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KÖSZÖNTŐ

Magyarország 2016. november 4. és 2017. október 
19. között látta el a 14 európai ország együttműkö-
désével zajló Duna Régió Stratégia soros elnökségét, 
aminek legfontosabb, egyben záróeseménye a 6. 
Éves Fórum volt. Egy igazán tartalmas év áll mögöt-
tünk, amelyet méltó módon zárt le a 32 országból 
több mint 1200 látogatót számláló budapesti kon-
ferencia. 

Büszkén állíthatjuk, hogy a visszajelzések alapján a 
külcsín mellett a belbecs is elnyerte a részt vevő or-
szágok tetszését, hiszen sikerült olyan kiemelkedő 
szakmai eredményeket elérnünk, amelyek hosszú 
távon mutathatnak irányt az európai makro-regio-
nális együttműködések számára. Az eddigi fórumok 
hagyományait követve az idei esemény alkalmával is 
elfogadásra került egy miniszteri szintű nyilatkozat, 
amely az Éves Fórum fő témakörei mentén fekteti 
le a 2020 után követendő stratégiai irányvonalakat, 
kiemelve az energiaforrások diverzifikációját, a re-
gionális közlekedési kapcsolatok fejlesztését és a 
zöld közlekedési módok terjedésének támogatását. 
A Nyilatkozat a Stratégia finanszírozási lehetőségei 
kapcsán a projektszemlélet és az erőforrások kon-
centrációjának fontosságára helyezi a hangsúlyt, 
különös tekintettel a 2020 utáni európai uniós költ-
ségvetési időszak vélhető változásaira, valamint  
kitér a civil társadalom minél aktívabb bevonásának 
szükségességére is.

A magyar elnökség során komoly lépéseket tettünk 
annak érdekében, hogy a régión belül működő finan-

szírozási források és a projektötletek egymásra ta-
láljanak. A korábbi tapasztalatokat is felhasználva 
az Európai Bizottsággal és a Duna Transznacioná-
lis Programmal közösen olyan újszerű koncepciót 
dolgoztunk ki, amely lehetőséget biztosított a haté-
kony egyeztetésre a projektgazdák és a forrásokat 
kezelő intézmények között. 

Elkészítettünk egy hiánypótló elemzést is a régi-
ónkról. Az „A Secure, Connected and Prospering 
Danube Region” című kiadvány a 2020-as válasz-
tóvonalhoz közeledve felmérte, hogy a statisztikák 
fényében hol tart és milyen irányba halad a dunai 
együttműködés.

Örömmel számolhatok be továbbá arról, hogy ered-
ményt hirdettünk mind a Robert Capa Kortárs Fo-
tográfiai Központtal közösen kiírt „A Duna egy napja” 
nemzetközi fotópályázaton, mind a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium által meghirdetett gyermek-
rajzpályázaton is. A magyar elnökség támogatásá-
val „70 maraton a Dunáért” címmel indítottuk el a 
Stratégia népszerűsítését szolgáló sporteseményt. 
Hidvégi-Üstös Pál ultramaratonista arra vállalko-
zott, hogy lefutja a Duna teljes, mintegy 3000 km-es 
hosszát annak forrásától egészen a torkolatáig.

Bízom benne, hogy hírleveleinken keresztül sikerrel 
mutattuk be a magyar partnerek által elért eredmé-
nyeket és az elnökségi prioritásokat, egyben kívánom, 
hogy a Duna Régió Stratégia magyar elnökségi hírle-
velének jelen, záró példányát is forgassa örömmel.

Üdvözlettel:

Joó István
Vízdiplomáciáért, vízipari exportért és a Duna Régió Stratégiáért  

felelős miniszteri biztos

Tisztelt Olvasó!

Értékelés – hatalmas  
érdeklődés kísérte  
a Duna Régió Stratégia  
6. Éves Fórumát
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„A 6. Éves Fórum címe „A secure, connected and 
prospering Danube Region”, ami egyben egy pontos 
összefoglalása annak, hogy milyen jövőt kívánunk 
a saját régiónknak” – jelentette ki beszédében a 
miniszterelnök. Kiemelte, hogy a Duna Régió Stra-
tégia megvalósításában komoly érdemei vannak 
a magyar félnek. Hazánk központi szerepet tölt 
be a makroregionális keretrendszerek és az euró-
pai uniós finanszírozási eszközök közötti együtt-
működés megalapozásában is, hiszen a Stratégia 
célterületét teljesen lefedő Duna Transznacionális 
Program – mint a térségi nemzetközi együttműkö-
déseket 2014 és 2020 között mintegy 277 millió 
euró összeggel támogató alap – a magyarországi 

Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt 
működik. Mivel kellő finanszírozás nélkül nem le-
hetséges a Stratégia sikeres megvalósítása, ezért 
a miniszterelnök szorgalmazta, hogy a jövőben az 
Európai Unió és az érintett országok is növeljék a 
hozzájárulásukat az alaphoz.

