
 Pro Silva Hungaria Jubileumi Nagyrendezvény 
2019. október 2-4., Zemplén

Tájékoztató a programról:

2019. okt. 2. Szerda 
 17:00 Érkezés, regisztráció

18:30 Vacsora, baráti találkozó
2019. okt. 3. Csütörtök

7:30 Reggeli/ Regisztráció az aznap érkez knekő
8:30 Elnöki összefoglaló

Horváth Iván, Pro Silva Hungaria, elnök 
8:45 Erd ökológiai kísérletek a Pilisbenő

Dr. Ódor Péter, az MTA doktora, PSH elnökségi tag
9:10 Örökerd -gazdálkodás magánerd benő ő

Nemcsák László, magánerd -gazdálkodóő
9:30 Pro Silva Europa Jubileumi rendezvény beszámoló

A zempléni örökerd k múltjaő
Varga Béla, PSH örökös tiszteletbeli elnök

10:30 Kávészünet
10:50 Örökerd -gazdálkodás az ágazatbanő

Dr. Csépányi Péter, f osztályvezet , Agrárminisztériumő ő
11:20  Zemplén, az örökerd k hazájaő

Laczkó Péter, magánerd -gazdálkodó, PSH elnökségi tag, házigazdaő
12:00 Indulás terepre, ebédcsomaggal
16:30   Beérkezés, Kávészünet
17:30 Fórum - Egyéni tapasztalatok

Támogatások értékelése, jöv beni javaslatok ő
Témavezet : Horváth Ivánő

18:30 Vacsora, Baráti beszélgetés
2019. október 4. Péntek

7:30 Reggeli
8:30 Terepi program
12:00 Hazautazás

A szállás, étkezések és az el adások is egy helyszínen, a K bérc Panzió helyiségeiben zajlanak.ő ő
Pontos helyszín: K bérc Panzió, ő 3994 Bózsva, Esze Tamás u. 31.
GPS koordináták: 48.474655, 21.468761 



Érkezés, Regisztráció:
Szerdán: 17 órától
Csütörtökön: 7.30-tól

Szállás:
Elhelyezés 2-3 ágyas szobákban. 

Ellátás:
A programban feltüntetett étkezéseken felül a vacsora után hazamegy a személyzet. Maradhatunk az 
étteremben, azonban kiszolgálás nem lesz. Eszerint érdemes némi hazaival készülni. 
Reggeli az ottalvóknak lesz, a többieknek a reggeli utántól kezd dik a program. A többi étkezésen ő
természetesen mindenkivel számoltunk.

Részvételi díjak fizetése:
Átutalásos fizetésnél: A héten küldünk díjbekér t az utaláshoz szükséges adatokkal.ő
Készpénzfizetés esetén: A helyszínen, érkezéskor lehet befizetni a díjat és ott adunk számlát is.

Terepre jutás:
A terepi programra való kijutást a résztvev k terepjáróival tervezzük megoldani, ezért kérjük, aki ő
közelebbr l érkezik és aki teheti terepjáróval jöjjön. A személyautóval érkez k átülnek a szabad ő ő
helyekre.

FÓRUM:
Kérjük tisztelettel a résztvev ket, hogy aki még nem töltötte ki az alábbi kérd ívet, tegye meg, ezzel is ő ő
segítve a beszélgetés, egymásról való informálódás sikerét.
A kéd ív linkje: ő https://forms.gle/F13dxg8bx81ZLSKw7

Találkozunk jöv  héten a Zemplénben!ő

Budapest, 2019. szeptember 24. 

Horváth Iván 
elnök

https://forms.gle/F13dxg8bx81ZLSKw7

