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Jeles napok a Katica Tanyán 

Kedves Látogatónk!   
 

A Katica Tanyán filozófiánk a folyamatos fejlesztés és fejlődés, azaz minden évben az előző évihez képest többet 

kell nyújtanunk Kedves Vendégeinknek.  

2013-ban komoly lépéseket tettünk afelé, hogy a Katica Tanya a „Fenntartható fejlődés” mintapéldája legyen, 

azaz a látogatóink ökológiai lábnyoma kisebb legyen, mint a természet feldolgozó képessége. Fejlesztési 

stratégiánk középpontjába is ezt helyeztük, azaz csak olyan attrakciókat építünk, amelyek működtetése nem 

igényel energiát, illetve ha igényel, akkor azt saját magunk, a megújuló energiák egyikéből állítjuk elő. 

A már meglévő több tucatnyi kül- és beltéri 

játszóalkalmatosságot 2013 tavaszán 

tovább bővítettük. Megnyitotta kapuit a 

Bolyongó, azaz az óriáslabirintus, vizibiciklik 

és csónakok kerültek a tóra, pontonhíd és 

kézi komp ad lehetőséget a kaland-

vágyóknak, a 7 trambulin, mezítlábas park, a 

vizes lufi csúzli pedig további olyan játékok, 

amelyek nemcsak megmozgatják minden 

izmunkat, de mosolyt is csalnak az arcunkra. 

Emellett megdupláztuk a gokartpályáinkat 

és négyre nőtt apartmanházaink száma, így 

növelve a szállás lehetőségeinket is. 

A Katica Tanya Élményközpontban 2009-

ben egy tematikus hétvégi programsoroza-

tot indítottunk el „Jeles napok a Katica Tanyán” címmel. Az a cél vezérelt bennünket, hogy a hagyományőrzést 

szem előtt tartva minél változatosabb programokkal várjuk Kedves Látogatóinkat, minél teljesebb élményt 

biztosítva számukra! Látogatóink visszajelzése alapján eme kezdeményezésünk kedvező fogadtatásra talált, így 

2014-re az eddigieknél még változatosabb programsorozattal rukkoltunk elő, amelyben nagy hangsúlyt fektetünk 

a környezettudatosságra.  

Valljuk azt a közmondást, hogy a „Bolygónkat nem elődeinktől örököltük, hanem unokáinktól vettük kölcsön”, 

azaz úgy kell élnünk, hogy unokáink egy élhető Földet kapjanak tőlünk. Jelenleg sajnos nem erre halad az 

emberiség, de hisszük, ez a folyamat megfordítható. A Katica Tanya nagyon komoly hangsúlyt fektet a 

fenntartható fejlődés alapelveinek betartására, azaz arra, hogy az általunk a környezettünkre gyakorolt hatás ne 

legyen nagyobb, mint amivel a természet meg tud birkózni. Ezért indítottuk be a „Legyél Te is környezettudatos” 

programsorozatunkat, amelynek keretében szeretnénk megismertetni a látogatóinkat a jelenlegi életformánk 

fenntarthatatlanságával és olyan módszereket szeretnénk népszerűsíteni, amellyel a földünk jelenlegi 

túlhasználata elkerülhetővé válik. 

A kibővített programajánlathoz kapcsolódva folytatjuk és folyamatosan fejlesztjük gasztronómiai ajánlatunkat is, 

melynek köszönhetően minden héten megkóstolhatnak valami újdonságot a konyhában is! 

Az alábbiakban hétvégi tematikus programajánlatunkat ismerhetik meg; minden hétvégén több kézműves, 

természetismereti vagy hagyományőrző programcsomaggal várjuk Látogatóinkat.  
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Ezeket egészítik ki további rendszeres programjaink: 

 

 Minden nap  

o reggel 7 és délután 5, illetve este 6 órakor tehénfejés, amit bárki kipróbálhat  

o reggel 7-9 óra és délután 4-6 óra között állatgondozás, amiben bárki részt vehet  

o naponta kétszer állatbemutató és simogatás,  

o önálló rajzolás, festés, színezés, kavicsfestés a Bütyköldében  

o tucatnyi kül- és beltéri játszóalkalmatosság (játszóház, hancúrpajta, öreg géppark, akadálypálya, 

gokartályák kicsiknek és nagyoknak)  

o a Lovagvár bejárása  

o Magyarországon egyedülálló Óriás Játszóbirodalom és Csúszdaház élményelemeinek használata 

o Erdei kötélpályák és a Dunántúl leghosszabb lecsúszói (120 és 190 m) 