Második hosszútávú célként az Európai Unió to-
vábbi bővítését nevezte meg a miniszterelnök, ki-
emelve, hogy a Duna-völgyi országok milyen sokat 
tehetnek ennek megvalósulásáért. Hozzátette, 
hogy bár az Európai Unió nyugati tagállamai nem 
állnak a bővítés pártján, Magyarország továbbra is 
kiáll amellett, hogy ezen országok mindegyike be-
kerüljön az Európai Unióba.

A hagyományokhoz híven a 
Duna Régió Stratégia Éves 
Fórumát a 2017. évben is a 
rendező ország kormányfője 
nyitotta meg. Orbán Viktor, 
Magyarország miniszterel-
nöke beszédében kitért a 
Duna-medence országainak 
egységére, közös felelőssé-
gére és két hosszútávú célt 
határozott meg a Stratégia 
vonatkozásában. 

„A Duna-völgy a mi otthonunk”  
– Orbán Viktor nyitóbeszéde a Duna  
Régió Stratégia 6. Éves Fórumán

BESZÁMOLÓK 
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„Azt akarjuk, hogy a Duna-völgyi országok mind-
egyike bekerüljön az Európai Unióba. Azt szeret-
nénk, ha az egész térség minden tagja minél ha-
marabb az Európai Unió tagjává válhatna.” 

Amíg ez nem valósul meg, addig az összeköttetések 
javítása a cél, az infrastruktúra ugyanis jellemzően  
a nem uniós tagállamok esetében kíván komoly 
fejlesztéseket:

„Feladtunk, hogy a régió országai között – különös 
tekintettel a nem uniós tagállamokra – minél több 
határátkelőt megnyissunk, minél több úttal, vasút-
tal, áram- és gázvezetékkel és híddal kössük össze  
a térségeket, és kössük össze országainkat.”

A Duna Régió Stratégia környezetvédelmi rele-
vanciájára kitérve a miniszterelnök kifejezte a 
régió felelősségét a vizek megóvása érdekében, 
kiemelve a szolnoki Tisza Iroda nemzetközi sze-
repkörét. Emlékeztetett továbbá a 2013-as dunai 
árvizet követően elkészített átfogó Árvízvédelmi 
Intézkedési Programra is, amely a régió 14 országa 
számára fogalmaz meg konkrét intézkedéseket. 

2012 óta a Duna régió központjában, azaz Európa 
szívében a legdinamikusabb a gazdaság bővülése.  
Ahhoz, hogy ez így maradjon, a térségben rejlő  

teljes potenciált szükséges kiaknázni, amihez el-
engedhetetlen a nyugat-balkáni országok – kiemel-
ten Szerbia – EU integrációja. 

Orbán Viktor továbbá felhívta a figyelmet, hogy 
az olyan új típusú kihívásokkal, mint például az 
illegális migrációval szemben a Duna-medence 
országainak egységesen kell fellépnie, hogy Euró-
pában visszaállhasson a biztonság. Ahhoz azonban, 
hogy újra szabadon átjárhatóak legyenek a belső 
határok, a külső határok megerősített védelme 
elengedhetetlen. 

BESZÁMOLÓK 
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Miniszterek egyeztettek  
a régió energiabiztonságáról 
A megnyitót egy miniszteri szintű panelbeszélgetés követte, amely az „Energy Security in 
the Danube Region” címet viselte. A régió, valamint az Európai Bizottság energetikáért és 
európai uniós integrációért felelős tárcavezetői egyetértettek, hogy a régió energiabizton-
sága kizárólag közös munkával elérhető célkitűzés.   

A panelbeszélgetés elsősorban azon témák minisz-
teri szintű megvitatását célozta, amelyek az elkö-
vetkezendő időszakban regionális energiabiztonság 
tekintetében stratégiai fontosságúak lesznek ha-
zánk számára. A miniszterek egybehangzó üzene-
te az volt, hogy a regionális energiabiztonság szűk  
keresztmetszeteinek kezelését a régió országai 
már megkezdték, a figyelmet ezért a 2020 utáni 
időszak új kihívásai felé kell fordítani.

