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IN MEMORIAM

Búcsúzunk Barsiné Pataky Etelkától

Barsiné Pataky Etelkát, a Duna Régió Stratégia első magyar nemzeti koordinátorát  
életének 77. évében, 2018. február 4-én tragikus hirtelenséggel veszítettük el. Az ő fel-
ügyelete alatt született meg a Stratégia 2010-ben, és került elfogadásra az Európai 
Unió tagállamai által a következő év első felében esedékes magyar EU-elnökség során.  
A Duna Régió Stratégiáért felelős kormánybiztosi minőségében az Európai Unió Taná-
csának Magyar Elnöksége munkájában nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, valamint 
az elnökség sikeréhez hozzájáruló példaértékű és áldozatkész munkája elismeréseként 
Barsiné Pataky Etelka 2011 novemberében megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Középkeresztje polgári tagozata kitüntetést.

Aktív és színes életútjára jellemző, hogy a demokratikus fordulatot követően azonnal 
bekapcsolódott a közéletbe, először önkormányzati, majd parlamenti képviselőként.  
Magyarország ausztriai nagyköveteként tevékenykedett 2000 és 2003 között, majd ha-
zánk Európai Unióhoz való csatlakozását követően a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 
színeiben európai parlamenti képviselő lett. A Magyar Mérnöki Kamara életre hívásában, 
majd irányításában is komoly szerepet vállalt, hiszen 18 évnyi alelnökséget követően 
2009-ben választották meg annak elnökévé, majd 2013-ban ismét bizalmat szavaztak 
munkájának.  

2010-ben nevezték ki az Európai Unió Duna Régió Stratégiáért felelős kormánybiztosnak. 
A vezetése alatt kidolgozott, majd 2011-ben elfogadott Stratégia létrejötte óta meg-
határozó eleme az EU makroregionális együttműködéseinek. A sikeres regionális kezde-
ményezéseket – melyek nagy részét maga indította el – és az együttműködés fejlődését 
a koordinátori szerep átadását követően is élénk figyelemmel követte, a Stratégia tavalyi 
magyar elnökségét lezáró, 2017. október 18–19-én megrendezett nagyszabású budapesti 
Éves Fórumon is a Tőle megszokott lelkesedéssel vett részt. 

Magyarország Duna Régió Stratégiában betöltött vezető szerepét máig az a lendület táp-
lálja, amely Barsiné Pataky Etelka precizitással és kreativitással társuló szorgalmának, 
elhivatottságának és munkabírásának köszönhető, és amely hozzáállás azóta is zsinór-
mértékül szolgál a dunai makroregionális együttműködés mindenkori magyar nemzeti 
koordinációjának munkatársai számára.

Emlékét szívünkben örökké megőrizzük, nyugodjék békében!
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KÖSZÖNTŐ

Az első érzés, amely megfogalmazódik bennem a 
Duna Régió Stratégia eddigi fejlődésével, hazai ered-
ményeivel kapcsolatban, az a hála, amellyel Barsiné  
Pataky Etelkának tartozunk mindannyian, akik e 
változatos dunai régió harmonikus fejlődéséért dol-
gozunk. Az elnök asszony által mindenkor képviselt 
szellemiséget és lendületet mint örökségét visszük 
tovább mindennapi munkánk során, hiszen a Stratégia 
ennek köszönheti legnagyobb sikereit, legyenek azok 
akár konkrét projektek, akár a magyar szaktudás ál-
talános megbecsültsége a régióban, ezek pedig mind 
alappillérei az eredményes gazdaságdiplomáciának.

A Duna Régió Stratégia budapesti Éves Fórumának má-
sodik napján, 2017. október 19-én ugyan lezárult a ma-
gyar elnökség, azonban a hazánkat mindig is jellemző 
kezdeményezőkészség továbbra sem lankad a Straté-
giában. Az elnökségi TRIO tagjaként támogatjuk az el-
nöki stafétát átvevő Bulgáriát, amely jelenleg egyben az 
Európai Unió Tanácsának elnökségét is betölti. A 2018. 
évben a Duna Stratégiát legmagasabb szinten képvise-
lő Denitsa Nikolova miniszterhelyettes asszonnyal ké-
szült interjút jelen hírlevél 9-10. oldalain olvashatják.

Komoly lépéseket tettünk és teszünk azóta is a 
kormányzási rendszer megújítása terén; a magyar 
elnökség érdeme ugyanis a 14 ország konszenzusa a 
Duna Stratégia Pont létrehozása kapcsán. A szervezet 
elsődleges feladata lesz összehangolni a régióban el-
érhető európai uniós forrásokat a Stratégia céljaival, 
megalapozva ezzel azok 2020 utáni finanszírozását. 
Részt vettünk a bolgár EU-elnökség által szervezett 
nagyszabású közös kül- és biztonságpolitikai konfe-
rencián február 16–17-én, melynek során hangsúlyoz-
tuk Magyarország elkötelezettségét a Nyugat-Balkán 
EU-integrációjának előmozdításában. A bolgár el-
nökséggel közös törekvésünk kiváló eszköze a Duna 

Régió Stratégia, ahogyan azt több magyar vezetésű, 
jelentős hatást kiváltani képes projektkezdeménye-
zés is bizonyítja. Ilyen például a hiánypótló módon az 
árvízi előrejelzési rendszerek Duna vízgyűjtő szintű 
összehangolását célzó, titkárságom koordinációjá-
ban előkészített DAREFFORT pályázat is, amelynek 
1,35 millió eurós támogatásáról a napokban született 
döntés. A zöld közlekedés promóciója szintén szív-
ügyünk, ezen a területen egy kétnapos, az elektromo-
bilitást fókuszba helyező munkaműhelyt szervezünk, 
amelyre május 25–26-án kerül sor Alsó-Ausztriában. 

Miniszteri biztosi feladataim jelentős bővülése egy-
részt kiváló szinergiákra ad lehetőséget – amely legin-
kább a vízdiplomácia terén, hazai vízügyi szervezetek 
nemzetközi áramlásba való bekapcsolásával valósul 
meg –, másrészt azonban szükségessé tette belső 
kapacitásaink áthangolását is. Ennek következtében a 
magyar elnökség lezárultát követően a Stratégia nem-
zeti koordinátori feladatkörét Jenei Gábor kollégám-
nak adtam át, elképzeléseit a vele készült, jelen hír-
levélben olvasható interjún keresztül ismerhetik meg.

Kívánom, hogy forgassa örömmel a Duna Régió Stra-
tégia magyar nemzeti koordinációjának idei első hír-
levelét. Bízom benne, hogy a tartalom akár olyan 
ötletek táptalaja is lehet, amelyek a híres magyar 
kreativitást megmutató projektek formájában a közel-
jövőben meg is születhetnek. Ehhez a Stratégia kere-
tein belül továbbra is minden segítséget megadunk.

