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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. 
Najbližšia udalosť projektu je 2. -3. augusta 2021. Tretí workshop sa uskutoční v Maďarsku v oblasti národného 
parku Aggtelek v rámci, ktorého sa študenti a mladí ľudia zo Slovenska hlavne z Vyšných Valíc a okolia oboznámiť s 
novými otázkami zdravia a životného prostredia.

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

Program 1. deň -  pondelok 2. augusta

10:00 Príchod do Szögligetu, Salamanderov dom, ubytovanie sa | 
Adresa: 3762 Szögliget, Külterület 
Je základom ekoturis1ky a lesnej školy v Národnom parku Aggtelek.

10:30 – 12:00 Prehliadka Szádvárskeho náučného chodníka. Pozrite sa na zrúcaniny a nový vývoj hradu 
Szádvár.  

12:00 – 13:00 Obed v Szalamandra Házban

13:00 – 17:00 Konverzácie  hry na témy povedomia o životnom prostredí: Čo je nulový odpad ? Ako re-
cyklovať vo vlastnej domácnosti? Čo znamená vedomé nakupovanie? Čo je ekologická 
stopa? Ako môžeme ušetriť energiu? Prečo je selektívny zber odpadu dobrý?  

18:00 Večera v ubytovaní  Szalamandra Házban

Program 2. deň – utorok 3. augusta 

8:00  Raňajky 

9:00 – 12:00 Spoznávanie oblasG, hodnoty národného parku Aggtelek, blízkych pamiatok  
(Szádvár, zrúcanina Derenk)

12:00 – 13:00 Obed v  Szalamandra Házban 

13:00 – 17:00  Exkurzia do ruiny kláštora Martonyi – do dediny sa môžete dostať autobusom,  
odGaľ sa môžete príjemnou prechádzkou (3,5 km) vydať k bývalému kláštoru Pavlínov.  
Je to najdôležitejšia a najzachovalejšia pamiatka rádu Pavlínov v Maďarsku.  
Výlet so sprievodcom. Vyžaduje sa turisGcká obuv a veľa teku^n!

17:00 Späť domov
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