Az  Éves Fórum energiabiztonsági kihívásokat be-
mutató szekcióbeszélgetése elsősorban a földgáz 
és villamos energia 2020 előtti időszakban még 

fennálló kérdéseit vitatta meg. A hagyományos 
eszközök – mint például a kiegyensúlyozott gázel-
látás igénye – mellett hangsúlyt kaptak a megújuló,  
környezetbarát energiaforrások is. Egybehangzó 
vélemény alakult ki abban a tekintetben, hogy 
2020-ig várhatóan kiépítésre kerülnek a zavartalan 
energiaellátást biztosító infrastruktúra elemek.  
Az Energiafolyosó üzembe helyezésével a közép- 
és délkelet európai térség országai számára is 
reális alternatíva lehet a cseppfolyós földgáz világ-
piacról történő beszerzése.

BESZÁMOLÓK 
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Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium (NFM) energiaügyért felelős államtitkára 
kiemelte, hogy hazánk számára az energiaútvo-
nalak diverzifikálása az elsődleges cél. Az állam-
titkár hangsúlyozta, hogy a régió kiszolgáltatott 
helyzetben van, hiszen jelenleg csak egy földgáz-
beszállítója van, a tervezett új útvonalak létesíté-
se elengedhetetlen az ország energiabiztonsága 
szempontjából. 

Victor Negrescu román európai ügyekért felelős 
miniszter egyetértett a diverzifikáció fontosságá-
val és hangsúlyozta, hogy az ehhez szükséges inf-
rastrukturális beruházások megvalósítása sürgető 
feladat. Kiemelte, hogy a Duna régió országaival 
való együttműködés elengedhetetlen az energia-
biztonság megteremtéséhez.

Jadranka Joksimovic szerb európai integráci-
ós miniszter kifejtette, hogy a Duna Stratégia jó  
lehetőség Szerbiának, hogy kifejezze szolidari-
tását a térség többi országa mellett, valamint 
hangsúlyozta, hogy az embereknek választ kell 
adni arra a kérdésre, hogy miként lesz biztosított 
az energiaellátás a régióban. 

Natalija Bojko, Ukrajna európai integrációért 
felelős miniszterhelyettese kijelentette, hogy or-
szágát az európai energiapiac részeként képzeli el. 
Külön kitérve a gázszállításra jelezte, hogy Ukrajna 
stabil, megbízható partnere akar lenni az európai 
országoknak, a kapacitásai megvannak ehhez.

Ivo Milatic horvát környezetvédelmi és energe-
tikai miniszterhelyettes elmondta: a Krk szigetén 
létesítendő LNG-terminál a legfontosabb energeti-
kai projekt Horvátországban, és nemcsak a horvát 
energiapiacnak jelentős, hanem komoly nemzetközi 
projekt. 

Dominique Ristori, az Európai Bizottság energe-
tikai főigazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy 
a Duna Régió Stratégia összeköti az Európai Unió 
nyugati és keleti felét, valamint a nyugat-balká-
ni államokat is. Ezért is fontos, hogy a Stratégia  
eszköztárán keresztül lehetőség nyílik a régiós 
infrastruktúra fejlesztésére, valamint a megfelelő 
szabályozási környezet megteremtésére.

BESZÁMOLÓK 



KÍSÉRŐ ESEMÉNYEK 

Hidvégi-Üstös Pál, magyar ultramaratonista 
egyedülálló sportteljesítményre vállalkozott, ami-
kor szeptember 21-én elindult a Duna forrásától, 
a Fekete erdőben található Donaueschingenből, 
hogy 10 országon keresztül fusson el a folyó 
Fekete-tengeri torkolatáig. Célja, hogy kivéte-
les teljesítményével felhívja a figyelmet Európa  
legjelentősebb folyójára és a környezetbarát 
közlekedés fontosságára. A futás fővédnöke a 
Duna Régió Stratégia soros magyar elnökségét a 
2017. október 18-19-i budapesti 6. Éves Fórum-
mal sikeresen lezáró Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium.

Hidvégi-Üstös Pál a 3000 km-es táv végállomá-
saként december 8-án érte el a Duna fekete-
tengeri torkolatát. 

