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prírodných pokladov, enviromentálne programy pre mládež
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Výmenny program 1 | 4.-5. August 2021 
Szögliget és környéke, Aggteleki Nemzeti Park (HU) 

Program 1. Deň – streda 4. augusta  

08:30 Príchod do Jósvafő, tréningového centra kaštieľa národného parku Aggtelek Adresa: Jósvafő, 
Táncsics út 1. 

09:00 – 10:00 Prednáška v Mansion Treining Center

10:00 – 11:00 Testovanie vody a remeselnícke práce v skupinách, vo Výcvikovom stredisku

12:00 – 13:00 Obed v Jósvafő v reštaurácií „Tengerszem / Morské oko“

13:00 – 15:00 Túra / prechádzka po Náučnom chodníku „Fürkész / Prieskumník“, (3 km, 20 staníc)  

15:00 – 16:00 Prehliadka jaskyne – krátka prehliadka Jósvafő | Potom návrat na miesto ubytovania

16:30 Indulás Szögligetre, a Szalamandra Házba, a szállás elfoglalása | Cím: 3762 Szögliget, 
Külterület
Az Aggteleki Nemzeti Park ökoturisztikai és erdei iskola bázisa. Vacsora a szálláshelyen, a Sza-
lamandra Házban 

18:00 Večera v Szalamandra Házban

Program 2. Deň – štvrtok 5. augusta 

07:30 – 08:30 Raňajky 

9:00 – 11:30  Prezrite si výstavu „Globálne problémy našej Zeme” a potom interak\vnu diskusiu o tom 
čo sme videli a možnos^ach prevencie a riešení. Prehliadka výstavy fotografií prírody a 
zvierat s názvom Prídodné hodnoty rieky Bodrog (obrázky sú pod^tulmi v maďarčine a 
slovenčine), potom interak\vna diskusia o prírodných pokladoch našej župy. Organizuje 
Združenie na ochranu holocénnej prírody. Národným parkom Aggtelek.

12:00 – 13:00 Obed v  Bódvaszilasra

14:00 – 16:30 Prehliadka interak\vnej stálej prírodnej a geologickej výstavy Aggtelekský kras (Objavo-
vanie krasových rastlín, zvierat a prírodných pokladov). Znalos^ o prírode a programy na 
zvyšovanie povedomia o životnom prostredí (prednášky , kvízy, interak\vne ak^vity za-
merané na životné prostredie podporujúce ochranu prírodných zdrojov s pomocou pra-
covníkov Národného parku Aggtelek) organizované Holocénnym združením na ochranu 
prírody.

17:00 Odchod späť na Slovensko

ww.vysnevalice.sk 
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TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓK A PROGRAMMAL KAPCSOLATBAN

Program „Youth4N – program pre mladých ľudí“, ktorý podporuje ochranu prírodných zdrojov a  formuje prístup 
zohľadňujúci životné prostredie je aplikáciou Interreg od obce Szikszó v spolupráci so slovenskou obcou Vyšné Val-
ice. Cieľom projektu je poskytnúť miestnym študentom a mladým ľuďom zábavu a zároveň skúsenosti zo zdieľania 
vedomostí prostredníctvom workshopov a výmen, pomocou ktorých ich môžeme povzbudiť k ohľadoplnému sprá-
vaniu sa k životnému prostrediu, aby sa z nich mohli stať dospelí, ktorí sú nároční a zodpovední za svoje prostredie. 

Ďalšia udalosť projektu je 4. – 5. Augusta 2021. Tretí workshop a druhý výmenný pro-
gram sa uskutočnia 
v Maďarsku na území Národného parku Aggtelek, v rámci ktorého sa môžu študenti a 
mladí ľudia zo Slovenska, hlavne z Vyšných Valích a okolia, oboznámiť s novými otázka-
mi zdravia a životného prostredia. 
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