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           Meghívó nyitó sajtótájékoztatóra 
 

A LESY SR, Szlovák Állami Erdészeti Vállalat és az IPOLY ERDŐ Zrt., mint projektpartnerek 

tisztelettel meghívják a sajtó képviselőit és további érdeklődőket az „Együtt a természetes 

erdőkért“ (SKHU/1601/1.1/010), c. pályázattal kapcsolatos közös nyitó sajtótájékoztatóra, melyre az 

INTEEREG V-A Szlovákia-Magyarország együttműködési program keretén belül kerül sor.  

 

Dátum: 2018. 03. 13. (kedd) 

Időpont: 10.00-12.00 óra 

Helyszín: A Lesy SR állami vállalat ülésterme, Levice, Koháryho u. 2. 

A rendezvényen konszekutív tolmácsolás lesz biztosítva.  

 

A sajtókonferencia célja a regionális szlovák sajtó tájékoztatása a projekt tervezett tevékenységeiről. Az 

SK-HU FOR FORESTS II. projekt fő célja, olyan termelési, védelmi és közjóléti erdőgazdálkodási 

intézkedések végrehajtása, amelyek biztosítják a társadalom igényeit a fenntartható erdőkért 

Szlovákiában a Selmeci hegységben, a Korponai fennsíkon és Magyarországon a  Börzsöny és a Cserhát 

hegységben. 

 

A program: 

10:00 – 10:50 Ünnepélyes köszöntők 

- A rendezvény megnyitása 

- Marian Staník, a LESY SR állami vállalat vezérigazgatója 

- Kiss László, az IPOLY ERDŐ Zrt. vezérigazgatója  

- Ugron Ákos Gábor, Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős helyettes 

államtitkára 

- Peter Kicko, A Szlovák Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumának 

Erdészeti és fafeldolgozó szekció vezérigazgatója,  

- Dušan Trcka, a Selmeci hegység védett tájterület igazgatója  

10:50 – 11:20 A projekt, a partnerek és projekttevékenységek bemutatása 

- Pintér Zoltán, az IPOLY ERDŐ Zrt. projektmenedzsere  

- František Král, a LESY SR, állami vállalat projektmenedzsere  

11:20 – 12:00 Vitafórum, megbeszélések a sajtó képviselőivel, recepció 

 

Előre is köszönjük a sajtókonferencián történő résztvételüket és a projektbeszámolót. 

 

Üdvözlettel:  

 

                    Vlastimil Uhlík,  

          a LESY SR állami vállalat 

                     Lévai üzemének igazgatója 

 

RSVP: A részvételüket kérem, legkésőbb 2018. március 08-ig jelentsék be Nikoleta Nozdrovická-nál 

a 00421 908 901 949-es telefonszámon vagy a nikoleta.nozdrovicka@lesy.sk e-mail címen.  
A résztvevők száma korlátozott. 

A rendezvény ideje alatt fényképek készülnek, amelyek a „Együtt a természetes erdőkért“ projekt keretében kerülnek 

felhasználásra és lesznek közzétéve. 
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