
Családi Nap 2022. június 11. Program 

 

1. Aula 2. Színház 3. Átrium 
 

4. Focipálya 
 

 

 
Regisztráció, Vendégek fogadása 
Tombola vásárlás 
 

  
Büfé, és ugrálóvár 
egész nap 11:00-18:00 
között 

11:00 

 
 
 
 
 
Bemutató asztalok, foglalkozások, 
kézműveskedés: 
 
Amstelveeni Magyar Iskola 
 
StilHON 
 
Hágai Magyar Iskola 
 
Maarsseni Kincskereső Oskola 
 
Hollandiai Magyar Egyházi 
közösségek 

Ökumenikus napindító  
13:00-13:30 
 
Nt. Szabó Emőke 
Nt. Leo Elshout  

Egész napos programok az 
átriumban 13:00-tól: 
 
Aranybulla - Farkas Flórián 
Nemzeti Összetartozás Napja 

 
 
 
 
Ráhangolódás 
Kültéri játékok I. 

13:00 

 
Megnyitó 
Urbán Ákos, elnök 
 
Köszöntö 
dr. Kocsis András 
nagykövet 
 
Hágai Magyar énekkar 
Amszterdami Magyar  
Kórus 
 
14:00-14:30 
 
 

Pásztói Zsófia: interaktív furulya 
koncert, zenei workshop 
körtánccal 13.00-13.30 
 
Ludas Matyi – a maarsseni iskola 
előadásában 13.30-14.00 
 
Sakk és egyéb logikafejlesztő 
játékok, babasarok 
 

Ugróvárak, egyéb 
ügyességi játékok 
 

 

14:00 

 
15:30 
Közös éneklés az 
Amszterdami Magyar 
Kórussal 
 

Masszázs-pont 
 
Het Karpaten Ensemble 
táncbemutató és tánctanítás 
14.30-15.00 

 

14:30 
 
 
 
 

 

 
BEKECS 
NÉPTÁNCEGYÜTTES 
fellépése,  
Nyárádszereda Erdély 
16.00-17.00 

Bábelöadás 15.00-16.00 
Az Éneklő Sárkány 
Alexics Rita 

Kültéri játékok II. 
Piknik 
14:45-17:15 

15:00 

  
Pásztói Zsófia furulya és egyéb 
hangszerek interaktív workshop 
16.00-16.30 

Különböző 
pontgyűjtéses játékok  

 
 

  
Cserkészfoglalkozás és 
Cserkészbemutató 
15:30-16.30 

15:30 

TOMBOLA 17:00-17:45  Táncház Bekecs 17:00-18:00  17.00 

     

                                   V  e  n  d  é  g  T  á  v  o  z  á  s  18:30 



 

FONTOS KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG 

 

Esemény helyszíne: Adelbert College, Deijlerweg 163, 2241 AE Wassenaar 

Autóval: parkolás az iskola melletti parkolóban 

Tömegközlekedéssel: Weyermanstraat megálló, 43-as busszal. A járat Hága, Den Haag Centraal és Leiden Centraal 

végállomások között közlekedik. 

HASZNOS INFORMÁCIÓK 

• Parkolás 

Az iskola melletti parkolóban lehetőség van ingyenes parkolásra. 

• Fotó 

Tájékoztatjuk önöket, hogy a rendezvény alatt készülnek fényképek, rövid videók, amiket a Családi Napot követően 

megosztunk weboldalunkon és facebook oldalunkon. 

• Étel, ital 

Kérjük, hogy lehetőség szerint kerüljék az ételek behozatalát a rendezvényre. Sok finomság lesz megvásárolható a helyszínen. 

Az alkohol behozatala szigorúan tiltott! 

• Fizetés 

A gyors kiszolgálás érdekében kérjük, hogy mindenki hozzon készpénzt magával! (Az ételek árait az éttermek határozzák meg). 

SZABÁLYOK  

A rendezvény területére az alkohol behozatala szigorúan tiltott. 

Színházterembe kérjük ne hozzanak be ételt, italt. 

Dohányzás szigorúan az iskola területén kívül megengedett (a parkolónál kijelölt helyen).  

Az iskola területe nem teljesen zárt. Kérjük ügyeljenek gyermekeik hollétére és testi épségére, amelyért mi, szervezők 

felelősséget nem tudunk vállalni. Szükség esetén keressék az elsősegély-pontunkat. 

Kérjük mindannyiunk érdekében, hogy tartsuk tisztán a családi nap helyszínét, ügyeljünk a mosdók állapotára és ne 

szemeteljünk! 



Érezzék jól magukat! 

 

 

 

 

 

 

A Bekecs Néptáncszínház tánckara Erdély legfiatalabb hivatásos táncegyüttese, amely 2007-

ben alakult, azóta is állandó székhelye a Maros megyei Nyárádszereda. 

2014-ben részt vettünk a Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató műsorban, ahonnan a 

legjobb külhoni táncegyüttesnek járó díjjal tértünk haza. 

2017-ben felvettük a Bekecs Néptáncszínház nevet, miután a néptáncelőadásokon túl 

táncszínházi produkciókat is színre vittünk. Az együttes életében az elmúlt tizenöt évben 

több, mint tizennégy önálló nagyműsor született, valamint táncosként részt vettünk kilenc 

különböző színházi előadás megszületésében is. 

Feladatunknak érezzük a hagyomány őrzését és a népművészet széleskörű hirdetését. 

Produkcióink a rájunk hagyományozódott kincstárból építkeznek. Az utánpótlás képzésen túl 

rendszeres szórványprogramokat indítunk, nagy nemzeti turnékat szervezünk szerte a 

Kárpát-medencében, ahol évi 90-100 alkalommal lépünk színpadra. 

Legújabb előadásunk Örkény István Tóték című tragikomédiájának néptáncszínházi 

feldolgozása, amelyet az író születésének 110. évfordulója alkalmából mutattunk be először, 

Nyárádszeredában. 

 

 

 

 

 

   
 



 

 

 

Fellép a Hágai Magyar Énekkar és az Amszterdami Magyar Kórus 

Kovács Kata és Lachegyi Máté vezetésével 

(a felvétel a 2019-es családi napon készült) 

  



 