 

 Minden hétvégén (az előzőeken túl)  

o ingyenes tematikus programok,  

o szombaton délelőtt kenyér-, vasárnap délelőtt langallódagasztás, majd sütés  

o tavasszal, nyáron és ősszel, hétvégéken és ünnepnapokon délután kontinentális Európa 

legnagyobb hajítógépét tekinthetik meg működés közben, részt vehetnek annak 

működtetésében, szombaton Napnyugta után tüzes golyót is lövünk a hajítógéppel!  

o hosszú hétvégén extra programok 

 

A hosszú hétvégéken, iskolai szünidőben még gazdagabb programokkal várjuk Önt családjával, barátaival! 

 

A belépő megvásárlásán túl minden programon való részvétel és minden játék és játszóalkalmatosság használata 

ingyenes. Ez alól a lovaglás és az erdei kötélpálya használata csupán a kivétel. 

A 2012-es évben újragondoltuk árainkat: 

 bevezettük a kedvezményesebb hétköznapi belépőt a november-március közötti időszakra, 

 bevezettük a családi belépőket, 

 csak azért számolunk külön használati díjat, amit általában csak egy szűkebb vendégkör vesz igénybe. 

2013 tavaszától 2 fajta belépőt lehet váltani: (1) csak az Élményvölgybe szólót, illetve (2) a Teljes körű belépőt az 

Élményközpont egész területére. A különbség a Tavi attrakciókhoz való hozzáférés, a Teljes körű belépő ezt is 

tartalmazza. 

 

A napi belépőjegyek csak az Élményvölgybe  

 gyermekeknek 1030-1140 Ft/fő,  

 felnőtteknek 990-1100 Ft/fő,  

 nyugdíjas nagymamák és nagypapák részére 650-720 Ft/fő/nap. 

A napi belépőjegyek az egész Élményközpontba (Teljes körű jegy)  

 gyermekeknek 1460-1600 Ft/fő,  

 felnőtteknek 1410-1550 Ft/fő 

 nyugdíjas nagymamák és nagypapák részére 920-1010 Ft/fő/nap. 
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Az Élményközpont nyitvatartási ideje: 

szeptember 1 és  március 31 között: 

o kedd-péntek: 11-19 óráig 

o szombat-vasárnap és iskolai szünetben: 10-20 óráig  

o hétfőnőnként, illetve január 6 és február 28 között hétfőtől csütörtökig előzetes bejelentkezés 

alapján fogadunk vendégeket  

 április 1 és szeptember 30 között:  

o minden nap 9-20 óráig 

 

 

 

Az aktuális Gasztronómiai ajánlatok mellett az éttermünkben számos más étel is fogyasztható. 

Bízunk abban, hogy programajánlónk elnyeri az Ön tetszését, és 2014-ban is vendégeink között üdvözölhetjük. 

Kérjük, ha módjában áll, ossza meg ezt a programajánlót barátaival, ismerőseivel. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Jeles Napok program- és gasztronómiai ajánlatában szereplő információk 

változhatnak. Legfrissebb programunk és gasztronómiai ajánlatunk eléréséhez kérjük, látogasson el a 

www.katicatanya.hu honlap Aktuális programok pontjához! 

  

Üdvözlettel: 

A Katica Tanya munkatársai 

www.katicatanya.hu  

info@katicatanya.hu 

(30) 411 6002 

http://www.katicatanya.hu/
http://www.katicatanya.hu/
https://mail.google.com/mail/h/ffg55r0fiu1c/?&v=b&cs=wh&to=info@katicatanya.hu
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Jeles napok a Katica Tanyán - Január 
  

Vízkereszt 

január 4-5. 
Három király bábok – Téli tájkép – Mécses tartó – 

Madártorta 

 

Gasztronómiai ajánlatunk 
Babgulyás – Magyaros lepény – Tepertős pogácsa 

 

  

Gyapjú napok: 

január 11-12. 
Nemezvirág – Nemezlabda – Gyapjúbárány – 

Batikolás 

 

