
 

 

Meghívó project indító sajtótájékoztatóra  

 

Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban megvalósuló 

BUILCOGREEN projekt vezető partnere, az Arrabona EGTC ezúton meghívja a sajtó 

képviselőit projektindító sajtótájékoztatójára. 

 

Az Arrabona EGTC területén lévő települések zöldebbé tételére irányuló intézményi 

együttműködés a társuláshoz tartozó települések, önkormányzataik és településüzemeltetési 

szolgáltatóik magasabb fokú együttműködését célozza meg. Az Arrabona EGTC alapító 

tagjai kiváló és széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek különböző városi szolgáltatások 

terén, amelyeket szeretnének továbbadni a többi tagtelepülésnek mind elméleti, mind 

gyakorlati tudás formájában. 

 

A sajtótájékoztató időpontja: 2017. 11. 30. (csütörtök), 11:00-12:00 

A sajtótájékoztató helyszíne: Győr Városháza Zeichmeister terem (Győr, Városház tér 1) 

 

A sajtótájékoztató tervezett programja: 

Köszöntők: 

Borkai Zsolt Győr Megyei Jogú Város polgármestere 

Sárkány Péter az Arrabona EGTC igazgatója 

 

A BUILCOGREEN projekt tervezett tevékenységeit Herke Zoltán projektmenedzser mutatja 

be. 

  



 

Együttműködési megállapodást ír alá Sági Géza Győr-Szol Győri Közszolgáltató és 

Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatója és Sárkány Péter az Arrabona EGTC 

igazgatója. 

A projekt sajtóanyagát jelen meghívó melléklete tartalmazza. 

Megtisztelő részvételét a sajtótájékoztatón, illetve tudósítását a projektről előre is köszönjük. 

 

Rendezvényünk a Builcogreen (kód: SKHU/1601/4.1/40) című projekt részeként, 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 oldalon található. Az ezen a meghívón található és a rendezvényen elhangzó 

információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

 

 

  

http://www.skhu.eu/


 

 

Project Launch Press Conference invitation 

 

Arrabona EGTC, the lead partner of the project would cordially invite the representatives of 

the press to attend the Press Conference Ceremony of BUILCOGREEN, carried out in the 

framework of INTERREG V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programmes. 

 

Building institutional cooperation for greener settlements within the territory of Arrabona 

EGTC (BuilCoGreen) is a cross-border project which aims to increase the level of cooperation 

between settlements, local governments and their urban service provider (USP) institutions 

centred around and organised by Arrabona EGTC. The main partners of the Arrabona EGTC 

are highly experienced in certain fields of urban services and these so-called areas of 

excellences should be transformed to transferable best practices and know-hows. 

 

Date of the ceremony: 2017. 11. 30. (Thursday), 11:00-12:00 

Location: City Hall of Győr, Hall Zeichmeister (Győr, Városház tér 1) 

 

Programme of the conference: 

Welcome speeches: 

Borkai Zsolt Mayor of the Municipality of Győr 

Sárkány Péter Director of Arrabona EGTC 

 

 

Herke Zoltán the manager of the project will present the main activities of BUILCOGREEN. 

 



 

Péter Sárkány the director of Arrabona EGTC and Géza Sági the director of Győr-Szol Győri 

Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. will sign a cooperation agreement. 

The press release can be found attached to the invitation. 

We would like to thank you for Your participation and report in advance. 

 

The conference, part of the project Builcogreen (code: SKHU/1101/2.1.1.10189) is funded by the Interreg V-A Slovakia-

Hungary Cooperation Programmes in the framework of European Regional Development Fund. More information that is 

detailed can be found on the website of the project www.skhu.eu. The content of this press release does not necessarily 

represent the official position of the European Union. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pozvánka na úvodnú tlačovú konferenciu 

 

Arrabona EZÚS, ako vedúci partner projektu BUILCOGREEN, realizovaného v rámci 

INTERREG V-A Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Maďarsko pozýva zástupcov 

tlače a ostatných záujemcov na úvodnú tlačovú konferenciu projektu. 

 

Inštitucionálna spolupráca v rámci iniciatívy "zelené samosprávy" (BuilCoGreen) pre územie 

EZÚS Arrabona, t.j. pre obce a mestá, ktoré sú členmi EZÚS, má rozvíjať a skvalitniť 

spoluprácu medzi jednotlivými poskytovateľmi technických komunálnych služieb pre 

obyvateľov. Zakladajúci členovia EZÚS Arrabona majú bohaté skúsenosti v oblasti 

poskytovania rôznych druhov komunálnych služieb, ktoré sú schopní odovzdať ostatným 

členom EZÚS v podobe teoretických a praktických vedomostí/skúseností. 

 

Termín tlačovej konferencie: 30.11.2017 (štvrtok), 11:00-12:00 

Miesto tlačovej konferencie: Győr, Radnica, Sála Zeichmeister (Győr, Városház tér 1) 

 

Plánovaný program: 

Pozdravy: 

Zsolt Borkai primátor mesta Győr 

Péter Sárkány riaditeľ Arrabona EZÚS 

 

Plánované činnosti projektu BUILCOGREEN predstavuje projektový manažér Zoltán Herke. 

  



 

 

Géza Sági predseda a generálny riaditeľ Győr-Szol a Péter Sárkány riaditeľ Arrabona EZÚS 

podpíšu dohodu o spolupráci. 

Tlačový materiál sa nachádza v prílohe pozvánky. 

Za vašu účasť na tlačovej konferencii a prípadnú správu o projekte Vám dopredu ďakujeme. 

 

Naše podujatie sa realizuje ako časť projektu Builcogreen (k´d SKHU/1601/4.1/40) v rámci INTERREG V-A Programu 

cezhraničnej spolupráce Slovensko-Maďarsko podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja Informácie nachádzajúce 

na tejto pozvánke a odznelé na podujatí nie nevyhnutne odzrkadlujú oficiálne stanovisko Európskej únie. 


