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XIX. GYERMEK BORSODI FONÓ a Diósgyőri várban
2019. május 27 - 31.

A Gyermek Borsodi Fonó kifejezetten a Diósgyőri vár sajátosságaira felépített egész napos,
szervezett turisztikai program általános iskolások részére. 

A gyermekcsoportok kísérőink segítségével egyik tematikus helyszínről a másikra vándorolva 
vesznek részt a programokon, amely keretében részt vehetnek a Diósgyőri vár történetét bemutató 
vársétán, bepillantást nyerhetnek a középkori fegyverek világába, megismerhetik a népmesék
és néptáncok színes világát, valamint mesteremberek munkáival ismerkedhetnek.

A program lezárásaként a vár szomszédságában álló Lovagi Tornák Terén látványos
lovasbemutató várja a csapatokat, mely után a lovak és lovasaik szeretettel várják az érdeklődő 
gyerekeket egy kis „ismerkedésre”. A bátrabbak közös lovasjátékokat is kipróbálhatnak.

Program:

8:30 - 9.15 Jegyváltás, gyülekező az alsó várudvaron
9:15 - 9:30  Megnyitó és ágyúlövés a vendégek tiszteletére
9:30-12:15 és 13.15-15.00 Csoportos beosztásban, több helyszínen
az alábbi programok zajlanak:
- Táncház állomás a Lovagtermeben a Szelindek Régi Világzene Forgataggal
(45 perc + 10 perc mosdószünet)
- „Ismerd meg a várat” állomás a Felső várban a Diósgyőri vár népével
(45 perc + 10 perc mosdószünet)
- Fegyvermustra állomás a Felső várban a Diósgyőri vár lovagjaival
(45 perc + 10 perc mosdószünet)
- Népmese állomás a Lovagi Tornák Terén Pék Dudás Zsuzsi népművésszel
(45 perc + 10 perc mosdószünet)
- „Szabad a vásár – szabad a játék” – az alsó várudvaron népművészek kirakodóvására és büfé,
a vásártéren népi játékok
12:15-13.15 Ebédszünet
15:00-15:30 Hagyományőrző Lovas bemutató a Lovagi Tornák Terén



JELENTKEZÉS:

Választható időpontok: 2019. május 27. (hétfő), május 28. (kedd), május 29. (szerda),
május 30. (csütörtök), május 31. (péntek).

A foglalkozások reggel 9:15-től délután 15:30-ig tartanak, csoportos beosztásban
több helyszínen, csoportkísérők segítségével.

Az egész napos rendezvényre a belépődíj egységesen: 1.900 Ft/fő

Csoportonként 2 fő pedagógus részére a belépés díjtalan.

További információ és jelentkezés:
postai úton: Diósgyőri Vár, 3534 Miskolc, Vár u. 24.
e-mailen: gyermekfono@diosgyorivar.hu
telefonon: 06-46-533-355

A jelentkezési lap beérkezése után e-mailben küldünk visszaigazolást, ezért kérjük, a jelentkezési 
lapon feltétlenül tüntessenek fel e-mail címet!

Jelentkezéseket korlátozott számban tudunk fogadni. A férőhelyek elosztása a jelentkezés
sorrendjében történik.

Jelentkezési határidő: 2019. május 15.

A részvételi díj befi zetésének módja:
Készpénzben a helyszínen, de kizárólag előzetes regisztráció után. A jelentkezési díj előre
utalására is van lehetőség, ennek részleteiről kérjük, érdeklődjön a megadott elérhetőségeken.