Gasztronómiai ajánlatunk 
Orjaleves – Birkapörkölt – Lekváros bukta 

 

  

Mesterségek napja: Szövés 

Csapó Angélával, 

Népi Iparművésszel, 

a Népművészet Ifjú Mesterével 

január 18-19. 
Szövés különféle technikákkal 

 

Gasztronómiai ajánlatunk 

Csirkeragu leves – Takácsmester – Diós rácsos süti 
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Papír napok: 

január 25-26.  
Írás lúdtollal – Papírmerítés – Papírforgó – 

Papírhóember  

Gasztronómiai ajánlatunk 
Székelykáposzta – Vajas pogácsa 

 

 

Jeles napok a Katica Tanyán - Február 
Gyertyaszentelő napok: 

február 1-2. 
Gyertyamártás – Gyertyasodrás méhviaszlapokból – 

Illatos gyertya – Díszített gyertya – Mécses tartó 

Gasztronómiai ajánlatunk 
Hamis gulyásleves – Cigánypecsenye – Vargabéles 

 

  

Télkergető farsangi napok: 

február 8-9. 
Dedebábkészítés és -égetés – Álarc készítése – 

Farsangi díszek – Fánkevő verseny 

Gasztronómiai ajánlatunk 
Húsleves gazdagon – Csirkés meglepetés – 

Farsangi fánk 

 

  

Mesterségek napja: 

Török Emőke 

Nemzetközi Babatanárral 

február 15-16. 

Gasztronómiai ajánlatunk 
Szárnyas aprólék-leves vajas galuskával – Rántott 

halfilé majonézes burgonyával – Kakaós bögrés süti 
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Jégtörő Mátyás: 

február 22-23. 
Szekercekészítés – Csukakészítés és -fogás – 

Jégtörés  

Gasztronómiai ajánlatunk 
Jókai-bableves – Aranygaluska 

 

 

Jeles napok a Katica Tanyán - Március 
 

Népi játékok készítése: 

március 1-2. 
Természetes anyagokból népi játékok készítése – 

Óriás malom – Csigaiskola –Tréfás népi játékok – 

Tavaszi fa készítése 

Gasztronómiai ajánlatunk 

Tyúkhúsleves – Pásztorhús – Túrós pite 

 

  

„Legyél környezettudatos”  

március 8-9. 
Megújuló energiaforrások – Ceruzatartó konzerves 

dobozból – Papírmerítés – Kupakvirág és -báb  

Gasztronómiai ajánlat 
Paradicsomleves – Aszalt gyümölccsel töltött csirke 

rolád – Pozsonyi kifli 

 

1848-ra emlékezünk: 

március 15-16. 
Csákó, párta és kokárda – Nemzeti fonat – 

Nemezelés – Vesszőből kard 

Gasztronómiai ajánlat 

Erőleves nemzeti módon – Nemzeti sertéssült – 

Piskótatekercs  

 



 

Katica Tanya,   7477 Patca,  Faluvég   Tel: +36 30 411 6002   Email: info@katicatanya.hu,   Web: www.katicatanya.hu 

7 

 

  

Mesterségek napja: Agyagozás 

Buni Gabriellával 

március 22-23. 
Agyag figurák – Korongozás  

Gasztronómiai ajánlatunk 
Patcai betyárleves – Zöldséggel töltött csirkemell 

filé – Somlói galuska 

 

  

Tavaszváró napok:  

március 29-30. 
Papírhóvirág – Tavaszfa – Tavaszi dísz – Ismerd 

meg költöző madarainkat! 

 

Gasztronómiai ajánlat 
Brokkoli krémleves – Natúr csirkemell 

vitaminsalátával – Hortobágyi palacsinta 

 

 

Jeles napok a Katica Tanyán - Április 
Mesterségek napja: Tojásfestés 

Noé Kornélia 

Népi Iparművésszel 

április 5-6. 
Tojásdíszítés különböző technikákkal 

 

Gasztronómiai ajánlat 
Gyümölcsleves – Sült csirkecomb burgonyarózsával 

– Császármorzsa  
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Húsvét 

április 19-21. 
Tojásfestés különböző technikákkal – Cserépnyuszi 

– Birkanyírás és -körmölés – Papírbárány 

 

