

(oklevéllel, emléklappal). 

7. Közös jurta állítás, fegyverek bemutatója, 

beöltözés, vívás.   

8. Egy féle kézművesség, mesemondás, tánctanítás, 

csoportos vívás egy oktató ellen. 

9. Újhullámos táblás társasjátékok tanítása. 

10. Egyéb egyéni elképzelések, kombinációk a 

felsorolt foglalkozásokból. 

 

A program időtartama 9-12 vagy 13-16-óráig. A 

programokon a 15-25 fős csoportok váltják egymást. 

 

A program összegéről a 

megrendelést követően árajánlatot 

tudunk küldeni. 

 

Egészségnap 
 

Összeállítás: 
 

- Nagy jurta állítása, benne régi eszközök, tárgyak 

kiállítása. 

- Beöltözés régi viseletekbe, 

fényképezkedés. 

- Íjászat oktatása 2 állásból 

(biztonsági vesszőkkel). 

- Vívás oktatása, csoportos vívás. 

- Kis jurta állítása és kézi malom 

gabonaműhely. 

- Kis jurta állítása, játékkuckó. 

- Jurta falu alkotása 4 jurtából (1 db 

6m; 2db 2m; 1 db 3m). 

- Lepénydagasztás és lepénysütés, 

tűzön. 

- Merített papírkészítés. 

- Rovásírás nád pennával, 

pecsételés. 

- Bőr karkötő készítése. 

- Ügyességi népi játékok udvara. 

 

 

Majális 
 

Összeállítás: 
 

- Kis jurta állítása, régi ruhák 

kiállítása és fényképezkedés. 

- 2 féle kézműves foglalkoztató. 

- Ügyességi népi játékok udvara. 

- Kopjás szalagtűzés pálcás 

lovacskázóval. 

- Kis jurta játékkuckó. 

- Kézi malom gabonaműhely. 

- Íjászat oktatása, egy állásból 

(biztonsági vesszőkkel). 

- Mini májusfadíszítés. 

- Vívás egy oktató ellen beöltözve. 

 

 

 



 

Szüreti felvonulás 
 

Összeállítás: 
 

- Néptáncos pár a szüreti szekeres felvonuláshoz. 

- Népdaléneklés a felvonulás alatt és a délutáni 

mulatozáshoz az élő zene mellett. 

- Kézműves foglalkozás a szüret jegyében. 

- Esti moldvai táncházhoz tánctanítás és az esemény 

levezetése. 

 

A program összegéről a 

megrendelést követően 

árajánlatot tudunk 

küldeni. 

 

 

Gyereknap 
 

Összeállítás: 
 

- Ügyességi népi játékok udvara. 

- Vitézi 5 próba népi játékokkal, 

helyezéssel. 

- Íjászat oktatása, váltásban vívás, 

csata egy oktató ellen beöltözve, 

kör arénában. 

- Kis jurta állítás, jurta kuckó játszótér. 

- Kézi malom gabonaműhely a kis jurtánál. 

- Régi játékkészítés, kézműves 

foglalkozás. 

- Újhullámos társasjátékok tanítása. 

 

A program összegéről a 

megrendelést követően árajánlatot 

tudunk küldeni. 

Iskolai akadályverseny 
 

Állomásfajták: 
 

1. Kézművesedés 

2. Ügyességi játékok versenye. 

3. Vitézi próbák 

4. Tárgyfelismerés sötétben 

5. Rovásvisszafejtés időre 

6. Történelmi interaktív kvíz. 

7. Íjászpróba 

8. Erőpróba 

9. Tüzes vesszőlövés 

10. Kis jurta állítása 

11. Vívás, csata 

12. Egyéb programötletek 

 

 

 

 

 

 

A program összegéről a megrendelést követően 

árajánlatot tudunk küldeni. 

 

Íjászverseny családi, egészség, vagy egyéb 

napokra 
 

Program menete: 
 

- Pálya felállítása 3-9 célpontig, kis jurtákkal, mint 

díszítő elemek, vagy foglalkoztatók. 

