
 
 

ÓKORI EMLÉKEK A MOSTBAN 

DIÁKOKNAK TÁBOROZÁS BERKENYÉN 

 
 

A Magyar Egyiptomi Baráti Társaság szervezésében 

 
 

Budapesttől alig 50 km-re a Börzsöny hegység lábánál, egy csodálatos kis hegyi falu 
szélén helyezkedik el Berkenye, ahol a tábort szervezzük.  
A település a Duna Ipoly Nemzeti Park határát érinti.  
  

A gyermekek életkora: 10 -14 évesek 

Első turnus: 2019. július 29- augusztus 02. 
 

  

A tábor díja: 42.000.- Ft/fő, mely tartalmazza a teljes ellátást, a 
fakultatív programokhoz a belépőt, 5 nap 4 éjszaka. 
Kedvezmény igénybe vehető! 

A helyszín egyénileg érhető el, önköltséges. 
 

A kedvezmény abban az esetben vehető igénybe, ha a történelem tanár igazolja a 
gyermek jeles eredményét történelemből, nagy családosoknál több gyermek részvétele 
esetén személyenként kaphatnak kedvezményt! 
 
 

A program azt a célt szolgálja, hogy jobban megismerjék, és tapasztalati úton betekintsenek 

az ókori egyiptomi kultúra, öltözködés, írásjegyek, táplálkozási szokások világába, egyúttal 

megismerkedjenek a paraszti kultúrával és régi magyar szokásokkal, valamint a honfoglaló 

magyarok életmódjával is.  
 

 

Az előadók/nevelők 20-30 éves tapasztalattal rendelkező pedagógusok (egyiptológus, 

egészségmegőrző – mentálhigiénikus). 
 

http://www.berkenyevendeghaz.hu/?page_id=124


Program tervezet: 

 
 

1.nap érkezés, elhelyezkedés: 11:00-12:00 

Ebéd 12:00-13:00 

Kirándulás a Morgó patakhoz 13:00-17:00 

Előadás a falu népszokásairól 17:00-18:00 

Vacsora 18:00-19:00 

Szabad program 19:00-21:00 

  

2. nap: Fakultatív program   9:00-11:00 (a közeli falu íjásza tart interaktív 
előadást az íj készítéséről, saját élmény: az elkészített íjakat kipróbálják a közeli 
tónál) 
Ebéd 12:00- 13:00 

Magyar ősi szokások 13:00-18:00 (jurta állítás együtt, saját élmény 
csoport) 

Vacsora 18:00-19:00 

Szabad program 19:00-21:00 

  

3. nap: az ókori Egyiptom világa: történet, kultúra, életmód, 
ékszerek  
Interaktív előadás   9:00-12:00 

Ebéd 12:00-13:00 

Vetélkedő 13:00-18:00 

Vacsora 18:00-19:00 

  

4.nap: Folytatása az előző napnak 

Ókori Egyiptom kultúrája: hierogrifák, saját készítésű abc, az ókori Egyiptom 
művészete, 

Interaktív előadás   9:00-12:00 

Ebéd 12:00-13:00  
Vetélkedő 13:00-18:00 

Vacsora 18:00-19:00 

  

5.nap: Fakultatív program   9:00-17:00 (Korongozás, kirándulás a 
Börzsönyben, összevont program. 
Készülődés haza 17:00 – 

  
 
 

Várjuk kalandra vágyó diákok jelentkezését! 

Internetes elérhetőségünk: www.mebt.hu 

 
 

Bővebb információ a MEBT program szervezőjénél H. Nadzsal Idánál  

E-mail: 2018mebt@gmail.com 

Telefonon: 06 30 396 4540. 
 

MEBT (Magyar Egyiptomi Baráti Társaság) 
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