Tisztelt Olvasó!

Üdvözlettel:
Joó István

Vízdiplomáciáért, vízipari exportért és a Duna Régió Stratégiáért  
felelős miniszteri biztos
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Épp öt hónapja, hogy Magyarország továbbad-
ta Bulgáriának a Duna Régió Stratégia soros 
elnökségét. Ennyi idő távlatából hogy értékeli 
az elmúlt évet? Mit tekint az elmúlt évi magyar 
elnökség legnagyobb sikerének?

A Stratégia elnöki posztjának betöltése az adott tag-
ország számára egy nagyon komoly megmutatkozási 
lehetőség nem csupán a többi dunai ország, hanem az 
Európai Bizottság felé is. Az elnökséget lezáró Éves 
Fórumon, azaz a Stratégia évenkénti csúcskonferen-
ciáján születnek meg azok az összminiszteri szinten 
jóváhagyott stratégiai irányok, amelyek a középpontba 
helyezett témák jövőbeni kezelését meghatározzák. 
Az elnökséget ellátó országok ezért jellemzően azon 
szakterületeket helyezik fókuszba, amelyekben szak-
mai koordinatív szerepet látnak el.

A magyar elnökség legnagyobb sikerének azt tartom, 
hogy olyan központi témákat választottunk – mint 
az energiabiztonság, a zöld közlekedés vagy a 2020 
utáni támogatási struktúra megalapozása –, amelyek 
kivétel nélkül minden dunai ország jelentős érdeklő-
désére számot tarthatnak. A régióra jellemző nagy 
fejlettségbeli különbségek ellenére a gazdaság mo-
torját ugyanis mindenütt az összeköttetések – legyen 
az közlekedési vagy energetikai –, a környezetbarát 
üzemanyagokra való áttérés és az ezekhez kapcso-
lódó jövőbeni dotációs lehetőségek adják. A magyar 
elnökség indította el a különböző makroregionális 
keretrendszerek közötti magas szintű párbeszédet 
arról, hogy milyen opcióink vannak a Stratégiák és az 
azok területén elérhető uniós és egyéb finanszírozási 
eszközök kezelésének összehangolására a 2020-at 

Jenei Gábor 2003-ban okleveles geográfusként végzett a Szegedi Tudományegyetemen, szak-
iránya a terület- és településfejlesztés. 2004 óta foglalkozik nemzetközi együttműködési pro-
jektekkel, kezdetben magyar–román és magyar–szerb határ menti relációkban, majd 2009-től 
makroregionális viszonylatban is. Hat éven keresztül vett részt vízügyi beruházási projektek 
megvalósításában az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság alkalmazásában, ahol a 2006. évi 
tiszai árvízvédekezésben való helytállásáért miniszteri kitüntetésben részesült. A 2014–2020-as 
európai uniós fejlesztési időszak megalapozásához 2011-től, a Dél-alföldi Regionális Fejlesz-
tési Ügynökség munkatársaként járult hozzá területi tervezőként, melynek során kifejezetten 
a magyar részvételű határ menti és transznacionális projektek eredményeinek tervezési folya-
matba való becsatornázása volt a feladata. 2013-tól a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség osztály-
vezetőjeként, a centralizációt követően pedig a Miniszterelnökség berkeiben irányította egyes 
magyar részvételű határ menti programok végrehajtását. 2015-től a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium Duna Régió Stratégia osztályának vezetője, 2017. október 19-étől a Stratégia magyar 
nemzeti koordinátora. Elsődleges feladata a magyar kezdeményezésű Duna-medence szintű 
projektkezdeményezések generálása, támogatása a hazai vezetésű energia, vízminőség és kör-
nyezeti kockázatkezelés területek szakértői bázisának segítségével, illetve a további 13 ország 
képviselőivel való koordináció.

Bátorítom a hazai 
szervezeteket
– Interjú Jenei Gáborral,  
a Duna Régió Stratégia nemzeti  
koordinátorával 

INTERJÚ
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követő időszakban, és ezek milyen szinten épülhet-
nek be a közösségi jogi aktusokba. Azért is fontos 
ezeket a kérdéseket időben feltenni, mert a pénzügyi 
keretek vélhetően szűkülni fognak, ezért nagyobb kon-
centrációra és hatékonyságra lesz szükség, különösen 
a forrásigényes beruházások esetében. Az általunk 
felvetett központi témák pedig pont ilyenek. 

A 2017-es Éves Fórum egyik kiemelt témája 
volt az energiabiztonság, ami a megnyitót köve-
tő miniszteri szintű panelbeszélgetés témája is 
volt. A bolgár elnökség évében várható-e ezen 
a szakterületen előrelépés?

Bolgár partnereink a Stratégia elnökségi évének kö-
zéppontjába az Éves Fórumok szintjén mindeddig ke-
vésbé érintett kultúra és turizmus területeit állították, 
amelyek nagyobb hangsúlya vitathatatlanul összrégi-
ós érdek, ugyanakkor az energiabiztonság témájához 
kevésbé kapcsolható. Jó hír, hogy Bulgária jelenleg az 
Európai Unió Tanácsának elnökségi posztját is betölti, 
ami lehetőséget ad arra, hogy a legutóbbi DRS minisz-
teri nyilatkozat sarokpontjai – mint például az energia-
források és azok beszerzési útvonalainak diverzifikáci-
ós igénye, vagy az uniós határokat metsző közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése – becsatornázásra kerülhes-
senek a 2020 utáni uniós többéves pénzügyi keretek 
(MFF) tárgyalási folyamatába. Ebben a Stratégia TRIO 
elnökségének részeként teljes mellszélességgel tá-
mogatjuk bolgár barátainkat.

A DRS egyik fontos célkitűzése, hogy az érin-
tett nem EU-tagországok is aktívan szerepet 
vállaljanak akár a közös gondolkodásban, 
akár konkrét projektekben. Hogy halad ez  
a munka, és milyen szerepet vállal ebben 
Magyarország?

A Stratégiában öt unión kívüli ország vesz részt egyen-
rangú félként, a döntések meghozatalakor azonban 
jellemző, hogy a néhány távolmaradó ezen államok 
közül kerül ki. Ennek fő oka, hogy a Stratégiában való 
részvétel önkéntes, a nemzeti koordinációs forrásokat 
pedig az adott országnak kell előteremtenie, ez azon-
ban néhány ország számára kihívást jelent. Tény, hogy 
az EU tagállamai számára lényegesen szélesebb tá-
mogatási portfólió és sokkal nagyobb összegek állnak 
rendelkezésre a Stratégia 2011. évi születése óta, me-
lyeket részben a koordináció is felhasználhat. 