- gyakorlópálya 

- Kategóriák: aprók 7 évesig, csikók 11 évesig, ifjak 

20 évesig, felnőttek ∞.  

- Nevező állomás. A feliratkozás után a 

nevezőlappal mindenki saját beosztása szerint megy 

a próbahelyszínekre. A verseny végén a nevezőlapot 

le kell adni. 

- Minden 1-2-3 cél egy távolságra kalibrált. A célok 

csoportonként egy animátorhoz tartoznak. 

- Eredményhirdetés és díjátadás. 

 

A program összegéről a megrendelést követően 

árajánlatot tudunk küldeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utcabál 
 

Összeállítás: 
 

- Felvonulás hagyományőrző 

ruhában, fegyverben, 

páncélban. 

- jurta kuckó, játékokkal 

- Íjászat oktatása 1 állásból, 

felváltva csata egy oktató 

ellen. 

- Ügyességi népi játékok 

- Egy féle kézműves foglalkoztató. 

- Csata egy oktató ellen. 

 

 A program összegéről a 

megrendelést követően 

árajánlatot tudunk küldeni. 

 

 

Kiegészítő programlehetőség: 

 

- Térzene, spontán néptánc, 

zenés vonulás az utca különböző 

pontjain. 

- Utcabál zárásaként tánctanítás, 

táncház. 

 

 

Augusztus 20 
 

Összeállítás: 
 

- Egy féle kézműves foglalkozás. 

- Íjászat oktatása biztonsági vesszőkkel, 

egy állásból. 

- Kis jurta játékkuckó és kézi malom 

gabonaműhely. 

- Ügyességi népi játékok udvara. 

- Hagyományőrző ruhák, páncélok, 

fegyverek. próbája, fényképezkedéssel. 

- Esti tüzes vessző lövése gyerekeknek, 

felnőtteknek. 

 

 

 

A program összegéről a megrendelést követően 

árajánlatot tudunk küldeni. 

 

Kiegészítő programlehetőség: 

 

- Népzenei koncert a 

színpadon. 

- A koncert után néptánc 

tanítása, táncház a színpad 

előtt. 

 

 

 

Játékválasztó 
 

Társasjátékos eseményekre: 
 

Célja a táblás társasjátékok 

népszerűsítése. A játékmester a 

kiválasztott társasjáték szabályait 

ismerteti az érdeklődőkkel, illetve 

segít megismerni, játszani az adott 

társasjátékot. 

 

A választott játékok az egyszerű, 

rövid játékidejű családi játékoktól a 

bonyolultabb, hosszú játékidővel 

rendelkező játékokig kerülhetnek ki. 

 

A program összegéről a megrendelést követően 

árajánlatot tudunk küldeni. 
 
 

Témanap 
 

Témapéldák: 
 

- Időkapu, honfoglalás kori 

iskolai programsorozat. 

- Kommunikációs nap 

- Gasztronómia és hagyomány 

- Mesenap 

- A játékok ma és tegnap 

- Ének, zene, tánc, népi 

örökségünk életre hívása. 

- A tűz, mint éltető elem. 

- Vár minket az éj. Éjszakai 

akadályverseny. 

- Egyéb elgondolások… 

 

 

A pontos árat az egyedi témaprofil 

megteremtése után tudjuk 

meghatározni. 

 

 

A program összegéről a megrendelést követően 

árajánlatot tudunk küldeni. 

 

 

 



Családi nap 
 

Összeállítás: 
 

- Családi kis jurta játékokkal, kézi 

malmos gabonaműhellyel. 

- Jurta állítás és családi fotózkodás 

régi ruhákban, fegyverekkel, 

eszközökkel. 

- Kooperatív családi táblás 

társasjátékok. 

- Íjászat oktatása egy állásból, 

biztonsági vesszőkkel. 

