SZENT KORONA TÁBOR
PÉNTEK
2012. augusztus 24.

FELNŐTT

Semmi sem kötelező !

GYEREK

11.00-13.00
ÉRKEZÉS
A szállások elfoglalása, ismerkedés, beszélgetés.
Aki akarja máris elkezdheti a kézműves foglalkozást,
illetve részt vehet az első harcművészeti oktatáson.
13.00 - 14.00

Ebéd

14.00 – 14.30
TÁBOR - NYITÁS
Dr. Varga Tibor
14.30-16.30
MADÁRDAL TANÖSVÉNY
A Dinnyési-fertő mellett kihelyezett 30 tábla művészi szépségű festményei és leírásai a környék növényeit, állatait,
geológiai és kultúrtörténeti érdekességeit mutatják be. Orchideák, itt tanyázó kócsagok, kanalasgémek, stb.

Vezető:
FENYVESI LÁSZLÓ

Közben virág és nádgyűjtés a kézműves foglalkozáshoz, esetleg gyógynövénygyűjtés is.

16.30-17.30

Uzsonna - pihenő

17.30-19.30

17.30-19.30
Választani lehet:
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS - nemek szerint:
rongybaba, fűszerzsák varrás, nemezelés,
gyöngyfűzés, virágszövés, nyílvessző, csúzli, pajzs
készítés

Dr. VARGA TIBOR
Magyar üdvtörténet
II. Andrástól Szent Margitig
I. rész
19.30- 20.30

HARCMŰVÉSZETI OKTATÁS: íjászat,
szablyavívás, stratégiai játékok.

Vacsora

20.30TŰZGYÚJTÁS
Az esti innivalókról mindenki saját maga gondoskodjon!
Lehet folytatni a napközben elkezdett kézműves foglalkozást, gyakorolni a harcművészeten tanultakat, a
gyerekek nézhetnek mesét dvd-ről. Aki akar este videóról nézhet előadásokat, filmeket.
Beszélgetés a

HISTORICA ZENEKAR
két tagjával
ÉZSIÁS PÉTERREL és HEGYI KÁROLLYAL,
kis zenével.
http://www.historica-zenekar.hu
A zenekar írta magáról :
„ Zenekarunk a magyar történelem ismert és kevésbé ismert eseményeit dolgozza fel dalaiban.
Hiszünk abban, hogy a közös múlt ismerete, szeretete nem csak okulásul szolgálhat, hanem segít
felépíteni a KÖZÖS jövőt a Kárpát-medencében élő emberek számára.
Hiszünk a jó Istenben, a Szent Korona összetartó erejében és az Igazságban. „

SZENT KORONA TÁBOR
SZOMBAT
2012. augusztus 25.

Semmi sem kötelező !

FELNŐTT
10.00 óráig

GYEREK

Reggeli - házi tehéntejet, kecsketejet, mézet, sajtot, vajat, stb. lehet kapni !
Közben programismertető, bemutatkozó !

Szombat - vasárnap egész nap:

Kb: 10.00-órától

CZIPPÁN ISTVÁN
„Honfoglalás kori” leletek másolatainak kiállítása és ismertető felnőtteknek - gyerekeknek !
Tarsolyok, hajfonatkorongok, övek, íjak, stb. Ki lehet próbálni a karikás ostor, a fokos használatát. Meg lehet
szólaltatni kürtöt, táltosdobot.

10.00-11.00

10.00-13.00
FENYVESI LÁSZLÓ
előadás mesélős formába

BALCZÓ ANDRÁS
Sport - politika - hit

_________________________________________________

NÉPI JÁTÉK
Választani lehet:
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS - nemek szerint:
rongybaba, fűszerzsák varrás, nemezelés,
gyöngyfűzés, virágszövés, nyílvessző, csúzli,
pajzs készítés
HARCMŰVÉSZETI OKTATÁS: íjászat,
szablyavívás, stratégiai játékok.

11.15-13.00
Dr. HETESI ZSOLT
Fenntartható fejlődés

13.00-14.00
14.00-16.00

Ebéd
Látogatás a
PIPACSOS PARASZTPORTÁN

HÁZI TEJTERMÉKEK KÉSZÍTÉSE
A bemutatót Kiss Lajos tartja.
A kész termék megvásárolható, aki készíteni szeretne, annak ki kell fizetnie az árát.
Aki akarja csak nézi, aki akarja csinálhat is
sajtot, krémsajtot, túrót, aludttejet, tejfölt, kefirt, tejszínt, vajat, stb.
http://pipacsosporta.blogspot.hu/
Akinek ehhez a programhoz nincs kedve - választható még:
Kézműves foglalkozás - Harcművészeti oktatás
16.00-16.30

Uzsonna - pihenő

16.30-17.45
FENYVESI LÁSZLÓ
Hagyomány és természetismeret

16.30-19.30
CZIPPÁN ISTVÁN
„Honfoglalás kori” leletek másolatainak kiállítása
Ismertető - gyerekeknek !
____________________________________________

18.00- 19.30
Dr. VARGA TIBOR
Magyar üdvtörténet
II. Andrástól Szent Margitig

NÉPI JÁTÉK
Választani lehet:
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS -nemek szerint !

