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YOUTH4N - Youth for Nature - FMP-E/1901/1.1/040 | A természeti kincsek megőrzését 

támogató, környezettudatos szemléletet formáló program a fiatalok számára 

________________________________________________________________________________ 
 

Workshop 3 | 2021. augusztus 2-3.  
Szögliget és környéke, Aggteleki Nemzeti Park (HU)  

 

1. nap programja – augusztus 2. hétfő  
 

10:00 Érkezés Szögligetre, a Szalamandra Házba, a szállás elfoglalása | Cím: 3762 
Szögliget, Külterület 
Az Aggteleki Nemzeti Park ökoturisztikai és erdei iskola bázisa. 

10:30 – 12:00 Felszíni túra a Szádvár tanösvényen, a szádvári vár romjainak és új fejlesztései-
nek megtekintése  

12:00 – 13:00  Ebéd a Szalamandra Házban 

13:00 – 17:00 Beszélgetés és játékok környezettudatossági témákról: mi az a zéró waste? 
hogyan lehet újrahasznosítani a saját háztartásunkban? mit jelent a tudatos 
vásárlás? mi az az ökológiai lábnyom? hogyan takarékoskodhatunk az 
energiával? miért jó a szelektív hulladékgyűjtés?   

18:00 Vacsora a szálláshelyen, a Szalamandra Házban  
 

2. nap programja – augusztus 3. kedd  
 

8:00   Reggeli a szálláshelyen  

9:00 – 12:00 Ismerkedés a területtel, az Aggteleki Nemzeti Park értékeivel, a közeli 
látnivalókkal (Derenk romközség, barlangvilág, a rudabányai ősember, stb.) 

12:00 – 13:00 Ebéd a Szalamandra Házban  

13:00 – 17:00   
 
 

Túra a Martonyi kolostorromhoz – a községig busszal lehet közlekedni, onnan 
egy kellemes gyalogtúrával (3,5 km) érhető el az egykori pálos kolostor. Út 
közben beszélgetés a környék flóra és fauna sokszínűségéről. 
A pálos rend legfontosabb és legjobb állapotban fennmaradt műemléke 
Magyarországon. Túravezetővel. Túracipő és bőséges innivaló szükséges! 

17:00 Hazautazás 
 

 

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓK A PROGRAMMAL KAPCSOLATBAN 
 

A „Youth4N - A természeti kincsek megőrzését támogató, környezettudatos szemléletet formáló prog-
ram a fiatalok számára” elnevezésű program Szikszó Város Önkormányzatának Interreg pályázata, a 
szlovákiai Felsővály községgel partnerségben. A projekt célja, hogy workshopok és csereprogram ke-
retében olyan szórakoztató, ugyanakkor ismereteket átadó élményeket nyújtson a helyi diákoknak, 
fiataloknak, mellyel környezettudatos magatartásra ösztönözhetjük őket, így a környezetükre igényes 
és iránta felelős felnőttekké válhatnak.  
 

A projekt következő rendezvénye a 2021. augusztus 2-3. közötti Magyarországon, az Aggteleki Nem-
zeti Park területén megrendezésre kerülő harmadik workshop, melynek keretében szlovákiai, első-
sorban felsővályi és környékbeli diákok, fiatalok ismerkedhetnek az egészség- és környezettudatos-
ság újabb kérdéseivel.  


