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AGGTELEKI NEMZETI PARK 

 
 

Kedves Diákjaink!  
 
Az idei őszi projekttábor helyszíne az Aggteleki Nemzeti Park.  
 
Időpont: 2016. október 2-4. 
 
Utazás: Bérelt autóbusszal, indulás az iskola épülete elől (a Budenz útról) vasárnap (2-án) 
7.00-kor. Gyülekező 6.45-től. 
 
Szállás: Aggteleken, újonnan épült rönkházakban 
 
Étkezés: meleg vacsora, reggeli 
 
 
A várható program: 
 
12.00 Érkezés a Rákóczi barlanghoz. (Bódvarákó) A barlangtúra után a „Nagykönyv” és a 

Papírmalom és Gutenberg emlékkiállítás meglátogatása.  

Aggtelek: a Baradla - tanösvény bejárása. (felszíni karsztformák, ördögszántás, víznyelők, 

fedett és fedetlen karsztok, természetes növényzet stb.) 

A szállás elfoglalása, vacsora 

 

Október 3.  

Reggeli 

9.30 Vass Imre barlangtúra (egyedi engedély alapján) 3 csoportban. Az éppen kint maradó 

csoportnak vízminőség vizsgálat, a gerinctelen élővilág megismerése, mikroszkópos elemzés. 

A Hucul ménes megtekintése.  

12.00 Kúria Oktatóközpont Jósvafő: Az Aggteleki Nemzeti Park bemutatása, előadás 

meghallgatása az oktatóközpont vezetőjétől.  

14.00 Barlangtúra a Baradla –barlang Vörös – tói ágában 
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Vacsora, összefoglaló 

 

Október 4. 

 

Reggeli, a szállás elhagyása, felpakolás a buszra 

 

9.00 Faluséta Jósvafőn /néprajz, ősi településszerkezet, népi építészet, hagyományos 

paraszti gazdálkodás/, napjaink társadalmi-gazdasági jellemzői, problémái 

 
12.00 Szlovákia, Gombaszög Aragonit barlang megtekintése 
 
13.00 indulás Budapestre, érkezés a délutáni órákban az iskola elé.  
 
 

Egyéb tudnivalók: 
 
Érvényes személyigazolvány, vagy útlevél mindenkinél legyen! 
 
A változékony őszi időjárásra tekintettel mindenkit fokozottan kérünk arra, hogy több váltás 

öltözéket és zárt cipőket hozzon magával! Legyen nálatok olyan nadrág és cipő, amit nem 

sajnáltok besározni a gyönyörű látvány érdekében. Nagyon fontos, hogy mindenkinél legyen 

a túrákra esőkabát, sapka, és hátizsák.  

 

Az ebédeket a megszokott módon fogjuk megoldani. Mindennap lehetőség lesz arra, hogy 

bevásároljatok magatoknak. (a lehetőségek azonban korlátozottak, kisebb vegyesboltok 

jönnek csak számításba, ezért célszerű otthonról hozni egy kevés tartós élelmiszert!)  

 

Törölközőt és ágyneműhuzatot hozzatok magatokkal! (igény szerint hajszárítót is) 

Mindenkinél legyen ott a szükséges gyógyszere, ha van ilyen!  

Feltétlenül hozzatok tollakat, jegyzetfüzetet, fényképezőgépet! 

 
 

Utazási költség, szakvezetés díjai, belépő jegyek ára, étkezés, szállás összesen 
28 000Ft/fő+5Euro (a szlovákiai barlangbelépő ára) 

 
 
 

A projekttábor költségét szeptember 30-ig legyenek szívesek beküldeni gyermekükkel az 

iskolába. 

 

 
Kísérő tanárok: Szilágyi Márta és Mányi Benedek 
 


