10 ÉVES

AZ ISTER-GRANUM EGTC
10 ROKOV EZÚS ISTER-GRANUM
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TISZTELT OLVASÓ!
Szeretettel ajánlom figyelmébe kiadványunkat,
mely az Ister-Granum EGTC megalakulásának jubileumi 10-ik évfordulója alkalmából a régió szolgálatában eltöltött 10 évet hivatott összefoglalni.
Királyok, tudósok, művészek földje ez a festői táj,
ahol a három folyó: a Duna, Garam és az Ipoly találkozik. Régiónk nevét is az említett folyók első kettő
nevéből eredeztetve kapta.
Több éves együttműködés, és az Európai Unió adta
új jogszabályi keretnek köszönhetően 2008. május
6-án, az esztergomi vár Lovagtermében alakult
meg Magyarország első, és Európa második Európai
Területi Együttműködési Csoportosulása, az IsterGranum EGTC.
Régiónk két ország határán, sok szempontból peremén fekszik. Ahogy a Duna elválasztja a két térséget,
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VÁŽENÝ ČITATEĽ!
ugyanígy össze is köti azt. Eddig is, és a jövőben is
azon leszünk, hogy ennek a határmentiségnek az
adottságai mellett igyekezzünk a minél nagyobb
átjárhatóságot megvalósítani, és ez által tématerületenként az összefogásokat előmozdítani, az itt élő
emberek életét megkönnyíteni, gazdagítani.

Srdečne Vám ponúkam do pozornosti brožúrku,
ktorá vznikla pri príležitosti jubilejného 10. výročia
vzniku Európskeho zoskupenia územnej spolupráce EZÚS Ister-Granum za účelom nahliadnutia do
činnosti zoskupenia za uplynulých 10 rokov jeho
fungovania.
Táto malebná krajina je územím kráľov, vedcov a
umelcov, v sútoku troch riek: Dunaja, Hrona a Ipľa.
Aj názov regiónu vznikol z názvu prvých dvoch spomínaných riek.
Vďaka viacročnej spolupráci a novým právnym
rámcom poskytnutým Európskou Úniou vzniklo 6.
mája 2008 v Rytierskej sieni ostrihomského hradu v
poradí ako prvé na maďarsko-slovenskom prihraničí
a druhé v Európe Európske zoskupenie územnej spolupráce EZÚS Ister-Granum.

DEAR READER!
Náš región sa rozprestiera na hraniciach dvoch
štátov, a z mnohých hľadísk aj na ich perifériu. Tak
ako Dunaj tieto regióny rozdeľuje, rovnako tak ich aj
spája. Doteraz, a aj v budúcnosti bude naším cieľom,
aby sme prihraničný charakter regiónu vyzdvihli ako
jeho viditeľnú prednosť, zabezpečili jeho čo najlepšiu
priechodnosť a na základe tematizovaných oblastí
zabezpečovali súdržnosť tu žijúceho obyvateľstva,
uľahčovali a zveľaďovali ich život.

I would like to recommend our publication to you,
which was created on the occasion of the 10th anniversary of the establishment of the Ister-Granum
European Grouping of Territorial Cooperation. The
purpose of this brochure is to summarize the work
done in the region over the last 10 years.
This scenic landscape is the land of kings, scientists
and artists where three rivers meet: the DanubeDuna-Dunaj, Garam-Hron and Ipoly-Ipeľ. The name
of our region was derived from the Latin name of the
first two rivers.
Thanks to several years of cooperation and the new
legal framework provided by the European Union, on
May 6, 2008, the Ister-Granum EGTC, the Hungary’s

first, the Europe’s second European Grouping of Territorial Cooperation was founded in the Knights Hall
of the Castle of Esztergom.
Our region lies on the border of two states, and in
many ways also on their periphery. The Danube not
only divides these two regions, but it also joins them.
So far, and in the future, our goal is to achieve the
best possible accessibility and to ensure the cohesion
of the population living in the region, to facilitate and
improve their lives based on thematic areas.

