
Kedves Szülők és Diákok!  

 

Ugye benneteket is érdekel, hogy hogyan és hol éltek az ősemberek? Hogy milyen eszközöket 

használtak? Amennyiben igen, úgy nektek  is ott a helyetek a Pedagógiai és Közművelődési Intézmény 

nyári táborában Szilvásváradon! Szilvásvárad igen régi település. A Bükk-hegység e szakasza már 

ősidők óta lakott terület volt. Az Istállóskői-barlangban folyt ásatások 35-40 000 éves leleteket hoztak 

napvilágra… 

Most te is visszamehetsz az időben, megláthatod hol, és hogyan éltek eleink, ill. saját kezeddel 

készíthetsz szakócákat, kőbaltákat, melyeket az őseink már előszeretettel használtak! 

 

"Az ősemberek nyomában" 

Nyári tábor 10-14 éves korú gyermekek részére 
 

Helyszín: Szilvásvárad 

Utazás: Egerből vasúttal 

Szállás: Turista szálláshelyen, 10 ágyas szobákban, zuhanyzó, toalett a folyosón 

Ellátás: Napi háromszori étkezés, kirándulás esetén hideg csomag 

Részvételi díj: 24 900 Ft (étkezés: 8 000 Ft + 16 900 Ft) 

Időpont: 2009. július 27-től augusztus 1-ig 5 éjszaka, 6 nap 

 

Napirend: 

 

Ébresztő:    07:30-kor 

Reggeli:   08:00-09:00-ig 

Szervezett program:   09:00-13:00-ig 

Ebéd:    13:00-14:00-ig 

Szabad program:   14:00-15:00-ig 

Szervezett program:   15:00-18:00-ig 

Vacsora (meleg):   18:00-19:00-ig 

Esti programok:   19:00-22:00-ig 

Takarodó:    22:00 órakor! 

 

(Az egész napos programok idejére hideg élelemcsomagot biztosítunk ebéd helyett.) 

 

A tábor teljes ideje alatt (éjjel-nappal) pedagógus felügyelet és orvosi ellátás biztosított!



Program: 

 

1. nap: Reggel utazás Egerből kisvasúttal Szilvásváradra, lefoglalt vasúti kocsiban, szálláshelyek 

elfoglalása, majd ismerkedés a településsel. A Lipicai Múzeum, a református 

Kerektemplom, a klasszicista építészeti műemlék megtekintése, valamint betekintés az 

Orbán-ház ősember kunyhójába. Este tábortűz, ismerkedés, táborrend elfogadása, 

felelősök megválasztása. 

2. nap: Erdei kisvasúttal kiutazás a Szalajka-völgybe. A Fátyol-vízesés megtekintése, szabadtéri 

játék a völgyben, szabadtéri múzeum, majd túra fel az ősemberbarlangba barlangász 

vendégünk kíséretével! A barlangtól a szálláshelyig ~5 km-es gyalogtúra. Közben az 

Erdészeti Múzeum megtekintése, Európa legnagyobb bölénytrófeájával! 

 

3. nap: Rövid séta keretében anyaggyűjtés egy általatok elkészítendő „Így élt az ősember” témájú 

montázshoz. Kizárólag természetes anyagok felhasználásával készülhetnek el az 

alkotások (kő, termések, faágak, levél…stb…). A montázst a 4. napon készítik majd el a 

csoportok! 

Foglalkozás-játék a szabadban: az ősemberek élete. „Rókavadászat” nyereményekért! 

Kreatív kézműves foglalkozások. 

 

4. nap: Barlangász-ősemberkutató szakemberünk segítségével kézműves foglalkozás keretén 

belül mindenki elkészítheti a saját szakócáját, kőbaltáját. (Amit esetleg magával vihet az 

esti programra! ) Mivel este bátorság próba túra keretében! 

 

5. nap: Túra a kilátóhoz. A Kilátó 20 méter magasan lévő teraszáról lenyűgöző látványt nyújt a 

Bükk minden évszakban más-más színben pompázó domborzata, a patakvölgyek, erdők 

rajzolata, a 13 hegyvidéki falu háztetői. Tiszta, napos időben a távoli Tátra hegcsúcsai is 

láthatóak, a tanösvény megtekintése. A Millennium ünnepére létesült tanösvény 

Szilvásvárad belterületéből elindulva a Kalapat-kilátóig vezet, délután íjászkodhatnak a 

táborlakók. Este összepakolás, búcsú a tábortól. 

 

6. nap:  Hazautazás a délelőtti órákban 

 

 

Várjuk minden olyan érdeklődő 10-14 éves korú gyermek jelentkezését, aki szereti a kihívásokat, a 

természetet; szívesen foglalkozik az őstörténettel. A táborban töltött egy hét alatt biztosan választ 

kaphatsz olyan kérdéseidre az ősemberekkel kapcsolatban, amelyekre eddig még nem kaptál feleletet!  

Friss levegő, túrák, új játékos ismeretek, új barátok, önfeledt szórakozás: ezt kínálja nektek 

"Az ősemberek nyomában" nevet viselő nyári tábor! 

 

Jelentkezéseket korlátozott számban elfogadunk 2009. június 08-ig a következő telefonszámon: 

36/510-912, illetve a hmo.pi@heves-ped.sulinet.hu e-mail címre írt, a saját adataidat, 

elérhetőségedet is tartalmazó levélben! 

 

Várjuk jelentkezésedet! 

          

 

Székely Józsefné 

                 igazgató 

 

 

Eger, 2009. május 06. 
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