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Harmadik napja utazik a programmenedzserek csónakjában az aknaszlatinai 
polgármester ajándéka, amelyet kollégájának Kopasz József nagytárkányi 
polgármesternek küld. A titokzatos tárgy mibenlétéről csak annyit tudunk, hogy 
köze van a két település által érintett egykori híres Sóúthoz, egyben jelképe a 
múltban gyökereket vert határon átnyúló együttműködéseknek.  
Tegnap este ért Tiszabecsre a nemzetközi programmenedzser különítmény, s 
ma stílusosan a házasságkötő teremben beszéltek a hosszú távú, gyümölcsöző 
és határokat is átölelő közös munkáról. A Határ Menti Együttműködési Program 
most kiírt második pályázati fordulóját Tiszabecsen is a nyertes projektek 
sikereivel népszerűsítették. Szennyezőanyag semlegesítés, turisztikai 
együttműködés, munkaerőpiaci- és kórházfejlesztés csak néhány a ma 
bemutatott sikertörténetekből, amelyek az ország egyetlen ”háromhatáros” 
régiójában valósulnak meg. 

 

A tegnapi nagyszőlősi vízreszállás után ukrán idő szerint 4 órakor ért a 
programmenedzser különítmény az ukrán-magyar határhoz. A két ország határőr- és 
vámhatóságaitól kapott egyedi engedélyek alapján az útlevelek pecsételése – kivételes 
módon – közvetlenül a Tisza parton történt. A közeljövőben azonban nemcsak a 
kivételezettek választhatják ezt a lehetőséget, hiszen hamarosan megkezdődhet a 
szezonális vízi határátkelő ukrán oldali kiépítése. A vízi túrázók már most nagy 
reményekkel várják az ENPI forrásból megvalósuló fejlesztést, hiszen az jelentősen 
megkönnyíti majd a kajakok, kenuk, rafting csónakok, vagyis a Tisza szerelmeseinek 
életét. 
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A még elfogadható határértéket négyezerszeresen múlja felül a talaj-, a talajvíz-, és a 
belvíz szennyezettség az egykori vegyi kombinát területén Nagybocskón. A Tiszát is 
veszélyeztető károk elhárítására létrejövő ukrán-magyar együttműködés a történelmi 
szennyeződés elhárítására született. Az első lépésben felmérik a helyszínt, a károkat és 
kidolgozzák a terület rehabilitációjának módját. Az 1868 óta felgyülemlett talajfertőzés 
elhárításának fázisairól a lakosságot folyamatosan tájékoztatják. 
Csak attól félünk, amit nem ismerünk. Ez is lehetne a mottója a „Mindenkinek 
becsöngettek” elnevezésű projektnek, amely a kölcsönös megismerést és elfogadást 
tűzte céljául a Down-kóros gyermekekkel kapcsolatban. A projektgazdák egyedi és 
eredeti találkozók szervezését ígérik a témában, ahol alternatív oktatási módszereket 
mutatnak be és tanítanak majd a ”megértés növelése” témakörben.  
Több mint 400 ezer euróból gazdálkodhatnak a „bükki makkok”. A kárpátaljai és bükk-
miskolci partnerek akcióterveket dolgoznak ki páratlan idegenforgalmi adottságaik 
kiaknázására. A turisztikai programcsomagok megalkotásán túl, képzéseket is szerveznek 
és az elengedhetetlen marketing tevékenységről sem feledkeznek meg - számolt be a 
konferencián a magyar partner a Bükk-Makk projektről. 

A konferencián beszámolót hallhattak még a jelenlévők egy határon átnyúló 
természetvédelmi terület kialakításáról, amely a magyar Natúr Park folytatásaként 
születik meg román és ukrán oldalon, valamint hamarosan megkezdődhet annak a 



   
 
magyar-ukrán távmérő rendszernek továbbfejlesztése is, amely az árvízmegelőzés 
szempontjából ma aktuálisabb, mint valaha.   

  

 „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egyetlen, három határt érintő, ezért speciális 
megyénk. A határ másik oldalán nagyszámú magyar él, ezért szeretnénk erősíteni a 
határon átnyúló kapcsolatokat, hiszen ez nemcsak nekünk fontos, de lakossági elvárás is. 
Az esetenként túlbürokratizált EU-s pályázatok többségével ellentétben a határ menti 
együttműködési programokat igazi sikertörténetnek tekintjük. A régió az elmúlt évben 
több mint 20 pályázatot adott be ilyen jellegű finanszírozási mechanizmusokhoz és 
örömmel mondhatom, hogy legtöbbször nyertünk. A határon átnyúló együttműködésre 
támogatást kapott a helyi televízió, a levéltár, a kórház és még hosszan sorolhatnám. 
Ezek a projektek és a közös sikerek bizonyítják: a határok nem elválasztanak!” - mondta 
Román István a megyei közgyűlés alelnöke. 

 

Lőrincz Gusztáv polgármester Tiszabecs pályázatairól beszélt, miután házigazdaként 
köszöntötte a bemutatkozó projekteket, a városi és régiós vezetőket, valamint a Közös 
Technikai Titkárság szakembereit: „A Tisza partján bicikli utat építenénk. Az előző 
pályázatunkat forráshiány miatt ugyan elutasították, de nem adjuk fel, újra 
próbálkozunk.” - mondta az elszánt településvezető. „Sokan tudják, sokan még nem, 
hogy Tiszabecs arról is nevezetes, hogy itt vívták meg az egyik első győztes csatájukat a 
kurucok. A Rákóczi vezette sereg győzelmét minden évben, egy egyhetes 
rendezvénysorozattal ünnepeljük. Egy emlékmű és környéke igazi turisztikai attrakció 
lehetne kis ráfordítással. Következő pályázati terveink már ezt a projektet célozzák.” 

 
Szimbolikus, hogy egy házasságkötő teremben vagyunk, hiszen a programunk révén a 
határ menti megyék is szoros, hosszú távú partneri kapcsolatokat kötnek - mondta dr. 
Baranyi András a VÁTI Nonprofit Kft-ben működő Közös Technikai Titkárság vezetője. A 
szakember ismertette a rendezvénysorozat céljait, jelenlegi állását és állomásait. 
Büszkén mondhatom, hogy tegnap Huszton - az ENPI Határon Átnyúló Együttműködési 
Programok közül elsőként - támogatási szerződéseket írhattunk alá a nyertes 
pályázóinkkal. 
Rendezvénysorozatunk másik célja, hogy a most bemutatkozó sikeres projektek újabb 
szervezeteket ösztönözzenek a pályázásra a most megnyitott második felhívás keretében 
is. 

 

A konferencia után a szakemberek ismét hajóra szálltak és tervek szerint a 
titokzatos küldeménnyel Vásárosnaményig meg sem állnak. Holnap Záhonyban 
14.00-kor várják a sajtó képviselőit. 

 

A gazdasági, társadalmi fellendülést célzó programra nemcsak állami,- és önkormányzati 
intézmények, non-profit szervezetek, kistérségi társulások pályázhatnak, de 
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, nemzeti parkok, egyetemek, kamarák, 
turisztikai szervezete és munkaügyi központok is. Az első pályázati felhívás keretében 
13,3 millió euró ENPI forrásra lehetett pályázni, most összesen 14 millió euró áll 
rendelkezésre. A leendő partnereknek 2010. október 26-ig van idejük arra, hogy 
ötleteiket kidolgozzák. 

 

 

 