Péter Nagy, igazgató, riaditeľ, director
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TÖRTÉNETÜNK
NAŠA HISTÓRIA

A határon átnyúló együttműködés alapjai a
Mária Valéria híd újjáépítésének időszakában bontakoztak ki. 1999-ben született meg a több mint fél
évszázadig csonkán álló híd újjáépítéséről szóló kormányközi megállapodás. Az építkezés 2000 októberében kezdődött. Az Európai Unió támogatásával
elkészült hidat 2001. október 11-én adta át Mikuláš
Dzurinda szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök, valamint Günter Verheugen, az akkori EUbővítési biztos.
Az újjáépült híd valódi egységes térséggé tette az addig egymástól elzárt szlovák-magyar
határrégiókat és azok központjait, Esztergomot és Párkányt. A Mária Valéria híd nemcsak e
két város jelképévé vált, hanem a közvetlenül
a hídnak köszönhetően létrejött Ister-Granum
Eurorégióévá is. A 2003 novemberében alapított
Eurorégiós együttműködés több közös projekt
megvalósítását segítette elő. Jogilag ez a forma
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viszont beszűkítette a lehetőségeket. Ezért fogadtuk örömmel az ebben az időben zajló jogalkotási
folyamatokat, amelyek az EGTC-rendelet elfogadásához vezettek. Tudatosan készültünk 2005-től
kezdve az EGTC megalapítására.
Az alapítási ünnepségre 46 magyarországi, és 39
szlovákiai település részvételével került sor, Luc
van Den Brande, a brüsszeli Régiók Bizottságának
elnökének jelenlétében. A Fővárosi Bíróság (előzetes
tapasztalatok híján) az alapítási eljárás megismétlését rendelte el, amely 2008. november 13-án ért
véget, a jogerős végzés kibocsátásával.
A kezdeti nehézségek után szervezetünk a helyi
termék témában találta meg azt a területet, amellyel
gyümölcsöző együttműködést sikerült megalapozni.

Tanulmányút keretében szereztünk tapasztalatokat, majd több kiadványt sikerült megjelentetnünk,
amelyben teret adtunk a termelőknek a bemutatkozásra. Napjainkban már közös projektek megvalósításán dolgozunk.
Turizmus területén is a megalapozás volt az első
feladatunk. Elkészíttettük a régió turisztikai és
kerékpáros stratégiáját. Frissítve 2005-ös vonzerőleltárunkat, megjelentettük határon átnyúló térségünk turisztikai értékeit bemutató kiadványunkat,
a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásának köszönhetően. Célunk, egy egységes turisztikai
desztináció kialakítása.
Sokat dolgoztunk a 2000-es évek első évtizedében
azon, hogy Esztergom jobb megközelíthetősége, illetve nemzetközi szempontból a régió felértékelődése
terén előrelépés történjen. Ugyanígy a közlekedésfejlesztést érinti az önálló kerékpárutak kialakítása és
megépítése térségünkben. Ezen a téren is a közeljövőben több fejlesztés valósulhat meg.
Cezhraničná spolupráca v regióne sa začala
v období znovupostavenia mosta Márie Valérie. V
roku 1999 sa zrodila medzivládna dohoda o znovupostavení mosta, ktorého torzá stáli na dvoch