Gasztronómiai ajánlat  
Csirkeragu leves cipóban tálalva – Tanyasi húsvéti 

tál – Diós és mákos kalács 

 

  

„Legyél környezettudatos” 

hétvége: 

április 26-27. 
Megújuló energiaforrások – Kupakvirág és -báb – 

Papírguriga-állatka – Járgányok PET palackból 

  

Gasztronómiai ajánlat 
Karfiolleves – Töltött burgonya – Túrós batyu 

 

 

Jeles napok a Katica Tanyán - Május 
Anyák napja és középkori 

hétvége: 

május 3-4. 
 „Csoki szív” és képeslap Anyának 

Címerfestés – Kaloda és deres próba – Íjászat – 

Vívásoktatás - Csatacsillag- és kelevézdobás – 

Hajítógép bemutató 

Gasztronómiai ajánlat 
Lovagok álma – Csülökpörkölt – Mákos guba – 

Kemencés langalló (vasárnap) 
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Fagyosszentek hétvégéje: 

május 10-11. 
Pongrác, Szervác és Bonifác bábok – Népi 

hiedelmek - Öröknaptár 

  

Gasztronómiai ajánlat 
Tyúkhúsleves – Ananászos csirke – Gundel 

palacsinta 

 

  

Mesterségek napja: Fafaragás 

Bodor Imrével 

május 17-18. 
Fafaragás – Faragott tárgyak készítése 

 

Gasztronómiai ajánlat 
Gombaleves – Csirke jóasszony módra – Rizsfelfújt 

 

  

Gyermeknap: 

május 24-25. 
Arcfestés – Lufi fújó verseny – Batikolás – 

Ügyességi játékok a szabadban 

 

Gasztronómiai ajánlat 
Nyári gyümölcsleves – Halfilé – Sült fagylalt 
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Jeles napok a Katica Tanyán - Június 
Középkori hétvége: 

május 31 – június 1. 
Címerfestés – Kaloda és deres próba – Íjászat – 

Vívásoktatás – Csatacsillag- és kelevézdobás – 

Hajítógép bemutató – Nyári fa készítése 

 

Gasztronómiai ajánlat 
Lovagok álma – Csülökpörkölt – Mákos guba – 

Kemencés langalló (vasárnap) 

 

  

Pünkösd:  

június 7-9. 
Pünkösdi királylány- és királyválasztás – Arcfestés 

– Nemezvirág – Virágfűzés gyöngyből 

A Föld napja alkalmából 
Faültetés – Megújuló energiaforrások 

 

Gasztronómiai ajánlat 
Citrom krémleves – Grillezett csirkemell 

zöldfűszeres mártásban – Gyümölcsös rizs 

 

 

  

Mesterségek napja: 

Bőrművesség 

Rostás Klárával 

június 14-15. 
A bőr, mint anyag – Bőr karkötő – Bőr kulcstartó 

Gasztronómiai ajánlat 
Zöldborsóleves – Csirkemell filé roston 

meggymártással - Almás rétes 
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„Legyél környezettudatos” 

hétvége: 

június 21-22. 
Megújuló energiaforrások – Homokóra – Rumbatök 

PET palackból – Papírguriga-vonat 

  

Gasztronómiai ajánlat 
Zöldségleves – Brokkolis csirke – Túrós palacsinta 

gyümölcsöntettel 

 

  

Gabona napok: 

június 28-29. 
Terményüveg – Ismerd fel a gabona hangját! – 

Babzsák – Régi korok földművelő eszközeinek 

bemutatása  

 

Gasztronómiai ajánlat 
Árpagyöngy leves – Gombás csirke – Nagymama 

bögrés sütije 
 

 

 

Jeles napok a Katica Tanyán - Július 
Középkori hétvége: 

július 5-6. 
Címerfestés – Kaloda és deres próba – Íjászat – 

Vívásoktatás – Csatacsillag- és kelevézdobás – 

Hajítógép bemutató 

 

Gasztronómiai ajánlat 
Lovagok álma – Csülökpörkölt – Mákos guba – 

Kemencés langalló (vasárnap) 
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Mátyás király kora: 

július 12-13. 
Lovagi próba – Íjászat – Mesék Mátyás királyról – 

Pajzsfestés 

 

Gasztronómiai ajánlat 
Gombaleves – Vadpörkölt – Szilvás lepény 

 