Nyugodtan kimondható, hogy Magyarország abszo-
lút élen jár abban, hogy az EU-n kívüli dunai orszá-
gokat aktív részvételre buzdítsa a Stratégiában. A 14 

ország konszenzusos döntése alapján Budapesten 
került kialakításra a területileg a Stratégiával átfe-
dő Duna Transznacionális Program. Ez ma Európá-
ban az egyetlen olyan támogatási eszköz, amely az 
EU-tagállamok számára elérhető Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap (ERFA) mellett integrálja mind 
a csatlakozás kapujában álló nyugat-balkáni orszá-
gokra specifikált Előcsatlakozási Alapot (IPA), mind 
pedig az ukrajnai és moldovai szereplők finanszí-
rozását lehetővé tevő Szomszédsági Alapot (ENI). 
2017 elejétől pedig ez a program finanszírozza a 
Stratégia szakterületeinek, a Prioritási Területek 
koordinációjának költségeit is, megfelelő keretet 
biztosítva a nem EU-s országok részvételének.

Mind a három magyar vezetésű szakterület, az ener-
gia, a vízminőség és a környezeti kockázatkezelés, 
mind a hazai nemzeti koordináció a kezdetektől fog-
va megfinanszírozza az arra igényt tartó EU-n kívüli 
delegáltak utazási költségeit, hogy ez ne lehessen 
akadálya a döntési folyamatokban való részvételnek. 
Ez a tény nyilvánvalóvá teszi a magyar kezdeménye-
zések legitimitását, elfogadottságát ezen országok 
számára, továbbá az Európai Bizottság elismerését 
is kiváltotta. Számunkra tehát többszörösen megté-
rültek ezek a gesztusértékű beruházások.

A közös gondolkodás a szakmai projektek szintjén 
is tetten érhető, hiszen a magyar kezdeményezések 
minden esetben bevonnak EU-s csatlakozásra váró 
dunai országokból származó konzorciumi partnere-
ket. Az uniós irányelvek végrehajtásával kapcsolatos 
tapasztalatátadás ugyanis az egyik legfontosabb cél. 
Magyarország számára továbbá kiemelt jelentőséggel 
bír a Tisza egységes vízügyi menedzsmentjének ügye, 
ezért a Szolnokon 2014 novemberében átadott Tisza 
Iroda nemzetközi koordinatív szerepkörét is határokon 
átnyúló projekteken keresztül erősítjük meg. Ehhez a 
munkához aktívan és készséggel járulnak hozzá kár-
pátaljai és szerbiai szervezetek. Kárpátalja esetében 
külön kiemelném, hogy sikerült a regionális ügyek 
asztalára beemelnünk a Tisza-parti Aknaszlatina fel-
hagyott sóbányája okozta környezeti kockázatok sür-
gető kezelésének igényét is.

Tavaly sokat hallottunk azokról a DRS-projek-
tekről, amelyek magyar vezetéssel/részvétellel 
indultak. Van-e újabb projekt, illetve a már futó 
projektek esetében beszámolhatunk-e eredmé-
nyekről, akár csak részeredményekről?

Tekintettel arra, hogy több hírlevelünkben hírt ad-
tunk már a magyar vezetésű kezdeményezésekről, 

INTERJÚ
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a DARLINGe, a JoinTisza, illetve a DanubeSediment 
projektek részeredményeinek ismertetésébe most 
nem bocsátkoznék bele, azok egyébként elérhetőek 
a támogató Duna Transznacionális Program hivata-
los honlapján.

Tavaly novemberben nyert támogatást az InterFlood-
Course elnevezésű kisprojekt, amely mintegy 100 000 
euróból jelenleg kezdi meg egy árvízvédelmi e-lear-
ning tananyag kidolgozását, ezáltal hozzájárulva a 
Duna-medence egységes gyakorlatainak kialakítá-
sához, összhangban a 14 ország vízügyi miniszterei 
által jóváhagyott Duna Régió Árvízi Kockázatkezelési 
Tervében foglaltakkal.

A napokban kaptuk az örömhírt, hogy az árvízi elő-
rejelzési rendszerek dunai összehangolását célzó  
DAREFFORT projektet a Duna Transznacionális Prog-
ram támogatásra érdemesnek találta. Ez azt jelen-
ti, hogy 2018 őszén megkezdődhet a közös munka, 
melynek hosszú távon az is tétje, hogy egy árhullám 
levonulásához kapcsolódóan a veszélyeztetett térsé-
gekben mikor és milyen pontossággal értesülnek az 
érintettek a közelgő veszélyről, illetve a hatóságok 
milyen hatékonysággal, időben tudnak-e beavatkozni.

A fentieken kívül számtalan folyamat elindításában, 
előmozdításában veszünk részt, azonban ezek felso-
rolása is túlfeszítené a jelen interjú kereteit.

Ha már a projektek szóba kerültek: mi a 
feladata egy nemzeti koordinátornak, milyen 
arányban vesz részt a nemzetközi munkában, 
illetve irányítja, koordinálja a DRS magyar 
vonatkozású témáit, támogatja, esetleg  
ellenőrzi azokat? 

A nemzeti koordinátorok rendszeres találkozója 
jelenti a Stratégia fő döntéshozó fórumát. Ennek 
megfelelően elsődleges feladatunk az, hogy a Straté-
gia működését biztosítsuk, lendületét fenntartsuk, 
mind szakmai, mind adminisztratív, mind politikai 
szempontból. Ez egy igen nagy kihívás annak fény-
ében, hogy minden döntés konszenzust feltételez, 
ez tehát a horizontális, „diplomáciai” vetülete a fel-
adatkörnek. Vertikális tengelyként a magyarországi 
eredményesség biztosításához szükséges koordina-
tív feladatok ellátása értelmezhető, ez egyszerre 
jelenti a három magyar vezetésű terület előrehala-
dását (egyre inkább projekteken keresztül), a magyar 
részvétel biztosítását a további kilenc terület mun-
kájában, a forráskoordinációt a projektelképzelések 

között és a kommunikációt hazai és nemzetközi 
szinten egyaránt. Ebben természetesen egy profesz-
szionális stáb segíti a minisztériumot, amely belső és 
külső szakértők összességét jelenti. Az ő munkájukat 
formailag a nemzeti koordinátor határozza meg és 
kéri számon, ugyanakkor ez az egész egy jó hangu-
latú csapatmunka, amelyben az irányokat közösen, 
vitákat követően konszenzusra jutva alakítjuk ki, az 
egyes területek ugyanakkor nagyfokú önállóságot 
élveznek, ezért is működünk jól. No meg a sikerél-
mény miatt, ami kódolva van a magyar kezdemé-
nyezésekben.