brehoch Dunaja viac než pol storočia. Stavby
začali v októbri roku 2000. Most, financovaný zo
zdrojov Európskej Únie odovzdali premiéri dvoch
štátov: Mikuláš Dzurinda a Viktor Orbán a taktiež
Günter Verheugen, komisár zodpovedný za rozšírenie EÚ.
Nový most doslova spojil dva dovtedy rozdelené
slovensko-maďarské regióny a ich centrálne mestá
Štúrovo a Ostrihom. Most Márie Valérie sa stal
nielen ich symbolom, ale aj symbolom novovzniknutého euroregiónu Ister-Granum. Euroregionálna
spolupráca založená v novembri 2003 napomohla
realizácii viacerých spoločných projektov. Táto
právna forma však obmedzovala skutočnú cezhraničnú spoluprácu. Práve preto sme s radosťou uvítali právne procesy, ktoré viedli k prijatiu smernice o
EZÚS. Počnúc rokom 2005 sme sa vedome pripravovali na založenie EZÚS.
Na slávnostnom založení sa zúčastnilo 46
maďarských a 39 slovenských samospráv a tiež
predseda Výboru regiónov Luc van Den Brande.
V dôsledku chýbajúcich skúseností Súd hlavného
mesta nariadil zopakovanie procesu založenia,
ktorý skončil vydaním právoplatného rozhodnutia
13. novembra 2008.

Po začiatočných ťažkostiach hľadania spoločnej
cesty sme našli takú tému, ktorá nám pomohla zakoreniť spoluprácu prinášajúcu svoje ovocie. Bola to
oblasť miestnych produktov. Miestny producenti ako
i samosprávy dostali príležitosť sa prostredníctvom
exkurzií a viacerých katalógov predstaviť a nadobudnúť skúsenosti a znalosti. V súčasnosti pracujeme na
realizácii spoločných projektov.
V oblasti cestovného ruchu sme mali za úlohu
položiť základy fungujúcej destinácie. Vypracovali sme turistickú a cyklistickú stratégiu regiónu.

Zakladajúc na zbierke miestnych hodnôt z roku
2005 sme túto aktualizovali a vďaka podpore
ministerstva zahraničných vecí a obchodu MR sme
vydali zbierku turistických hodnôt nášho prihraničného regiónu. Naším cieľom je vytvorenie jednotnej
cezhraničnej turistickej destinácie.
Veľa síl a energie sme venovali tomu, aby boli naše
ústredné mestá a tým aj región lepšie prepojený na
medzinárodné dopravné koridory. Budovanie cyklotrás
sa týka taktiež tejto oblasti, kde môže byť v blízkej
budúcnosti realizovaných viacero rozvojových projektov.
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KIADVÁNYAINK

HELYI TERMÉK
HÁLÓZAT

NAŠE BROŽÚRY

SIEŤ MIESTNYCH
PRODUKTOV

2012-ben készítettük elő azt az irányt, amelynek köszönhetően az EGTC egyre ismertebb, és elismertebb lett mind a szakmai szervezetek, mint a
régió lakossága előtt. Ez elsősorban a helyi termék
hálózat kialakítása kapcsán megtett lépéseknek
köszönhető.
A hálózat megalapozásaképpen, a tématerület jobb
megismerése érdekében tanulmányúton vettünk
rész, ahová elhívtuk a térségünk termelői, és a terület iránt érdeklődő szakmai szervezetek képviselőit is.
Önfenntartó falut, szövetkezeti rendszerben működő
gyümölcsfeldolgozót, családi gazdálkodókat segítő
szervezetet, önellátó gazdaságokat, jópéldákat látogattunk meg. A magyarországi Túristvándit, és Székelyföldi településeket kerestünk fel.
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V roku 2012 sme nabrali smer, vďaka ktorému
sa EZÚS stalo čoraz známejším a uznávanejším ako
v kruhu odborných organizácií tak aj u obyvateľov
regiónu. Vďačíme za to hlavne krokom, ktoré sa podnikli pri rozvíjaní siete miestnych produktov.
V záujme položenia základov a lepšieho pochopenia tejto témy, sme sa zúčastnili študijnej cesty
na ktorú sme pozvali producentov nášho regiónu
a aj zástupcov organizácií, ktoré sa zaujímajú
o túto oblasť. Navštívili sme sebestačnú obec,
v družstevnom systéme fungujúcu spracovňu ovocia, organizáciu pomáhajúcu rodinným hospodárstvam, sebestačné hospodárstva a iné dobré príklady. Navštívili sme obec Túristvándi v Maďarsku
a obce v Transylvánii.