„A Duna menti önkormányzati vezetőivel, iskola-
igazgatókkal, valamint külképviseleti vezetőkkel 
találkozva a Duna szerepéről, gazdasági, társa-
dalmi jelentőségéről beszélgetettem.  10 országot 
és többszáz települést érintettem, hozzávetőlege-
sen 200 település vezetőjével találkoztam szemé-
lyesen.”

„A Duna magyarországi szakaszát 13 nap alatt 
futottam végig. Itthon 4500-ra tehető azoknak a 
száma, akik hosszabb-rövidebb útvonalon futva 
csatlakoztak hozzám – köztük nagyon sok gyerek. 
Határainkon túl, Szlovákiában, Bulgáriában és  
Ukrajnában is közel 2000 futó kísért.”

„Október 18-ra, a Duna Régió Stratégia 6. Éves 
Fórumára Budapestre érkeztem, majd másnap a 
Kongresszusi Központtól indultam tovább.”

„Különleges élmény volt ez az út. Eddig is a Duna 
mellett laktam, de a folyónak csak nagyon kis 
részét ismertem.  Most, hogy végigfutottam, már 
sokkal jobban ismerem, de kiismerni így sem lehet. 
Nagyon sok arca van, és nemcsak a táj változik  
körülötte, hanem az emberek is. A legnagyobb  
élményt maguk az emberek jelentették a hosszú út 
alatt, megismerni őket és szokásaikat, leülni velük 
egy asztalhoz, beszélgetni.”

Hidvégi-Üstös Pál

„70 maratonnal a Dunáért” – 3000 km-t futott a Duna 
forrásától a torkolatig Hidvégi-Üstös Pál
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KÍSÉRŐ ESEMÉNYEK 

A Capa Központ és a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium Vízdiplomáciáért, Vízipari Exportért 
és a Duna Régió Stratégiáért Felelős Miniszteri  
Biztosi Titkársága „A Duna egy napja” címmel 
májusban írta ki nemzetközi fotópályázatát Duna 
Régió Stratégia országaiban. A Mai Manó Házban 
október 14-én ünnepélyes keretek között hirdet-
ték ki a pályázat nyerteseit és adták át a díjakat.

A fotópályázat témája a Duna és vízgyűjtő terüle-

teinek pár napja, középpontban június 29-ével, a 
Duna nemzetközi napjával: a pályázatot így Magyar-
ország mellett a többi érintett EU-tagállamban, 
illetve az Unión kívüli országban is meghirdették 
az amatőrök és akár a profi fotósok számára.

A 112 pályázótól beérkezett közel 400 alkotás 
bemutatja a Duna sokoldalúságát, a régióban be-
töltött szerepét a környezet, a társadalom, a gaz-
daság és a kultúra szemszögéből. 

A díjakat Joó István, vízdiplomáciáért, vízipari exportért és a Duna Régió Stratégiáért felelős miniszteri 
biztos és Kőrösi Orsolya, a Capa Központ ügyvezető igazgatója adták át.

Legszebb fotók a Duna egy napjáról

A Duna egy napja fotópályázat díjazottjai:
1. helyezett:     Balázs Imola: Lappangó múlt (részlet a sorozatból) 

2. helyezett:     Márton Csaba: Szignó című alkotása

3. helyezett:     Jákfalvi Beáta: A Híd (részlet a sorozatból)

Különdíj:           Teknős Miklós: Dunai felhő című képe

Teknős Miklós különdíjas fotója



KÍSÉRŐ ESEMÉNYEK 

A Külgazdasági- és Külügyminisztérium 2017 má-
jusában gyermekrajz pályázatot hirdetett a Duna  
Régió Stratégia soros magyar elnöksége alkalmából.  
A „Neked mit jelent a Duna? – oszd meg Dunával 

kapcsolatos élményedet, gondolatod!” című rajz-
versenyre 6-14 évesek a folyóhoz kapcsolódó 
munkáit várták. A pályázatra több mint 160 alko-
tás érkezett az ország minden részéről. A négyta-
gú zsűri a kreativitás és a kivitelezés mellett a kép 
üzenetét is értékelte, a rajzokat két kategóriában, 
6-10 éves és 11-14 éves korcsoportban díjazták. 
Mindkét kategória nyertesei folyami hajózásra  
vihették el osztályaikat, valamint a többi díja- 
zottal együtt értékes ajándékcsomagokat kaptak.  
Az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjkiosztóra 
november 24-én a dunai sétahajózás keretében 
került sor, ahol Jenei Gábor, a KKM osztályvezetője 
adta át a díjakat. A nyertes pályamunkákat Buda-
pesten, a MOM Kulturális Központban mutatták be.