Mit üzen a hazai vállalatoknak, szervezetek-
nek, továbbra is érdemes pályázni a Duna 
Transznacionális Program támogatására?

A kérdésben rejlő lehetőséget kihasználva szeret-
ném leszögezni, hogy a Duna Régió Stratégiának 
a Duna Transznacionális Program csupán egy, de 
semmiképpen sem kizárólagos finanszírozási forrá-
sa. A koordinátori szerepkör azt is feltételezi, hogy a 
hazai potenciális pályázók, illetve a Stratégia célja-
inak megvalósulásához bármely egyéb módon hoz-
zájáruló érdekeltek felé megfelelő információ kerül 
megosztásra. A 2014–2020-as időszak végéhez kö-
zeledve az uniós pályázati források nagy része már 
lekötött, a nemzetközi együttműködések esetében 
a több szereplő miatt szükségszerűen hosszabb dön-
téshozatali folyamatnak köszönhetően ugyanakkor 
még vannak megcélozható felhívások. 

A pályázói kapacitások bővítését célozták több alka-
lommal megrendezett projektfinanszírozási konferen-
ciáink, melyek során a kínálati és keresleti oldalakat 
hoztuk össze a hazánkban elérhető EU-s forrásokat 
menedzselő szervezetek és a sikeres pályázók bemu-
tatása révén. A legutóbbi eseményre 2017 májusában 
került sor.

Konkrétan a kérdésre válaszolva a Duna Transznacio-
nális Program keretében egy további felhívás még 
biztosan várható 2019 elején, azonban a szűkülő 
források miatt vélhetően csak bizonyos tématerülete-
ken lesznek benyújthatók pályázatok, erről azonban 
még nem született döntés. 

Arra bátorítom a hazai szervezeteket, hogy amennyi-
ben a Stratégia céljaival összhangban lévő pályázati 
elképzeléssel rendelkeznek (DRS akcióterv), keres-
senek meg bennünket, biztosan találunk valamilyen 
megoldást.
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http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/darlinge/outputs
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/1857
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubesediment
https://www.danubeenvironmentalrisks.eu/interfloodcourse
https://www.danubeenvironmentalrisks.eu/interfloodcourse
http://dunaregiostrategia.kormany.hu/18-2-millio-euro-elnyert-tamogatas-magyar-vonatkozasu-projektekre
http://dunaregiostrategia.kormany.hu/download/b/c3/70000/action_plan_danube_hu.pdf


Mik a Duna Régió Stratégia fő célkitűzései  
a bolgár elnökség éve alatt? 

Az, hogy a Duna Stratégia család részévé váltunk, az 
egyik legértékesebb és legjelentősebb politikai elköte-
leződés volt, amit bolgár kormány az elmúlt évtized-
ben vállalt. A Stratégia hozzáadott értéke számunkra 
a partnerségben és a közös stratégiai projektek támo-
gatásában rejlik. Bulgária, mint a Duna Stratégia soros 
elnöke, az együttműködés ismertebbé tételére és a 
közös kihívások közös megoldásaira törekszik.

Az elnökségünk során a Stratégia összekapcsolható-
sági pillérének két fő témakörére, a kulturális örökség-
re és a turizmusra összpontosítunk, amelyek rendkívül 
fontosak minden tagállamban, különösen Bulgáriában. 
A két területet csak erősíti, hogy 2018 az Európai Kul-
turális Örökség éve. A kulturális örökség és a turizmus 
fejlesztése a regionális gazdaságok fellendítésének 
egyik fő lehetősége, és a terület közvetlenül kapcsoló-
dik olyan témakörökhöz, mint a szakmai képzés, a köz-
területek biztonsága, a digitalizáció és ennek innovatív 
gyakorlati alkalmazásai, valamint a közlekedés.

A Bolgár Elnökség fő eseménye a 7. Éves Fórum és a 
Duna Stratégia Miniszteri Találkozója lesz, ami 2018. 
október 18–19-én kerül megrendezésre Szófiában, és 
amely a gazdasági növekedésre és a területi kohézióra 
összpontosít a turizmus és a kulturális örökség kap-
csán a pénzügyi eszközökkel egyetemben.

Elnökségünk alatt a folytonosság jegyében a kor-
mányzás és a koordináció hatékonyabbá tételén is to-
vább dolgozunk. Célunk a Duna Stratégiát támogató 
új testület létrehozása. Minden érintett és az Európai 
Bizottság támogatására is számítunk annak érdeké-
ben, hogy kialakítsuk a Stratégia új vezetési modelljét.

Ahhoz, hogy a dunai országok 2020 után hatékonyan 
tudjanak együttműködni, egységes – a különböző 
résztvevők által nemzeti, regionális, makroregionális 
és uniós szinten elismert –, következetesebb stra-
tégiai megközelítés szükséges. Így törekednünk kell 
arra, hogy javítsunk a Duna Régió ismertségén, és 
összhangot kell teremtenünk a meglévő eszközök, 
politikák és programok között.

Szilárd politikai elköteleződésre van szükség mind 
a kulcsfontosságú partnerkapcsolatokban, mind a 
stratégiai projektek egyesítésében, beleértve a finan-
szírozást is. Ezzel kapcsolatban még mindig nehézsé-
get jelent a stratégiák és a finanszírozási lehetőségek 
közötti szakadék csökkentése. A rendelkezésre álló 
források minden szinten összehangoltabb és egysége-
sebb felhasználást igényelnek. 

A magyar elnökség mely eredményeit tervezi 
továbbvinni Bulgária 2018-ban? Melyek azok 
a hosszú távú kezdeményezések, amelyeket a 
következő elnökségeknek adnak majd tovább? 

Az elmúlt években jól működő egységet és együttmű-
ködést alakítottunk ki a három elnökség között. Min-
den elnökség biztosítja a korábbiak főbb prioritásainak 
és tevékenységének folytonosságát – ez a mentalitás 
kulcsfontosságú a Stratégia sikeres végrehajtásához.

2017-ben a magyar elnökség indította el a megbe-
széléseket az új Duna Stratégia Pont jövőjéről, és 
működött együtt a nemzeti koordinátorok közössé-
gével a támogató testület működésének kialakításán.  
A bolgár elnökség folytatja ezt az utat, és mindenben 
támogatja az új struktúra kiválasztását.

Elnökségünk alatt Magyarország és Románia támo-

Interjú Denitsa  
Nikolovával
– a bolgár területfejlesztési és 
közmunkaügyi miniszterhelyettes 
asszonnyal és a Stratégia nemzeti 
koordinátorával
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gatásával megkezdjük a tárgyalásokat a Duna Régió 
Stratégia (továbbiakban: DRS) cselekvési terv felül-
vizsgálatának szükségességéről. Ennek eredménye-
ként elkészítünk egy, a nemzeti koordinátorok által 
még ez évben elfogadandó ütemtervet, és romániai 
kollégáink folytatják elnökségük alatt a jövő évi cse-
lekvési terv felülvizsgálatát.