2013-ban jelent meg első kiadványunk, amely
a Helyi finomságok tárháza elnevezésű sorozatunk
első példánya volt. Ízelítőt adtunk a régió helyi termékeiből, bemutatásra kerültek a legaktívabb termelők, de a termékekre épülő térségi receptek is bele
kerültek a színes közel 100 oldalas füzetbe.
Egy évvel később a boros tématerületben elmélyedve, egy olyan kiadványt jelentettünk meg,
amelyben a régió összes borászát sikerült feltérképezni, és bemutatni. Első szárnypróbálkozásainkra adott pozitív válaszként is értelmeztük ezt a
támogatást, hiszen a 2013-as megjelenésünk ezen a
tématerületen igen nagy elismerést váltott ki. Nem
sokkal ezután – a Visegrádi Alapnak köszönhetően – már nemzetközi projekt részvevőiként szerezhettünk újabb hasznos tapasztalatokat, és tudtuk
tovább segíteni a térségi szereplőket.
Eddigi legnagyobb projektünk következett ezek
után, amely a nemzetközi LEADER hálózati program

részeként, a három régiónkat lefedő helyi akciócsoport bevonásával valósult meg. Mindamellett, hogy
módunk volt határon átnyúló térségünk összes helyi
termelőjének a feltérképezésére, és egy igen színvonalas kiadványban való megjelentetésére, kialakításra kerültek annak a helyi termék védjegynek az
alapjai, amelyek hosszú távon igen hasznos gyümölcsöket hozhatnak majd partnereinknek.
Az elmúlt két év már ennek az újabb, az eddigieket
nagyságrendileg meghaladó lépésnek az előkészítésével telt el. Sikerült egy olyan pályázati csomagot
összeállítanunk, amelynek segítségével több mint tíz

nagyobb projekt megvalósítására nyílik lehetőségünk
az elkövetkező négy-öt évben. Régiós szempontból a
legjelentősebb elem a számunkra, a korábban kidolgozott helyi termék védjegy piacra juttatása.
V roku 2013 sme vydali našu prvú brožúru,
ktorá bola prvou časťou série s názvom Inventár
miestnych dobrôt. Vo farebnej brožúre s rozsahom
100 strán sme ponúkli ukážky miestnych produktov
regiónu, predstavili sme najaktívnejších producentov a dostali sa sem aj recepty jedál pripravených
z miestnych produktov.

O rok neskôr sme vydali ďalšiu brožúru, v ktorej sa
nám podarilo zmapovať a predstaviť všetkých vinárov regiónu. Naša snaha v tomto smere z roku 2013
vyvolala v kruhu odborníkov značné uznanie. Neskôr
sme vďaka medzinárodnému projektu podporeného
z Višehradského fondu získali ďalšie užitočné skúsenosti ktoré sme úročili v prospech pomoci regionálnym producentom.
Následne sme realizovali projekt z medzinárodného programu Leader zapojením troch Miestnych
akčných skupín činných na území EZÚS. Okrem
zmapovania všetkých miestnych producentov
v celom prihraničnom regióne Ister-Granum a ich
zverejnením v náročne spracovanom vydaní sme
založili základy značky regionálneho miestneho
produktu, ktorá bude dlhodobo užitočným prínosom pre všetkých našich partnerov.
Posledné dva roky sme venovali príprave projektu, ktorý nám v nasledujúcom stupni rozširovania
siete miestnych produktov zabezpečí realizáciu až
desiatich veľkých investičných projektov v nasledujúcich štyroch-piatich rokoch. Za najdôležitejšiu
úlohu považujeme zavedenie značky miestneho
produktu do praxe.
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TURISZTIKAI TÉRSÉG
TURISTICKÁ DESTINÁCIA

