Mindjárt vége a nyárnak, de még úgy érzed, hogy nem volt elég a
kiruccanásokból?
Nemsokára kezdődik a suli, de Te előtte még megfűszereznéd a nyarad?
Akkor gyere táborozni Szendrőbe!!!

A Szendrői Várbarátok Egyesülete bemutatja:
„A múlt nyomában” – Régészeti Tábor Szendrőben
2008. augusztus 21-24. (csütörtöktől vasárnapig)
Ami Téged vár:
-

kellemes hangulatú 4 nap egy szép környezetben fekvő kisvárosban
gazdag programok
komfortos szálláshely
érdekes előadások
izgalmas munkálatok a Felső-vár területén
fiatal szervezőgárda
vetélkedő
éjszakai túra
értékes emléktárgyak

A 4 nap részletes programterve:
augusztus 21. (csütörtök)
12:00-14:00 – megérkezés Szendrőbe, szállás elfoglalása
14:30 – ebéd
15:00 – 16:30 – „Mi az a régészet? Miért fontos? Hogyan dolgozik a régész?” – egy aktív
régész előadása
17:00 – 19:00 „ismerkedés Szendrővel” – művészeti vonal (Kékfestőház Múzeum, Csákykastély, Oktatástörténeti Gyűjtemény)
19:30 - vacsora
20:00 - ismerkedési foglalkozások
21:00 - diavetítés az egyesület életéről
augusztus 22. (péntek)
7:00 – zenés ébresztő
7:30 – reggeli
8:00-11:30 – régészeti munkálatok a szendrői Felső-vár területén
12:00 – ebéd
13:00 – régészeti munkálatok a szendrői Felső-vár területén
17:00 – 19:00 – „ismerkedés Szendrővel” – egyháztörténeti vonal (református templom és
harangláb, római katolikus templom és az egykori kolostor maradványa, kálvária-kápolna)
19:30 - vacsora
21:00 – 24:00 - Éjszakai túra Szendrő környékén
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augusztus 23. (szombat)
8:00 – zenés ébresztő
8:30 – reggeli
9:00 – 15:00 A közelmúltban befejezett régészeti ásatás megtekintése Rudabányán
12:00 – ebéd (Rudabányán)
17:00 – 18:30 – betekintés a szendrői Polgárőrség életébe
19:00 – szalonnasütés
20:00 – tábortűz, „Mi tetszett a legjobban?” élménybeszámolók előadása
augusztus 24. (vasárnap)
8:00 – zenés ébresztő
8:30 - reggeli
9:00 – 11:00 - Várvetélkedő
12:00 – ebéd
13:00 – táborzárás, hazaút

Részvételi díj: egy pályázatnak köszönhetően csupán 2.000 Ft/fő, ami
tartalmazza a szállásdíjat, napi 3-szori étkezést, belépőket, emléktárgyak
költségeit.
Jelentkezés:
augusztus
szendroivar@gmail.com).

20.-ig

Jósvay

Istvánnál

(20/397-46-84,

Bővebb info a fent említett címen.
Várunk Téged is!
Szendrői Várbarátok Egyesülete
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