Dunai hajózásra vitte osztályát a Duna Régió 
Stratégia rajzpályázatának két nyertese

A rajzpályázat díjazottjai:
6-10 éves korcsoport

1. helyezés:      Szabó Zselyke (7 éves) Mohács – „A folyók királynője”

2. helyezés:      Lipták Bernadett Kata (9 éves) Budapest – „A titokzatos Duna”

3. helyezés:      Pálóczi Fanni (10 éves) Nyíracsád – „Örülök, hogy része lehetek a NAGY DUNÁNAK”

A zsűri első korcsoportban két pályamunkát különdíjjal is jutalmazott.

Különdíjat kapott    Szatmári Tamás (8 éves) Berettyóújfalu – „Dunai Idill”
és a Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 3.b  
osztályának munkája – „Varázslatos dunai hajókázás”

11-14 éves korcsoport

1. helyezés:      Peresztegi Hanna (13 éves) Budapest – „A Duna mentén”

2. helyezés:      Benczúr Henriett (12 éves) Mezőtúr

3. helyezés:      Magyar Zsófia (13 éves) Inárcs – „Büszkeségünk a gyönyörű Dunakanyar”

Szabó Zselyke 
(7 éves) Mohács –   

„A folyók királynője”

Peresztegi Hanna 
(13 éves)  Budapest –   
„A Duna mentén”



HÍREK

Stakeholder szemináriumot rendezett  
a Duna Régió Stratégia fenntartható 
energia és vízminőségi prioritás területe
A Fenntartható energia prioritási terület (PA2) december 5-én a Brüsszeli Magyar Állandó 
Képviseleten rendezte meg „Vajon megvalósul a gázpiaci integráció a Duna régióban 
2020-ig?” című szemináriumát stakeholderei számára.

A résztvevők először meghallgathatták egy cseh 
és egy magyar energetikai szakértő előadását 
a gázpiaci integráció jelenlegi helyzetéről és a 
2020-ig hátralévő időszak feladatairól, valamint 
az integrációt befolyásoló politikai, infrastrukturá-
lis és geopolitikai fejleményekről. A fenntartható 
energia terület magyar koordinátora, Ságvári Pál 
utazó nagykövet ennek kapcsán elmondta, hogy  

a gázpiaci integráció kérdése a Duna régió számára  
kiemelt fontossággal bír. A régió erősen gázexport 
függő és az elmúlt időszakban több olyan esemény 
történt, ami jelentős hatással van az integráció 
folyamatára. Ezt követte egy panelbeszélgetés az 
előadásokban elhangzott témákban a régió ener-
getikai szakértőivel.
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6. ASEM szeminárium - a Duna Régió 
Stratégia környezeti kockázatok  
szakértőjének részvételével 

Az ülésen Dr. Oroszi Viktor bemutatta a Duna Régió  
Stratégia hazai koordinálású PA4 (vízminőség) 
és PA5 (környezeti kockázatok) prioritási terüle-
tek tevékenységét, azok fontosabb nemzetközi 
projektjeit a vízgazdálkodás, árvízvédelem terén.  
A magyar szakértő kiemelte a Laosszal idén aláírt 
160 millió USD értékű harmadik kötött segélyhitel  

megállapodást, valamint a Magyarország által  
Laosz számára felajánlott évi 50 Stipendium 
Hungaricum ösztöndíjat. A szemináriumon több 
ország képviselője is hangsúlyozta, hogy fontos 
lenne a jövőben konkrét akciók, projektek mentén 
tovább erősíteni a Duna-Mekong együttműködést. 

2017. október 25–26-án, a laoszi Pakse-ban került sor a „6th ASEM Seminar on Water  
Resources Management and Sustainable Development” elnevezésű nemzetközi szeminári-
umra, amin 13 ország 130 szakértője – köztük a Duna Régió Stratégia környezeti kocká-
zatok prioritási terület képviseletében Dr. Oroszi Viktor vezető tanácsadó – vett részt.
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Küzdelem a tiszai kommunális hulladék-
szennyezés ellen a Duna Régió Stratégia 
hazai koordinációja támogatásával

