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ldőpont:

Helye:

MEcHlVÓ

Szervező Bizottság nevében tisztelettelmeghívom a ,,Zöldellővilág|, rajzpályázatának
eredményhirdetésére, valamint a rajzpályázati anyag kiállításának megnyitójára.

zotí-. február 20. 15.30

"Fehér Lő" Rözösségí Ház Mosonmagyaróvár Szt. lstván király u. 140.

Tervezett proBram: találkozás a Mátyás téren 2Gán vasárnap 13.15-kor
13.3&kor indulás külön busszat

14.30-tól a/ 1-es főút melletti szélerőműpark megtekintése. Megrijuló
energia jelentősége.

b/ Szem éttelep m egtekintése. Szelektív h ullad ékgyííjtés
jelentősége,, aki szemetel az a pénzét szórja,,.

15.30 kiállítás megnyitása, eredm ényh irdetés.
16.00 Színházi előadás: "Zöld Péter megmenti a madarat,,
16.45-től kézműves foglalkozás
19.00 őrára tervezzük a hazaérkezést a Mátyás térre.

Mivela külön busz befogadó képessége véges, így azÖnök intézményéből maximum ........... főnek
tudunk helyet biztosítani. Egyben tájékoztatjuk, hogy a kiátlítást a tavasz folyamán a Győrben,
Gyárvárosi Közösségi Házban is meg tehet tekinteni.

Kérem, hogy a programon résztvevők számát legkésőbb február 17-ig jelezze a 7O/2031537-es
telefo non, Vagy az im req3819 (a_gm,a il. cqm e-ma il cím en.
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Tervezéttproq:ram

"t bejaratánáI.
ja óra Ia perc: KöszÓntő és afi'ivészkert-program ismertetése

, . ] I'0:óra,30.perc:

&' Á' kb.'&/ai0 néter'e,s sétaút miegtéteIe s,oiái a|téIen',el,keszff frnaetis,oiyogon

v é de tt növ é ny t ár sul ás o k é s e g,l é b t er mé s z e t i é r t é tre k b e mu t ató s dra.

"L Madárodúk kihelyezése, a madárodú program ismertetése
& Faüketés a Sétány mentén.

I2órá:'Szabadfuífogadtis

. . .'
Ké!"e hobi:n'piagramon résztvevők szátmátl ata,qetruár l7-ígjelezze a /miiltssiia
'tele on,'uagl u,ryniailiq;l iaaiIiom e-mail címen. 
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'' Án a Nemzeti CivÍI Alapprogram l NC oÁ.ores sxmuner l,támogatta

Győr, 20] I. márbius ]8.

t"i ",

''rx 
eÍeüetllüe\

TI{h

í'CI,G
,$

{bY
U)
o

\9
,Y
'ac *{

lU6\

ffit"ft

:#
[s-\J
cá
O!ú,t
Y&.v.í2011 JÚN



űyárvárosíak B,aráti l{öre
Eryestilet

na,o21 *ur Kancló u. 13. lI. ép.
Tel./fax: 96/313-2:65
E-mail : Sy'arvarosiakbk@freemail. hu
www.ryarrrarbsiak.hu

Prt'ütbi 6rőr diíx'egytl$lel

MEGÍIIvo

,1

r.n lr, *i*.J
r,l#

:la:::l

i'::

'iii

ő-*''''}
s-- heffi,ifr& - -T:l4").*

Q,;,&
t${



{iy'árvá r,osÍtk,, B.ará,ti ],Kö reE sület

H-goz7 Győr, Kancló u. 13. II. ép.
Tel./fax: 9oÍl13-2ó5
E-mail : gyarvarosiakbk@freemail. hu
www.S/arvaroiiak.hu

lÍú {Ífü* €y$í ,egyeliilel

MEGHWO

!r
A projelrÚet a Nemzeti Civil Alapprogram a NCA_DP_10_A_0165^s7ámúlpáiyázattaltr{mogatta.

Győr, ntújus 5..
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