
Tisztelt Érdeklôdôk!

Engedjék meg, hogy ezúton bemutassam
és egyben figyelmükbe ajánljam Önöknek
a Szent László Lovagrend és Haditorna
Egyesületet, mint magyar hagyomány-
ôrzô társaságot!
      

A Rend tagjai középkori fegyveres be-
mutatókat, történelmi elôadásokat 
tartanak, illetve korhû játszóháza-
kat szerveznek.

Alapvetô céljuk a korai magyarság 
életének, viseletének és katonai ha-
gyományainak bemutatása, megis-
mertetése a rendhez csatlakozni 
vágyókkal, a tisztelt közönséggel, és 
nem utolsó sorban Önnel, Önökkel.

Ezt természetesen nem a törté-
nelem órák száraz, unalmas hangu-
latát megidézve teszik, hanem egy 
felpezsdítô, minden esetben em-
lékezetes és szórakoztató elôadás 
formájában!
Legyen szó akár élethû fegyveres 
vagy pusztakezes küzdelemrôl, 
vívásról, lenyûgözô íjász bemu-
tatóról, díszôrségállításáról (nemze-
ti ünnepek, avatások, esküvôk al-
kalmával), korabeli tábori életképek 
(jurta, tábori sátor) kialakításáról 
vagy ünnepélyes felvonulásról!

Mindenképen emlékezetes pontjai 
lehetnek az Ön rendezvényének!

Garantáltan látványos, igény sze-
rint humoros, illetve komoly bemu-
tatókat tartanak országszerte.
Járnak iskolákba, gyermektáborok-
ba, fesztiválokra, várnapokra, céges 
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rendezvények meghívottai, és büszkén el-
mondhatják, hogy teljesítményükre még 
sehol nem volt panasz!

Az elôadások anyagát – amennyiben szük-
séges – az Ön igényeihez tudják igazítani, 
mind idôben, mind pedig a programössze-
tételben egyaránt!

Magas színvonalú bemutatóik során a 
közönség sorra megtekintheti és többny-
ire ki is próbálhatja a magyar visszac-
sapó íjakat, a hajítódárda és dobókereszt 
dobását, a szúró- és vágófegyverek (ké-
télû kard, bárd, szablya, lándzsa) forga-
tását, láncinget, sisakot, stb.
Elôadásaik hitelességét korhû viseleteiken 
és felszereléseiken (fegyverzet, stb.) túl 
a harcosaik látványos és minden esetben 
valóságos párviadalai teszik teljessé.

A rövidebb elôadások 10-60 percesek, de 
természetesen a hosszabb idôtartam is 
gond nélkül megoldható, sôt nem kevés 
rendezvény esetében akár több napra is 
kiterjedhet a bemutató!

Amennyiben elnyertük tetszését és felkeltettük érdeklôdését, 
bôvebb információkért kérjük látogasson el weboldalunkra a 
www.elsolovag.hu internet címen, majd keressen bennünket az 
alábbi elérhetôségek egyikén: 
Ser Gergely  ser.gergely@elsolovag.hu
Nagy Ibolya     nagy.ibolya@elsolovag.hu

Megköszönve figyelmét, várjuk szíves levelét! 

Tisztelettel:

Nagy Ibolya 
Szent László Lovagrend