Mit gondol, az EU Tanácsának soros elnök- 
sége hogyan befolyásolja, esetleg erősíti-e  
a makroregionális stratégiákat az „Egységben 
az erő” mottó alapján? 

Jelentős kihívás és alapos munkát igénylő feladat 
mindkét elnökséget ugyanabban az időszakban be-
tölteni. Másfelől lehetővé teszi számunkra a politikai 
elköteleződés megerősítését, és azt, hogy előtérbe 
helyezzük a makroregionális stratégiák fontosságát 
mint az EU jövőbeli politikai keretének szerves részét.

Egyúttal lehetőséget kínál arra, hogy – összhangban 
a Tanács soros elnökségével – közös célunk legyen 
a stratégiai projektekben, mint például a DRS és a 
nyugat-balkáni integráció közötti összhang kialakí-
tása. Prioritásként kezeljük a nyugat-balkáni part-
nerországok és az egész régió kihívásainak megol-
dását és az EU-hoz való csatlakozási folyamatukat. 
Ki kell használnunk a meglévő makroregionális stra-
tégiákban rejlő lehetőségeket, és azon kell dolgo-
zunk, hogy növeljük a DRS ismertségét, hiszen a 
Duna Régió lehetőségei, kihívásai és integrált szem-
léletmódja hozzájárul a térség területi kohéziójához 
és gazdasági fejlődéséhez. A kapcsolattartás és a 
négy európai uniós makrorégiós stratégia közötti 
összhang fejlesztése pozitív hatással lehet az ered-
mények hosszú távú fenntarthatóságára és az EU 
egészének jövőbeni kilátásaira is.

Megköszönjük, ha röviden bemutat egy  
– lehetőleg az EU által finanszírozott –  
olyan projektet, amely véleménye szerint  
a legjobban képviseli a makroregionális  
megközelítés hozzáadott értékét. 

A Stratégia a részt vevő országoknak makroregio-
nális szintű stratégiai együttműködési lehetősége-
ket nyújt. Kilenc stratégiai projektünk van, így a vízi 
közlekedés, a közlekedési infrastruktúra, az energia, 
az adminisztrációs kapacitás növelése, az oktatás, az 
ifjúság és az innováció/beruházások terén egyaránt, 
ezek összértéke több mint 40 millió euró. A stratégiai 

projektek összehangolt és egységes szemléletmód-
jukkal hozzájárulnak az olyan egyedi, regionális ügyek 
kezeléséhez, mint a fejlettebb hajózhatóság, a jobb 
összeköttetés, az árvízvédelem vagy a vízszennyezés 
– és mindezt a nemzeti határok korlátai nélkül. 

A Stratégia megvalósításának részeként számos 
sikertörténetet mutathatunk fel, amelyek jól pél-
dázzák, hogy mire vagyunk képesek együtt. A sike-
res projektek arra ösztönöznek, hogy folytassuk az 
együttműködést a régió kiegyensúlyozott, fenntart-
ható és inkluzív növekedése érdekében. 

Kiváló példa erre a folyamatban lévő ART NOUVEAU 
projekt – a Duna-vidék örökségének feltárására, 
megőrzésére és széles körű népszerűsítésére irá-
nyuló kezdeményezés. A projektet a Duna nem-
zetközi együttműködési programja társfinanszírozza 
1,6 millió eurós költségvetéssel. A projektben hét 
ország tíz partnerszervezete vesz rész: helyi és 
nemzeti szintű intézmények Romániából, Bulgári-
ából, Szerbiából, Szlovéniából, Magyarországról és 
Ausztriából, valamint a hozzájuk kapcsolódó stratégiai 
partnerek, a belga Réseau Art Nouveau Network és a 
román Területfejlesztési- és Közigazgatási Miniszté-
rium. A projekt lényege, hogy a műemlékek védel-
mére szolgáló múzeumok és intézetek vállalják az 
art nouveau értékek eredetének és formáinak tudo-
mányos felkutatását. Így az art nouveau értékek és 
műemlékek állagmegóvásának és digitális formá-
ban történő rögzítésének köszönhetően nemcsak a 
lakosság és a turisták, hanem a jövő nemzedék is 
megcsodálhatja azokat. A projekt azonnali és hosz-
szú távú eredményei felbecsülhetetlenek: az art 
nouveau kulturális örökség kohéziós lehetőségének 
kihasználása a Duna régióban. 
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What are the main objectives of the EU Strategy for Danube Region for 
the year of the Bulgarian Presidency? (priorities, short and mid-term 
goals, long-term effects)

Being part of the Danube Strategy family is one of most valuable and 
significant political commitments which have been taken by the Bulgar-
ian government in the last decade. The added value of the Strategy for 
us is in the partnership and the support for the implementation of joint 
strategic projects that contribute to the objectives of the Strategy. Bul-
garia, as the rotating Presidency of the Danube Strategy, aims at working 
towards the visibility of the Strategy and identifying joint solutions to the 
common challenges. 

During our Presidency we focus the discussions on two major issues from 
the Connectivity pillar of the Strategy, which are of utmost importance 
for all Member States and especially for Bulgaria - cultural heritage and 
tourism, with a particular emphasis on the fact that 2018 is the European 
Year for Cultural Heritage. The development of cultural heritage is one of 
the main possibilities for boosting regional economies. In obvious combi-
nation with tourism, they become a strong tool for regional development 
and achievement of the strategy’s goals in the future. This sector is di-
rectly linked to important topics such as vocational education, security of 
public places, digitisation and innovative practices, transport connectivity.

In this respect, the main event of the Bulgarian Presidency will be the 
7th Annual Forum and the Ministerial Meeting of the Danube Strategy, 
to be held on 18-19 October 2018 in Sofia, which will focus on economic 
growth and territorial cohesion through investments in tourism and 
cultural heritage, including through financial instruments.

In addition, the Bulgarian Presidency ensures continuity in the work of 
the EUSDR and is focusing on improving its governance and coordination. 
During our Presidency the focus is given on the establishment of new 
body for coordination that will support the Danube Strategy. We count 
on the support of all stakeholders, as well as of the European Commis-
sion, in order to be able to implement the new governance model of the 
Strategy.

In long-term perspective a more coherent strategic approach in identify-
ing projects, recognised by the different stakeholder at national, regional, 
macro-regional and EU level is needed for the more successful embed-
ding of the Strategy into the future framework post 2020. Therefore, we 
should work towards improving the visibility of the Danube region and to 
create synergies between existing instruments, policies and programmes.

