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A szakmai beszélgetéseken többek között Magyarország belpolitikai és gazdasági helyzetéről, 
valamint az esélyegyenlőségről és ezzel összefüggésben a roma közösségek számára indított 
egészség-megőrzési programokról volt szó.  
Nem maradt ki a bemutatkozásból a gasztronómia sem: csütörtökön a bizottság valamennyi 
éttermében magyaros ételeket szolgáltak fel, majd péntek este az egyikben borkóstolót is 
rendeztek. 
Az ÉMRFÜ munkatársai elektronikus és írott anyagokkal, illetve verbális kampánnyal 
irányították az eurokraták és a számtalan vendég figyelmét hazánkra és kiemelten régiónkra. 
Elsősorban többnyelvű turisztikai, befektetés ösztönzési és gasztronómiai kiadványaink, 
világörökségi helyszíneinket bemutató ismertetőink, illetve az „Egy táskában a régió” (CD, 
videó kazetta, írott anyagok) voltak kelendőek a látogatók között. 
 

Bízunk abban, hogy a Magyar Hét keretében bemutatkozó standunkkal hozzájárultunk 
egyrészről hazánk küszöbön álló belépésének sikeréhez, másrészről pedig az észak-
magyarországi régió ismertségének bővítéséhez, természeti, kulturális és gazdasági értékeinek 
ismertté tételéhez.  

 
 

Gyakornoki munkán az Európai Unió fővárosában 
Vásárhelyi Katalin/Pfliegler Péter 

 

Az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség újabb munkatársa kapott arra 
lehetőséget, hogy Brüsszelben egy hónapot töltsön el a Magyar Régiók Brüsszeli Képviseletén. 

 

Mielőtt Vásárhelyi Katalin projektmenedzser kiutazására sor került volna, összefoglalta, hogy 
mik lesznek számára az egy hónap főbb céljai: 

• megismerni a Képviselet munkáját és azt, hogy a régiónk miként profitálhat az ő 
működésükből 

• különböző programokon-eseményeken való részvétel, ahol olyan információk birtokába 
juthat, amelyeket  a későbbiek során alkalmazni tud 

• kapcsolatteremtés olyan emberekkel, akik az esetleges későbbi kapcsolatok felkutatásában 
lehetnek az Ügynökség segítségére. 
 

A Képviseleten éppen átszervezés volt az április 18-a és május 15-ei időintervallumban, 
Vásárhelyi Katalin ennek ellenére a képviselet segítségére tudott lenni, olyan feladatokban, mint 
például: rendezvények esetén az arra való előkészületekben, táblázatok készítésében, 
telefonügyelet tartásában, stb.. Továbbá a Képviseletnek szüksége volt egy angol nyelvű power-
point előadásra a régióról a hatékonyabb munka érdekében. Mindezek mellett részt vett azokon 
a programokon, amelyekre lehetősége nyílt és információkkal, adatokkal szolgált az érdeklődők 
számára az Észak-magyarországi régióról. 

Ilyen események, konferenciák voltak: 
• A Régiók Bizottságának 54. plenáris ülése (2004.április 21.) 
Ezen az ülésen nagyvonalakban a következőkről esett szó: 

• a március 19-i 53. plenáris ülés fontosabb momentumai 
• az elnök állásfoglalása az aktuális problémákról, a jelenlegi politikai dokumentumok 

ismertetése 
• olyan vélemények megtárgyalása és elfogadása, mint: 

 az európai turizmus alapvető irányai 
 az analóg közvetítésről a digitálisra való áttérés 
 a diplomák és a szakértelem átláthatósága 
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 esélyegyenlőség 
 európai akcióterv a fogyatékkal élők számára 
 európai nyelv portfolió 

 

Mindezek mellett szó volt a május 10-11-i Kohéziós Fórumról, továbbá arról, hogy az első 
kibővült ülése júniusban kerül sor. 
• Social Economic City című konferencia a REVES szervezésében (2004.április 23.) 

 

A REVES egy nemzetközi non-profit társulás, amely a tevékenységét a következő országok 
támogatásával kezdte meg: Svédország, Olaszország, Belgium, Franciaország és a CECOP 
(European Confederation of workers co-operatives,social co-operatives, participative 
enterprises) 
A konferencián különböző városok eseteit mutatták be: Róma, Brüsszel, Roubaix, Barcelona és 
Marseilles.  Minden városban más és más tervek vannak, de mindegyik sikeressé vált, ha 
némelyik a kezdeti kudarcok árán is. 
 

• A Regionális Főigazgatóság Információs Centruma (2004.április 26.) 
Ebben a centrumban mindenféle fontosabb kiadvány megtalálható, amelyekből néhány 
érdekesnek látszó dokumentumot el is hozott az Ügynökség számára: „Harmadik jelentés a 
gazdasági és szociális kohézióról” és az ehhez kapcsolódó COTER vélemény; rövid leírás a 
Strukturális Alapok felhasználásáról Írországban, Hollandiában és Nagy–Britanniában; továbbá 
két kiadványt, ami már magyarul is rendelkezésre áll. 
A különböző dokumentumokhoz, ülésekhez kapcsolódó vélemények a következő weboldalon 
találhatók: http://cortoad.cor.eu.int. 
 

• Global Grants – ESF at the local community level (ESZA helyi, települési szinten) a Greater 
London Enterprise szervezésében (2004. április 28.) 

A Bizottság álláspontját Santiago Loranca-Garcia ismertette, aki a jelenleg az ESZA programok 
monitoringja Nagy-Britanniában, Írországban és Magyarországon egységért felelős. 
Szerinte a siker tényezői a következők: támogatások együttes használata, mert egy kis támogatás 
önmagában nem sokat ér, menedzsmentmódszerek célcsoporthoz való igazítása, nagyfokú 
partnerség és a célcsoport elérésének kidolgozott módszerei. 
Továbbá bemutatták két FastForwardGrants alapú projekt tapasztalatait. Ez a Londonban élő 
feketék beilleszkedésére (African Community Partnership) és a Franciaországban élő etiópiaiak 
beilleszkedésére (Ethiopean Development Asssociation) irányult. 
 

• A Képviselet bemutatása egy OFA szervezésében érkezett csoport számára                       
(2004. április 29.) 

Tulajdonképpen ezen az előadáson értesült Vásárhelyi Katalin először a Képviselet konkrét 
tevékenységéről, ami nagyon hasznos volt számára. Ez az előadás is igazolja, hogy szükség van 
arra, hogy a mi régiónk is minél több információval lássa el a Képviseletet, mert nagyon sok 
konkrét kérdés érkezik feléjük, amire esetleges információhiány miatt nem mindig tudnak 
válaszolni. Ezt is feldolgozva és szem előtt tartva, Ügynökségünk a régióból, annak három 
megyéjéből információs, befektetés ösztönzési és turisztikai célú anyagokat juttat ki Brüsszelbe, 
a Képviseletre. 
 

• Enlargement Welcome Evening (2004. április 30.) 
Ezt inkább csak érdekességként írjuk le, mint szakmai programnak. Ez az este annyiban 
különbözött egy szokásos szombat estétől, hogy a 10 ország éppen Brüsszelben jelenlévő tagjai 
kötetlen formában vettek rajta részt és folyamatosan ki voltak vetítve a csatlakozó ország 
fontosabb adatai.  
 


