
 

 

BUILCOGREEN projekt  

4. workshop - Programterv 
2019. március 4-5. 

 

Téma:  
Fenntartható zöldterület-karbantartás a településeken – speciális igények – speciális megoldások 

 
Helyszín - rendezvény, a szállás és az étkezések:  

Bartal Családi Pincészet, Gančháza 1112/1, 931 01 Somorja, Szlovákia 
 

2019. március 4. (hétfő) – Első workshop nap 

Időintervallum Program egység 

8:30 – 9:00 Regisztráció 

9.00 - 9.15 
Orosz Csaba Polgármester Úr köszöntő beszéde 

Nagy József Area városüzemeltető vállalat vezetőjének köszöntő beszéde 

9.15 – 10.00 

Napindító program – ráhangolódás 

A projekt rövid áttekintése  

 A rendezvény sorozat fő célkitűzései + Mi történt eddig? 

 Milyen lehetőségeket kínál még a Builcogreen projekt? (pl mentorálás, 

kiadványok) 

Szakértői előadássorozat 

10.00 – 11.15 

Kocsis Arnold Környezetvédelmi szakosztály, osztályvezető 

Téma: Zöldterületek Somorján 

  adottságok – célok -  kihasználhatóság - megoldások a nehéz helyzetekben 

Medik Viktória Művezető, „a város főkertésze”: 

Téma: Zöldterületek kezelése  

  jó gyakorlatok, egyedi gyakorlati megoldások (pl locsolás) 

11.15 – 11.30 Kávészünet 

11.30 – 12.00 

Hombauer Ferenc somorjai erdőmérnök 

Téma: Bioprojekt a Pomlé városi parkerdőben 

  a parkerdő múltja - a projekt eredményei – a parkerdő, mint közösségi tér 

Interaktív kerekasztal beszélgetés 

12.00 - 12.30 Gyakorlati kérdések, válaszok - az előadók és a résztvevők interaktív beszélgetése 

12.30 – 13.30 Ebéd 

Tanulmány séta a somorjai parkokban, zöld-közösségi terein 

13.45 – 16.45 
Terepbejárás közben az előadók további gyakorlati megoldásokról „mesélnek” 

További egyedi gyakorlati kérdés, kihívás átbeszélése menet közben 

16.45 – 17.00 A nap zárása + Jelentkezési lehetőség zöldfelület-kezelési mentori támogatásra 

17:15 Visszaérkezés a workshop helyszínre, Vacsora 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2019. március 5. (kedd) – Második workshop nap 

Időintervallum Program egység 

8.00 – 9.00 
Reggeli a szállóvendégeknek 

Kávészünet az érkezők számára a konferenciateremben 

9.00 – 10.00 

A kidolgozott együttműködési koncepciók átbeszélése 

 Munkacsoportok által kidolgozott verziók megosztása a résztvevőkkel 

10.00 – 10.30 

Nyitott kérdések tisztázása 

 Közös döntés a munkacsoport által kidolgozott verziók nyitott kérdéseiben 

10.30 – 10.50 Szünet 

10.50 – 12.15 

Brainstorming 

 Utolsó körös ötletelés a véglegesítést megelőzően 

 Az együttműködések gyakorlati, működtetési kérdéseinek proaktív tisztázása 

12.15 – 13.15 Ebéd 

13.15-13.45 Ebéd utáni közös energizálódás 

13.45 – 15.00 

Együttműködési koncepciók véglegesítése 

Az együttműködési koncepciók kiegészítése  

 az együttműködő partnerek hosszútávú, fenntarthatóságot biztosító igényeivel 

 valamint az utolsó brainstorming eredményével 

15.00 – 15.20 Kávészünet 

15.20 – 16. 00 

Végleges koncepciók elfogadása 

 Koncepciók utolsó áttekintése – felkészülés az együttműködésre 

 Az együttműködési lehetőségek utolsó körös erőforrás igényének áttekintése 

– megvalósítás esetén minden érintett pontosan tisztában legyen az őt érintő 

erőforrás szükségletekkel 

 Koncepciók ütemezésének utolsó átbeszélése – megvalósítás esetén minden 

érintett tisztában legyen az őt érintő első lépésekkel 

16.00 – 17.00 
4. BUILCOGREEN workshop összegzése, zárása  

További jelentkezési lehetőség a zöldterület-kezelési mentori támogatásra 

 
 