There is a need to strengthen political commitment, i.e. ownership of this 
policy at national and macro-regional level - from establishing partner-
ships and uniting around common strategic projects that are crucial for 
the Danube region up to the implementation phase with secured funding. 
In this regard, there are still difficulties in reducing the gap between the 
strategies and funding opportunities. These aspects require a more 
coordinated and integrated use of available funding at different levels. 

Which achievements of the Hungarian Presidency does Bulgaria plan 
to follow in 2018? What are the longer term initiatives that you are 
planning to hand over to the next presidencies for completion?

During past years we have established a good cooperation and collabora-
tion within the Trio Presidency. Each Presidency ensures a continuity of 
main priorities and actions of the previous Presidencies. This approach is 
of crucial importance for the successful implementation of the Strategy.  

In 2017 the Hungarian Presidency have launched the discussion about 
the future of the new DSP and has put a lot of efforts together with all 
NCs to find the most appropriate option for the functioning of the new 
supportive body. The Bulgarian Presidency continues the path made in 
this direction by ensuring all necessary steps and actions for the selec-
tion and the establishment of the new structure.

During our Presidency we are starting discussions about the necessity 
to review the EUSDR Action plan with the support of our Trio colleagues, 
Hungary and Romania. As an outcome of this process we will prepare a 

roadmap to be agreed upon by NCs this year and our colleagues from 
Romania will continue to work on the Action plan revision next year 
during their Presidency.

How do you reckon the Presidency of the Council of the EU could af-
fect or support MRS, especially driven by its motto ’United we stand 
strong’? (What are the challenges and the benefits of holding the EU 
and the EUSDR Presidencies at the same time?)

It is a considerable challenge and quite an ambitious task to have both 
Presidencies in the same period. On the other aspect it gives us the pos-
sibility to strengthen the political commitment, the ownership of this 
macro-regional policy and to work towards by allowing us to put forward 
the importance of the macro-regional strategies as an integral part of the 
EU policy framework for the future period.

This is also an opportunity to have common goals for strategic projects in 
synergy with the existing for the rotating Presidency of the Council – for 
instance the synergy between EUSDR and Western Balkans integration. 
Additionally, through territorial cooperation instruments, we work as a 
priority to overcome the common challenges faced by the partner coun-
tries and regions in the Western Balkans in order to support their acces-
sion process to the EU. Driven by the understanding that we should take 
full advantage of the potential of the existing macro-regional strategies, 
we work to enhance the visibility of the Danube region where appropriate. 
The Danube region is linked through opportunities and challenges and 
achieving an integrated approach will contribute to the territorial cohe-
sion and economic development in the region. Increasing the network-
ing opportunities and the synergies between the four EU macro-regional 
strategies could have an impact in achieving sustainable results and a 
higher added value for the EU as a whole. 

Please share with us a project example (preferably EU funded), 
which, in your opinion, best represents the added value of the macro-
regional approach.

The Strategy provides the participating countries with opportunities for 
strategic investment at macro-regional level. We have nine strategic pro-
jects of a total value of more than EUR 40 million that were selected, cov-
ering areas like water transport, transport infrastructure, energy, improv-
ing administrative capacity, education, youth, innovation. They contribute 
for a coordinated and integrated approach in tackling specific regional 
problems as improved navigability, better connectivity, flood prevention, 
water pollution, all being not limited by national borders.

As a part of the implementation of the Strategy several success stories 
were outlined as good examples of what has been achieved together, 
based on the cooperation at macro-regional scale in the Danube Region. 
The projects with their added value provide further motivation for con-
tinuing to cooperate along this successful path in order to contribute to 
the balanced, sustainable and inclusive growth of the region. 

As an excellent example is the ongoing ART NOUVEAU project - an ini-
tiative aimed at exploration, preservation and wide-ranging promotion of 
the Art Nouveau heritage in the Danube region. With an overall budget of 
1.6 million euro the project is co-financed by the Danube transnational 
cooperation programme. The project involves 10 partner organisations 
from 7 countries – local and national level institutions from Romania, 
Bulgaria, Serbia, Slovenia, Hungary and Austria, and associated strategic 
partners – Réseau Art Nouveau Network, Belgium and the Ministry of Re-
gional Development and Public Administration, Romania. Museums and 
institutes for protection of monuments will undertake scientific research 
of roots and forms of expression of Art Nouveau, enhance its physical 
conservation and ensure its preservation in a digital form. As a result, Art 
Nouveau values and monuments will be admired by inhabitants, tourists 
and future generations instead of being lost to them as relicts of the past. 
Apart from its immediate and palpable results, this project will ultimately 
achieve an invaluable one: harnessing cohesive potential of the Art 
Nouveau cultural heritage in Danube region.

INTERVIEW

Interview of Ms Denitsa Nikolova, Deputy Minister of Regional Development 
and Public Work and Bulgarian National Coordinator of EUSDR



Magyarország továbbra is meghatározó szerepet 
vállal a Duna Régió Stratégia megvalósításában 
A Duna Régió Stratégia magyar nemzeti koordinációja az elmúlt hetekben két, egymást követő 
bolgár uniós elnökségi rendezvényen is bemutatta a 2017. évi magyar elnökség eredményeit.

2018. február 15–17-én a szófiai közös kül- és bizton-
ságpolitikai interparlamentáris konferencia keretében 
került sor egy magas szintű panelbeszélgetésre „Duna 
Stratégia” címmel, amelyet Jenei Gábor, a DRS ma-
gyar nemzeti koordinátora moderált. Az egyeztetés 
konklúziójaként kiemelte, hogy a Stratégiának kiemelt 
szerepe van a Nyugat-Balkán integrációs folyamatá-
nak előmozdításában, hiszen Szerbia, Bosznia-Herce-
govina és Montenegró is egyenrangú tagjai az együtt-
működésnek. Hazánk nyugat-balkáni bővítés iránti 
elkötelezettségét a gyakorlat is igazolja, a Duna Ré-
gió Stratégia magyar vezetésű zászlóshajó projektjei 
ugyanis minden esetben bevonnak balkáni országokat. 
Ezen projektek egyik fő célja az uniós joganyag vég-
rehajtásával kapcsolatos gyakorlatok megosztása és 
terjesztése az unión kívüli dunai országok felé.