  

Mesterségek napja: Agyagozás 

Falusiné Terjék Éva, 

Népi Iparművésszel 

július 19-20. 
Agyag figurák – Korongozás 

 

Gasztronómiai ajánlat 
Paradicsomleves – Káposztás csirkemell – 

Petrezselymes burgonya – Gesztenyepüré 

 

  

„Fából vaskarika” napok és 

környezettudatos hétvége: 

július 26-27. 
Falovacska – Fajáték – Fakard – Fakéreg-kép – 

Megújuló energiaforrások 

  

Gasztronómiai ajánlat 
Zeller krémleves – Rozmaringos kacsacomb – 

Csokoládés darafelfújt jeges málnaöntettel 
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Jeles napok a Katica Tanyán - Augusztus 
Középkori hétvége: 

augusztus 2-3. 
Címerfestés – Kaloda és deres próba – Íjászat – 

Vívásoktatás – Csatacsillag- és kelevézdobás – 

Hajítógép bemutató 

Gasztronómiai ajánlat 
 Gomba krémleves – Nyárson sült vitézpecsenye – 

Madártej – Kemencés langalló (vasárnap) 

 

  

Lovas ügyességi játékok  

kicsiknek és nagyoknak: 

augusztus 9-10. 
Lovaglás – Körmölés – Lovas ügyességi játékok – 

Lovas kép szalvétatechnikával 

 

Gasztronómiai ajánlat 
Nyerges leves (csülkös bab) – Csikós tokány párolt 

rizzsel – Dióskevert  

 

  

Mesterségek napja: 

Hímzés 

Kalmár Lajosnéval 

augusztus 16-17. 
Különböző hímzőtechnikák bemutatása és 

gyakorlása 
  

Gasztronómiai ajánlat 
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Édeskáposzta leves – Sertéssült tepsis burgonyával 

– Aludttejes prósza szilvalekvárral 

 
 

Katica napok: 

augusztus 23-24. 
Cserépkatica – Dióhéjkatica – Katica-szélforgó – 

Arcfestés 

 

Gasztronómiai ajánlat 
Burgonyaleves – Kárpáti borzaska - Rizsfelfújt 

 

 
 

Nyárvégi iskolaváró napok: 

augusztus 30-31. 
Mappa – Könyvjelző – Ceruzatartó – Órarend 

 

Gasztronómiai ajánlat 
Zöldség krémleves – Gánica – Almás pite 

 

 

 

Jeles napok a Katica Tanyán - Szeptember 

Középkori hétvége: 

szeptember 6-7. 
Címerfestés – Kaloda és deres próba – Íjászat – 

Vívásoktatás – Csatacsillag- és kelevézdobás – 

Hajítógép bemutató 

 

Gasztronómiai ajánlat 
Bableves – Tanyasi csülkös pacal – Marhalábszár 

pörkölt – Kemencés langalló (vasárnap) 

5 
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Gyümölcsnapok és 

környezettudatos hétvége: 

szeptember 13-14. 
Papírszőlő – Kemencében sült gyümölcs – 

Papírcseresznye – Megújuló energiaforrások 

 

Gasztronómiai ajánlat 
Hideg vegyes gyümölcsleves – Csirke 

gyümölcsöntettel – Barackos süti 

 

  

Mesterségek napja: Szalma és 

csuhé 

Rostás Klárával 

szeptember 20-21. 
Szalmából készített ékszerek 

 

Gasztronómiai ajánlat 
Édeskáposzta leves – Sült oldalas – Tepsis 

burgonya – Almás pite 

 

 
 

Szent Mihály napja és  

gesztenye napok: 

szeptember 27-28. 
Jóság- és csintalanságkövek – Bátorságpróbák 

Gesztenyefigurák – Ceruzavég gesztenyéből 

 

Gasztronómiai ajánlat 
Gesztenye krémleves – Gesztenyével töltött 
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pulykamell – Gesztenyepüré 
 

Jeles napok a Katica Tanyán - Október 
Középkori hétvége: 

október 4-5. 
Címerfestés – Kaloda és deres próba – Íjászat – 

Vívásoktatás – Csatacsillag- és kelevézdobás – 

Hajítógép bemutató 

Gasztronómiai ajánlat 
Tanyasi csülkös pacal – Marhalábszár pörkölt – 

Töpörtyűs pogácsa – Kemencés langalló (vasárnap)  