A 2010-es évek elején megrekedt turisztikai
régió kialakítását célzó törekvéseinket nem adtuk
fel! Szoros kapcsolatot tartottunk a régió alakuló
TDM szervezeteivel, és figyelemmel kísértük azoknak
a szakmai szervezeteknek a munkáját, akik akár a
régiónkban, akár országos szinten segítségére lehetnek a térségünk turisztikai vonzerejének a további
növeléséhez.
Elsősorban a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak köszönhetően sikerült olyan lépéseket tennünk
ezen a tématerületen, amelyek segítségével megalapoztuk a jövőbeli együttműködések, fejlesztési lehetőség megvalósítását.
Naše snahy o vytvorenie jednotnej turistickej
destinácie sme ani v ťažkých obdobiach neúspešných projektov nevzdali. Udržiavame pevné vzťahy
s vytvárajúcimi sa organizáciami TDM v regióne a
sledujeme aktivity tých odborných organizácií, ktoré

8

)

10 ÉVES AZ ISTER-GRANUM EGTC

ELKÉSZÜLT
STRATÉGIÁK

VYPRACOVANÉ
STRATÉGIE

môžu byť buď na úrovni regiónu, alebo národných
úrovniach nápomocné pri zvyšovaní turistickej príťažlivosti našej destinácie.
Vďaka pomoci Ministerstva zahraničných vecí MR
sa nám podarilo uskutočniť také kroky, vďaka ktorým sme vytvorili pevné základy na založenie partnerstiev a realizáciu rozvojových programov.

Két fontos dokumentum, így a kerékpáros-,
illetve a turisztikai stratégiánk elkészítése történt meg ebben az esztendőben. Jó alapunk van
arra, hogy a két ország régiónkat érintő területen
tevékenykedő TDM szervezetekkel közösen, olyan
desztináció kialakításán dolgozzunk, amely vonzóbb,
az ide érkező vendégek számára nagyobb kínálatot
nyújtó térséggé fejlődjön, és ne csak egy, vagy egykét napot töltsenek el térségünkben.
A turisztikai vonalon megtett lépéseink első – a
stratégiáknál talán kézzelfoghatóbb eredménye –
hogy újragondolva, és friss fényképállománnyal
gazdagítva megjelentettük a régiónkat bemutató
kiadványunkat.

V tomto roku sme vypracovali dve dôležité
stratégie, a to turistickú a cyklistickú. Máme dobré
predpoklady na to, aby sme spolu s organizáciami
TDM pracujúcich v našom regióne na území oboch
krajín vytvorili takú destináciu, ktorá je pre návštevníkov príťažlivejšia a má potenciál vyrásť do rozmerov, so širokou ponukou, aby tu turisti mohli stráviť
dlhšie obdobie než jeden-dva dni.
V oblasti turizmu sme prispeli k propagácii regiónu
brožúrou, ktorá s novou, premyslenou koncepciou,
obohatená novýmy fotografiami predstavuje región
Ister-Granum.

KÖZLEKEDÉS
FEJLESZTÉS

ROZVOJ DOPRAVY
A régiófejlesztés területi átfedettségét, komplexitását jelzi az a tény, ahogy például a helyi termék
hálózat fejlesztése érintkezésben van a turizmussal,
de ugyanígy a közlekedés is átnyúlik a turizmus területére. Itt konkrétan a kerékpáros hálózatra gondolunk,
amely a hivatásforgalmi szerep mellett természetesen
hangsúlyozottan alapoz a régióba érkező turistákra
is. Nagy elmaradás tapasztalható ezen a területen,
kevés az egybefüggő önálló kerékpárút. Ezen a téren
is sikerült az utóbbi években sikeres harcot vívnunk,
és úgy tűnik, hogy az általunk is folyamatosan előtérben tartott nyomvonalakon van remény fejlesztések
megvalósítására. Így előrehaladott állapotban van az
EuroVelo 6 kerékpárút régiónkat érintő szakaszának a
tervezése, az Esztergomot a Palatinus tóval összekötő
kerékpárút, illetve a Szobot a tervezett helembai híddal összekapcsoló szakasz megvalósítása.