- Kézműves foglalkoztató (a család 

közös szalagjának elkészítése 

rovásírással). 

 

A program összegéről a 

megrendelést követően árajánlatot 

tudunk küldeni. 

 

Kiegészítő programlehetőség: 

 

- A program zárásaként tűzugrás 

családoknak, testvéreknek. 

- Táltos dobolás, szertartás a családi 

kötelékek megerősítése végett. 

- Az elkészített szalag kitűzése a kívánságfára. 

 

 

 

Egész napos táborprogram 
 

Iskolai, önkormányzati, vagy erdei iskolás 

táborokhoz: 
 

- Áttekintés négy féle programtípus segítségével 

9:00-13:00-ig. 

●Kis jurta állítás, jurta ismertetése, fegyverek, 

hangszerek, régi tárgyak bemutatása, mesemondás. 

●íjászat 

●vívás  

●Kézműves foglalkozás 

(merített papírkészítés, 

rovásírás merített papírra). 

 

Áttekintés négy féle programtípus segítségével 

14:00-18:00-ig. 

●Népi játékok bemutatása, 

kipróbálása, vitézi próbák 

emléklapért, oklevélért. 

●Kézműves foglalkozás (nemez 

tulipán készítése, fonal karkötő 

készítése többféle technikával). 

●Lándzsa és csatacsillag dobás. 

●Tűzgyújtás, lisztőrlés és szitálás, lepénygyúrás, 

sütés. 

A gyerekeket a létszámtól függően egy csoportként, 

illetve több csoportra osztva is kezelhetjük. Egy 

állomás 45 perces. 

 

18:00-20:00-ig a gyerekek szabadon választhatnak 

az alábbi programokból: 

●Íjászverseny oklevélért, emléklapért. 

●Újhullámos táblás társasjátékok 

 

A program összegéről a megrendelést követően 

árajánlatot tudunk küldeni. 

 

Kézműves nap 
 

Összeállítás: 
 

- kis jurta állítás 

- Régi és új kézműves eszközök 

kiállítása a jurtánál. 

- kézműves foglalkozások 

- Kis jurta játékkuckó és kézi malom 

gabonaműhely. 

- Tűzrakás, lepénygyúrás és sütés 

(tárcsán). 

 

A program összegéről a 

megrendelést követően 

árajánlatot tudunk küldeni. 

 

Tavasz, nyár, őszköszöntő 
 

Összeállítás: 
 

- Az évszaknak megfelelő kézműves foglalkozások. 

- Jurta falu 4 jurtából (Jurták átmérője: 1db 6 m; 1 

db 3 m; 2 db 2 m). 

- Ügyességi népi játékok udvara. 

- Kézi malom 

gabonaműhely. 

- Íjászat oktatása 

biztonsági vesszővel. 

- Harci kör, csata 

gyakorló fa szablyával, 

beöltözve. 

 

A program összegéről a megrendelést követően 

árajánlatot tudunk küldeni. 

 



Tűzugrás 
 

Összeállítás: 
 

- Kis jurta állítása. 

- Kézműves foglalkozás, 

kívánságszalag készítés. 

- mesemondás, népdaltanulás 

- Hangszerbemutató és tánctanulás. 

- Táltos dobos, tűzszertartás, 

tűzugrás. 

 

 

A program összegéről a megrendelést követően 

árajánlatot tudunk küldeni. 

 

Kiegészítő programlehetőség: 

 

- Élő népzene, táncházhoz a 

programsorozat végére. 

- Jövendölés a régi magyar 

rend szerint (csontból, tűzből, 

stb.). 

- táltos hagyományok 

 

A kiegészítő program áráról 

aktuális ajánlatot tudunk 

küldeni. 

 

 

Csapatépítés 
 

Összeállítás: 
 

I. ajánlat: 

- Kis jurta állítása régi tárgyak 

kiállítása. 

- Lepénygyúrás és tárcsás 

lepénysütés. 

- Szalonnasütés népdaltanulás a 

tábortűznél. 

