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Meghívó nyitó sajtótájékoztatóra 
 

LESY Slovenskej republiky, állami vállalat és a Vértesi Erdő Zrt., mint projektpartnerek 

tisztelettel meghívják Őnt a „Magyar és szlovák erdészek a méhekért“ (SKHU/1601/1.1/002), c. 

pályázattal kapcsolatos nyitó sajtótájékoztatóra, melyre az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország 

együttműködési program keretén belül kerül sor.  

A sajtótájékoztató célja a regionális szlovák és magyar sajtó tájékoztatása a projekt tervezett 

tevékenységeiről. A rövidített angol nevén az „SK-HU FORESTERS AND BEES” projekt fő 

célja a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejlesztése az erdőgazdálkodás 

méhészeti hagyományainak helyreállításával. A méhészet fontos szerepet töltött és tölt be mindkét 

ország vidéki lakosságának életében és erdeink elválaszthatatlan részét képezi. A partnerek 

Szlovákiában Kistapolcsány, Magyarországon Vértestolna, Szomód településeken és azok 

környezetében méhészeti skanzent, oktató és bemutató üzemeket, méhlegelőket, terepi méhészeteket 

hoznak létre, amelyek megteremtik a gazdag méhészeti kultúra felelevenítését, oktatását és 

népszerűsítését a szakmai és laikus közönségnek, különösen a fiatal generációnak.  

Sajtótájékoztató időpontja: 2018. 01. 18. (csütörtök) 

Időtartama: 09.30-11.30 óra 

A sajtótájékoztató helye: Kistapolcsányi nagykastély – rendezvény terem 

Az esemény során szimultán tolmácsolás biztosított. 

Program: 

09:30 – 10:00 Köszöntők 

- Megnyitó 

- Ing. Marian Staník, LESY Slovenskej republiky, állami vállalat vezérigazgatója 

- Macsek Lajos, Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatója 

- Ing. Gabriela Matečná, a Szlovák Köztársaság mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztere 

- dr. Bitay Márton Örs, a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős 

államtitkára  
- doc. Ing. Milan Belica, PhD., a Nyitrai Önkormányzati Régió elnöke 

10:00 – 10:45 A projekt, a partnerek és projekttevékenységek bemutatása 

- Pintér Zoltán, projektmenedzser - Vértesi Erdő Zrt. 

- Ing. František Král, projektmenedzser - LESY SR, á. v.  

10:45 – 11:30 Megbeszélések a sajtó képviselőivel, interjúk és ünnepélyes recepció 

 

Előre is köszönjük a sajtótájékoztatón való részvételt, és a projektről szóló sajtóanyag megjelenését.  

 

Üdvözlettel, 

          Ing. Milan Garaj 

                     Kistapolcsányi üzem igazgatója   

               Lesy Slovenskej republiky, állami vállalat 

 

 

RSVP: A részvételi szándékát kérjük jelezze Ing. Nikoleta Nozdrovická-nak az alábbi 

telefonszámon, + 421 908 901 949 vagy a nikoleta.nozdrovicka@lesy.sk e-mail címen legkésőbb 

2018. január 12-ig. A résztvevők száma korlátozott. 
 

Az esemény során fotók készülnek melyeket a „Magyar és szlovák erdészek a méhekért“ c. projekt részeként közzéteszünk. 

http://www.skhu.eu/

