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POZVÁNKA

Samospráva mesta Pannonhalma 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 16. júna 2021 vlastivednú exkurziu a spoznanie miestnej prírody s názvom „Spoznaj
prírodné hodnoty Pannonhalmy“ pre žiakov miestnych základných škôl a pre žiakov
z Pannonhalmy.
Družobné obce Dolné Saliby a Pannonhalma v rámci spoločného projektu mali v pláne urobiť svoje
obce zelenšími. Dlhodobým zámerom projektu je tvorba krajiny Podunajska (starý názov Malá
uhorská nížina) vysadením pôvodných druhov stromov a kríkov, lúčnych a liečivých rastlín a tým
zvýšiť lesnatosť a zelených plôch v obciach a výchova mládeže k ochrane prírody.
V Pannonhalme boli pomocou projektu skrášlené a ozelenené štyri oblasti: Majális tér, Liget, Kossuth
kereszt a Tóhegy kereszt. V Dolných Salibách sa zriadila prezentačná miestnosť rekonštrukciou
budovy, ktorej blízkosti sa vybudovalo miestne arborétum a náučný chodník. V extraviláne obce sa
vysadili vetrolamy s pôvodnými druhmi drevínTreťou fázou projektu je spoločná práca s mládežou, v
rámci ktorej sa zorganizujú 4 podujatia, dve v Pannonhalme a dve v Dolných Salibách.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Obsah tejto
pozvánky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie
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Program:
9:30

Tlačová konferencia (Csapdaház, 9090 Pannonhalma Petőfi Sándor u. 9.)

Na tlačovú konferenciu srdečne očakávame predstaviteľov tlače!
10:30 Exkurzia v skupinách so sprievodcom:
- bylinková záhrada opátstva
- hravá prechádzka arborétom
- exkurzia k rozhladni a chodníku v korunách stromov
13:00 Szent Jakab Ház - obed
14:20 Prehliadka zvierat na nám. Majálesu
15:00 Návrat domov
Žiadame Vás, aby žiaci boli pripravení podľa aktuálneho počasia, mali so sebou batoh, pitie, malé
množstvo potravín a prípravok proti kliešťom.

V prípade nepriaznivého počasia náhradný program bude v opátstve so sprievodcom

Fátrai Eszter és Benczik Zsófia
Organizátori
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