2017. október 2-3-án, Odesszában került sor a  
„Waste management within the European Strategy 
for the Danube Region: partnership for development” 
elnevezésű nemzetközi konferenciára, melyen 
Oroszi Viktor EUSDR PA5 (környezeti kockázatok) 
vezető szakértő vett részt. Az ukrán terület- 
fejlesztésért és kommunális szolgáltatásokért, 
továbbá az ökológiai ügyekért felelős minisztérium 
társszervezésében megrendezett esemény apro-
póját az adta, hogy Ukrajnában jelenleg tárcaközi 
egyeztetés alatt áll a Nemzeti Hulladékgazdálko-
dási Stratégia, melynek elfogadása a társadalmi 
egyeztetést követően néhány hónapon belül várha-
tó. A stratégia iránymutatásai alapján készülnek 
el a regionális hulladékgazdálkodási tervek, melyek 
kapcsán – EU szakértők tanácsát követve – az or-
szágban maximum 150, a nemzetközi standardok-
nak megfelelő hulladéklerakót kívánnak létrehozni 
és a meglévő, műszakilag nem megfelelő lerakókat 
felszámolni. 

Előadásában Dr. Oroszi Viktor jelezte, hogy a Duna 
Stratégia keretei között a hulladékgazdálkodás 
a PA6 (biodiverzitás) prioritási terület akciótervé-
ben került lehatárolásra két ide vonatkozó projekt.  

A magyar koordinálású PA4 (vízminőség) terület 
leginkább a hulladékok vízminőségre gyakorolt 
hatásán keresztül, míg a PA5 terület az áradások, 
mint a szennyezés fő kiváltói kapcsán, illetve ipari 
balesetek esetén lehet érintett.

A résztvevők megismerhették a Kárpátalján nem-
zetközi támogatással eddig megvalósult projekte-
ket, illetve a magyar vízügyi ágazat számára 2004 
óta kimutatható problémát jelentő Tisza kommu-
nális hulladékszennyezés jellemzőit. Kárpátalján 
jelenleg 174 regisztrált és 213 felmért illegális 
hulladéklerakó található, melyekből áradások 
alkalmával a Tisza és mellékfolyói jelentős meny-
nyiséget szállítanak a határokon át. Az elsősorban 
környezetvédelmi és nem vízügyi probléma meg-
oldása kizárólag annak forrásánál kezelhető. 

A Duna Régió Stratégia szakértője szintén részt 
vett a Vízügyi Tudományos Tanács által készített 
jelentés összeállításában is, mely a probléma  
hazai kezelésének alternatíváit tárgyalja. A DRS 
titkárság munkatársai 2017 novemberében meg-
beszéléseket folytattak a PET Kupa szervezőivel 
egy esetleges jövőbeli együttműködésről is.
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Visszajelzések a Duna Régió Stratégia  
6. Éves Fórumáról

„This was an excellent Forum. I was especially 
pleased to see that the Danube region is  
embarking on a common strategy based  
on energy, infrastructure, the environment,  
governance and partnership with those who 
matter most: the citizens of this unique region”. 
– H.E. Ms Corina Crețu, European Commissioner 
for Regional Policy

„Számomra az Éves Fórum egy új tartalmi  
elemekkel gazdagított tanulási folyamat fontos 
állomása volt. Eredményei gyakorlatiasak és 
segítik az EU Duna Régió Stratégia céljainak 
megvalósítását.” – Barabás Miklós, igazgató, 
Európa Ház

„Kifejezetten sikeresnek tartom a konferenciát, 
egyrészt azért, mert rámutatott az energiabiz-
tonság kérdésének 2020 előtt fennálló, aktuális 
kihívásaira, másrészt pedig azért, mert lehetővé 
tette olyan innovatív témák megtárgyalását, 
mint például a közép-kelet-európai zöld közleke-
dési korridor” – Ságvári Pál, energiabiztonságért 
felelős utazó nagykövet

„The Danube Strategy is an evolving macro-
regional initiative. The 6th Annual Forum  
of the EUSDR highlighted the importance of  
the greater involvement of Non-EU countries  
in its implementation. In parallel, it is pivotal  
to set up appropriate monitoring mechanisms for  
its implementation and to enhance the role of the 
national coordinators in harmony with the Danube 
Strategy Point.” – Mr. Mihail Dimovski, Executive 
Director, Regional Environmental Center
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http://www.danube-region.eu
http://dunaregiostrategia.kormany.hu/

https://www.facebook.com/DanubeRegionStrategy

https://twitter.com/eu_regional
https://twitter.com/hashtag/eusdr
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