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MEGHÍVÓ / POZVÁNKA 
Alsószeli Község az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja 

által támogatott SKHU/WETA/1901/1.1/217 számú „A mi fáink – Kisalföldi tájalakítás Pannonhalma és 

Alsószeli testvértelepüléseken” elnevezésű projekt keretében 2021. június 4-én „Ismerd meg falud 

környékét!” faültetéssel egybekötött helyismereti kirándulást és természetismereti megfigyelést szervez 

a helyi alapiskolák diákjai számára. 

Obec Dolné Saliby v rámci projektu „Naše stromy – Tvorba podunajskej krajiny v družobných 

obciach  Pannonhalma a Dolné Saliby“ č. SKHU/WETA/1901/1.1/217 podporovaného Fondom malých 

projektov Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko organizuje dňa 4. júna 2021 

vlastivednú exkurziu a spoznanie miestnej prírody spojený aj výsadbou stromov s názvom „Spoznaj okolie 

svojej obce!” pre žiakov miestnych základných škôl. 

 Program: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00 órától – od 08:00 hodiny: 

  - Találkozó a felújított kiállító helyiség előtt (Alsószeli 130)  

  „Alsószeli természeti kincsei” c. kisfilm bemutatása a felújított kiállítóhelyiségben 

- Stretnutie pred rekonštruovanou prezentačnou miestnosťou (Dolné Saliby 130) 

Prezentácia filmu s názvom „Kultúrne a prírodné dedičstvo obce Dolné Saliby” v 

rekonštruovanej prezentačnej miestnosti 

 - Faültetéssel egybekötött helyismereti kirándulás és természetismereti megfigyelés - gyalogtúra  

  játékos feladatokkal 

- Vlastivedná exkurzia, spoznanie miestnej prírody spojený aj výsadbou stromov - pešia túra so  

  zábavnými úlohami  

 

15:00 - Program vége 

 - Koniec programu 
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• Kérjük, hogy a tanulmányútra a gyerekek az időjárásnak megfelelő öltözetben és felszereléssel érkezzenek.   

  Hátizsákot, innivalót, kevés harapnivalót, kullancsriasztót hozzanak magukkal! 

 

  Žiadame Vás, aby žiaci boli pripravení podľa aktuálneho počasia, mali so sebou batoh, pitie, malé množstvo   

  potravín a prípravok proti kliešťom.  

 

• Rossz idő esetén a rendezvényt 2021. június 7-én szervezzük meg. 

 

  V prípade nepriaznivého počasia podujatie bude realizované dňa 7. júna 2021. 

 

 

 

 

  Várjuk szeretettel a résztvevőket! Srdečne očakávame účastníkov! 

 

 

 

Ing. Kovács Lajos / Ing. Ľudovít Kovács  

     szervező, polgármester / organizátor, starosta obce 
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