Az Ister-Granum Eurorégió
2003 novemberében alakult meg a
szlovákiai Párkány
és a magyar Esztergom környékének
száz településébõl
az
Ister-Granum
Eurorégió. A szervezet tevékenységébe természetesen a
magyarországi szlovák települések is bekapcsolódtak.
Sõt, az Eurorégió magyar szervezetének elnökhelyettese
Nagy Mária, piliscsévi polgármesterasszony lett.
– Arra gondoltunk, hogy ha a magyar és a szlovák fél
összefog, akkor együtt könnyebben sikerül anyagi támogatáshoz jutnunk az országainkat érintõ közös tervekre. Ilyen például az Ipoly folyón átvezetõ hidak kérdése,
az Esztergom-Párkány teherkomp és sorolhatnám. Saját
erõbõl ezeket nem tudnánk megvalósítani. Talán így,
együtt, menni fog.
– Hány települést tömörít az egyesülés és milyen a szervezeti
felépítése?
– Az Eurorégiót száz polgármester hozta létre, annyian
voltak jelen a megállapodás aláírásakor. Hatvanan a magyar oldalról és negyvenen a szlovákoktól. Ez azt jelenti,
hogy körülbelül kétszázezer ember él az általunk képviselt térségben. Az Ister-Granum Eurorégió elnöke Esztergom polgármestere, alelnöke pedig a párkányi polgármester. Az egyesületnek nyolc albizottsága van. A bizottsági elnökök közül négyen magyarországiak, négyen
szlovákiaiak. Így fogunk együtt dolgozni. Az Eurorégiót
Szlovákiában jegyezték be, ezért most egy kicsit lassult

az ügyintézés. A magyar törvények ugyanis
nem engedik, hogy egy
szlovák egyesület is regisztráltassa magát nálunk.
– Milyen közös terveik
vannak a közeljövõre?
– Nagyon fontos –
részben már mûködik
is –, az egészségügy területén kell valamiféle
Nagy Mária
együttmûködést létrehoznunk. A Duna-hídon ugyanis sokan járnak át dolgozni az esztergomi kórházba. Számos nõvérünk a szlovákiai
oldalról származik. Azután itt van a Karva és Lábatlan közti
dunai komp kérdése is. A letkési határátkelõ manapság csak
napközben tart nyitva. Szeretnénk elérni a huszonnégy
órás mûködést. Arra is sokan járnak át dolgozni, s ez
megkönnyítené az életüket. Vannak még egyéb programjaink is, mint például az Ister-Granum Fesztivál. Már a múlt
évben is megrendeztük Esztergomban. Különbözõ tánccsoportok, énekkarok adtak mûsort.
– Ez az egyesülés tehát gazdasági és kulturális értelemben is
összekötné a két ország határ menti területeit.
– Igen, és nagy jövõt jósolok neki! Ha az embereknek
fontosnak ítélik, és bekapcsolódnak a munkába, akkor
mindig jobb és jobb eredményekre számíthatunk.
Most még az út elején tartunk, de menni fog!
Klausz Karola

Magyar-szlovák regionális együttmûködés
Együttmûködési megállapodást kötött a felajánlott európai uniós fejlesztési támogatások pályázati úton való
elnyerésére Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, valamint a
szlovákiai Besztercebánya és Kassa megye önkormányzata.
A dokumentum ünnepélyes aláírására a négy megye
vezetõi és az érintett 460 kilométer hosszúságú határ
menti települések polgármesterei jelenlétében a szlovákiai, 938 lakosú Král (Sajószentkirály) mûvelõdési
házában került sor.
A település polgármestere, Ligárt Lajos beszédében
rámutatott, hogy a határ mindkét oldalán hasonlóan
nehéz gazdasági helyzetben lévõ emberek élnek, akik a
két ország egyidejû uniós csatlakozásától az EU államainak életszínvonalához való közeledést várják. Kiemelte: az unió által különösen támogatott, határokon
átnyúló fejlesztési források elnyerésére a térségi
együttmûködést már több esztendeje szorgalmazzák a
négy megye vezetõi.
Az ünnepélyes szerzõdéskötést követõ, már a magyarországi Bánrévén tartott sajtótájékoztatón mind a
magyar, mind pedig a szlovák érintett megyék vezetõi

kifejtették: mivel a csatlakozó országok sorában elsõk a
regionális, határokon átnyúló együttmûködés kidolgozásában, jelentõs uniós fejlesztési forrásokra, s a közös
pályázatok benyújtásával elõnyös elbírálásra is számítanak.
Gyárfás Ildikó, a Borsod- Abaúj-Zemplén megyei közgyûlés elnöke kiemelte a határon átnyúló, négy megyét
érintõ együttmûködés fontosságát. Utalt arra is: a két
magyarországi és két szlovákiai megye elfogadta azt a
Borsod által kidolgozott tervezetet is, amely révén sok
milliárd forintos EU-források elnyerõje lehet a csaknem 4 milliós lakosságú térség.
„Egy ilyen, gazdaságilag elmaradott térségben a
csatlakozó országok közül a két-két magyar és szlovák
megye elsõként nyújt be be közös térségfejlesztési pályázatot” – mondta Gyárfás Ildikó. Hozzátette: a pályázat beadási határideje ez év október vége. A közös uniós pályázat legfõbb témakörei: a gazdaságfejlesztés, az
infrastruktúra gyarapítása, továbbá az idegenforgalom
gazdagítása az érintett magyar-szlovák határszakasz
mindkét oldalán.
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