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Fejt már tehenet? 

Járatos a vajköpülés rejtelmeiben? 

Tudja, miből készül a slambuc? 

Mire használták régen a sulykot? 

Kóstolt már saját dagasztású, kemencés kenyeret? 

Gyújtott már tüzet taplógomba segítségével? 

Szeretne megtekinteni egy egyedülálló néprajzi gyűjteményt? 
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A csapatépítő trénig célja, hogy a résztvevők a mindennapi munkájuktól teljesen 
eltérő körülmények közt tapasztalják meg együttműködő-,  kommunikációs-, 
konfliktuskezelő készségüket, miközben megismerkednek a vidéki élettel,  magyar 
paraszti hagyományokkal. A Besenyszögért Alapítvány cégek, intézmények és baráti 
társaságok számára kínál csapatépítő programokat: 
 
„A főnök lekenyerezése” 
Kenyérsütés a dagasztástól az illatos kenyérig saját kemencénkben, ahol az „edd meg, 
amit főztél” elve érvényesül. Igény szerint túrós-, tepertős- vagy sajtos pogácsa, cipó 
vagy lángos is készülhet.  Ismerkedés a kenyérgabonával. a paraszti világ 
tüzelőanyagaival, kemence begyújtása, kenyérsütés eszközeinek bemutatása (pl. 
dagasztóteknő, szita, kovászverő kanál, keresztfa, abrosz, szakajtó), dagasztás, 
szakajtás, kelés, bevetés. 
 
„Állatok közt” programok 
Késő délután a csapat egy része hazahajtja a Millér partjáról a teheneket (azaz a 
parti-állatokat) Imre gazda portájára, ahol kezdődhet a fejés. A gyakorlottabbak 
kecskéken is kísérletezhetnek, közben ismerkedés a nyulakkal és a birkákkal, 
állatsimogató, igény szerint takarmányozás, trágyázás, istálló kitakarítása. (Ne a 
legjobb cipőjében jöjjön!) A múzeumban vajköpülés, túró- vagy házisajt készítés 
hagyományos eszközökkel.  
 
Népi kismesterségek, kézműves programok 
A program keretében választható: szövés, rongyókázás, agyagozás, nemezelés, 
kosárfonás, „csiga-csinálás”, paprika feldolgozás, valamint NIMBUSZ 2000 típusú 
seprű kötése, amelyet a vállalkozó szellemű kollégák akár a hazautazáshoz is igénybe 
vehetnek.  (Működésképtelenség esetén garanciát nem vállalunk.) Házi szappan 
főzése, kézi mosás kipróbálása teknőben, sulyokkal, kender- és gyapjúfeldolgozás: 
tilolás, gerebenezés, fonás, gombolyítás motollával, régi tárgyak kipróbálása (rokka, 
guzsaly, stb.), gyógynövény ismeret. 
 
Vidéki TOTO 
A program múzeumi tárlatvezetéssel kezdődik, ahol bepillantást nyerhetünk a 19-20. 
századi paraszti világ eszközeibe. Majd furfangos feladványok megfejtése következik 
csapatmunka keretében, rossz válasz esetén csapatonként egy tag vállalhatja a 
büntetést: pl. egy kupica pálinka legurítását. A jókedvet garantáljuk. 
 
Íjászkodás 
Helyszíne a múzeumtól nem messze található íjász pálya, ahol rekonstruált 
honfoglalás-kori házakat is megtekintünk. A kollégák itt kipróbálhatják íjász-
tudásukat. A főnököket előzetesen biztonsága helyezzük. A program részeként sor 
kerülhet „ősi túlélőtechnikák” bemutatására, azaz megtudhatjuk, hogyan ne haljunk 
éhen a természetben. Igény szerint választható egész napos  programsorozat is a 

honfoglalás jegyében: honfoglalás kori életmód, öltözködés, lakáskultúra, 
haditechnika, ősmagyar ételek készítése (lepénykenyér, kumisz, hamuban sült 
pogácsa), íjászat, lovaglás, lovas foglalkozások, ősi túlélőtechnikák, íjász bemutató 
korhű jelmezekben, ismerkedés a rovásírással – korhű jurtában és földházakban. 
 
Paraszti 7Próba 
Karikás ostor készítés, ostorcsattogtatás, avagy hogyan ne üssük ki kollégáink szemét, 
vízhordás vízhordóhorgon, parasztkocsi-húzás, kő- és sodrófahajítás, rönkfadobás, 
favágás és fűrészelés, kötélhúzás, kukoricamorzsolás, taliga rodeó, kockabála hordás, 
íjászat, tojáselkapás. A programban része lehet a "Millér parti természetvédelmi 
majorság" tanösvényen való foglalkozás földön és vízen, csónakázás, víz- és növényi 
minták mikroszkópos elemzése. 
 
Tájbejárások kerékpárral, lovaskocsival 
A szabad levegőn töltött program keretében megismerkedünk Besenyszög múltjával, 
keresztjeivel és hídjaival, azok történetével, régi vízmosások nyomait, valamint 
helyneveket keresünk. Látogatás a község több mint 200 éves barokk templomában, 
illetve a harangtoronyban. „1399-es út” program: egy régi 1399-ben készült irat 
alapján végigjárjuk azt az utat, amelyet a települések határának kijelölését végző 
csapat is bejárt 600  évvel ezelőtt, megkeressük a község határában található régi 
települések helyét Zagyvarékastól Jászladányig. (Teszt program). 
 
Régi magyar gasztronómia 
Gulyás, csülkös bableves, slambuc, paprikás krumpli és egyéb magyaros ételek 
készítése vasbográcsban, ősmagyar ételek készítése, kemencés ételek bemutatója és 
kóstolója, tésztaételek készítése együtt, disznóvágás csoportok részére (kizárólag 
télen), a tyúktól a levesig program tyúkkopasztással, „csiga-csinálással”. 
 
A programok minden esetben saját készítésű stressz-oldó gyógynövényteánk 
és/vagy házi pálinkánk elfogyasztása után indulhatnak. Igény szerint 
bográcsos/kemencés ebédet biztosítunk. 

 
Besenyszög község Szolnoktól 17 km-re található, ezért a programok megvalósításához helyközi 

autóbusz igénybevételét javasoljuk (menetrend munkanapokon) 

Indulás Szolnokról Besenyszögre  

8.25, 10.05, 11.35, 13.15, 14.25  
Indulás Besenyszögről Szolnokra  

12.53, 13.49, 15.00, 16.10, 17.30, 19.00, 20.35  
 

Fenti programjaink tetszés és a csoport igénye szerint kombinálhatóak.  
Szálláslehetőség: többnapos tréning esetén sátrakat, matracokat, ágyneműt, bográcsot, 

evőeszközöket, igény szerint jurtát biztosítunk. 
Kérje ajánlatunkat, az Ön igényeihez igazítva! 