Néhány nappal később, február 22-én került sor a 
DRS legfelsőbb döntéshozó fórumára, a 14 részt vevő 
ország nemzeti koordinátorainak ülésére. A szintén 
Szófiában megrendezett eseményen a Stratégia kor-
mányzási rendszerének reformja is napirendre került. 
A végrehajtás hatékonyságának növelésével kap-
csolatos magyar álláspont megosztásán túl Jenei  
Gábor felajánlotta koordinatív segítségét a jelenleg 
magyar vezetésű Duna Menti Kamarák Szövetsége és 
a Jón–Adriai régió hasonló kamarai szövetsége közötti 
együttműködés kialakításában. A gesztus egyfelől 

hosszú távon külgazdasági előnyökkel járhat, másfelől 
Horvátországgal – amely aspiránsként a DRS potenci-
ális 2020. évi elnökségét is elláthatja – egy előremu-
tató szakmai kapcsolatot alapozhat meg a DRS horvát 
irányítású „versenyképesség” szakterületén.

Magyarország a DRS elnökségi trió részeként a je-
lenlegi bolgár elnökséggel szorosan együttműködve 
továbbra is meghatározó szereplője kíván maradni a 
makroregionális keretrendszernek, amely a jövőben 
érdemben befolyásolhatja az európai uniós források 
elosztását. A magyar szerepkört tovább erősíti, hogy 
– a 14 ország egy korábbi döntésének megfelelően 
– budapesti székhellyel működik a Duna Transznaci-
onális Program Irányító Hatósága. A szervezet mint-
egy 270 millió euró támogatás jogszerű és átlátható 
elosztása felett rendelkezik, amely a Stratégia legfon-
tosabb, de nem kizárólagos uniós pénzügyi eszköze.

BESZÁMOLÓ
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Nemzetközi területfejlesztési 
konferencia Budapesten
Az európai uniós kohéziós politika hatékonyságának 
növelését, valamint az Európai Strukturális Alapok te-
rületfejlesztési szempontú megújítását célzó ESPON 
2020 program 2018. március 7-én közép-európai szin-
tű nemzetközi konferenciát szervezett Budapesten. 
A Nemzetgazdasági Minisztérium pénztártermében 
megrendezett, „Integrated Territorial Development 
in V4+2 countries: new challenges, new ideas, new 
responses” címet viselő esemény a Bulgáriával és 
Romániával kiegészített V4 országok integrált terület-
fejlesztési gyakorlatával, az elkövetkező időszak kihí-
vásaival és a lehetséges szakpolitikai válaszokkal fog-
lalkozott – építve az ESPON-projektekből származó 
eredményekre és statisztikákra. A konferencia egyben 
kiváló alkalommal szolgált a közép-európai térséget 
magába foglaló Duna Régió Stratégia fejlesztés politi-
kai eszköztárának bemutatására.

A konferencia délutáni panelbeszélgetésének témája 
volt, hogy a V4+2 országok területi szereplői számá-
ra milyen uniós, transznacionális és nemzeti szintű 
eszközök állnak rendelkezésre, amelyek szinergiában 
segítik a valós területi igényekre reagáló fejleszté-
seket. A panelbeszélgetés során Jenei Gábor, a DRS 
magyar nemzeti koordinátora elmondta, hogy a Duna 
Stratégia együttműködését szorosabbra kell fűzni az 
érintett térségben elérhető uniós forrásokat kezelő 
szervezetekkel. Ennek kiváló példája a dunai mak-
rorégió célterületével átfedő, magyar vezetésű Duna 
Transznacionális Programmal való kapcsolat, amely a 
Stratégia döntéshozóinak bevonásával működő „Seed 
Money Facility” elnevezésű előkészítési alap révén 
jelenleg is segíti az egyéb pénzügyi források ösz-
szehangolt felhasználását a DRS céljainak elérése 
érdekében.

2018. március 27–28-án a szófiai BULAQUA nemzet-
közi vízipari konferencián a DRS vízminőség-védelem 
prioritási terület magyar szakértője, dr. Kocsis-Kupper 
Zsuzsanna tartott előadást a Duna Régió Stratégia víz-
gazdálkodási projektjeinek európai uniós finanszírozási 
lehetőségeivel kapcsolatban. A DRS PA4 magyar sza-
kértői már 2017-ben – a DRS soros magyar elnöksége 
évében – is számos nemzetközi esemény alkalmával 
tartottak nagy sikerű előadást a vízügyi beruházások 
finanszírozási lehetőségeiről.
A BULAQUA szervezője, a Bolgár Vízipari Szövetség 
egyik idei célkitűzése, hogy a 2020 utáni európai uni-
ós pénzügyi időszakban a vízügyi projekteket támoga-
tó kohéziós források megmaradjanak. Ebben a DRS 
PA4-nek kiemelt szerepe lehet, hiszen napirenden van 
a makroregionális stratégiák tapasztalatainak becsa-
tornázása az EU többéves pénzügyi keretéről szóló 
tárgyalásokba, amelyet a bolgár EU-elnökség ki-
emelten támogat.

A DRS vízminőség-védelmi területét szakértői szin-
ten Magyarország és Szlovákia közösen koordinálja. 
A szakterület felelős jelenleg a vízgazdálkodási pro-
jektek kapitalizációjáért is, amelyet az európai uniós 
finanszírozási eszköz, az INTERREG Duna Transzna-
cionális Program is támogat. A Stratégia magyar és 
szlovák szakemberei nem csupán ezen transznaci-
onális program, hanem az egyéb kohéziós és struk-
turális alapok finanszírozta vízügyi projektek közötti 
együttműködést is koordinálják.

A Duna Régió Stratégia vízminőség-védelem területe is  
bemutatkozott a szófiai nemzetközi vízipari konferencián

BESZÁMOLÓ



A turizmus és tájkép kapcsolatáról, valamint  
a biztonsági együttműködésről egyeztettek Győrben

Az Antall József Tudásközpont immár második al-
kalommal szervezett nemzetközi Duna régiós konfe-
renciát. A témaválasztást az idei bolgár elnökségi év 
fókuszterületei, a turizmus és a biztonsági kérdések 
határozták meg. A bárki számára nyitott diskurzus 
magas szakmai színvonalát pedig a Duna Régió 
Stratégia érintett területeinek külföldi és hazai sza-
kértői biztosították.

Az eseményre 2018. április 17-én került sor a győri 
Széchenyi István Egyetemen, további információ a 
www.ajtk.hu/ holnapon elérhető.

Az európai területi társulások kiváló eszközei a ha-
tárokon átnyúló integrált területi fejlesztéseknek, 
ezért rendkívül fontos a makro-regionális keretrend-
szerek – mint a Duna Régió Stratégia – koordinált 
együttműködése ezen intézményi formákkal. A Rába- 
Duna-Vág Európai Területi Társulást (továbbiakban: 
ETT) egy szlovák és két magyar megyei szintű ön-
kormányzat alapította, célja a Duna Stratégiához és a 
tagok fejlesztési elképzeléseihez kapcsolódó területi 
együttműködés erősítése. 2015-ben az együttműkö-

dés tovább bővült egy-egy magyar és szlovák megyei 
önkormányzattal, így az ETT jelenleg lefedi a közös 
magyar-szlovák Duna-szakasz nagy részét.