Sokat dolgoztunk – elsősorban Esztergom megbízásából – a 2000-es évek első évtizedében azon,
hogy a város jobb megközelíthetősége, illetve nemzetközi szempontból a régió felértékelődése terén
előrelépés történjen. Ennek eszköze, hogy a város
melletti térségben valósuljon meg annak a nemzetközi korridornak a megépítése, amely a Balti- és az
Adriai tenger összeköttetését biztosítja. Ennek első
elemeként, már engedélyeztetési szakasz előtt van
az a tervdokumentáció, amely kormányzati szándéknak köszönhetően, néhány éven belül összeköti
Esztergomot az M1-es autópályával.
Prepojenosť a komplexnosť regionálneho rozvoja dokazuje skutočnosť, že tak ako rozvoj siete
miestnych produktov je v spojení s turizmom, tak aj
doprava presahuje do oblasti turizmu. Máme tu na
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mysli rozvoj cyklistickej prepravy, ktorá sa okrem
svojho pôvodného profesného poslania s vysokým
dôrazom zameriava aj na turistov prichádzajúcich
do regiónu. V tejto oblasti badať značné omeškanie,
je nedostatok samostatných cyklociest a existujúcim navyše chýba vzájomná prepojenosť. Aj v tejto
oblasti sme odviedli úspešný boj, a zdá sa, že nami
preferované trasy sa dostali na zoznam podporených.
V štádiu pokročilej prípravy je plánovanie úseku EuroVelo 6, ktorý prechádza regiónom, a na realizáciu
čaká úsek Ostrihom - jazero Palatinus a prepojenie
mesta Szob s novovybudovaným Ipeľským mostom
pri obci Chľaba.
Od roku 2000 sme vyvinuli značnú energiu – predovšetkým z poverenia mesta Ostrihom – aby malo
mesto lepšiu dopravnú prístupnosť v prepojení na
medzinárodné cestné koridory a aby sa v oblasti
zhodnocovania regiónu urobili pozitívne kroky tým
správnym smerom. Kľúčom k rozvoju je trasovanie
medzinárodného Balticko-adriatického koridoru v
blízkom susedstve mesta. Ako prvý element týchto
našich snáh sa nám podarilo postúpiť do povoľovacej fázy úsek medzi Ostrihomom a diaľnicou M1,
ktorá by mala vďaka vládnej investícii zabezpečiť
mestu diaľničné napojenie.
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VÁLLALKOZÁSI –
LOGISZTIKAI ÖVEZET
PODNIKATEĽSKOLOGISTICKÁ ZÓNA

A régió sajátossága, hogy míg a rendszerváltást
követően a korábban izmos szlovákiai ipar fokozatosan leépült, és az igen kedvező logisztikai kapacitások
jórészt kihasználatlanul álltak, addig a magyar oldalon
egy lendületesen fejlődő ipari zóna alakult ki, amely
ugyan felszívta a szlovák oldali munkaerő-felesleg

jelentős részét, de rendkívül alacsony színvonalú
kiszolgáló infrastruktúrával kénytelen működni.
Ennek kapcsán merült fel annak az egységes övezetnek a kialakításának a gondolata, amely a magyar
oldali ipari potenciált összeköti a szlovákiai logisztikai
lehetőségekkel. Itt is új eszközhöz, az integrált területi beruházáshoz szeretett volna „nyúlni” szervezetünk, de sajnos a pályázati program végül ezt nem
tette lehetővé. Ettől függetlenül bízunk benne, hogy
a későbbiekben ezen a területen sikerül majd további
együttműködéseket kialakítanunk, munkahelyek létrejöttét elősegítenünk.
Región je charakterizovaný skutočnosťou, že po
zmene režimu bol postupne zrušený kedysi silný slovenský priemysel a veľmi priaznivé logistické kapacity
sa stali z veľkej časti nevyužité, na maďarskej strane sa
objavila rýchlo sa rozvíjajúca priemyselná zóna, ktorá
síce absorbovala veľkú časť slovenského pracovného
prebytku, ale je nútená pracovať s extrémne nízkou
kvalitou obslužnej infraštruktúry. V tejto súvislosti
vznikla myšlienka vytvorenia zjednotenej zóny, ktorá
spájala maďarský priemyselný potenciál so slovenskými logistickými možnosťami. Aj tu sme chceli využiť
nový prostriedok vo forme integrovanej územnej

investície, program podpory to však neumožnil. Bez
ohľadu na to sme presvedčení, že neskôr budeme
schopní vytvoriť nové spolupráce v tejto oblasti a
napomôcť tak k vytvoreniu pracovných miest.