II. rész

HARCMŰVÉSZETI OKTATÁS

19.30TŰZGYÚJTÁS - BOGRÁCSOZÁS
RACKABÁRÁNY VACSORA
A báránykát Fenyvesi Laci ajánlotta fel az alapítványnak és ő lesz a szakács is !
Beszélgetés, zenélés .
Az esti innivalókról mindenki saját maga gondoskodjon!
Lehet folytatni a napközben elkezdett kézműves foglalkozást, gyakorolni a harcművészeten tanultakat, a gyerekek
nézhetnek mesét dvd-ről. Aki akar este videóról nézhet előadásokat, filmeket.

SZENT KORONA TÁBOR
VASÁRNAP
2012. augusztus 26.
Semmi sem kötelező !

Aki akar menni misére: 8.00 órakor lesz a helyi templomba.

FELNŐTT

GYEREK

10.00 óráig

Reggeli

10.00-12.00

Közben programismertető !

10.00-12.30
Dr. VARGA TIBOR
előadás mesélős formába

Dr. BAKAY KORNÉL
Őstörténet kutatásunk
újabb eredményeinek értelmezése

_________________________________________________________

NÉPI JÁTÉK
Választani lehet:
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS - nemek
szerint:
rongybaba, fűszerzsák varrás, nemezelés,
gyöngyfűzés, virágszövés, nyílvessző, csúzli,
pajzs készítés

12.00-12.30
CZIPPÁN ISTVÁN
„Honfoglalás kori” leletekből álló
kiállításának rövid ismertetője felnőtteknek .

HARCMŰVÉSZETI OKTATÁS: íjászat,

szablyavívás, stratégiai játékok.

12.30-13.30

Ebéd

13.30- 14.30
TÓTH KRISZTINA
Csodálatos gyógynövényeink tudása
mindennapjainkban

13.30- 14.30 - NÉPI JÁTÉK
Választani lehet:
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS - nemek szerint !
HARCMŰVÉSZETI OKTATÁS

14.30-16.30 - ŐSHONOS ÁLLATOK - Kirándulás a Dinnyési Fertőre.
Vezetőnk:
FENYVESI LÁSZLÓ
a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársa és az állatok gazdája
Útközben gyógynövény keresés és gyűjtés Tóth Krisztinával.

EZÜSTMARHA GULYA
és rackák, kecskék, stb.
Nincs messze ! Ha előtte nagy esők vannak, akkor zárt cipő kell, esőkabát nem árt, szúnyogirtó hasznos!

Aki nem akar jönni, nem kötelező, helyette kézműveskedhet, vagy íjászkodhat stb.
16.30-17.30

Uzsonna - pihenő

17.30-19.30
Dr. LIMBACHER GÁBOR
Népi kultúránk irányultsága,
lényege és üzenete.
19.30- 20.30

17.30-19.30 - NÉPI JÁTÉK
Választani lehet:
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS - nemek szerint !
HARCMŰVÉSZETI OKTATÁS

Vacsora

20.30 - órától
Gyógytea, gyógybor készítés Tóth Krisztával !
A további esti innivalókról mindenki saját maga gondoskodjon!

Lehet folytatni a napközben elkezdett kézműves foglalkozást, gyakorolni a harcművészeten
tanultakat.
Filmvetítés:

A MAGYAR BAJUSZ
című dokumentumfilm levetítése, amely a bajuszról, készült .
A film a német és a magyar bajuszcsapat felkészülését és magát a bajusz EB-t követi végig. A természetes a
fodrászolttal, a hagyományos az új technikai vívmányokkal küzd meg ezen a versenyen. A német versenyzők
hetekkel az EB előtt stylist workshopon tanulják a pödrés technikáját, a tökéletes waxolást, a színpadi megjelenés
tudományát. Ezzel szemben a magyarok felkészülés gyanánt összejönnek egy tanyán, pálinkáznak és a magyar
bajusz hagyományairól értekeznek

SZENT KORONA TÁBOR
HÉTFŐ
2012. augusztus 27.

FELNŐTT

Semmi sem kötelező !

GYEREK

10.00- óráig

Reggeli

Közben programismertető !

10.00-14.00
KIRÁNDULÁS – ELŐADÁSSAL

A KÖRNYÉK FÖLDVÁRAI
és a

SZENT LÁSZLÓ 'HEGY'
Ami inkább domb, csak a helyiek nevezik hegynek.
Kilátás a Velencei-tóra
Vezetők:
FENYVESI LÁSZLÓ és Dr. VARGA TIBOR
Előadás (mondákkal):
Dr. Varga Tibor
SZENT LÁSZLÓ ARANYA

*
Akinek ehhez a programhoz nincs kedve - választható még:

KÜLDETÉS
című portréfilm
BALCZÓ ANDRÁSRÓL,
vagy
Kézműves foglalkozás - Harcművészeti oktatás
14.00-15.00

Ebéd

15.00-17.00

15.00-17.00
Választani lehet:

BESZÉLGETÉS

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS - nemek szerint:
rongybaba, fűszerzsák varrás, nemezelés,
gyöngyfűzés, virágszövés, nyílvessző, csúzli, pajzs
készítés

Bevásárlás a helyi termékekből.
Választani lehet még :
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

HARCMŰVÉSZETI OKTATÁS: íjászat,
szablyavívás, stratégiai játékok.

HARCMŰVÉSZETI OKTATÁS

17.00- 18.00 BÚCSÚ A TÁBORTÓL

FOLYTATÁS
2013.

