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YOUTH4N - Youth for Nature - FMP-E/1901/1.1/040 | A természeti kincsek megőrzését 

támogató, környezettudatos szemléletet formáló program a fiatalok számára 

________________________________________________________________________________ 
 

Workshop 1 | 2021. július 8-9.  
Felsővály (SK) | Agrofarm Kalaš családi gazdaság 

 

1. nap programja – július 8. csütörtök  
Helyi hagyományok megismerése, szelektív hulladékgyűjtés, szmog- és fényszennyezés 

 

10:00 – 11:30   László Ottó – kovácsművész – a kovácsmesterség megismerése, élő bemuta-
tása közvetlenül a műhelyben | Cím: Chanava 65 

12:00  Érkezés Felsővályba, a csoportot köszönti Ján Záhorský polgármester 

12:00 – 13:00 Ebéd a Kalaš családi gazdaságban | Cím: Vysné Valice 181 

14:00 – 15:30   
 
 

Látogatás a rimaszombati Csillagvizsgálóban – Szmog- és fényszennyezés vs 
csillagos ég | Látjuk-e még és hogyan a csillagokat? | Cím: Tomášovská 63  
Folyamatban lévő engedélyezés esetén: Látogatás a rimaszombati hulladékgyűjtő udvar-
ban | Egy település hulladékgyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási folyamatai 

16:30 – 17:30  NATUR PACK – videósorozat megtekintése  
1. A hulladékok helyes szétválogatása 
2. Hogyan válogatjuk a Tetrapak italos kartonokat? 
3. Hogyan válogatjuk a fémcsomagolásokat? 
4. A papír helyes szétválogatása? 
5. Hogyan válogatjuk az üveghulladékot? 
6. Hogyan hasznosítják újra a PET-palackokat a világ egyik legmodernebb 

gépsorán? 
Beszélgetés a szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás jelentőségéről 

18:00 – 19:00 Vacsora a Kalaš családi gazdaságban 
 

2. nap programja – július 9. péntek  
Hulladékhasznosítás – a környezettudatosság egyik alappillére, kézművesség  

 

08:00 – 9:00 Reggeli a Kalaš családi gazdaságban 

09:00 – 12:00 "Ne pazarold a hulladékot" – Andrej Popovič úr előadása, programja (NATUR 
PACK, környezeti nevelési előadó) | Interaktív tréning a hulladékgyűjtésről, vá-
logatásról és újrahasznosításról 

12:00 – 13:00  Ebéd a Kalaš családi gazdaságban 

13:30 – 16:30 Látogatás a Gömöri Kézművesek Társulásánál, találkozás a kézművesekkel, 
ismerkedés a feledésbe merülő mesterségekkel – a látogatást vezeti: Nagy 
György, a Kézműves Gyermekműhely és a Gömöri Népművészeti Fesztivál 
szervezője. Csuhé- és gyékényangyalka készítése Rigó Béla mesterrel, melyet 
a gyerekek hazavihetnek. | Cím: Várhosszúrét / Krásnohorská Dlhá Lúka 2 
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TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓK A PROGRAMMAL KAPCSOLATBAN 
 

A „Youth4N - A természeti kincsek megőrzését támogató, környezettudatos szemléletet for-
máló program a fiatalok számára” elnevezésű program Szikszó Város Önkormányzatának In-
terreg pályázata, a szlovákiai Felsővály községgel partnerségben. A projekt célja, hogy 
workshopok és csereprogram keretében olyan szórakoztató, ugyanakkor ismereteket átadó 
élményeket nyújtson a helyi diákoknak, fiataloknak, mellyel környezettudatos magatartásra 
ösztönözhetjük őket, így a környezetükre igényes és iránta felelős felnőttekké válhatnak.  
 
A projekt első rendezvénye a 2021. július 8-9. közötti Felsővályban megrendezésre kerülő 
workshop, elsősorban a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kérdésekben. 
 

2021. július 8. CSÜTÖRTÖK 
➢ 7:30 – 7:50 között gyülekezés a szikszói Városháza udvarán, a szülői nyilatkozatok 

leadása (18 év alatti résztvevők esetén). Okmányok ellenőrzése – személyi 
igazolvány, útlevél, vagy más, azonosításra alkalmas okmány legyen a résztvevőknél! 

➢ Utazás közösen, autóbusszal. 
➢ A program során a résztvevőknek teljes ellátást és szállást biztosítunk: 

o Szállás és étkezés a Kalaš Farm családi gazdaságban (Kalas Zsolt és családja, 
neje Ágnes) 
A szálláshelyen 2, 3 és 4 ágyas, saját fürdőszobával rendelkező szobák van-
nak, fedett terasz, étterem, focipálya és egyéb játékok. Néhány kép a szállás-
helyről: 

   
 

o Csütörtök ebéd: gulyásleves, palacsinta 
o Csütörtök vacsora: grillezett csirkecomb, rizs, savanyúság 
o Péntek reggeli: kifli, sonka, szalámi, reggeli italok 
o Péntek ebéd: húsleves, rántott szelet, burgonya 
o Napközbeni vízfogyasztás a helyszínen biztosított – az utazásra célszerű 

innivalót és igény esetén nassolnivalót csomagolni! 
➢ A két napos program során a csoporttal utazik és ott is marad a város által megbízott 

két projektmenedzser, valamint a szlovákiai koordinátorok, így felnőtt felügyelet is 
biztosított.  

 

2021. július 9. PÉNTEK 
➢ Várható érkezés a Városházához 18:00 – 18:30 óra között.  

 
Szlovákiában beltéren a maszkhasználat kötelező, erre kérjük készüljenek fel, a gyerekeknél 
is legyen maszk !! Költőpénz igény szerint legyen a gyerekeknél, Rimaszombatban vagy 
a kézművesudvarban lehet esetleg vásárolni. Felnőttek csak oltási igazolással léphetik át 
a határt ! 


