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           M E G H Í V Ó 

         Meghívó az „Erdészek a gyermekekért“ c.      

                        projekt tevékenységre 
 

A LESY SR, Szlovák Állami Erdészeti Vállalat és az IPOLY ERDŐ Zrt., mint 

projektpartnerek tisztelettel meghívjuk Önt az „Erdészek a környezeti nevelésért“ 

(SKHU/1601/1.1/009), c. pályázattal kapcsolatos Erdészek a gyermekekért 6-os számú 

tevékenységen belül megrendezésre kerülő „Gyerekek csereprogramja” c. rendezvényre, 

melyre az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország együttműködési program keretén belül 

kerül sor.  

 

A tevékenység dátuma: 2019. 09. 27. (péntek) 

A tevékenység helyszíne:  Somoskő és környéke 

 

 A rendezvényen tolmácsszolgáltatást biztosítunk. 

 A rendezvény során ingyenes étkezés lesz biztosítva  

 A rendezvényen ingyenes szállítást biztosítunk 

 

SK-HU FOREST SCHOOLS projekt fő célja, hogy vonzóbbá tegye a határtérség természeti 

értékeit és növelje azok látogatottságát, valamint ismeretterjesztő és oktatóeszközök 

segítségével növelje a fiatal korosztály környezettudatosságát és a természet ismeretét. 

 

Program: 

2019. 09. 27.  – péntek: 

07:00 Indulás Léváról (Koháryho 2, Levice) autóbusszal  

08:30 A határ átlépése Szlovák Gyarmaton (Balassagyarmati határátkelő), vagy Šiatorská 

Bukovinka – Somoskőújfalu 

09:30 Érkezés Somoskőre – Erdei iskolába 

09:30 Üdvözlés, bemutatkozás: 

•          Parditka Magdolna: A Somoskői Kirándulóközpont és a tervezett erdei iskolai 

lehetőségek bemutatása, választható program, tematikus napok, stb. 

http://www.skhu.eu/
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09:45  Kézműves foglalkozás 

12:00 Ebéd 

13:00 Petőfi tanösvény  

14:30 A tevékenységek befejezése  

14:45 Indulás a Balassagyarmati határátkelőn keresztül Lévára  

17:00 Érkezés Lévára 

 

Előre is köszönjük a programon történő részvételüket. 

Üdvözlettel, 

 

 

                      Kiss László 

                              vezérigazgató  

                         IPOLY ERDŐ Zrt. 

 

RSVP: Részvételi szándékát szíveskedjék előzetesen jelezni a nikoleta.nozdrovicka@lesy.sk 

e-mail címen, vagy a +421 908 901 949 telefonszámon Nikoleta Nozdrovickának. 

A résztvevők száma korlátozott. 

A rendezvény ideje alatt fényképek készülnek, amelyek a „Erdészek a környezeti nevelésért“ 

projekt keretében kerülnek felhasználásra és közzétéve. 
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