
Vármentő napok & kirándulás 

„Tanulmányi munka” 

„Tájról - tájra – 2021. Szádvár, Gömör-Tornai-karszt (Aggteleki-karszt)” 
 

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők! 
 

 Az elmúlt évek régésztáborai és vártúrái után ismét egy váras programot hirdetünk diákjaink 

számára. 

 A Szögliget község felett emelkedő Szádvár romjainak megmentésére 2006-ban jött létre a 

Szádvárért Baráti Kör. A civil szervezet szervezésében létrejött vármentő napok és régészeti feltárások 

eredményeként a szádvári rom ma már az Aggteleki Nemzeti Park kiemelt látnivalójának tekinthető. 

 A vár meglehetősen nagy kiterjedésű, 200*70 méteres területen fekszik (az Alsóvárral pedig még 

nagyobb is). A romok megóvása és a vár látogathatósága miatt azonban évente kétszer szükséges a várat 

meghódítani akaró növényzet ritkítása (esetleg egyéb, nem feltárást jelentő fizikai munkák elvégzése). 

 A Szádvárért Baráti Körrel közösen hirdetjük meg programunkat, amely a 2021. október 22-én és 

23-án sorra kerülő vármentésen történő részvétel mellett október 24-én (a hazautazás napján) vártúrává is 

átalakulna. Az utolsó napon Szuhogy / Csorbakő vára és Szendrő / Felsővár romjait keresnénk fel. Indulás 

az október 21-ei napra, tanítás utánra (14.00 ?) van tervezve. 
 

 A jelentkezést megelőzően felhívjuk mindenki figyelmét több fontos dologra: 

- a vármentésen is nehéz fizikai munkára kell számítani, 

- az elvégzett munkáért fizetést -sajnos- senkinek sem tudnak adni, 

- a jelentkezést jól fontolja meg mindenki, a munkavégzést komolyan kell venni, aki ücsörögni 

szeret ugyan, de dolgozni nem, az ne jöjjön velünk, 

- közösen töltött napjaink alkalmával is igaz, aki nem tud alkalmazkodni diáktársaihoz, az nem 

érezné magát jól… Vagy miatta mások nem éreznék jól magukat… 

- A programvezető dönt a jelentkezés elfogadásáról!!! 
 

Program: munkavégzés a szádvári várban. 
 

Korábbi programjainkról képek az alábbi helyen találhatóak: 

https://www.flickr.com/photos/135481364@N08/albums 

 

     Időpont: 2021. október 21-24. (csütörtöktől vasárnapig). 
 

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 27-ig vagy a létszám beteltéig! 

 

Az aktív diákok közül azok kerülnek előnybe, akik már tudják, hogy mire vállalkoznak és legalább 

ilyen fontos, hogy az előző évi régészeti feltáráson hasznos munkát végeztek + magatartásukkal is 

példaként állíthatók a kisebbek elé. 
 

 Szállás: szögligeti fizetővendéglátásra kialakított magánházaknál. 
 

 Étkezés: Az első napon a vacsorát megelőző étkezés még önellátással, a hazaiból történik. A két 

munkanapon vacsorára lesz meleg étkezés, a reggeli és ebéd, az utolsó naphoz hasonlóan hideg étkezés 

lesz (, amennyiben szükséges, akkor még egy gyors miskolci gyorséttermes megálló is történhet). 
 

 Várható költségek: 16.000,- Ft. A jelentkezés alkalmával átutalással fizetendő a részvételi díj. 

Kérjük szíves megértésüket, mert a készpénzben történő fizetés helyett a SzabAdy Alapítvány 

számlaszámára történő befizetéssel válik véglegessé a jelentkezés. Az Alapítvány számlaszáma: 

11742070-20024372. Kérjük, hogy a közlemény rovatba tüntessék fel, hogy Szádvár illetve a 

jelentkező diák nevét! 
 

2021. október 10-ig történő visszamondás esetén a befizetett összeg 50 %-át fizetjük vissza, a 

fennmaradó összeget a programra fordítjuk. Az előző évek tapasztalatai (többen is jelentkeztek, ám 

előzetes jelzés nélkül nem jelentek meg az indulás alkalmával, mondván nem fizettek, így rájöhetnénk, 

hogy nem jönnek...) miatt kérjük a részvételi díj határidőre történő befizetését.  
 

 Jelentkezés: az átutaláson kívül továbbra is szükség van a „Jelentkezési lap” benyújtására. 
 

 Ráckeve, 2021. szeptember 6.   Tisztelettel: Mészáros Attila, szervezőtanár 

https://www.flickr.com/photos/135481364@N08/albums