- Vívás, csata egy oktató ellen, 

beöltözési lehetőséggel. 

 

A program összegéről a 

megrendelést követően 

árajánlatot tudunk küldeni. 

 

II. ajánlat: 

- Csapatépítő programok 

újhullámos társasjátékokkal, klasszikus és 

kooperatív társasjátékok hosszabb, vagy rövidebb 

játékidővel. 

 

 

Lovas kocsis mikulásünnepség 
 

Összeállítás: 
 

- A lovas kocsin utazik a mikulás, a krampuszok és a 

gyerekek ajándékai. Az élő népzenét játszó 

krampuszok (tekerő, dudamuzsika, dob, népi 

furulya, stb.) szól, miközben az egyik krampusz 

(konferanszié) felvezeti a gyerekeknek az 

eseményeket. 

Ezt követi a táncház (körtáncok). 

Az esemény végeztével a résztvevők számától 

függően történik az ajándékok játékos kiosztása. 

Az ajándékkiosztást 

követően a gyerekek 

felülhetnek a lovas 

kocsira (szánra). 

Hallgathatják az élő 

népzenét. 

A program végén a 

kocsi zenélve hagyja 

el az udvart. 

 

A program összegéről a megrendelést követően 

árajánlatot tudunk küldeni. 

Kirándulás 
 

Programlehetőségek: 
 

1. erdei csata 

2. erdei íjászat 

3. Akadályverseny népi 

játékokkal, ügyességi próbákkal, 

fegyverekkel. 

4. tűzrakás, szalonnasütés, 

bográcsolás 

5. lándzsadobás 

6. nyomozós játék 

7. jurta állítás 

8. Élőzene, táncház az 

erdőben, tábortűz körül. 

9. mesemondás 

10. Egyéb elképzelések. 

 

 

 

 

 

A program összegéről a megrendelést követően 

árajánlatot tudunk küldeni. 

 

 

 

 



Farsang, kiszebáb égetés 
 

Összeállítás: 
 

- Kézműves foglalkozás 

papírmaszk, vagy kis kiszebáb 

készítése. 

- Énekek, mondókák tanulása. 

- Tánctanulás az esti mulatsághoz. 

- Nagy bábú készítése szalmából, 

rossz ruhából. 

- Beöltözés régi viseletbe. 

- mesemondás 

- Zajos télkergető vonulás. 

- télrekesztő játékok 

- Énekes, mondókás kiszebáb 

égetés, vagy úsztatás. 

- Esti mulatság, táncház. 

 

A program összegéről a megrendelést követően 

árajánlatot tudunk küldeni. 

 

Kiegészítő programlehetőség: 

 

- Élő népzene a vonuláshoz, táncházhoz. 

 

A kiegészítő program áráról aktuális ajánlatot 

tudunk küldeni. 

 

 

Mesenap 
 

Összeállítás: 
 

- Kis jurta állítás és a mesés régi ruhák, tárgyak 

felpróbálása, fényképezkedés. 

- Kézműves foglalkozás a mese jegyében. 

Mesepecsételés, színezés, titkos levél írása merített 

papírra, nádpennával, rovásírással. 

- Mese és játék a modern világban a társasjáték, 

fantasy játékok segítségével. Kalandrészlet a Legend 

of the Drizztel, karakteralkotás, Szkítia világa, 

kalandozás Álmos korában. 

- Mesehallgatás, mesealkotás a kis jurtánál 

(jurtában). 

 

A program összegéről a megrendelést követően 

árajánlatot tudunk küldeni. 

 

Kiegészítő programlehetőség: 

 

- Hagyományos, vagy lábbábos előadás a színpadon. 

- Interaktív mesék gyerekeknek, felnőtteknek a 

színpadon, vagy a színpad előtt. 

- Népzenei koncert, táncház. 

 

A kiegészítő program áráról aktuális ajánlatot 

tudunk küldeni. 

 

 

 