Az ETT második alkalommal rendezte meg a Duna-
konferenciát, ezúttal a komáromi Monostori Erőd-
ben 2018. április 20-án. A rendezvény témája volt 
a szlovák-magyar határmenti Duna régió más régi-
ókkal történő kulturális és turisztikai összekapcso-
lása. Az ETT-vel kapcsolatos további információ a 
http://rdvegtc.eu/ honlapon érhető el.

„A Duna Régió kulturális és turisztikai
 összekapcsolása” konferencia
A Duna Régió kulturális és turisztikai összekapcsolása címmel rendezett nemzetközi 
konferenciát a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás.
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PET KUPA 2018-BAN IS!
A PET Kupa az első és talán egyetlen olyan kezdemé-
nyezés a világon, ami a környezetszennyező anyagok 
kreatív, sőt szórakoztató felhasználásával küzd a kör-
nyezetszennyezés ellen.

A 2013-ban indult akció célja, hogy olyan közösségi 
tevékenységekkel hívja fel a figyelmet a Tiszán saj-
nos rendszeressé vált PET palack áradatnak, mint a 
hulladék gyűjtése, újrafelhasználása vagy a folyami 
hajóverseny.

A hulladékgyűjtés keretében cégek, önkéntesek, diá-
kok és filmesek összehangolt vagy egyéni akcióik so-
rán próbálnak a Tisza mentén minél több hulladékot 
összegyűjteni. A fő cél természetesen a folyó és az 
ártér megtisztítása, valamint a térségben keletkezett 
otthoni hulladék szelektív gyűjtése és újrafelhaszná-
lása. 2018 februárjában a PET Kupa keretében egy 
négyhektáros, Natura 2000-es ártéri erdőterületet 
tisztították meg főként pillepalack hulladéktól – há-
rom nap alatt 1200 zsák szemetet gyűjtöttek össze a 
lelkes önkéntesek. 

Az újrafelhasználás szakaszában a Tiszából, az ár-
térből és a környékbeli településekről összegyűjtött 
hulladék látványos átalakuláson megy át: a tiszai hul-
ladékból hajók épülnek, melyek akkor nyerik el a PET 
hajó címet, ha megfelelnek a rájuk vonatkozó kiírá-

soknak. A hajóépítésre nem alkalmas hulladék el-
helyezéséről hulladékhasznosítók és a hulladékkezelő 
közszolgáltatók gondoskodnak.

A program utolsó, talán leglátványosabb része az 
egyhetes folyami hajóverseny. PET hajó csakis újra-
hasznosított PET palackokból készülhet, meghajtása 
kizárólag megújuló energiával (pedál, lapát, vitorla 
stb.) történik, legénysége vagy legénységének egy ré-
sze pedig a hajóépítést megelőzően részt vett a Tisza 
megtisztításában.

Az idei, VI. PET Kupa folyami hajóversenyére 2018. 
augusztus 4–12. között kerül sor a Szatmárcseke–
Vásárosnamény–Tiszamogyorós vonalon.

A Duna Régió Stratégia nemzeti koordinációja mindig 
is kiemelt figyelemmel kísérte a Tiszát mint a Duna 
legnagyobb mellékfolyóját érintő vízgazdálkodási fo-
lyamatokat. Többek között segítette a szolnoki Tisza 
Iroda megnyitását, közreműködött a sikeres JoinTi-
sza pályázat benyújtásában (ez utóbbi öt tiszai ország 
együttműködésével – magyar vezetéssel – mintegy 
2,5 millió euró támogatást mobilizál), továbbá elindí-
totta a kárpátaljai Tisza-parti település, Aknaszlatina 
felhagyott bányatérségének rehabilitációját is. Ennek 
fényében örömmel kezdeményezett stratégiai együtt-
működést a PET Kupa szervezőivel, melynek első 
állomása egy közös Duna-napi rendezvény lesz.

További információ: www.petkupa.hu

PROGRAMAJÁNLÓ
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SZÜLETÉSNAPOT ÜNNEPEL  
A TISZA-TAVI ÖKOCENTRUM 
Április 28-án hatodik születésnapját ünnepli a porosz-
lói Tisza-tavi Ökocentrum, Magyarország egyik legna-
gyobb turisztikai látogatóközpontja. Az Ökocentrum 
2600 m2 alapterületű, többszintes központi épülete 
modern, interaktív szemlélettel, játékosan tárja a lá-
togatók elé a Tisza-tó és a Tisza-völgy természeti 
kincseit. Legfőbb látványossága Európa legnagyobb 
édesvizű akváriumrendszere, mely 735 000 liter össz-
térfogatával és a benne bemutatott víz alatti csodák-
kal igazán különleges természetközeli élményt nyújt.

A főépületet körülölelő, több mint héthektáros sza-
badidőpark állatbemutatóival és játszótereivel egy-
szerre vidámpark és állatkert, míg a létesítmény ré-
szét képező Tájház, halászskanzen és hagyományőrző 
baromfiudvar révén valóságos időutazást tehetünk 
a XIX. század világába. A születésnapon különleges 
programok és az elmaradhatatlan születésnapi torta 
is várja a látogatókat.

További információ: www.tiszataviokocentrum.hu

A DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA 
ENERGIA PRIORITÁSI TERÜLETE 
E-MOBILITÁS WORKSHOP-OT 
SZERVEZ AUSZTRIÁBAN
Az Alsó-Ausztriai Energia- és Környezetvédelmi 
Hatóság és a Duna Régió Stratégia Fenntartható 
Energia prioritási területe e-mobilitás workshopot 
szervez Ausztriában, 2018. május 25-26-án.

A workshop első napján szakmai előadások várják az 
érdeklődőket, ahol a magyar és az osztrák kormány-
zati és a vállalati szektor szakemberei tartanak ér-
dekes és hasznos előadásokat az elektromobilitás 
témájában, illetve lehetőség lesz a Zwentendorfban 
épült, ám soha üzembe nem helyezett nukleáris 
erőmű látogatására is.

A workshop második napján több mint 50 elektro-
mos autót (köztük például Teslat, e-Golfot), vala-
mint más e-járműveket (kerékpárt, motorkerékpárt, 
rollert) tesztelhetnek a résztvevők. A további izgal-
mas családi programok mellett délután megtekint-
hető a melki apátság is.

A workshop helyszíne a zwentendorfi atomerőmű, 
illetve Melk (Alsó-Ausztria). A programokon való 
részvétel ingyenes, ám előzetes regisztrációhoz kö-
tött. További információ a prioritási terület hivatalos 
honlapján érhető el: www.danube-energy.eu
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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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