KURULTAJ BUGACON
a hun-türk nemzetek legnagyobb találkozója
Időpont:
2018. augusztus 11. (szombat)
Találkozás: 7.30 órától a Blaha Lujza téren

Utazás:
Indulás:

autóbusszal
8.00 órakor

Program
A Kurultaj a magyar ősöknek és a magyar történelem nagy alakjainak állít emléket, és olyan összekötő
kapoccsá vált, ami az egész Kárpát-medencei magyarságot egyesíteni tudja. Az ünnep a sztyeppei lovas-nomád
népekkel való rokonság révén egy nagy törzsi gyűlés, a magyarokkal rokon keleti népek kulturális találkozója is. A
három napos Kurultajra 27 rokon nép küldöttjeit fogadjuk, és több mint 50 olyan program kerül megrendezésre,
melyen a hun-türk tudatú népek képviselői kultúrájukból adnak ízelítőt. Az ünnepi rendezvény fővédnöke Lezsák
Sándor, az Országgyűlés alelnöke.
Az ünnepségen hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovas versenyek és lovas vetélkedők, íjász
programok, a magyar-hun-avar örökséget bemutató kiállítások, népzenei programok lesznek megtartva. Hatalmas
jurtatábor épül, kézműves bemutatók, kézműves vásár, gyermek programok és tudományos ismeretterjesztő
előadások fogják emelni az ünnepi hangulatot.
A helyszínen az alábbi programok kerülnek megrendezésre:
- Seregszemle: a Kárpát-medencei magyar és rokon népek hagyományőrzőinek felvonulása
- Hadak útja: csatajelenet lovasíjászok és páncélos gyalogosok összecsapása
- Turáni ló bemutató: bemutatkozik a népmesék aranyszőrű lova
- Lovas versenyek: gyorsasági verseny, lovas birkózás, köböre
- Íjászverseny: a Kurultaj már megszokott szabályai szerint egyedi gyorsasági és ügyességi íjász verseny
- Szertűz, közös dobolás: szertartás a honfoglalók táltoshite szerint, megszólal a világ legnagyobb táltosdobja
- Régészeti és antropológiai kiállítás: hun-avar-magyar kiállítás több múzeum együttműködésével
- Népzenei bemutatók: a rokon népek küldöttségeinek, valamint a magyar házgazdák népzenei és néptánc előadásai
- Jurtatábor: élő, X. századi tábor jurtákkal és hadisátrakkal
- Tudományos előadások: régészek, antropológusok, kísérleti régészek beszámolói a legújabb kutatásokról
- „Attila sátra” – Hun rekonstrukciók: a világ legnagyobb, szétszedhető hadisátra, benne eredeti technikával
rekonstruált hun bronzüst és más leletek

Részvételi díj: 7.990,- Ft + belépő (nincs)

Akciós ár: 5.290,- Ft/fő
Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő
Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő (kötelezően fizetendő)
Programváltoztatás jogát fenntartjuk!!!
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