
 

 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium meghívottjai látogattak el a Mura Térségbe 

 

A Mura Régió Európai Területi Társulás vezetői és munkatársai megalakulásuk óta 

fontosnak tartják az országos és európai hatósággal való kapcsolatok erősítését és 

együttműködést. A Mura Régió ETT vezetői számos magyarországi és brüsszeli 

rendezvényen vettek eddig részt, eleget tettek a más térségekben működő Európai 

Társulások meghívásának is.  

A 2018-as év első magyarországi vonatkozású Európai Területi Társulások találkozóját a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium Tótszerdahelyt, a Mura Régió ETT székhelytelepülését 

választotta a megrendezés helyének. Nagy megtiszteltetés és nagy feladat is volt ez 

számunkra, hiszen célunk az volt, hogy a két szakmai nap keretében lehetőséget nyújtsunk 

a résztvevőknek, hogy megismerjék térségünket és tevékenységeinket.  

A rendezvény első napján, 2018. március 8-án köszöntőt mondtak a résztvevőknek Muraköz 

Megye és a Zala Megyei Közgyűlés alelnökei, valamint Gugán János az Országos Horvát 

Önkormányzat elnöke.  

A rendezvényt Mario Moharić a Mura Régió ETT Elnöke és Tislér István a Mura Régió ETT 

igazgatója nyitotta meg. A rendezvény keretében dr. Szűcs Márton, az Interreg V-A 

Horvátország-Magyarország Együttműködési Program Közös Titkárságának vezetője, 

információkat nyújtott az eddig benyújtott pályázatokról, továbbá számos új információ is 

elhangzott az idei év folyamán megjelenő következő pályázati felhívásra vonatkozóan. Ezt 

követően Frank Nóra, a Tempus Közalapítvány program koordinátora a közvetlen európai 

uniós forrásokról beszél. Ocskay Gyula a CESCI Főtitkára beszámolót tartott a CESCI által 

megvalósított V4 projektről, továbbá a magyarországi európai területi társulások közös 

együttműködési lehetőségeiről beszélt. 

A délutáni kávészünet keretében vendégeink részére hagyományos, a térségben jellegzetes 

cserépedényben készített rétest szolgáltunk fel. 

A rendezvényen jelen volt Cseresnyés Péter a Mura-programért felelős miniszteri biztos is, 

aki előadásában kitért a gazdaság fellendítésében a Mura-híd fontosságának a szerepére. 

Az első nap záró előadását a Miniszterelnökség nemzetközi főreferense, Nyárádi László 

tartotta, aki előadásában az Európai Unió 2020 utáni kohéziós politikájáról beszélt. 

A rendezvény második napján, 2018. március 9-én Tislér István a Mura Régió ETT 

igazgatója tartott előadást, mely keretében bemutatta tevékenységünket és az eddig elért 

eredményeket. Ezt követően Kres Tünde Tímea a Mura Régió ETT külső megbízottja tartott 

előadást a benyújtott pályázatokról és a jövőbeli tervekre vonatkozóan. 

             

 


