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Rendezvény címe
SK: „Tlačová konferencia”
HU: „Sajtótájékoztató”
EN: „Press conference”
A rendezvény és a történések leírása
SK:
Mesto Veľký Meder usporiada dňa 31. januára 2022 so začiatkom o 14:00 hod. tlačovú
konferenciu v rámci projektu "Kultúrna spolupráca medzi mestom Veľký Meder a
Dunaszentpál" v meste Veľký Meder. Na tlačovej konferencii budú predstavené ciele a
prínosy projektu u projektových partnerov na oboch stranách Dunaja a v regióne. Okrem
priorít a myšlienky z cezhraničného hľadiska programu budú na tlačovej konferencii
predstavené aj programy, ktoré sa realizujú počas štyroch mesiacov v meste Veľký Meder a
v obci Dunaszentpál. Tlačová konferencia je určená zástupcom médií, novinárom,
zástupcom samosprávy z Veľkého Mederu a Dunaszentpálu, ako aj zástupcom kultúrnych
organizacií a iných občianskych združení a inštitúcií.
HU:
Nagymegyer város sajtótájékoztatót tart a „Nagymegyer és Dunaszentpál kulturális
együttműködése” című projekt keretében Nagymegyer városában, 2022. január 31-én, 14
órai kezdettel. A sajtótájékoztatón ismertetik a pályázat célkitűzéseit és hozadékát a két
projektpartnernél a Duna két oldalán és a régióban. A sajtótájékoztatón a pályázat prioritásait
és a határon átnyúló hatását érintő gondolatok mellett ismertetik a programokat is, melyek
négy hónapon át valósulnak meg Nagymegyer és Dunaszentpál településeken. A
sajtótájékoztató célcsoportja a média képviselői, a sajtósok, önkormányzati képviselők
Nagymegyerről és Dunaszentpálról, valamint egyéb kulturális és más civil szervezetek,
intézmények képviselői.
EN:
The town of Veľký Meder will hold a press conference in the framework of the project
"Cultural cooperation between Veľký Meder and Dunaszentpál" in the town of Veľký Meder
on 31 January 2022, starting at 14:00. The press conference will present the objectives and
the benefits of the project to the two project partners on both sides of the Danube and in the
region. At the press conference, in addition to the priorities of the programme and ideas on
its cross-border impact, the programmes will be presented, which will be implemented over
four months in the municipalities of Veľký Meder and Dunaszentpál. The press conference is
aimed at media representatives, journalists, local government representatives from
Nagymegyer and Dunaszentpál, as well as representatives of other cultural and other civil
society organisations and institutions.
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A rendezvény és a történések leírása:
Projekt regisztrációs száma: SKHU/WETA/2101/4.1/009
Projekt honlapja: - kialakítás alatt van a projektaloldal - www.velkymeder.sk
Dátum: 2022.01.31.
Helyszín: Komárňanská 18, 932 01, Veľký Meder
GPS koordináták: 47.85554699999999, 17.7728535
Rendezvény típusa: sajtótájékoztató
Rendezvény szervezője: Mesto Veľký Meder
Kapcsolattartó: Csókás Judit
E-mail: judit.csokas@gmail.com
Rendezvény nyelve: SK és HU
Tolmácsolás, fordítás biztosított: Igen
Bejelentkezés szükséges: nem releváns, nyilvános rendezvény

Csatolt dokumentumok:
- meghívó - SK/HU nyelven
- sajtóközlemény - SK/HU nyelven
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