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Kedves Kollégák! 
 
Ezúton szeretnélek meghívni Benneteket a november 28-án (hétfőn) 10 órától tartandó 
szalakótás stábértekezletre. 
 
A tavalyihoz hasonlóan idén is azt kérem, hogy minden partner szervezettől készüljön valaki egy 
maximum 20 perces előadással az általa képviselt szervezet eddigi előrehaladásairól és jövő évi 
terveiről a projekthez kapcsolódóan, amelyet powerpoint előadás kíséretében mutat majd be 
nekünk. Délután (a szakmai kérdések megvitatásának ideje alatt) az adminisztrációt végző 
kollégák számára lehetőség lesz Pannival konzultációt tartani az esetleg felmerült pénzügyi 
kérdésekről. 
 
Az ebéd biztosítása érdekében kérlek jövő hét szerda délig (11.16) jelezzétek, hogy kinek a 
megjelenésére számíthatunk és kik igényelnek speciális étkezést (vegetáriánus/bármilyen 
ételallergia/stb.). Természetesen szívesen látjuk az eseményen a projektben dolgozó további 
kollégákat is, amennyiben részvételüket időben jelzitek. 
 
A helyszín ezúttal Kecskeméten lesz, a Természet Házában (cím: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. 
GPS: 46º 55’ 11,814” N; 19º 42’ 9,863” E). 
 
A projekt team nevében üdvözlettel: 
 
Sümegi Zsófia 
LIFE + project consultant 
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„A szalakóta védelme a Kárpát-medencében” 

Szakmai stábértekezlet 

2016. november 28. (hétfő) 

 

Helyszín: Kecskemét, Természet Háza nagyterem (cím: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19., GPS: 
46º 55’ 11,814” N; 19º 42’ 9,863” E). 

 

Programterv 

 

10.00 - 10.05: Köszöntő (Ugró Sándor) 

10.10 - 10.25: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság előrehaladásai, jövő évi tervek (Vajda 
Zoltán) 

10.30 - 10.45: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság előrehaladásai, jövő évi tervek (Tóth László) 

10.50 - 11.05: Dalerd Zrt. előrehaladásai, jövő évi tervek (Sütő Péter) 

11.10 - 11.25: APMSM előrehaladásai, jövő évi tervek (Barbos Lőrinc) 

11.30 - 11.45: Milvus Group előrehaladásai, jövő évi tervek (Daróczi Szilárd) 

11.50 - 12.05: MME előrehaladásai, jövő évi tervek (Tokody Béla) 

12.10 - 12.30: Farmers for Roller program (Lendvai Csaba) 

12.30 - 13.30: ebéd 

13.30: Összegzés a projekt előrehaladásairól (Palatitz Péter) 
• Visszajelzések (projekt jelentések, monitor látogatás) 
• Bizottság által jóváhagyott változások  
• Pénzügyi állás és finanszírozottság 
• A közeljövő feladatai  
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