
 

 

 

 

Tisztelt Hölgyem / Tisztelt Uram! 

 

A Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás (RDV ETT) szeretettel meghívja Önt  

a „Silver economy” című projekt  

 

záró konferenciájára, 

 

amely 2019. április 25-én (csütörtök) 9.30 órai kezdettel, 

a MOL Arénában kerül megrendezésre 

(MOL Aréna, Športová 4744, Dunajská Streda). 

PROGRAM 

09:30-ig Regisztráció és vendégek fogadása, vendégváró falatok: 

Kávé, víz, Kukkónia gyümölcslevek,  

Házi tepertős pogácsák, Házi diós és mákos kifli 

09:30 – 09:40 Köszöntő 

Berényi József, a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat alelnöke és a 

rendezvény védnöke 

09:40 - Felvidéki Gazdaságélénkítő Program 

Iván Tamás, a Baross Gábor Alapítvány igazgatója 

 Az életmód szerepe az időskorban (a tanulástól a sportolásig) 

Lelkes Gábor, PhD., régiófejlesztési szakértő 

 A helyi termék szerepe a gazdaság és a turizmus fejlesztésében  
Nagy Péter, az Ister-Granum ETT igazgatója 

 Többgenerációs ház- és várostervezés a „Családok éve” jegyében 

Siklósi József, Ybl-díjas építész 

 Turisztikai lehetőségek nemcsak fiataloknak  

Szentesi Tamás, TDM menedzser 

 Nyugdíjas foglalkoztatás lehetőségei Magyarországon 

Hendrik Krisztina, a Tatabányai Szakképzési Centrum gazdasági 

igazgatója 

 Régi tudás a modern időben 

Keszeli Ákos, Atechcomp ügyvezető igazgatója 

 SilverAge 

Banai Tóth Pál, PhD., vállalkozó  

 Vállalkozzunk SZÉP korúan is  

Bödök Károly, Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft  

 Idősek gazdasága: Kihívásból lehetőség 

Hervay Rozália, a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság elnöke 

 Szociális intézmények szerepe az idősek és családjaik életében 

Pongrácz Kálmán, a dunaszerdahelyi idősek otthona igazgatója 

 Ezüst gazdaság hozzájárulása a gazdasági növekedéshez 

Andrea Hágovská, Ľudia v Tatrách o.z. (Emberek a Tátrában P.T.) 

12:00 – 13:00 Ebéd, Csallóköz ízei, Csallóköz gasztronómiája 

Marha pörkölt túrós csuszával  

Rántott sertés szelet burgonyasalátával  

Kukkónia hidegtálak házi kenyérrel 

Túrós, mákos-meggyes és almás-diós rétes   



 

 

 

 

13:00-tól Silver Economy (kód: SKHU/1601/4.1/164) projekt eredményeinek az 

ismertetése 

Vasi Emma, az RDV ETT igazgatója  

Bányai Péter, KVA projekt menedzsere 

 Vita és kapcsolatépítés 

 

 

Regisztrált meghívottak számára a részvétel ingyenes, az ezt elmulasztó vendégeknek frissítőt 

nem áll módunkban biztosítani. Mivel a konferenciaterem befogadóképessége 100 főben 

korlátozott, a szervező ennek teljesülését követően fenntartja a jogot a további jelentkezések 

elutasítására.  

A rendezvény magyar és szlovák nyelven fog zajlani. Kérjük, 2019. április 21-ig jelezze 

részvételi szándékát és esetleges tolmácsolási igényét az alábbi linken található 

regisztrációs lap kitöltésével: https://forms.gle/mp6sjdYyZa8mRSQA6 

 

 

 

Megtisztelő részvételében bízva, üdvözlettel: 

 

 

 Vasi Emma s.k 

 igazgató 

Tatabánya, 2019. április 10. 

 

Rendezvényünk a „Silver economy“ (kód: SKHU/1601/4.1/164) című pályázat része, mely az Interreg V-A 

Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

támogatásával valósul meg. (A programról részletes információ a www.skhu.eu érhető el). A meghívó tartalma 

és a rendezvényen elhangzó információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.  

https://forms.gle/mp6sjdYyZa8mRSQA6
http://www.skhu.eu/