 

 

  

Állatok világnapja: 

október 11-12. 
Lovaglás – Hogyan működik egy gazdaság? – 

Spatula-állatka – Papírbárány 

 

Gasztronómiai ajánlat 
Daragaluska leves – Gombapaprikás galuskával – 

Szilvás pite 
 

 

Mesterségek napja: Fafaragás 

Gosztonyi Zoltán 

Népi Iparművésszel, 

a Népművészet Mesterével 

október 18-19. 
Fafaragás – Faragott tárgyak készítése 

 

Gasztronómiai ajánlat 
Fokhagyma krémleves – Búbos hús héjában sült 

krumplival – Mákos bögrés süti 
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Mesés napok: 

Október 25-26. 
Fakanálbáb – Mesemondás – Kedvenc mesém-rajz 

– „Melyik mese szereplője vagyok?”, 

mesevetélkedő kicsiknek és nagyoknak 

Gasztronómiai ajánlat 
Fahéjas almaleves – Popeye kedvence – 

Piskótatekercs 

 

 

Jeles napok a Katica Tanyán - November 
Gyertya napok: 

november 1-2. 
Gyertyaöntés – Gyertyamártás – Gyertyadíszítés – 

Mécses tartó 

 

Gasztronómiai ajánlat 
Palóc leves – Rablóhús - Tiramisu  

 

 

Szent Márton napja: 

november 8-9. 
Lámpáskészítés és felvonulás az alagútban - Liba 

fakanálból – Lúdtollal írás – Kislibák készítése 

különféle anyagokból – Libás népi játékok 

Gasztronómiai ajánlat 
Libaaprólék leves– Sült libacomb lilakáposztával – 

Lúdláb  
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Mesterségek napja: Csipkeverés 

Illés Veronikával 

november 15-16.  
Hogyan készül a csipke? 

 

Gasztronómiai ajánlat 
Tárkonyos csirkeragu leves – Rakott karfiol – 

Túrógombóc 

 

  

Környezetvédelmi napok: 

november 22-23. 
Papírmerítés – Frizbi varrása textilhulladékból – 

Konzerves dobozból tolltartó – Mi a szemét és mi a 

hulladék? – Szelektív memóriaenergiák 

 

Gasztronómiai ajánlat 
Tejszínes kukoricaleves – Zsiványpecsenye 

kukoricás rizzsel – Kakaós kevert 

 

 
 

Szent András napja: 

november 29-30. 
Férj- és időjósló praktikák – Mandala – Adventi 

naptár 

 

Gasztronómiai ajánlat 
Burgonyaleves – Szezámmagos rántott csirkemell 

filé – Vargabéles 
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Jeles napok a Katica Tanyán - December 
Szent Miklós napja: 

december 6-7. 
Varrott Mikulás-csizma – Mikulás különböző 

technikákkal – Érkezik a Mikulás – Adventi koszorú 

Gasztronómiai ajánlat 
Húsleves gazdagon – Aranygaluska – Gyümölcssaláta 

 

Luca napja: 

december 13-14. 
A lucaszék története – Lovaglás seprűnyélen – Elrejtett 

szaloncukrok – Férjjósló szerencsesüti – Búzaültetés 

Gasztronómiai ajánlat 
Fokhagyma krémleves – Cigánypecsenye – Szerencsesüti 

  

 

Mesterségek napja: 

Mézeskalács készítés és Adventi játszó 

Bálint Angelikával 

december 20-21. 
Mézeskalács figurák készítése – Tobozangyalka készítés – 

Hópelyhek az ablakon – Karácsonyi üdvözlőlapok - 

Karácsonyfadíszek – Mézeskalácssütés 

 Gasztronómiai ajánlat 
Daragaluska leves – Csirkemáj hagymaágyon hajas burgonyával 

– Adventi gyümölcskenyér 

 

Év végi játszó: 

december 27-28. 
Kemencében sült fahéjas, mézes alma – Szilveszteri álarc – Süveg és 

varázspálca – Szerencsemalac 

Gasztronómiai ajánlat 
Hagymaleves – Mézes-mustáros csirkemell filé – Pudingos palacsinta 

 

 

 

 