ZÁRSZÓ

SLOVO NA ZÁVER
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10 ÉV EGYÜTTMŰKÖDÉS
EREDMÉNYEI
ÉS TAPASZTALATAI

Je zrejmé, že neustále sledujeme smerovania,
prostredníctvom ktorých sa snažíme uskutočňovať
naše aktivity v oblasti rozvoja regiónu. S regionálnymi
aktérmi určujeme strategické smerovania a spoločne
s nimi neustále monitorujeme a kontrolujeme naše
kroky a v prípade potreby ich prispôsobujeme „životu”.

• OCSKAY GYULA, főtitkár, Határon Átnyúló
Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálata

11:20 EGTC-k 10 év távlatából
Moderátor: BARA ZOLTÁN, igazgató, Pons Danubii EGTC
• NAGY PÉTER, igazgató, Ister-Granum EGTC
• EMA VASIOVÁ, igazgató, RDV EGTC
• VERONIKA MOHŇANSKÁ, projektmenedzser,
Via Carpatia EGTC

12:20 Ebéd
13:45 EGTC-k a magyar-szlovák határon,
jövőkép

ESZTERGOM, 2018. NOVEMBER 23.
Ahogy talán kiviláglik, folyamatos kontrol
alatt tartjuk azokat az irányokat, amelyek mentén igyekszünk régiófejlesztési tevékenységeinket
megvalósítani. A térségi szereplőkkel fektetjük le a
stratégiai irányokat, de velük folyamatos egyeztetésben figyeljük, kontrolláljuk lépéseinket, és szükség esetén az „élethez” igazítjuk.

11:00 Az Ister-Granum EGTC bemutatása,
a határtérség együttműködései

Szent Adalbert Konferencia központ,
Szent István tér 10.
9:00 Regisztráció
10:00 Megnyitó
• KISS-PARCIU PÉTER, helyettes államtitkár,
Külgazdasági és Külügyminisztérium

10:10 Köszöntők
• VÖLNER PÁL, parlamenti államtitkár,
Igazságügyi Minisztérium
• FRANTIŠEK RUŽIČKA, államtitkár,
Szlovák Köztársaság Külügyminisztériuma
• JÁN ORAVEC, Párkány város volt polgármestere
• ROMANEK ETELKA, az Ister-Granum EGTC elnöke,
Esztergom város polgármestere
• EUGEN SZABÓ, az Ister-Granum EGTC társelnöke,
Párkány város polgármestere

Moderátor: KARÁCSONY ÁDÁM, az EU Régiók Bizottságának
tagja, Pest Megyei közgyűlés képviselője
• DR. FEKETE KATALIN, osztályvezető,
Külgazdasági és Külügyminisztérium:
EGTC-k Magyarországon
• LUBOŠ LITTERA, Miniszterelnökhelyettesi hivatal:
EGTC-k Szlovákiában
• MARIANNA BAŠISTOVÁ, programmenedzser,
Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium: EGTC-k Szlovákiában
• PÉNZES KATALIN JÚLIA, programmenedzser, Európai
Bizottság, Regionális Politikai Főigazgatóság: Az új
európai határmenti mechanizmus és az EGTC-k szerepe
az új kohéziós politikai rendeletekben
• ALINA TATARENKO, testületvezető, Európa Tanács
Tanácsadó Központ: Az Európa Tanács Vezetői akadémiája a határtérségek szolgálatában

14:45 Zárszó
• CSÁKY PÁL, EP-képviselő
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