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P  O  Z  V  Á  N  K A 

 

M  E  G  H  Í  V Ó 
 

 

Ochranárske a kultúrne združenie Poiplia – Ipeľská únia  
 

vás srdečne pozýva na podnikateľské fórum s názvom 1. Ipeľ-Ipoly Expo v rámci projektu  
ACCO-EMP – ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY CEZHRANIČNEJ PRACOVNEJ MOBILITY  

kód projektu SKHU/1802/3.1/025 
 

ktoré sa uskutoční dňa 13. augusta 2021 o 9:30 hod. 
 

Miesto konania: 
Centrum Rybárik riečny (bývalý pioniersky tábor Šomoš) – Šahy, časť Tešmak č. 351 

GPS súradnice: 48.07816, 19.01313 
 

Cieľom fóra je v súvislosti s plánovaným mostom Ipeľské Predmostie – Drégelypalánk dať možnosť malým a stredným 
podnikom na oboch stranách Ipľa zoznámiť sa, vzájomne sa predstaviť, poskytnúť priestor na nadväzovanie kontaktov, 

budovanie spolupráce a sietí, na výmenu myšlienok, ako aj na predstavenie svojich produktov a služieb. 

 

 

Az Ipoly Unió-Az Ipoly-mente Környezetvédelmi és Kulturális Egyesülete 
 

tisztelettel meghívja az 1. Ipeľ-Ipoly Expo elnevezésű vállalkozói fórumra, mely az  
ACCO-EMP – A HATÁRON ÁTNYÚLÓ MUNAKERŐ-MOBILITÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE  

című, SKHU/1802/3.1/025 kódszámmal rendelkező projekt keretében valósul meg 
 

  2021. augusztus 13-án, 9:30 órai kezdettel. 
 

Helyszín: 
Jégmadár Látogatói Központ (volt somosi úttörőtábor), Ipolyság – Tesmag városrész, 351-es szám, Szlovákia  

GPS koordináták: 48.07816, 19.01313 
 

A fórum célja az épülő Ipolyhídvég – Drégelypalánk Ipoly-híd kapcsán megismertetni egymással az Ipoly-menti kis- és 
középvállalkozásokat, teret biztosítani kapcsolatok, együttműködések, hálózatok kialakítására, eszmecserére, kapcsolódási 

pontok megtalálására az Ipoly két oldalán, a vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak bemutatására.  

 
 

Podujatie sa realizuje v rámci programu INTERREG V-A Program cezhraničnej spolupráce Slovensko-Maďarsko. 
A rendezvény az INTERREG V-A  Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében valósul meg. 

  
 

Ďalšie informácie – További információ: 

Ipeľská únia, Tešmak 351, 93601 Šahy, SR 

Tel.: +421 36 741 0451, E-mail: ipelunion@gmail.com  

                                                       
 

mailto:ipelunion@gmail.com


 
 

P R O G R A M 

 
9:30 – 10:00   Registrácia účastníkov 

10:00 – 10: 05    Otvorenie, privítanie účastníkov – József Wollent, predseda Ipeľskej únie 

10:05 – 10:25   Predstavenie akčného plánu (TAPE) s názvom ORG-EMP– Organický, cezhraničný územný rozvoj  

    pozdĺž Ipľa - Ipacs László, Lőrincz Mária, vedúci akčného plánu TAPE 

10:25 – 10:40   Ako ďalej na pôde regionálneho rozvoja po skončení ROP a IRPO – Ing. Iván Farkas, poslanec  

                zastupiteľstva NSK 

10:40 – 10:55   „V stopách našich hodnôt“ Kultúrny turizmus v povodí Ipľa – Pásztor Ildikó, vedúca Szondiho  

      výstavnej sály a turistického centra v Drégelypalánku 

10:55 – 11:10   Zamestnanie žien, dobrá prax – Gál Zsuzsanna, Rodinný a kariéry bod, Nagyoroszi 

11:10 – 11:25   Predstavenie činnosti, infraštrukturálnych rozvojových aktivít firmy Fespizz Kft., a jej úloha v projekte 

     – Blaskó Gábor, riaditeľ výroby 

11:25 – 11:40   Predstavenie firmy  Equus a.s. – Peter Slobodník, riaditeľ výrobného závodu 

11:40 – 11:55   Očakávaný vplyv mostu Chľaba-Ipolydamásd na sociálnu a ekonomickú spoluprácu v Poiplí  

    – Ing. Gregor Izrael, PhD., starosta obce Chľaba 

12:00 – 15:00   Obed/recepcia, neformálna diskusia, networking 

 

Popoludňajší program je zameraný na vzájomné spoznávanie sa účastníkov, budovanie vzťahov, spolupráce, budovanie 

sietí, a je otvorený aj pre verejnosť. Zamestnávatelia a potenciálni zamestnanci budú mať príležitosť stretnúť a 

porozprávať sa. 

 

 

P R O G R A M 

 
9:30 – 10:00   A résztvevők regisztrációja 

10:00 – 10:05     Megnyitó, köszöntő – Wollent József, az Ipoly Unió elnöke 

10:05 – 10:25   A ORG-EMP Szerves, határon átnyúló fejlesztés az Ipoly mentén c. akcióterv (TAPE) bemutatója –  

    Ipacs László, Lőrincz Mária, TAPE vezetők 

10:25 – 10:40   Hogyan tovább a ROP és az IROP után a regionális fejlesztés terén? – Farkas Iván, Nyitra megye  

    önkormányzatának képviselője   

10:40 – 10:55   „Értékeink nyomában“ Kulturális turizmus az Ipoly mentén – Pásztor Ildikó, a Szondi Kiállítótér és  

    Turisztikai Központ vezetője, Drégelypalánk  

10:55 – 11:10   Nők foglalkoztatása, jó gyakorlatok – Gál Zsuzsanna, Család és Karrier Pont, Nagyoroszi 

11:10 – 11:25   A Fespizz Kft. bemutatása, fejlesztései, szerepe a projektben – Blaskó Gábor, termelésvezető 

11:25 – 11:40   Az Equus a.s. bemutatkozása – Peter Slobodník, termelési igazgató 

11:40 – 11:55   A Helemba-Ipolydamásd híd várható hatása az Ipoly-menti társadalmi és gazdasági  

    együttműködésekre – Ing. Gregor Izrael, PhD., Helemba község polgármestere 

12:00 – 15:00   Ebéd/állófogadás, kötetlen beszélgetés, networking 

 
A délutáni program a résztvevők ismerkedésére, kapcsolatok, együttműködések kialakításra, hálózatok építésére 

szolgál, és a nyilvánosság részére is nyitott. Lehetőség nyílik a munkaadók és potenciális munkavállalók találkozására, 

beszélgetésre.  

 

 
Rokovacími jazykmi konferencie budú slovenčina a maďarčina s tlmočením. 

A konferencia tárgyalási nyelve szlovák és magyar. A tolmácsolás biztosított.  

 

 

Nakoľko počet účastníkov je obmedzený, vašu účasť prosíme nahlásiť v priloženom formulári na adrese ipelunion@gmail.com.  

Mivel a résztvevők száma korlátozott, részvételi szándékát kérjük jelezze a mellékelt jelentkezési lapon az 

ipelunion@gmail.com e-mail címen. 
 

 
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu. 

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják. 
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